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   With the growth of the Earth's population, it has become clear that providing the 

world with food is unthinkable without a transition to intensive agricultural production, 

which involves the widespread use of not only fertilizers, but also plant protection 

products to control various diseases and pests, as well as weeds. In this regard, great 

hopes were pinned on chemical pesticides. 

   Pesticides are used to increase yields by combating harmful insects, weeds, rodents, 

worms and other organisms that adversely affect growth, harvesting, and storage of 

agricultural products. These substances were developed as one of the ways to meet the 

ever-increasing demand for crop products [1, p.375]. 

   The population of the Earth is increasing every year, and the amount of arable land 

is decreasing. Therefore, scientists and farmers are relying on the use of pesticides to 

help increase yields and reduce losses during storage of agricultural products [2, p.65; 

3, p.275]. 

   An ecosystem is an open, self-regulating and self-reproducing biological system, 

consisting of interacting organisms and the inanimate environment surrounding them. 

An aquatic ecosystem is an ecosystem for which water is its natural habitat. It is this 

that determines the uniqueness of a particular ecosystem, species diversity, and its 

stability [4, p.98]. Freshwater ecosystems cover 0.80% of the Earth's surface and make 

up 0.009% of the total volume of water. They generate almost 3% of net primary 

production. Freshwater ecosystems contain 41% of all known fish species in the world. 

   Based on the above, the possible routes of entry of pesticides into water bodies should 

be considered and evaluated. The main source of pesticide pollution of water bodies is 

the runoff of melt, rain and ground waters from the treated areas [5, p.271]. 

   Pesticides can enter water bodies when they are carried away by wind during the 

treatment of crops located near water bodies, or when they are introduced into water as 

insecticides in order to destroy the development of water phases of blood-sucking 

insects. In recent years, methods of influencing the aquatic environment have been 

especially intensively used in order to selectively eliminate certain aquatic organisms 

[6, p.60; 7, p.82]. As a result of the circulation of pesticides in water bodies, they can 

accumulate in fish, silt, soil, zoophytoplankton, algae, and aquatic plants. It is known 

from the literature that organochlorine pesticides accumulate in fish mainly in visceral 
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fat and pyloric appendages; gills and muscles contain lower concentrations of toxic 

chemicals [8, p.51]. 

   When characterizing the degree of accumulation of a pesticide during the transition 

from one medium to another, it seems expedient to determine the accumulation 

coefficient as the ratio of the concentration of the pesticide in the medium to its 

concentration in water.   Thus, as a result of the widespread use of persistent and 

cumulative pesticides, they pollute water bodies (silt, flora, fauna). When pesticides 

move from water to other links in the biological chain, their concentration increases 

hundreds and even thousands of times. Fish and other products of the aquatic industry 

from such reservoirs are a potential danger to humans when eaten [8, p.52; 9, p.192]. 

   The exceptional danger of pesticides for fresh waters is determined by the fact that 

they are toxic to aquatic organisms at low concentrations, especially under chronic 

exposure. They tend to accumulate in aquatic animals are transmitted along trophic 

chains, and have a special selective activity in relation to the reproductive system of 

aquatic animals. 

   It should also be noted that aquatic organisms, primarily fish, are less resistant to 

pesticides than mammals. The resistance of fish to some insecticides decreases with 

age. The toxic effect of pesticides on fish is manifested both in a direct toxic effect and 

in an indirect change in the ecological conditions of the reservoir (a decrease in the 

dissolved oxygen content in water below the threshold values, gradual pollution of the 

reservoir due to the death of higher aquatic plants and filamentous algae, the 

appearance of nitrites, excess carbon dioxide of hydrogen sulfide). Changes in 

saprophytic microflora and zooplankton also indicate changes in the biotic habitat of 

fish [9, p.158 - 191]. 

   The negative impact of pesticides on ecosystems can be reduced by optimizing their 

use (the introduction of pesticides with selective action, effective in reduced doses and 

do not have a harmful effect on the environment, the use of synergistic mixtures that 

improve the biological and economic efficiency of protective measures) [7, p.83]. 

   The environmental safety of chemical plant protection products and agrochemicals 

is determined by toxicological and hygienic characteristics and depends on strict 

adherence to the application regulations. So, when they are used in the optimal time 

frame, high efficiency can be obtained even with minimal doses of the pesticide [10, 

p.11-269; 11, p.48-75]. Environmental protection when using pesticides includes 

measures that prevent pollution of the air, soil, water sources, food, as well as protect 

animals, birds, fish, bees, beneficial insects and plants from accidental ingestion of 

chemicals. Each ecosystem is a small model of the larger natural world and we must 

treat the earth as a living organism, which, with a competent approach, will allow us to 

safely reveal the great resources we need. 

 

References: 

 

1. Musinko M.M., Serebryakov V.V., Brion O.V. Ecology. Protection of nature: 

Dictionnaire-dovidnik. - K .: Knowledge. 2002. 550 p.  



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

19 

 

2. Poleva Yu. L. Biological study of the influence of chemical means of protection of 

biobiogeocenoses at micro- and macrosystem levels // Ecology and noospherology. - 

2002. - Vol.11, No. 1-2.  pp 63-68  

3. Poleva Yu. L. Influence of means of chemical protection on soils and cultural 

phytocenoses in South-eastern Ukraine // Agrochemistry and soil science. - 2006., 

Kharkiv, S. 275-276  

4. Kobyakov DO, Remez AO, Poleva Yu. L. Pre-hydraulic changes in the middle of 

the village of Bazavluk along with natural and anthropogenic factors // Nutrition of 

steppe forestry and steppe land reclamation. T. - 49, Dnipro, 2020. pp 94-100.  

5. Pishna OO, Shtemenko NI, Moroz YL // Physiology and biochemistry of cultivated 

plants. - 1999. - T. 31, No. 4.  pp. 270-275  

6. Poleva Ju. L. Characteristics of the bottom fauna of small reservoirs of the Steppe 

zone of Ukraine // Ecology and noospherology, 31 (2), Dnipro, 2020. - P. 59-61.  

7. Poleva Yu. L. The problem of soil contamination with herbicides and ways to solve 

it // Soil Science. - 2002. T. 3, No. 3-4.  pp. 80-83  

8. Zhidenko A.A, Mehed O.B, Bibchuk E.V. The dependence of the indicators of 

carbohydrate metabolism in carp tissues on the action of herbicides of various chemical 

structures // Biology of the XXI century: theory, practice, education: Materіals sciences 

conference, - Fitosotsiocenter, 2007.  pp. 51 - 52  

9. Davydov ON, Temnikhanov Yu.D., Kurovskaya L.Ya. Fish blood pathology // Kiev: 

INKOS, 2006.  206 p.  

10. Transfer of pesticides and agrochemicals allowed in Ukraine: Practical Manual for 

the Specialist of Agriculture. Dnipropetrovsk: art-Press, 2006. 319 p.  

11. Sukharev S. M., Chudak S. O., Sukhareva O.Yu. Technology and protection of the 

environment: Navch. posib. - Lviv: Novy Svit - 2000, 2004. 256 p. 

 

  

  



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

20 

 

ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ PINUS NIGRA ARN. В 

УСЛОВИЯХ ГОРОДА УМАНЬ 
 

Адаменко Светлана,  
канд. биол. наук, преподаватель 

Уманской национальный університет садовдства 

 

Урбанизированная среда агрессивно воздействует на жизнедеятельность 

древесно-кустарниковой растительности, ведет к изменению состояния, 

преждевременному старению, снижению защитных функций, устойчивости и 

общей деградации городских парков. В нынешних условиях особенно актуально 

стоит вопрос изучения состояния насаждений городских парков, степени их 

толерантности и адаптивности к условиям агрессивной окружающей среды [4] 

Растительность в городских парках, как живой компонент природы, 

постоянно трансформируется в пространстве и во времени. В процессе роста и 

развития древесные растения постепенно стареют, теряют свои полезные 

качества и погибают. Со временем городские парки теряют свою эстетическую 

привлекательность и превращаются в однородную и невнятную зеленую массу. 

Декоративность растений – показатель, характеризующий некоторые ее 

свойства, но, как эстетическая категория это понятие субъективное, а 

декоративные качества вызывают разные чувства у людей. Тем не менее, можно 

выделить определенные качественные и количественные характеристики, 

которые являются постоянными или изменяются в течение года и возраста. Под 

сезонной декоративностью понимают биологически и экологически 

обусловленные декоративные признаки вида, постепенно изменяются в течение 

вегетационного периода. 

К декоративным свойствам растений относятся следующие признаки: 

размеры растений, форма и размеры кроны, форма, строение, цвет и 

продолжительность жизни листьев (хвои), форма, строение, цвет, 

продолжительность пиления, форма ствола и текстура коры. [5]. 

Целью исследований было предоставление интегральной оценки 

декоративности P. nigra, в г. Умань. Для оценки декоративности растений 

разработано много методик [1, 3, 6, 7]. В работе использована методика 

определения декоративных качеств по 5-балльной шкале Н. В. Котеловой и А. Н. 

Виноградовой [2], которая включала оценку декоративности кроны и ствола, 

окраска хвои, цвет и фактура коры. 

При использовании древесных растений в декоративных композициях 

значение имеют показатели развития кроны в ширину и высоту, поэтому этот 

показатель используют как самостоятельный декоративный признак. 
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Таблица 1 

Таксационные показатели Pinus nigra в уличных насаждениях г. Умань 

Местонахождения 

Диаметр 

Высота, 

м 

К-во  

деревьев 

на 

участке, 

шт. 

ствола, см кроны, м 

ул. Великая Фонтанна 

(магазин Фуршет) 
60 6 19 1 

ул. Великая Фонтанна 60 7 18 1 

ул. Шевченка 
42 6 16 

2 
42 6 17 

ул. Шевченка (детская 

поликлиника) 

40 5 16 5 

42 5 17 

80 7 19 

46 6 17 

46 6 17 

ул. Малая Фонтанна 80 9 17 1 

ул. Батуринськая 

36 15 5 

4 
36 15 4 

40 16 5 

36 15 4 

ул. Потоцкого 
40 16 6 

2 
44 16 6 

ул. Радзиевского 44 16 6 3 

48 17 6 

36 16 5 

ул. Суворова 64 18 9 1 

ул. Виговского 60 17 8 1 

ул. Маяковского 
60 17 8 

2 
60 17 7 

 

Проанализировав все перечисленные свойства P. nigra, мы пришли к выводу, 

что в основном она выделяется на фоне других видов своей компактной овальной 

или конусовидной кроной, темно-серой с различными оттенками трещиноватой 

корой и длинной темно-зеленой хвоей. Именно благодаря этим качествам она 

сохраняет декоративность в течение года, даже в зимний период. Одной из 

основных декоративных особенностей P. nigra является то, что архитектоника ее 

кроны целый год выглядит одинаково [8, 9]. 

В молодом возрасте, как солитер, она имеет вид компактного конуса, а с 

возрастом становится более овально-яйцевидной, а иногда зонтиковидной. Наши 

наблюдения показали, что с возрастом растения P. nigra приобретают 

отличительные признаки старения, о чем свидетельствуют обнажения и 

отмирания многолетних ветвей, отслоение коры, образование дупел, снижение 
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интенсивности приростов. Таких признаков дерево начинает приобретать с 90-

100-летнего возраста, а при соответствующих условиях роста даже и позже. 

Таким образом, условия города Умань обеспечивают декоративность P. 

nigra. Благодаря высоким декоративным качествам, а также долговечности и 

неприхотливости к условиям произрастания, она прекрасно украшает парки, 

скверы, улицы городов. Она выращивается как солитер и в групповых посадках. 
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 Під час експлуатації рисових зрошувальних систем, зокрема 

вирощування рису та супутніх сільськогосподарських культур, агроландшафт 

зазнає антропогенного впливу (навантаження), який призводить до зміни стану 

всіх його складових елементів та зниження його продуктивності.  

Під навантаженням на ландшафти і ґрунтовий покрив розуміється 

антропогенно-техногенний вплив, який викликає зміни окремих властивостей 

компонентів ландшафтів (ґрунтів), які можуть привести до порушень 

виконання ландшафтом заданих йому соціально-економічних та еколого-

меліоративних функцій [1]. 

Конструкція рисових зрошувальних систем передбачає полив лише 

напуском. Діюча технологія вирощування рису («Технологія вирощування рису 

з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища») вимагає 

підтримання шару води на полі протягом 3-4 місяців, що призводить до змін 

фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів, загальної направленості та 

інтенсивності ґрунтотворного процесу [2, 3]. Відбуваються процеси, що 

впливають на склад органічних та мінеральних компонентів ґрунту, а саме, 

винос легкорозчинних речовин та рухомих форм елементів живлення, 

домінування відновних процесів над окисними [4]. Через постійне чергування 

відновних та окисних умов відбувається глибоке розкладання мінеральної 

основи ґрунтотворних порід, що спричиняє розвиток процесів оглеєння та 

злитизації ґрунтів [5, 6]. Довготривале вирощування рису призводить до 

глибокого розсолення, розсолонцювання та створює нетиповий водно-

повітряний та сольовий режими ґрунтів. Зазвичай, такі грунти 

характеризуються низьким вмістом гумусу, високою щільністю складення, 

близьким заляганням підгрунтовим вод з високою мінералізацією.  

Для природоохоронних цілей важливим є визначення нормування 

навантаження на ландшафти і грунти, тобто величини антропогенного впливу, 

який не призводить до порушень соціально-економічних та еколого-

меліоративних функцій ландшафту і ґрунтів. Критичним або гранично 

допустимим навантаженням вважаться таке навантаження, при перевищенні 
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якого відбувається порушення структури ландшафтів, властивостей ґрунтів та 

порушення їх функцій – родючості і продуктивності.  

З метою нормування меліоративних навантажень на грунти рисових 

сівозмін було визначено індикатори стану ґрунтового покриву для основних 

типів ґрунтів рисових систем (Пат. на корисну модель № 131329). Спосіб 

нормування меліоративних навантажень на грунти рисових сівозмін 

розроблено на основі даних багаторічних досліджень Інституту рису НААН за 

15 років. 

До переліку індикаторів стану ґрунтового покриву входять: рівень та 

мінералізація підґрунтових вод, вміст легкорозчинних солей, гумусу та 

легкогідролізованих сполук азоту в орному шарі ґрунту (0-20 см), вміст іонів 

хлору у водній витяжці ґрунту, вміст токсичних солей, сольовий баланс поля за 

5-10 років, щільність верхнього гумусового горизонту, вміст повітряно-сухих 

агрегатів від 0,25 мм до 10,0 мм та водостійких агрегатів більше ніж 0,25  мм, в 

орному шарі ґрунту (табл. 1). Критичні значення індикаторів визначено для 

основних типів ґрунтів рисових сівозмін (темно-каштанового солонцюватого, 

лучно-каштанового солонцюватого, солонця лучного).  

Критичний рівень підґрунтових вод визначається в залежності від їх 

мінералізації та типу засолення за методикою Р.О. Баєра та Б.В. Лютаєва. Дані 

параметри необхідно визначати до посіву та після збирання рису. Зниженню 

даного параметру сприяє покращення дренованості поля, за рахунок 

влаштування або ремонту дренажу (вертикального або горизонтального) поля, 

поглиблення та очищення русел дренажно-скидних каналів. 

Рис є солестійкою культурою, а супутні сільськогосподарські культури 

середні за солестійкістю, то вміст солей в орному шарі ґрунту не повинен 

перевищувати 1,0-1,3 % (табл. 1).  

Вміст іонів хлору у ґрунтовому розчині обґрунтовано їх токсичним впливом 

на рослини. 

Для запобігання токсичного засолення ґрунту вміст токсичних солей не 

повинен перевищувати 0,1-0,6 %, залежно від типу засолення. Вміст токсичних 

солей розраховується за методикою Н.І. Базилевич та Е.І. Панкової на основі 

визначення аніонно-катіонного складу водної витяжки ґрунту. Аніонно-

катіонний склад водної витяжки ґрунту в шарі 0-200 см визначається не рідше 

ніж один раз на 5 років. Відбір проб проводиться методом суцільної колонки 

кожні 20 см на глибину до 1 м і кожні 50 см з глибини 1-2 м. проби відбираються 

у 3-кратній повторності. 
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Таблиця 1  

Індикатори стану ґрунтового покриву для основних типів ґрунтів рисових 

систем 

№ Індикатор стану 

ґрунтового покриву 

Темно-

каштановий 

солонцюватий 

Лучно-

каштановий 

солонцюватий 

Солонець 

лучний 

1 Рівень підґрунтових вод, 

м  

(не менше) 

1,4 1,5 1,5 

2 Мінералізація 

підґрунтових вод, г/дм3 

(не вище) 

3,0 3,0 3,0 

3 Вміст легкорозчинних 

солей в орному шарі, % 

(не вище) 

0,2 0,2 0,2 

4 Вміст іонів хлору у водній 

витяжці ґрунту, мг/екв  

(не вище) 

3,0 3,0 3,0 

5 Вміст токсичних солей, %  

(не вище) 

0,1-0,6 0,1-0,6 0,1-0,6 

6 Сольовий баланс ґрунту  

(за 5-10 років), % (не 

менше) 

10-20 10-20 10-20 

7 Вміст гумусу, % (не 

менше) 

1,53 1,10 1,00 

8 Вміст 

легкогідролізованих 

сполук азоту, мг/кг (не 

менше) 

40,0 40,0 40,0 

9 Щільність верхнього 

гумусового горизонту, 

г/см3 (не вище) 

1,3 1,3 1,3 

10 Вміст повітряно-сухих 

агрегатів від 0,25 мм до 

10,0 мм в орному шарі, %  

(не менше) 

50 50 50 

11 Вміст водостійких 

агрегатів більше ніж 

0,25 мм, %  

(не менше) 

25 25 25 

 

Сольовий баланс за 5-річний період повинен становити 10-20 % або більше, 

що свідчить про розсолення ґрунту. За від’ємного значення сольового балансу 

слід запланувати заходи, що сприятимуть розсоленню ґрунтового профілю 
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(зниження РПВ, покращення дренованості поля, введення в сівозміну культур-

меліорантів). 

Ґрунти РЗС характеризуються низьким вмістом гумусу (до 2,0 %). Критичні 

значення даного показнику наведені в таблиці 5.1 для різних типів ґрунтів. Вміст 

гумусу в орному шарі ґрунту визначається не рідше, ніж один раз на 5 років. Для 

підвищення вмісту гумусу необхідно дотримуватись сівозміни (насиченість 

рисом не повинна перевищувати 50 %), вносити органічні добрива (гній, 

сидерати). 

Ґрунти РЗС характеризуються значним вмістом обмінного калію (високий 

або підвищений рівень), середнім і досить стабільним рівнем рухомого фосфору 

[35]. Вміст доступних для рослин сполук азоту залежить саме від меліоративних 

навантажень. Вміст легкогідролізованих сполук азоту (за Тюриним-Кононовою) 

не повинен знижуватись нижче 40,0 мг/кг, що відповідає низькому рівню 

забезпеченості. Вміст макроелементів в орному шарі ґрунту визначається 

щорічно навесні. Для підтримання вмісту макроелементів в ґрунті на належному 

рівні необхідно чітко дотримуватись системи удобрення для технологій 

вирощування сільськогосподарських культур в рисових чеках. 

Підтримання на полі шару води впродовж вегетаційного періоду рису 

негативно впливає на механічний властивості ґрунту – призводить до 

підвищення щільності ґрунту, зменшує кількість повітряно-сухих агрегатів від 

0,25 мм до 10,0 мм та водостійких агрегатів більше ніж 0,25 мм. Механічні 

властивості ґрунту (щільність складення, кількість повітряно-сухих агрегатів від 

0,25 мм до 10,0 мм та водостійких агрегатів більше ніж 0,25 мм) визначають не 

рідше, ніж один раз на 5 років. Покращенню механічного складу ґрунту сприяє 

вирощування супутніх сільськогосподарських культур, особливо бобових 

багаторічних трав.  

З метою апробації розробленого способу нормування меліоративних 

навантажень у рисових системах за індикаторами стану ґрунтового покриву 

проведено оцінку стану ґрунтів рисової зрошувальної системи Інституту рису 

НААН, площею 190 га (табл. 2). Результати оцінювання свідчать: 

1. Рівень підґрунтових вод перевищує допустиме значення на ділянці з 

солонцем лучним. 

2. Мінералізація підґрунтових вод на всіх досліджених ділянках знаходиться 

нижче критичного значення (табл. 2). 

3. Вміст легкорозчинних солей в орному шарі ґрунту не перевищує 

допустимих значень на всіх досліджених ділянках. 

4. Вміст іонів хлору у водній витяжці ґрунту не перевищує допустимих 

значень на всіх досліджених ділянках. 

5. Вміст токсичних солей в ґрунті з всіх стаціонарних ділянок не перевищує 

допустимих значень. 

6. Сольовий баланс ґрунту свідчить про процес розсолення. На ділянці з 

лучно-каштановим солонцюватим ґрунтом інтенсивність даного процесу 

недостатня. 
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7. Вміст гумусу на всіх дослідних ділянках знаходиться на достатньому рівні 

(перевищує мінімально-допустиме значення). 

Таблиця 2  

Значення індикаторів стану ґрунтового покриву ґрунтів РЗС Інституту рису 

НААН 

№ Індикатор стану 

ґрунтового покриву 

Темно-

каштановий 

солонцюватий 

Лучно-

каштановий 

солонцюватий 

Солонець 

лучний 

1 Рівень підґрунтових вод, м 1,95 1,83 1,52 

2 Мінералізація 

підґрунтових вод, г/дм3 

1,57 2,28 2,30 

3 Вміст легкорозчинних 

солей в орному шарі, % 

0,18 0,15 0,16 

4 Вміст іонів хлору у водній 

витяжці ґрунту, мг/екв 

0,24 0,26 0,22 

5 Вміст токсичних солей, % 0,13 0,09 0,10 

6 Сольовий баланс ґрунту 

(за 15 років), % 

24,39 9,94 35,63 

7 Вміст гумусу, % 2,08 2,26 2,38 

8 Вміст легкогідролізованих 

сполук азоту, мг/кг 

58,85 62,11 66,68 

9 Щільність верхнього 

гумусового горизонту, 

г/см3 

1,29 1,35 1,32 

10 Вміст повітряно-сухих 

агрегатів від 0,25 мм до 

10,0 мм в орному шарі, % 

34,92 44,93 45,76 

11 Вміст водостійких 

агрегатів більше ніж 

0,25 мм, % 

29,37 32,66 34,30 

 

8. Забезпеченість ґрунту легкогідролізованими сполуками азоту підвищена і 

не потребує корегування. 

9. Щільність верхнього гумусового горизонту перевищує допустиме 

значення на ділянках з лучно-каштановим солонцюватим ґрунтом та солонцем 

лучним. 

10. Вміст повітряно-сухих агрегаті ґрунту в розміром 0,25-10,00 мм в орному 

шарі ґрунту на всіх дослідних ділянках недостатній. 

11. Вміст водостійкий агрегатів ґрунту більших ніж 25 мм достатній. 

На ділянках з лучно-каштановим солонцюватим та солонцем лучним 

необхідно підвищити дренованість – провести ремонт дренажної і дренажно-

скидної мереж.  

На всіх дослідних ділянках необхідно збільшити частку багаторічних 

бобових трав та парів у сівозміні, провести щілювання або інші види механічних 
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обробітків ґрунту для покращення його структурно-агрегатного складу, зокрема 

вміст в орному шарі агрономічно-цінних агрегатів. 

З метою підтвердження основних положень патенту на корисну модель 

№131329 проведено апробацію на полі №8 виробничої Новоукраїнської РЗС, яка 

свідчить про необхідність покращення дренованості території. Після 

проведеного ремонту дренажно-скидної мережі знизився рівень підґрунтових на 

20 % (з 1,7 м до 2,0 м), що призвело до підвищення урожайності 

сільськогосподарських культур, зокрема рису на 10-15 % (з 6,5 т/га до 7.2 т/га). 
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Доведено, що рівень ґрунтових вод водно-болотних угідь ШНПП формується 

під впливом метеорологічних факторів і, насамперед, кількістю випавших опадів 

та випаровуванням. 

Сезонні зміни РГВ відбуваються за настання наступних фаз: зимового 

мінімуму (січень-лютий); весняного максимуму (травень); літнього мінімуму 

(вересень); осіннього мінімуму (листопад); зимового максимуму (грудень). 

Доведено, що формування весняного максимуму РГВ водно-болотних угідь 

відбувається у залежності від РГВ зимового мінімуму, яка описується рівнянням 

прямої.  

Рекомендовано контроль за станом водно-болотних угідь здійснювати за 

показником зимового мінімуму (січень) і середнього РГВ за рік. 

Ключові слова рівень ґрунтових вод, формується, фази, мінімум, максимум, 

залежність, контроль, водно-болотні угіддя. 

Актуальність теми: Численними дослідженнями, що виконувались в 

Українському Поліссі встановлено, що рівень ґрунтових вод (РГВ) є одним із 

основних характеристик водного режиму. Від водного режиму РГВ 

гідроморфних ґрунтів залежить поживний, тепловий режими, газообмін і рівень 

окисно-відновних і мікробіологічних процесів [1-6]. Моніторинговим 

дослідженням рівня режиму ґрунтових вод перезволожених ґрунтів 

Білоруського та Українського Полісся присвячені роботи Є. С. Оппокова (1913), 

В. Ф. Щебеко (1970) та ін., які дозволяють зробити висновки, що положення 

рівня ґрунтових вод знаходиться в прямій залежності від атмосферних опадів, 

випаровуваності, температури повітря та інших метеорологічних факторів [7-8].  

Вода у гідроморфних ґрунтах виступає також терморегулюючим чинником, 

який визначає, значною мірою, їх тепловий баланс і температурний режим та 

відіграє велику роль у забезпеченні сприятливих умов для флори і фауни водно-

болотних угідь (ВБУ). 
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У зв’язку з цим, дослідження режиму ґрунтових вод ВБУ Шацького 

національного природного парку є актуальною проблемою, розв’язання якої 

забезпечить оцінювання стану ВБУ за критерієм РГВ на даний час і віддалену 

перспективу. 

Мета роботи полягає у дослідженні динаміки режиму ґрунтових вод на 

природних і штучних водно-болотних угіддях ШНПП. 

Досягнення мети передбачало вирішення наступних завдань: 

охарактеризувати та виявити особливості змін рівнів ґрунтових вод на протязі 

року у природних і штучних ВБУ; встановити залежності РГВ від 

метеорологічних показників та сезонних їх змін. 

Об’єктом дослідження є процеси змін РГВ водно-болотних угідь ШНПП під 

впливом метеорологічних показників. 

Предмет дослідження - показники, які впливають на формування і динаміку 

РГВ. 

Методи дослідження. Проводились польові і лабораторні дослідження за 

загальноприйнятими методиками і методами. Використовувались методи 

кореляційного і регресивного аналізу. 

Результати досліджень. Дослідження проводились впродовж 2006-2021 

років на водно-болотних угіддях Шацького національного природного парку. 

 

 
Рис.1 Графік середньомісячних рівнів грунтових вод (1) та опадів (2) за 

2006-2010рр. 

 

У процесі дослідження режиму рівнів ґрунтових вод на ВБУ нами були 

виявлені деякі особливості їх формування. 

Так впродовж 2006-2010 рр. у динаміці середньомісячних рівнів ґрунтових 

вод спостерігалися три максимуми їх підняття: максимум мав місце у 2007р. у 

вересні місяці (64,3 см); у 2008 р. з максимумом також у вересні місяці (66,3 см) 

та максимумом у 2010 р. у серпні місяці (72,7 см). Підняття рівня ґрунтових вод 
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у ці місяці обумовлено зростанням кількості опадів, які перевищують 100 мм. 

(рис.1 ) 

Одночасно нами встановлений зв'язок між середньомісячними рівнями 

ґрунтових вод та показником відношення суми місячних опадів до 

випаровування за місяць у період 2000-2020рр. (V-X місяці). Залежність має вид 

прямої  

Y=45,51+15,16 
Р

Ео
                    (1) 

де: 

R2=0.37 

Y – середньомісячні РГВ, см 

Р - сума опадів за місяць, мм 

Е0 – випаровування за місяць, мм розрахована за формулою Н. І. Іванова 

Е0 = 0,018 (25+t)2·(100-а), мм;       (2) 

де: 

t – середньомісячна температура повітря, 0С; 

а – відносна вологість повітря, %. 

Згідно отриманого рівняння (1) за умов, коли співвідношення 
Р

Е0
 за весняно-

літній період характеризує нестачу вологи у ґрунтах, так як сума опадів менша 

за випаровування, і досягає значень 0,6, то рівень ґрунтових вод досягне відмітки 

54,6 см, тоді як при випаданні опадів що більші за випаровування 
Р

Е0
= 1,6 рівень 

ґрунтових вод піднімається до відмітки 9,8 см від поверхні (відмітки 162 см). 

Виходячи з припущення, що в типових ґрунтових і гідрологічних умовах 

зміни РГВ, при певних комбінаціях змін співвідношень показника 
Р

Е0
 (більше або 

менше 1), повинні мати стабільні і постійні і подібні зміни  

За результатами досліджень видно, що для умов ШНПП характерними 

показниками режиму ґрунтових вод являються рівні зимового мінімуму Н1 

(січень-лютий); весняного максимуму Н2 (травень); літнього мінімуму Н3 

(вересень); осіннього мінімуму Н4 (листопад); зимового максимуму Н5 (грудень). 

При цьому, встановлено, що якщо у весняний максимум рівні піднімаються 

до відмітки 71,2 см до поверхні, то у літній період опускаються до відмітки 57,2 

см. Слід зазначити, що весняний максимум РГВ обумовлюється таненням 

сніжного покриву, а літній мінімум – зростанням випаровування. 

З практичної точки зору для проведення моніторингу і визначення періодів 

контролю рівнів ґрунтових вод водно-болотних угідь нами проведено 

прогнозування їх положення (залягання) у періоди максимального весняного 

рівня і мінімального зимового рівня. Результати кореляційного і регресійного 

аналізу засвідчують, що існує залежність формування весняного максимуму 

рівня ґрунтових вод від зимового мінімального рівня, яка має вид прямої (рис 1) 

 

 

Y = 22,73+1,0121Х   (3) 

де: 
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r = 0,79 

R2 = 0,63 

Y – показник весняного максимуму, см 

х – показник зимового мінімуму, см 

Таким чином кращими періодами контролю формування рівнів ґрунтових 

вод на водно-болотних угіддях слід вважати настання періоду зимового 

мінімуму (січень-лютий), коли доступ до свердловин буде найбільш 

сприятливим. 

Висновки  

1. Встановлено, що для умов ШНПП зміна рівнів ґрунтових вод 

обумовлюється в основному метеорологічними факторами і, насамперед, 

кількістю випавших опадів та випаровуванням води. Підтверджено, що найбільш 

тісний зв'язок між рівнями ґрунтових вод водно-болотних угідь і комплексом 

метеорологічних факторів має місце у весняно-літній період. 

2. Сезонні зміни рівня ґрунтових вод водно-болотних угідь можна звести до 

наступних фаз: зимового мінімуму (січень-лютий); весняного максимуму 

(травень); літнього мінімуму (вересень); осіннього мінімуму (листопад); 

зимового максимуму (грудень). 

3. Тісний зв'язок, який був встановлений для формування весняного 

максимуму рівня ґрунтових вод водно-болотних угідь у залежності від рівня 

зимового мінімуму описується лінійним рівнянням. Відповідно кращим 

періодом контролю стану водно-болотних угідь за показником РГВ слід вважати 

настання періоду зимового мінімуму (січень-лютий) та показник середнього РГВ 

за рік. 
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Завідувач сектору зернових, зернобобових та круп'яних сортів рослин, 
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Димитров Сергій Георгійович, 
к. с-г. н. старший науковий співробітник сектору технічних, кормових та 

олійних сортів рослин, 
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Руденко Олександр Анатолійович, 
старший науковий співробітник сектору зернових, зернобобових та 

круп'яних сортів рослин, 

Український інститут експертизи сортів рослин 

 

Серед важливих завдань державного значення у сільськогосподарському 

виробництві особливої гостроти набуває проблема рослинного білка. В зв’язку з 

цим слід звернути увагу на таку цінну багаторічну білкову культуру як люцерна, 

яка відзначається високою продуктивністю та якістю корму. Тому розробка 

методів створення сортів з підвищеною кормовою та насіннєвою 

продуктивністю у люцерни – одне із важливих завдань селекції цієї культури [1–

3]. 

За впровадження інтенсивної технології вирощування, люцерна може 

забезпечити збирання 50–60 т/га зеленої маси та 3–4 т/га перетравного протеїну 

за низької собівартості кормових одиниць та білка. 

Люцерна забезпечує отримання сіна високої поживності, цінного зеленого та 

пасовищного корму (кормова цінність), багатого на протеїн, мінеральні, 

органічні речовини та вітаміни. За високого вмісту рухомого кальцію, фосфору 

та інших речовин люцерновий корм цінніший від корму віки, конюшини та 

еспарцету [4]. 

В 1 кг зеленої маси люцерни міститься 18–22 к. од., 4,1–4,8 кг перетравного 

протеїну і 6–7 г каротину. Вона дає змогу отримати до 2,3—2,5 т сирого протеїна 

з 1 га. За поживністю 100 кг сіна люцерни дорівнює 48,2 к. од. та містить 8,5 кг 

перетравного протеїну. Листя люцерни використовують у якості лікарської 

сировини. Наземна частина рослини містить велику кількість бета-каротину, 

вітаміни – В2, В6, С, D, E, K, мінеральні речовини – залізо, калій, фосфор, білок 

і хлорофіл. Також вона є джерелом восьми незамінних амінокислот [5, 6]. 

Щороку науково-технічну експертизу проходять сорти люцерни посівної 

вітчизняної та зарубіжної селекції. У 2020 експертизу на придатність сорту до 

поширення (далі – ПСП) проходили 20 сортів люцерни посівної, з яких 8 сортів 

(40 %) – вітчизняної селекції та 12 (60 %) – іноземної. 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

34 

 

Український інститут експертизи сортів рослин здійснює польові та 

лабораторні дослідження на ПСП люцерни посівної за Методиками ПСП, 

відповідно яких проводиться спостереження за визначеними для ботанічного 

таксона показниками. 

За результатами трирічних польових та лабораторних досліджень у 2020 році 

рекомендовано до виникнення майнового права інтелектуальної власності на 

поширення сортів рослин люцерни посівної сорти `Адорна`, заявником якого є 

Заатен Уніон Румунія Срл., `ГАЛАКСІ МАКС`, заявником є Маїсадур Семанс, 

`Кураж`, заявником – Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського 

інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН, `Родена`, заявником – Інститут 

кормів та сільського господарства Поділля НААН. 

Сорт ‘Адорна’. У 2018–2020 роках середня урожайність сухої речовини у 

зонах Степу, Лісостепу сорту-кандидату більша ніж усереднена урожайність 

сортів, що пройшли держану реєстрацію за п’ять попередніх років і складає 23,1 

ц/га або 42,5 %, 1,6 ц/га або 1,6 %. 

Стійкий до вилягання, посухи та проти хвороб у зонах Степу, Лісостепу. 

Сорт має вміст сирого протеїну у зонах Степу 19,4 %, Лісостепу 20,6 %. 

Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп. 

Сорт ‘ГАЛАКСІ МАКС’. У 2018–2020 роках середня урожайність сухої 

речовини у зонах Степу, Лісостепу сорту-кандидату більша ніж усереднена 

урожайність сортів, що пройшли держану реєстрацію за п’ять попередніх років і 

складає 21,2 ц/га або 39 %, 2,6 ц/га або 2,6 %. 

Стійкий до вилягання, посухи та проти хвороб у зонах Степу, Лісостепу. 

Сорт має вміст сирого протеїну у зоні Степу 17,4 % та у зоні Лісостепу 19,4 

%. Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп. 

Сорт ‘Кураж’. У 2018–2020 роках середня урожайність сухої речовини у зоні 

Степу сорту-кандидату більша ніж усереднена урожайність сортів, що пройшли 

держану реєстрацію за п’ять попередніх років і складає 17,8 ц/га або 32,7 %. 

Стійкий до вилягання, посухи та проти хвороб у зоні Степу. 

Сорт має вміст сирого протеїну у зоні Степу 18,8 %. Рекомендована зона 

вирощування – Степ. 

Сорт ‘Родена’. У 2018–2020 роках середня урожайність сухої речовини у зоні 

Степу сорту-кандидату більша ніж усереднена урожайність сортів, що пройшли 

держану реєстрацію за п’ять попередніх років і складає 25,4 ц/га або 46,7 %. 

Стійкий до вилягання, посухи та проти хвороб у зоні Степу. 

Сорт має вміст сирого протеїну у зоні Степу 17,7 %. Рекомендована зона 

вирощування – Степ. 

Класифікаційні норми, які використовуються для характеристики сортів 

люцерни посівної за вмістом сирого протеїну: дуже низький – менше 16 %, 

низький – менше 16,1-18,0 %, середній – 18,1-24,0 %, високий – 24,1-28,0 %, дуже 

високий –  більше 28 %. 

Аналіз Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні показав, що сортимент люцерни посівної на сьогодні налічує 39 сортів, 

які різняться за потенціалом продуктивності, тривалістю періоду вегетації, 
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стійкістю до вилягання, обсипання, посухи та проти хвороб, залистяністю, 

якісними показниками, що у великій мірі полегшує товаровиробникам всіх форм 

власності добір сортів залежно від напряму використання. 
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Троянди привертали увагу та набували поширення в садівництві  з давніх 

часів. Понад 5000 років тому римляни, греки, єгиптяни та китайці почали 

займатися культивуванням троянди [1]. Троянди мають вели символічну, 

культурну та економічну цінність.  

Найпопулярнішими методами розмноження троянди – окулірування, 

стебловими живцями та відводками [2]. Насіннєве розмноження є менш 

популярний метод розмноження. Оскільки більшість троянд – гетерозиготні і 

при насіннєвому розмноженні дають значне розщеплення, тобто не ідентичні 

вихідним формам. 

На думку окремих вчених класичні методи розмноження є не задовільним, 

оскільки вони достатньо складні, довготривалі та виснажливі процеси [3]. Тому 

альтернативою вегетативного розмноження є використання біотехнологічних 

прийомів, а саме клональне мікророзмноження. Цей метод використовують 

селекціонери для збереження та розмноження цінних селекційних та гібридних 

форм [3,4]. 

На основі результатів попередніх досліджень клонального 

мікророзмноження вченими вирішено низку методичних проблем, що дозволяє 

надалі проводити детальніше вивчення питання введення троянди в культуру in 

vitro. Завдяки працям учених, нині можливо розробити більш ефективніши 

прийоми клонального мікророзмноження троянди та широко застосовувати їх 

для прискореного виробництва оздоровленого, генетично-ідентичного 

посадкового матеріалу [5]. 

Клональне мікророзмноження складається з низки етапів, що мають свої 

особливості. Основними етапами є: введення експланта в культуру; власне 

мікророзмноження; укорінення розмножених мікропагонів; переведення рослин-

регенерантів в умови ex vitro та їх адаптація [4]. 

Метою наших досліджень було підібрати рослини-донори та оптимізувати 

деякі етапи клонального мікророзмноження, а саме стерилізацію та оптимальний 

склад живильного середовища. Крім цього,  проаналізувати вплив окремих 

чинників на розвиток експлантів. 

Об’єктом наших досліджень слугували цінні за декоративністю та 

ремонтантністю сорти закордонної та вітчизняної селекції чотирьох груп: 

флорибунда – два сорти, чайно-гібридна – один сорт, грандифлора – два сорти та 

англійська – один сорт. 
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Дослідження проводились у навчально-науково-виробничій лабораторії 

біотехнології Уманського національного університету садівництва, яка має усе 

необхідне обладнання та матеріали для проведення досліджень з клонального 

мікророзмноження. При дослідженнях використовували загальноприйняті 

методики з клонального мікророзмноження [4]. Культивування проводилось у 

світловій кімнаті при освітленості 1500-3000 кЛюкс, температурі 25оС, 

фотоперіод 16 годин. 

За експлантат використовували пазушні бруньки активно вегетуючих рослин 

які вирощуються ex vivo.  

На етапі введення in vitro проводили поверхневу стерилізацію вихідного 

матеріалу трьома стерилізуючими агентами: етиловий спирт та гіпохлорид 

натрію та дихлорид ртуті, з різними експозиційними періодами. Перший етап 

стерилізації експлантів проводили в асептичних умовах в декілька етапів, після 

чого експланти переносились в умови, де відбувалась власне стерилізація. Після 

стерилізації експланти висаджували на живильне середовище Мурасіге-Скуга, 

яке модифікували чотири рази. Усі модифікації містили стандартну кількість 

макро- та мікроелементів, сахарози та агар-агару. Як стандарт використовували 

середовище МС без фітогормонів[5]. 

Характеризуючи стерилізуючий агент використовуючи дихлорид ртуті з 

експозицією від трьох до сьоми хвилин кількість стерильних експлантів 

коливалась у межах 25,0 – 75,0%. А при використанні етилового сприту, з 

експозицією від однієї хвилини до трьох, кількість експлантів вільних від 

контамінації коливається від 20,0% до 66,7%, що є це найменшими показниками 

стерильності експлантів у нашому досліді. 

У деяких варіантах, при використанні етилового спирту та дихлориду ртуті, 

на 10 добу спостерігали експланти, уражені бактеріальними та грибковими 

інфекціями. 

При використанні гіпохлориду натрію, як стерилізуючий агент з експозицією 

від 10 хвилини до 20 хвилин. При цьому відсоток експлантів, вільних від 

контамінації при найменшій експозиції перевищував 40%, а при експозиції в 20 

хвилин – 98,3%, що є найбільшим показником порівнюючи всі стерилізуючи 

агенти з різними експозиціями стерилізації.  

Слід зазначити, що стрерилізуючі агенти оцінювали за їх впливом на 

життєздатність експлантів. Найвищий відсоток життєздатності стерильних 

експлантів спостерігався при використанні стерилізуючого агента гіпохлорида 

натрію і становив він 80,5 – 92,0%. Відповідний показник після стерилізації 

дихлоридом ртуті становив 22,3 – 41,0%, а для етилового спирту – 15,4 – 30,8%. 

При використані стерилізуючого агенту дихлориду ртуті і зі збільшенням 

експозиції понад п’ять хвилин, спостерігався некроз експлантів. 

При підборі найоптимальнішого живильного середовища для росту та 

розвитку експлантів використовували чотири модифікації середовища МС 

Найкращі модифікації середовища містили концентрації цитокінінів, а саме 

БАПу – 0,5 мг/л та 1,0 мг/л. При таких концентраціях цитокінінів спостерігалось 

найбільший показник утворення нових мікропагонів. 
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студент, Харківський національний університет  

міського господарства імені О. М. Бекетова 

 

Проблеми екології тісно пов’язані із життєдіяльністю людини. Незважаючи 

на перехід від індустріального до постіндустріального та інформаційного 

суспільства у зв’язку із великою кількістю населення Землі та відсутністю 

раціональних механізмів забезпечення процесів розвитку територій, людство 

стикається з рядом екологічних проблем глобального характеру, що в 

майбутньому можуть загрожувати життєдіяльності та здоров’ю майбутніх 

поколінь. 

За прогнозами Організації Об’єднаних Націй протягом наступних п’яти років 

кількість жителів міст переважатиме сільських жителів більше ніж на половину, 

що є додатковим техногенним фактором впливу на екологію. 

Розвиток міст як комфортного середовища існування людства був 

визначений одним із пріоритетів сталого розвитку  у Концепції сталого розвитку 

ООН, що визначає 17 цілей для суспільства з метою забезпечення гармонійного 

співіснування із оточуючим середовищем.  

Розглянемо цілі сталого розвитку у контексті проблем екологічного 

характеру  територіального планування урбанізованих територій. Результати 

дослідження автора представлені у табл.1. 

Table 1. 

Екологічні проблеми територіального планування в контексті глобальних цілей 

сталого розвитку 

Цілі сталого 

розвитку 

Виклики до системи 

територіального планування 

Негативні наслідки 

1 2 3 

Чиста вода 

та санітарія 

В умовах перенаселення 

великих міст, особливо в 

країнах із недостатньою 

кількістю водних ресурсів, 

виникають проблеми 

забезпечення належного рівня 

санітарії та кількості води 

Нестача води та 

недотримання санітарних 

норм призводять до 

розвитку епідемій та 

колапсів медичних систем 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 

Відновлювальна 

енергія 

Великі міста потребують 

значної кількості 

електроенергії, що не завжди 

може бути задоволена лише 

альтернативними джерелами 

Вичерпність 

паливних природних 

корисних копалин та 

вплив на екології через їх 

використання при 

виробництві 

електроенергії 

Сталий 

розвиток 

Забезпечення 

раціонального використання 

ресурсів ускладняється в 

умовах великих 

урбанізованих систем 

Загроза комфортному 

проживанню майбутніх 

поколінь, їх 

життєдіяльності та 

здоров’ю  

Відповідальне 

споживання 

Забезпечення 

раціонального використання 

ресурсів ускладняється в 

умовах великих 

урбанізованих систем та 

переспоживанням через 

велику кількість пропозиції 

на товари та послуги і 

маркетингову роботу 

Невідповідальне 

споживання призводить 

до швидкого скорочення 

невідновлювальних 

ресурсів та засмічення 

території 

Боротьба зі 

зміною клімату 

Перенаселення та 

техногенний вплив великих 

міст призводять до 

глобальних проблем зі 

зміною клімату 

Зміни умов 

проживання людей на 

різних територіях, 

знелюднення певних 

територій 

Боротьба за 

морські екосистеми 

Великі міста, що 

знаходяться на узбережжях 

морів, а також діяльність 

людини щодо забезпечення 

життєдіяльності великих 

міст завдає забруднення 

екосистемам світового 

океану 

Зміна морських 

екосистем призведе до 

зміни клімату, втрати 

джерела морських 

продуктів харчування, 

глобальних змін 

екосистеми планети 

Боротьба за 

екосистеми суші 

Техногенний вплив міст 

на екологію оточуючого 

середовища 

Глобальні зміни 

екосистем, що 

викликають нові умови 

проживання людей на 

урбанізованих територіях 

або їх збезлюднення 
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Отже, у результаті аналізу проблем територіального планування в контексті 

глобальних цілей сталого розвитку визначено, що вплив глобальних викликів на 

процеси територіального планування має важливе значення для забезпечення 

життєдіяльності населення та майбутніх поколінь, що потребує подальшого 

вивчення та пошуку механізмів удосконалення процесів управління територіями.  
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Высокие темпы урбанизации, наблюдаемые в настоящем, и 

соответствующие прогнозы поставили вопросы улучшения экологической 

обстановки в городах в ряд важнейших задач современности[5-6, 9]. 

Стабилизировать и оптимизировать урбаносреду возможно лишь путем 

поддержания на высоком уровне жизнедеятельности растений. так как растения  

являются органической частью города, как в границах застройки, так и за ее 

пределами[1]. Кроме того,  озеленение  населенных пунктов, в первую очередь 

крупных городов, обладая санитарно-гигиенической способностью, очищают 

воздух от пыли и от вредных газов и отходов, выпускаемых промышленными 

организациями, повышают его влажность, уменьшают шум от транспорта и 

промышленности, создают прохладу в жаркие дни. Кроме  того, зеленые 

насаждения в рамках экологического каркаса города являются буфером, 

позволяющим оптимизировать состояние окружающей среду на 

урбанизированной территории[3]. 
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 Следует также отметить, что озеленение также считается основным 

элементом благоустройства и художественно-архитектурного оформления 

городов, поселков  и деревень.   

 В городах естественные экологические процессы и среда обитания являются 

наиболее деформированными, что является следствием влияния большого 

количества негативных факторов городской среды, воздействующих на качество 

жизни населения[6]. Вместе с тем, сглаживание противоречия между 

существующими возможностями развития производства и ограниченными 

возможностями природной среды должно осуществляться в рамках построения 

экологического каркаса урбанизированной территории. Основным элементом ее 

должны стать зеленые насаждения, как важный компонент городского 

пространства, участвующий в формировании благоприятной окружающей среды. 

  Поэтому при озеленении необходимо обращать внимание на выбор вида 

растений отобранных для данной цели. Надо учитывать долголетие, 

биоэкологические и декоративные особенности сажаемых пород деревьев и 

устойчивость их к местным климатическим условиям. Во многих  случаях 

отрицательные особенности озеленения, посаженные без учета этих 

особенностей, проявляются через 10-15 лет. В это время возникают трудности в 

исправлении упущенных ошибок, и для этого требуется много средств.  

 Кроме того при выборе растений, необходимо учитывать ее устойчивость к 

различным заболеваниям, вызываемым грибами. Поскольку, в результате 

жизнедеятельности этих организмов   снижается их долголетие, 

жизнедеятельность и декоративность, а иногда даже они могут полностью 

погибнуть[8].  Это обстоятельство также делает необходимо обладать 

достаточной информацией об эколого-физиологическом состоянии древесных 

растений, позволяющих оценить функциональный вклад каждого вида в 

изменении качества среды в направлении ее улучшения. 

   В этой связи, целью представленной работы явилось  уточнение  видового 

состава как древесных пород, используемых для озеленения  крупных городов 

(Баку, Гянджа,  Сумгаит, Ширван, Мингечаур и др.) Азербайджана, так и грибов, 

обитающих на этих растениях.     

  Эксперименты по выявлению видового состава  растений и  грибов, были 

начаты с 2011 года и продолжаются по сей день. Материалы для анализа были 

взяты согласно методу, используемому в настоящее время в аналогических 

исследованиях[4, 7].   

 В результате проведенных исследований до настоящего времени, 

установлено, что в озеленении городов Баку, Гянджа, Сумгаит, Ширван и др.  

используются более 150 видов деревьев и кустарников, среди которых Ailanthus 

altissima Sw., A.campestre L., A.negundo L.,  A.platanoides L., A.palmatum Thunb., 

A.tataricum L., A.pseudoplatanus L., Aesculus hippocastanum L., Asimina triloba Dun., 

Biota orientalis Endl.,   Broussonetia papyrifera Vent,  Cryptomeria yaponica Don., 

Cupressus sempervirens L.,  Ficus carica L., Fraxinus excelsior L., Forsythia europaea 

Deg., Pinus eldarica Medw.,  P.silvestris L., Cedrus deodara Loud., Cerasus fruticosa 

G., C.avium (L) Moench., Cydonia oblonga Mill., Chaenomeles japonica Lindl.,  Abies 
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Nordmanniana Spach.,  Melia azedarach L., Thuya occidentalis L., Juniperus communis 

L., Platanus orientalis L., Quercus ilex L., Q.robur L., Q.castaneifolia C.A.M., 

Maqnolia grandiflora L., Morus alba L., Morus niqra L., Juqlans reqia L.,   Laurus 

nobilis L., Buxus sempervirens L., Ulmus foliaceae Gilib., Celtis caucasica Willd., 

Tamarix ramosissima L., Salix australior Anderss., Populus pyramidalis Roz., P.niqra 

L., P.tremula L., Tilia caucasica Rupr., Hibiscus syriacus L., Diospuros kaki Thunb., 

D.lotus L., Pyrus communis L., Malus prunifolia ( Willd) Borkh., Malus domestica 

Borkh., Eriobotrya japonica Lindl., Prunus spinosa L., P.divaricata L.. Cerasus 

vulgaris Mill., Crataegus caucasica C.Koch., Rosa alba L., R.canina L., R.multiflora 

R., Gleditsia caspica Desf., G.triacanthos L., Sophora japonica L., Amorpha fruticosa 

L., Spartium junceum L., Robinia pseudoacacia L., Albizzia julibrissin Durazz., 

Wistaria sinensis Sweet., Cercis siliquastrum L., Punica granatum L.,   Nerium oleander 

L., Eucalyptus melliodora L.,  Castenea sativa Mill., Cornus mas L., Paulownia 

tomentosa Stend., İlex hyrcanaium Pojark., Evonymus japonica L., Evonymus europaea 

L.,  Franqula alnus Mill., Rhamnus cathartica L., Vitis vinifera L., V.silvestris G., 

V.labrusca L.,   Syringa vulqaris L., Ligustrina vulgare L., Ligustrina lucidum Aitt., 

L.japonicum Thunb.   Olea europaea L., Zizyphus jujuba Mill., Catalpa bignonioides 

Walt.  и др.  являются более часто  используемыми. Они  вечнозеленые, у 

некоторых ежегодно падает листва, даже среди этих растений имеются виды, 

которые являются лекарственными. Кроме того,  эти виды отличаются по 

встречаемости в зависимости от названных городов. Так, в озеленении г.Баку и 

Сумгите  Olea europaea, Sophora japónicum  и Nerium oleander L. используются 

чаще, а в Гяндже и других городов  такими свойствами характеризуются 

другие(Platanus orientalis,   Robinia pseudoacacia L., Roza L. и Diospuros kaki) виды. 

  Следует также отметить, что имеются виды, которые являются редкими, но 

они также встречаются в озеленении города. К таким видам относятся: Ribes 

aureum Purah., Laurocerasus officinalis Roem.,  Spirea arquta Zol., Chaenomeles 

japonica Lindl., Rosa multiflora Thunb., Amorpha fruticosa L., Acer platanoides L., 

Hippophae rhamnoides L., Lagerstremia indica L., Forsythia europaea Deg., Ligustrina 

sinense Lour.,  Lonisera fraqrantissima Lindl. и др. 

 В результате проведенных микологических исследований установлено, что 

в формировании микобиоты исследованных  видов  растений(деревья и 

кустарники), используемых в озеленении крупных городов Азербайджана, 

участвуют   187 вида гриба.  Хотя, большинство  обнаруженных грибов являются 

анаморфными(61,5%), но ксилотрофные макромицеты также активно 

участвуют(16,5%) в формировании микобиоты исследуемых растений.  

 Установлено, что среди анаморфных грибов встречаются немало 

грибов(вид родов Alternaria,  Ascochyta,  Botrytis,  Fomes, Fomitopsis, Fusarium, 

Septoria и Verticillium), которые вызывают различные болезни(белая, серая  и 

бурая гниль, ржавчина, пятнистость, увядание, септериоз и др.)  в исследованных 

растениях. В  результате  жизнедеятельности этих грибов в основном завершаются 

либо потерей декоративности, либо ослаблением биологической активности 

данного вида и даже иногда полной потерей жизненных способностей.  Кроме 

того, среди обнаруженных грибов встречаются  и виды, которые являются 
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условно патогенными(Ascochyta betae, Aspergillus nidulans, Fuzarium semitechium,  

Mucor rasemous, Paecilomyces variottii, Penicillium citrinum,  P.expancum, 

P.purpurogenium, Septoria menthae и др.),  токсигенными (Aspergillus flavus, 

A.fumigatus, A.niger, A.ochraeus, Fusarium moniliforma, F.oxysporum, Penicillium 

cuclopium, Rhizobus stolonifer) и аллергенными(Alternaria alternate,  Aspergillus  

repens, A.versicolor,  Botrys cinerea, C.ladosporium cladosporides, C.herbarum, 

Mucor sitophila, M.rasemous, Paecilomyces variottii Penicillium chrysogenum, 

P.cuclopium, P.expancum, Rhizobus stolonifer, Trichoderma viride и др.). Негативные 

действия этих грибов не только отражаются  на самих растениях, но и на других 

живых существах, которые для той или иной цели используют эти растения. 

 Таким образом, проведенные   исследования свидетельствуют о том, что 

деревья и кустарники, используемые в озеленении крупных городов 

Азербайджана  в определенной  степени страдают от поражений вызванных 

фитопатогенными грибами, что дает основу для разработки системы защитных 

мероприятий, которая бы позволила свести к минимуму ущерб, наносимый 

грибами. 

Литература 

1. Бухарина И. Л., Журавлева А.Н., Болышова О.Г. Городские насаждения: 

экологический аспект: монография. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 

2012. – 206с.  

2. Гордеева Е.И., Крюкова А.В., Курбатова З.И. Иммунитет растений. учебное 

пособие. -Великие Луки, -2011, 127с. 

3. Куджева Е.К. Экологические проблемы урбанизации.// Аграрное и 

земельное право, 2019, т.2(170), с.111-114 

4. Методы экспериментальной микологии/Под. ред. Билай В.И. Киев: Наукова 

думка, 1982, 500с. 

5. Овсянкин, Р.В., Иванцова, Е.А. Компьютерное картографирование 

сохранности зеленых насаждений в городских ландшафтах// Известия 

Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее 

профессиональное образование. – 2016. - № 2 (42). – С. 134-140. 

6. Татаринцев С.А., Бармин А.Н., Колчин Е.А., Шуваева О.О. Современный 

город: техногенные угрозы жизнедеятельности – проблемы и возможности // 

Геология, география и глобальная энергия. 2013. № 1. С. 128-137. 

7. Широких A.A., Колупаев  A.B. Грибы в биомониторинге наземных 

экосистем// Теоретическая и прикладная экология, 2009, №3, с. 4-14. 

8. Gungor М.S., Abasova Т.S., Aliyeva B. N., Alibeyli N.S and Мuradov P.Z, 

Species Composition and Rotten Diseases of Tree Species in Subtropical Forests of 

Azerbaijan.//Int J Recent Sci Res., 2019, v.10(06), p. 32722-32725.  

DOI:http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2019.1006.3531 

9. McDonald R.I., Marcotullio P.J., Güneralp B. Urbanization and Global Trends in 

Biodiversity and Ecosystem Services // Urbanization, Biodiversity and Ecosystem 

Services: Challenges and Opportunities: A Global Assessment. Eds.: T. Elmqvist et al.,  

2013, p.31-52. 

  



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

46 

 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНСИАЛ ГРИБОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИЙ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

Бахшалиева К.Ф. 
Доктор биологических наук , 

Институт Микробиологии НАН Азербайджана, г.Баку 

 

Гюлахмедов С.Г. 
Доктор биологических наук, 

Бакинский  Государственной  Университет 

 

Сулейман Ф.М. 
Младший научный соотрудник, 

Институт Микробиологии НАН Азербайджана, г.Баку 

 

Ширинова Г.Ф. 
Научный соотрудник, 

Институт Микробиологии НАН Азербайджана, г.Баку 

  

 Как известно, что микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности 

является  наиболее доступными и рентабельными источниками биологически 

активных  веществ(БАВ)[5-6], в том числе ферментов[4], необходимых для 

различных промышленности  и научных  исследований.  

 Продуцируемые грибными клетками целлюлолитические, 

протеолитические, амилолитические, липолитические   и другие   ферменты уже 

находит широкого применения в биотехнологии[7-10], хотя в ферментный 

систем микроорганизмов, особенно грибов входит более широкий набор 

ферментов и многие из них все еще не находит применения в практических 

целях, что связано первый очередь недостаточности продуцентов обладающие 

высокую биологическую активность и позволяющие организовать рентабельный 

процесс получение различные БАВ, в том числе ферменты.  Кроме того, 

имеющие активные продуценты по временны теряет свой продукционной 

потенциал. Поэтому, для обеспечения прикладных и фундаментальных 

исследований чрезвычайно важным является своевременное сохранение 

полученных продуцентов и пополнение генофонда коллекций культур новыми 

целевыми штаммами микроорганизмов, депонирование и гарантированное 

хранение производственно важных штаммов. Учитывая важность всех этих 

сказанных, мы также сочли важными выделение  и изучение  микроорганизмов 

из различных природных источников, создании базовой коллекции микробных 

штаммов выявления новых продуцентов БАВ, перспективных для практического 

использования в биотехнологии. 
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 В качестве объекта исследования мы выбрали только грибы, для 

выделения которых брали образцы из почвы, воды и лесов, расположенных в 

экологически разных регионах Азербайджанской Республики. Выделение, 

идентификация, культивирование, определение активности ферментов, 

выделение полисахаридов провели согласно методу, которые  использовали в 

наших  предыдущих работах[1-3].    

 В результате проведенных исследований из природных образцов  

выделено 67 видов грибов (145  грибных штаммов), представленных основном 

мезофильными организмов. Таксономические принадлежность выделенных 

штаммов представлены в таблице 1, где видно, что 40,0%(58 штаммов) 

выделенных штаммов относится микромицетам, остальные (60,0% или 87 

штаммов) макромицетам.  

В дальнейшем все выделенные штаммы оценивали по способности 

выделят различные БАВ. В результате скрининга выделенных штаммов на 

ферментов (целюлолитических, амилолитических, протеолитических, 

пектолитических, липолитических, фенолоксидазы и др.), полисахаридов и 

других БАВ, выявлены высокопродуктивные штаммы, проявляющий свою  

способность к росту и продукции БАВ в определенных условиях.   

 Среди грибы родов Аspergillus, Penicillium и Trichoderma обнаружены 

продуценты различных ферментов(целлюлолитические, ксиланолитические и 

амилолитические), ни чем не уступающие ранее известным продуцентом, даже 

тем, которые сейчас используется в промышленных условиях для производства  

названных ферментов. 

 Грибы родов Fusarium и Trichoderma  представлял определенные 

перспективы для использование в качестве продуцента ростовых 

веществ(фитогормонов) или вещество алеолитического типа действия.   

 Ксилотофные грибы, особенно грибы родов Bjerkandera, Cerrena, Pleurotus 

Polyporus, Schizophyllum, Trametes и др. относящихся к базидиальным грибам 

основном представлял перспективы как  активные продуценты  

ферментов(целлюлолитические, ксиланолитические и фенолоксидазные).  

В результате скрининга еще выяснилось, что  ксилотрофные грибы родов 

Ganoderma, Laetiporus, Schizophyllum, Trametes и  др. является перспективными 

как активные продуценты полисахаридов, которые обладают антимикробную 

активность по отношению  условно патогенным микроорганизмов, хотя степень 

ее проявления каком-то мере представлял индивидуальных характер. 

  Надо отметить, что выделенные штаммы проявляли способность расти на 

отходах аграрного сектора и при этом они свою биотехнологическую потенциал 

не только вольностью сохранял, но отходы в ряд случаях вызывало стимуляция 

процесса.  Кроме того, среди выделенных грибов были такие штаммы, которые 

активные деградировали не только растительные полимеры, но и нефтяные 

углеводороды, как насыщенных, так и ненасыщенных(в том числе 

ароматических). 
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Таблица 1. 

Таксономическая структура выделенных грибов 

Отдел Класс  Порядок Семейство Род(вид/штамм) 

Zygo-

mycota 

Mucoro 

mycetes 

Mucorales  Mucoraceae   Mucor(2/4)   

Asco-

mycota   

 

 

 

 Eurotio-

mycetes 

 Eurotiales  Trichocomaceae  Аspergillus(5/10) 

Penicillium(6/12) 

Sordario-

mycetes    

Hypocreales  

  

Nectriaceae Fusarium(4/7)     

Hypocreaceae  Trichoderma(5/10) 

Gliocladium(1/2) 

Dothideo-

mycetes 

Capnodiales Davidiellaceae   Cladosporium(2/4)   

Pleosporales  

   

Pleosporaceae  

  

Ascochyta(2/4),  

Alternaria(2/5),  

Bazidio

-mycota 

Agarico-

mycetes 

Polyporales Polyporaceae Fomes(1/2), 

Fomitopsis(3/7), 

Panus(1/2),  

Polyporus(2/4), 

Cerrena(1/2)  

Lentinus(1/1) 

Trametes(5/18)  

Lenzites(1/1)  

Pycnoporus(1/1)   

Hirschioporus(1/2) 

Pseudotrametes(1/2) 

Meruliaceae Bjerkandera(1/3),   

Heteroporus(1/2) 

Fomitopsidaceae  Laetiporus(1/3) 

Ganoderma-

taceae 

Ganoderma(2/9) 

Hymeno-

chaetales 

Hymeno-

chaetaceae 

Phellinus(6/9)  

Inonotus(3/7)  

Agaricales   Pleurotaceae  Pleurotus(2/6)  

Schizophyllaceae  Schizophyllum(1/3) 

Physalacriaceae  Armillaria(1/2), 

Flammulina(1/1) 

Russulales    Stereaceae  Stereum(1/2)  

 

 

 Кроме того, среди выделенных грибов(Trichoderma, Gliocladium и др.) 

были штаммы, метаболиты которых проявляли ростостимулирующие 

активности по отношений растений, т.е. синтезировали фитогормоны. 

 Таким образом, в проведенных исследованиях создано коллекции  культур 

грибов, биотехнологический потенциал которых представляет интерес для 

получения БАВ различного характера.   
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Термофильные бактерии издавна привлекают внимание исследователей в 

связи с рядом особенностей, которыми они обладают. Одним из таких 

особенностей является устойчивость клеток термофильных бактерий к 

различным стрессовым факторам, а также к высокой температуре. В настоящее 

время имеется достаточно много литературных материалов, объясняющих 

механизмы устойчивости клеток термофильных бактерий к высокой 

температуре [1]. Особое внимание привлекает изучение действия гамма-

излучения в различных дозах на клетки термофильных бактерий, и изучение 

механизмов адаптации этих клеток к действию гамма излучения, т.к. на 

сегодняшний день это направление недостаточно изучено [2]. Влияние гамма-

излучения и поведение парамагнитных центров ранее была изучена на растениях 

и на некоторых видах животных [3,4]. 

Целью представленной работы является изучение действия гамма-излучения 

в различных дозах на штамм термофильной бактерии Bacillus Sp.Б1. Этот штамм 

был выделен из образца термальной воды источника «Бабазянан» (температура 

воды 45-550С, pH=7.0) Сальянского района Азербайджана. На рисунке 1 

представлена колония штамма Bacillus Sp.Б1 на среде мясо-пептонный агар, 

инкубированный при температуре 560С в течение 3-ех суток. С  целью облучения 

штамма Bacillus Sp.Б1  гамма-квантами в различных дозах, был сделан посев 

этого штамма на скошенный мясо-пептонный агар в 7 пробирках, и 

инкубирование проводилось в течение 2-ух суток при температуре 560С. 2-ух 

суточные культуры штамма Bacillus Sp.Б1 были облучены гамма-квантами в 

следующих дозах: 0.5 кГр, 1.5 кГр, 2.5 кГр, 3.5 кГр, 4.5 кГр, 5.5 кГр. Культура 

штамма Bacillus Sp.Б1 в одной пробирке была оставлена в качестве контрольного 

варианта. 

В результате исследования будет определена летальная доза гамма-

излучения для штамма Bacillus Sp.Б1 и полученные результаты будут изучены 

методом ЭПР (электронный парамагнитный резонанс). 
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Рис.1. Колония  штамма Bacillus Sp.Б1 , 

инкубированный в течение 3-ех суток, при 

температуре 560С на среде мясо-пептонный агар 

 

Исследования в этом направлении продолжаются. 
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Changing epochs and cultural paradigms have led to the transformation of visual 

language and the emergence of new art forms. The defining aspect of changing the 

status of the visual in modern culture is the transformation of the architecture of reality 

with the help of visual technologies. 

Contemporary Ukrainian art (including monumental church painting) is in a 

transitional stage, which is characterized by the search for new styles. The use of a 

particular style in the painting of an Orthodox church can affect not only the perception 

of the images themselves, but also the formation of the worldview of the person in the 

church. 

The aim is to reveal the consequences of the influence of visual culture on modern 

temple painting, to consider, in the context of the theories of visual rotation, the 

appearance of temple paintings in the 3D style. 

The culture of the beginning of the XXI century is mainly described as a visual. 

Contemporary visual research is a new field for the study of the cultural construction 

of the visual in art, media and everyday life. 

The phenomenon of visual rotation has become one of the main subjects of 

scientific discussions about the transformation of visual culture. This is due to the 

growth of visual material in the spheres of communication and the emergence of new 

ways of working with information: with its receipt, processing and distribution. 

Despite the fact that culture has always had a visual component, the shift in 

emphasis towards the growing importance of the "visual" is due to the 

hyperdevelopment and intensification of visual technologies, the spread of 

photography and television, and at the turn of the 20th and 21st centuries, the 

emergence of new digital technologies and the Internet. The interpenetration of various 

types of visual arts and new digital technologies has provided new opportunities for 

cultural expression [1]. 

Analyzing the phenomena of visual culture, William Mitchell interpreted the influx 

of images inherent in modernity as a "pictorial turn" and noted that the bias towards 

the visual, there is some return to the mythology of technologically advanced cultures 

[2, p.76]. Roland Barthes, in turn, believed that mythology is created by man in order 

to give meaning to the surrounding world [3, p.53]. 

An iconic turn means a shift in the socio-cultural situation in which the ontological 

the problematic is translated into a plan for the analysis of visual images. [4, p. 12]. 
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The visual twist was reflected in modern monumental church painting: in the 21st 

century, 3D-style murals of Orthodox churches began to appear, including on the 

territory of Ukraine (for example, the temple in the village of Novoaleksandrovka, 

Dnepropetrovsk region, was painted in this style). The temple is painted in a realistic 

baroque style, the iconographic plots are given volume, so people and the world are 

presented in three-dimensional space. 

According to the results of the study of the visual turn, conducted by V. V. 

Savchuk, “the iconic turn shifts the focus of attention from what the image represents 

in addition to itself, or, rather, through itself, to what it is. In other words, an image has 

a structure, a construction, it has cultural mechanisms of formation and conditions of 

existence" [4, p. 50]. 

Based on the conclusions made by Roland Bart and V.V. Savchuk, it can be 

assumed that the reason for the emergence of monumental church painting in the style 

of 3D is the desire to attach special (greater) importance to the visual iconographic 

images themselves, rather than to the ideas to which these images refer.  

The transition from two-dimensional space to three-dimensional in the temple 

painting can be interpreted as an emphasis on the importance of the inner space of the 

Orthodox church itself and a greater sacralization of this space. That is, there is a certain 

transition from the perception of the temple as a symbol of "heaven on earth" to the 

approval of its sacralization, to some extent there is also a "transfer" of the object of 

faith from the invisible world to the visible. 

A.S. Reutov's research says that the meaning of the visual rotation is “the 

fundamental role of the visual image in the construction of reality and the growing 

theoretical interest in the latter” [5, p. 23]. 

In the modern world, visuality is becoming a formative basis in culture. The 

consequence of the visual turn was the reorientation of the study of various kinds of 

phenomena associated with the visual in culture. The visual twist was reflected in the 

monumental church painting as well. The use of 3D in temple paintings, on the one 

hand, is due to the desire to give more semantic meaning to iconographic images and 

plots, on the other hand, it ties the beholder's attention to these images themselves, 

transferring from the speculative to the visual.  
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Circular economy or closed-cycle economy - a model of economic development, 

the basis of which is the rational use of resources and their recovery. This approach 

obscures the fundamental ways in which environment affects economic thinking. 

Circular economy (CE) with its 3R principles of reducing, reusing and recycling 

material clearly illustrates the strong linkages between the environment and economics 

[1, р. 2]. A closed-cycle economy creates opportunities for sustainable development of 

the state and the formation of competitiveness. The advantages of this model of 

economic development are: 

• innovative and resource-efficient methods of production and consumption; 

• protection of enterprises from resource shortages and volatile prices; 

• optimal waste disposal; 

• energy savings due to a closed production cycle; 

• reduction of negative impact on the environment. 

That is why this direction of economic development has become a priority in long-

term strategic planning for post-industrial and industrialized countries, in particular, the 

European Union, the United States, Japan, South Korea and China [2]. 

Ukraine's economy, like the world economy, is definitely not experiencing the best 

of times today. Among the current problems today is the low level of competitiveness 

of the domestic agro-industrial complex due to lack of resources, lack of innovative 

technologies and lack of logistics and resource provision. The issue of rational nature 

management (greening) of domestic agro-industrial productions, reduction of material 

consumption of domestic products and stabilization of resource provision of 

productions need to be solved. As a result, there is a reduction in the number of 

domestic enterprises, the environmental condition of production is deteriorating, which 

is accompanied by a significant level of environmental pollution, negatively affecting 

the deteriorating health of the nation. Currently, Ukraine is among the ten countries 

with the largest amount of garbage per capita. Billions of tons of garbage are produced 

in Ukraine every year. Therefore, we need to think faster about our future and start 

making the right decisions. 

Climate change and the depletion of natural resources are the two most pressing 

global challenges. Therefore, waste can be reduced through the transition to a circular 

economy. In such an economic system, waste materials and their formation are 

minimized. In practical terms, this may mean that the product must be designed in such 

a way that its materials are separate and recyclable [3, р. 154]. 
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Studying the circular economy model and ways to improve waste management in 

Ukraine is one way that can solve resource problems, especially when the whole world 

is facing a pandemic and forced border closures. Each country must choose the path of 

high-quality innovative resource supply of agro-industrial production, a circular model 

of production can save it. 

The concept of a circular economy emerged in 1990 as a new strategy for 

sustainable development and a possible alternative to the classical economy. The basis 

of the circular economy is the formation of new business models aimed at reducing the 

number of resources used, the introduction of reuse or closed production cycle 

(planning the need for production in materials) and processing in production, which 

protects the environment and reduces the primary needs of agro-industrial enterprises 

complex in external resources. The current state of the circular economy is seen as a 

means of accelerating society's transition to a more resource-efficient system, thereby 

increasing competitiveness and responding to global environmental challenges and 

threats. 

The introduction of a circular economy should take place both at the state level and 

at the level of individual enterprises, as well as educational and informational work 

among the population, which will promote the greening of the world. In addition, it 

should be noted that the introduction of a circular economy may have some negative 

consequences for some countries, and in particular lower incomes, especially for 

countries exporting raw materials. 

Thus, the circular economy is a new economic model in which the emphasis is on 

the reuse of resources, as well as on the creation of added value through services and 

intelligent solutions. 
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The current stage of development of our state is characterized by increasing the 

role of the Treasury in ensuring an effective budget process, which is one of the basic 

financial processes of the state. Currently, the bodies of the State Treasury Service of 

Ukraine are one of the most active participants in the management of national and 

regional financial resources due to the possibility of using the mechanisms and 

procedures adopted at the legislative level to service the budgets of all levels. At the 

same time, the management of budget flows in the process of budget execution is one 

of the most complex and at the same time urgent problems. In addition, the systematic 

management of the budget execution process is an integral part of economic 

development as a whole. 

In its activities, the State Treasury Service interacts with legislative and executive 

authorities, national and commercial banks of Ukraine, subsidiary bodies and services 

established by the President of Ukraine, local governments, relevant bodies of foreign 

states and international organizations, as well as enterprises, institutions and 

organizations, other participants in the budget process and financial institutions. The 

main purpose of the SCS is to promote optimal financial management of public 

resources by ensuring timely receipt by budgetary institutions of the necessary 

resources for the successful operation of public services while reducing expenditures 

on public funding [1]. 

The separation of the state from the banking system in terms of control and 

accounting of income and payments has many advantages: first, the funds will go to 

the final holder by the shortest route. At this stage, even the possibility of the slightest 

delay in the accounts of budgetary institutions of different levels is eliminated; 

secondly, the implementation of daily transfer of taxes and fees to the state account 

will allow to use them immediately, will improve cash flow management; thirdly, the 

consolidation of information on the state of budget execution at all levels of the 

hierarchical vertical will create a basis for timely, reliable and comprehensive budget 

reporting, which will ultimately have a positive impact on improving the budget 

preparation process [2, p. 236]. 

The role of the Treasury in solving the problems of limited financial resources and 

the lack of effective mechanisms for managing them in the process of cash execution 

of the state budget, which become a factor in irrational borrowing to cover cash gaps; 

losses from non-use of temporarily free state financial resources; lack of efficiency, 

transparency and control over the targeted use of budget funds, timeliness of receipt of 

public funds by participants in the budget process. The search for ways to improve the 

functioning of the treasury system of state and local budgets, increase its efficiency and 

effectiveness is especially relevant. 
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The treasury system occupies a decisive place in the management of state financial 

resources. It is the main financial institution of the state, due to which the process of 

managing state budget expenditures has undergone significant changes [3, p.6]. The 

introduction of treasury servicing of budget funds has introduced significant 

innovations and qualitatively new approaches to the management of financial resources 

at both the state and local levels. In view of this, of course, the legal relationship 

between all participants in the budget process, involved both at each level and at each 

stage, has changed. 

The established treasury system should be interested in the reliability and 

transparency of accounting and reporting data, in the clarity of payments without delay, 

in the management of financial resources not at its discretion, but in strict compliance 

with financial discipline and budget legislation - an important component of public 

administration today. 

Practical experience has shown that in modern conditions the State Treasury 

Service is one of the most active participants in the management of state and regional 

financial resources through the use of legally adopted mechanisms and procedures for 

implementing state and local budgets in accordance with budget legislation, as the 

effectiveness of such mechanisms will depend potential opportunities for economic 

development and financial security of the country. 

Based on world experience and domestic practice, we can say that the best result 

in the management of public financial resources provides the use of the treasury system 

of cash execution of budgets. 

Transfer to the treasury service of state and local budgets was, without a doubt, the 

right step and had a positive result [4, p.235]. The advantages of the treasury service 

convincingly show that it is effective and expedient, as it contributes to: timely and full 

implementation of budget revenues; promptly process and provide the necessary 

information on the receipt of funds to public administration and local government; to 

carry out effective and timely redistribution of budgetary resources for the 

implementation of social policy objectives, as well as the ability to accumulate 

resources for the implementation of government programs and settlements; ensure 

transparency of the budget process and increase the efficiency of budget funds; to 

improve the methods and techniques of public financial control in the treasury system. 

The participation of the Treasury in the management of financial resources of the 

state is faced with the requirement of time to solve complex and multifaceted problems 

associated with the formation of adequate to modern requirements of budget 

legislation; improving the budget process and inter-budgetary relations; budget 

management policy aimed at creating a mechanism for operational management of 

public financial resources, which will ensure the timeliness of settlements on 

government liabilities and help address the problem of imbalance in time and revenues 

of the state budget. 

All resources of the state must work as efficiently as possible in compliance with 

the principle of having the minimum required amount of balances on the accounts of 

the State Treasury. From this point of view, the most acceptable is the use of EQF, 

which allows to optimize the process of public funds management. 
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Concentration on a single treasury account allows not only to accumulate financial 

resources, control their intended use, forecast future balances or shortages of budget 

funds, but also shows its role in the management process. Both the budget execution 

and macroeconomic processes in the state will depend on how the work of the treasury 

system will be organized, first of all, its function such as financial resources 

management. With timely and reliable information on budget revenues, expenditures 

and commitments, decisions can be made promptly to place temporarily free balances 

or borrowings. 

Thus, in modern conditions, the State Treasury Service of Ukraine plays an 

important role in ensuring the stability of the national budget system, financial security 

and sustainable economic growth of the country. 
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Вплив міжнародних екстерналій на економіку України створює підґрунтя для 

кардинальної її трансформації. В найближчій перспективі суттєві зміни 

очікуються в енергетичній сфері. Це пов’язано з переходом енергосистем 

розвинутих країн від видобутку корисних копалин до використання 

безвуглецевого та екологічно стійкого палива. Передумовою зазначених 

процесів виступили домовленості майже двохсот країн, досягнуті в Парижі 

12 грудня 2015 року, так звана Паризька угода [1]. В межах даної угоди було 

представлено дорожню карту для країн і галузей, готових боротися зі зміною 

клімату і адаптуватися до наслідків підвищення середньої температури на Землі. 

У зв’язку з цим провідні світові країни, а також компанії долучилися до 

Паризької угоди, відкоригувавши свої стратегії розвитку. Україна не стала 

винятком, приєднавшись до загальносвітових тенденцій шляхом прийняття в 

липні 2016 року Закону України «Про ратифікацію Паризької угоди» [2]. 

Відповідно до цього на сучасному етапі Міністерство економіки України 

виокремило п’ять базових кластерів розвитку економіки (рис. 1) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Базові кластери розвитку економіки України 

 

Як бачимо, стратегія декарбонізації в Україні виступає в якості 

першочергового напряму розвитку. 

Представляється доцільним відзначити, що поняття «декарбонізація» є не 

лише модним трендом сучасного економічного розвитку, а це також реальна 

тенденція в найближчій перспективі. Цей процес вимагає змін у багатьох галузях 

промисловості, промислових підприємствах, спонукаючи їх до вкладання коштів 

у використання екологічно чистих технологій, що знижують викиди вуглецю. 
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Насамперед суттєві зміни можуть відбутися у таких галузях, як вугільна, 

металургійна, коксохімічна, нафтогазова. Впровадження декарбонізації 

зазначених галузей вимагає проведення повної, або часткової реструктуризації, 

технічного переозброєння, серйозних науково-дослідницьких розробок. 

Проте, швидкість і ефективність процесу декарбонізації економіки України 

залежить в першу чергу від держави, на рівні якої формується інформаційне, 

інституційне і інструментальне підґрунтя. Вже зараз на різних рівнях державного 

регулювання екологічної безпеки з’являються тези про можливість 

запровадження для промислових підприємств вуглецевого податку, що приведе 

до активізації декарбонізації. 

З цією метою представляється розглянути європейський досвід 

стимулювання процесів декарбонізації. Так, у Європі має місце фінансова 

підтримка з боку держави різними інструментами – надання позик, грантів, 

здійснення компенсаційних виплат щодо покриття екологічний інвестицій, 

впровадження податкових канікул тощо. У європейській практиці вже 

сформовано певні інститути, які фінансують процес декарбонізації економіки за 

різними напрямами [4]. 

Відповідно до європейських тенденцій в Україні також планується 

застосування найбільш ефективних прийомів декарбонізації економіки, зокрема 

її промислового сектору. У зв’язку із зазначеними тенденціями кардинальні 

зміни можуть відбутися у вугільній галузі. Так, в аспекті декарбонізації 

планується глобальне реформування вугільної галузі, трансформації 

економічного профілю вугледобувних територій, що в кінцевому підсумку може 

привести до поступового згортання вугільної галузі. Такі кроки пояснюються 

тим, що вугледобувні регіони в інфраструктурному плані є відсталими і 

депресивними, а більшість вугледобувних підприємств є відпрацьованими і 

збитковими. Паралельно з цим на більшості територій виникла ситуація 

мономіст, тобто сформувалася прив’язаність міста до одного вугільного 

підприємства [5]. В таких умовах процес декарбонізації може спричинити 

негативний ефект шляхом створення і загострення соціальної напруги. 

Завданням для Уряду має стати реалізація стратегічних напрямів щодо 

здійснення соціального забезпечення населення на таких територіях. 

З цією метою представляється доцільним визначити організаційно-

економічний і фінансовий потенціал територій, що підлягають трансформації в 

умовах впровадження стратегії декарбонізації. На рис. 2 наведено показники, за 

допомогою яких представляється можливим оцінити організаційно-економічний 

і фінансовий потенціал територій та розробити першочергові кроки для 

подальшого їх розвитку. 
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Рисунок 2. Показники оцінки організаційно-економічного і фінансового 

потенціалу території 

Модель організаційно-економічного потенціалу (ресурсна стійкість) 

Y'1 = f (X'11; X'12; X'13; X'14; X'15) 

Густота населення, осіб/км2 (X'11) 

Обсяг реалізованої промислової продукції  
на 1 жителя, тис. грн./ос (X'13) 

Щільність суб’єктів господарювання, шт./км2 (X'12) 

Обсяг капітальних інвестицій на 1 жителя, грн./ос. (X'14) 

Обсяг роздрібного товарообороту на 1 жителя, 
грн./ос (X'15) 

Чисельність 
населення, осіб 

(X11) 

Площа території, км2 
(X12) 

Кількість суб’єктів 
господарювання, шт. 

(X13) 

Середньооблікова 
чисельність штатних 

працівників, осіб. (X14) 

Середньомісячна 
заробітна плата, 

грн. (X15) 

Обсяг реалізованої 
промислової 

продукції, млн. грн. 
(X16) 

Обсяг капітальних 
інвестицій, тис. грн. 

(X17) 

Обсяг роздрібного 
товарообороту,  
тис. грн. (X18) 

Модель фінансового потенціалу (фінансова стійкість) 

Y'2 = f (X'21; X'22; X'23; X'24; X'25; Х'26; Х'27; Х'28) 

Коефіцієнт покриття бюджету (X'21) 

Доходи бюджету, 
тис. грн. (X21) 

Видатки бюджету, 
тис. грн. (X22) 

Дефіцит (профіцит) 
бюджету, тис. грн. (X23) 

Офіційні трансферти, 
тис. грн. (X24) 

Коефіцієнт бюджетної стійкості (X'22) 

Коефіцієнт загальної податкової стійкості (X'23) 

Коефіцієнт покриття офіційними трансфертами (X'24) 

Коефіцієнт бюджетної залежності (X'25) 

Коефіцієнт податкової самостійності (X'26) 

Коефіцієнт стійкості дохідної бази (X'27) 

Коефіцієнт стабільності дохідної частини (X'28) 

Податкові доходи, тис. 
грн. (X25) 

Неподаткові доходи, 
тис. грн. (X26) 

Місцеві доходи, тис. 
грн. (X27) 
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Наведена вище модель створить підґрунтя для можливого диференціювання 

територій за ступенем ресурсного і фінансового потенціалу та прийняти рішення 

щодо напрямів їх подальшого розвитку. 

Таким чином, грамотно продуманий процес декарбонізації повинен стати 

конструктивною передумовою для розвитку нових видів економічної діяльності, 

а також створенню нових компаній. 
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Нестійке політичне та економічне становище протягом останніх років в 

Україні призвело до відтоку депозитів у банківському секторі та зменшенню 

обсягів кредитування фізичних осіб. Сьогодні більшість населення не має 

можливості купувати товари тривалого користування за власні кошти, тому 

актуальним є питання аналізу ситуації, що склалася на ринку споживчого 

кредитування.  

Споживчі кредити класифікуються за різними ознаками: за об'єктами 

кредитування, за строками кредитування, за цільовим призначенням, за видами 

забезпечення, за характером обігу коштів, за формою кредиту, основні з яких 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Класифікація споживчого кредиту 

Класифікаційна ознака 

споживчого кредитування 

Вид споживчого кредиту  

1. За об'єктом кредитування  - на споживчі цілі і нагальні потреби  (для купівлі товарів 

та сплати послуг,  цільові кредити окремим соціальним 

групам, на нецільові споживчі потреби) 

- на невідкладні потреби;  

- під заставу цінних паперів;  

- будівництво та придбання житла;  

- капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків 

(їх газифікацію і приєднання до мереж водопроводу та 

каналізації та ін.)  

2. По суб'єктам кредитної угоди 

(в залежності від кредитора і 

позичальника)  

- банківські споживчі позики;  

- позики, що надаються населенню торговими 

організаціями;  

- споживчі позики кредитних установ, небанківського 

типу (каси взаємодопомоги, кредитні кооперативи, 

пенсійні фонди і т.п.);  

- особисті або приватні споживчі позики, що 

надаються позичальникам безпосередньо на 

підприємствах і організаціях, в яких вони працюють; 

- споживчі позики, що надаються позичальникам 

безпосередньо на підприємствах.  
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3. За терміном кредитування  

  
- короткострокові (терміном від 1 дня до 1 року);  

- середньострокові (терміном від 1 року до 3-5 років);  

- довгострокові (терміном понад 3-5 років) 

4. За цільовим призначенням  - цільові;  

- нецільові  

5. За видами забезпечення  - незабезпечені (бланкові)  

- забезпечені (заставою, гарантіями, поручительством, 

страхуванням) 

6. За методом погашення  - позики, що погашаються одноразово;  

- позики з розстрочкою платежу  

7. За методом стягнення 

процентів  
- позики з утриманням відсотків на момент її надання;  

- позики зі сплатою відсотків в момент погашення 

кредиту;  

- позики зі сплатою відсотків рівними внесками 

протягом усього терміну користування  

(щокварталу, один раз в півріччя, по спеціально 

обумовленим графіком) 

8. За характером обігу коштів  - разові; 

- відновлювальні (револьверні). В групу револьверних, 

як правило, включають кредити, які надаються клієнтам 

за кредитними картками, або кредити за єдиними 

активно-пасивними рахунками у формі овердрафту. 

9. За формою - прямі 

- непрямі 

Нецільові споживчі кредити можуть надаватися населенню комерційними 

банками та ломбардами під заставу майна без зазначення мети використання 

кредиту. Це може бути кредит на невідкладні потреби, здійснення затрат, що 

виникають в зв’язку з особливими або непередбачуваними обставинами 

(лікування, нещасний випадок, туризм та інше).  

Споживчий кредит існує в двох формах- прямий споживчий кредит (без 

посередництва торгових фірм); з поручительством торгових фірм (банк укладає 

договір з торговою фірмою про кредитування її покупців, а фірма бере на себе 

поручительство за борговими зобов'язаннями покупців-позичальників перед 

банком і укладає договір з покупцями про умови кредиту). 

Обсяги споживчого кредитування протягом 2016-2019 рр. стрімко зростали 

(рис. 1.) 
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Рис 1 – Динаміка  обсягів споживчого кредитування в Україні 

протягом 2016-2020 рр., млн. грн 

Джерело:[1]  

 Як видно з рис. 1, у 2020  році спостерігається зменшення обсягів 

споживчого кредитування, це  в значній мірі пов’язано з кризою, внаслідок 

пандемії.  

Що стосується терміну дії позик, то більше половини  позик до одного року і 

така динаміка спостерігається  протягом  2019 та 2020 років. 

На сьогоднішній день ринок споживчого кредитування починає набирати 

обертів  після кризи. Проаналізувавши стан ринку споживчого кредитування 

можна помітити, що незважаючи на це  існує ряд проблем, які стримують темпи 

росту обсягів споживчого кредитування.  

За результатами проведеного аналізу було виявлено низку факторів, що 

впливають на розвиток споживчого кредитування в Україні: фінансово-

економічна й політична нестабільність; підвищення рівня інфляції та зниження 

реальних доходів і рівня життя населення, низький рівень доходів населення, що 

призводить до ускладнень з повернення позичальниками кредиту; 

недосконалість законодавчої бази у сфері кредитування фізичних осіб; низький 

рівень розвитку інфраструктури кредитного ринку та його банкоцентричність. 

Споживче кредитування відіграє важливу роль в економічному зростанні. 

Тому подальший розвиток кредитування фізичних осіб в Україні має бути 

спрямований на:  удосконалення нормативно-правової бази у сфері кредитування 

фізичних осіб; здешевлення споживчих кредитів та  комплексний підхід до 

оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників. 

Перелік посилань: 

1. Звіт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-

statist/datasupervisio. 
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Економічні відносини завжди повинні бути інституціонально 

упорядковані. Тільки в цьому випадку економіка набуває узгоджений і 

керований характер.  Інституціональна структура економіки розвивається дуже 

динамічно, що відповідає реальним закономірностям функціонування. 

Інституціональна теорія ближче за інші науки реагує на зміни реальної 

економіки та спроможна відповісти на багато нових викликів, що висуваються 

суспільством. Останнє можна розглядати як живий організм, в якому існують 

дуже подібні до людини органи та процеси. Приміром, функції кровотворення в 

людському організмі, в суспільстві  виконує грошово-кредитний рух а поняття 

«інфляція», в загалі,  німецький економіст запозичив з медицини.  

Людський організм в нормальному стані не може існувати без розуму, а 

значить і в суспільстві повинен формуватися інституційний розум. В загальному 

розумінні інститути – це усвідомлені способи упорядкування економічної 

поведінки з метою досягнення суспільного результату. Інститути з різною якістю 

можуть виконувати свої функція. Критерієм якості інститутів можуть виступати 

ступінь реалізації людського потенціалу, темпи економічного розвитку, 

забезпечення інвестиційної привабливості, вирішення питання соціальної 

нерівності тощо.  Але в основі цих критеріїв повинен знаходитися рівень 

адаптаційних можливостей країни до зміни реальної ситуації. Людина стає 

розумною, якщо вона спроможна адаптуватися до змін оточуючого світу. 

Подібно цьому розумна поведінка суспільства визначається  його адаптаційними 

властивостями. Рівень цих адаптаційних можливостей суспільства визначається 

його інституційним розумом. Останній можна визначити як усвідомлена 

спроможність суспільства пристосовуватися к реальній ситуації і швидко 

реагувати на її зміни. 

Але у людини є підсвідомість, значить і в суспільстві існує інституційна 

підсвідомість. Остання збирає, оброблює всю інформацію, яку суспільство 

накопичило за всю історію свого існування. На рівні інституційної підсвідомості 

створюється вся сукупність неформальних інститутів: звичаї, традиції, 

стереотипи, алгоритми, ритуали, які регулюють поведінку людини, яка навіть 

може не завжди розуміти – чому саме так вона поводиться. Саме в інституційній 

підсвідомості виникає нарратив – підсвідомі почуття, наміри, осмислення 

спогад, мрій, подій власного життя. Передумови інституційного розуму 

виникають в надрах підсвідомості, розгортаючись в теперішньому часі, 

поєднуючи минуле та майбутнє.   
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Інституційний розум – це спроможність швидко та ефективно реагувати на 

зміни будь-яких елементів навколишнього середовища – природних, 

економічних,  політичних. Існує три типи інституційного розуму, що 

відповідають ступеню розвитку суспільства. Перший тип інституційного розуму 

означає, що суспільство не може адаптуватися до змін, а значить приречено на 

погибель. Другий тип інституційного розуму (на ньому знаходиться більшість 

цивілізаційних суспільств) дозволяє країнам по різному пристосовуватися 

(добре чи погано) до існуючого середовища, і з цієї метою змінюють свій 

суспільний устрій. Вищій тип інституційного розуму відповідає тим країнам (їх 

дуже мало), які здатні активно перетворювати навколишні обставини відповідно 

до своїх цілей. Це найбільш складний механізм адаптації, оскільки передбачає 

формування складного механізму зміни всієї конфігурації інституційного 

простору. На відміну від світу тварин, які повинні пристосовуватися до 

зовнішнього середовища, людина, навпаки, пристосовує зовнішні обставини до 

своїх потреб. Але це теж залежить від типу інституційного розуму. Суспільства 

на певних етапах свого розвитку здійснюють структурний стрибок, що 

передбачає перехід від найпростіших способів адаптації до механізмів 

цілеспрямованої зміни навколишнього середовища. Такий стрибок у вирішенні 

суспільних питань забезпечує формування конфігурації інститутів, які свідчать 

– суспільство від соціальних інстинктів переходить до інституційного розуму.  

 Інституційні зміни в суспільстві можуть мати як еволюційний, так і 

революційний характер. Саме інституційний розум спроможний знайти 

найкращі умови для здійснення інституційних змін. На кожному етапі 

суспільного існування, залежно від особливостей країни, інституційний розум 

пропанує найкращі умови виживання. Сьогодні ми бачимо – яким чином країни 

світу адаптуються до ситуації, що склалася в умовах короновірусної пандемії. 

Інституційний розум кожної країни пропанує різні моделі виживання – від 

тоталітарного контролю (Китай) до ліберального, самостійного вибору 

поведінки (Швеція). Тільки історична практика спроможна відповісти – який 

інституційний розум спрацював найкращим чином. З тим, щоб адекватно 

реагувати на непередбачувані природні, економічні і політичні виклики, 

інституційний розум повинен бути достатньо високого рівня складності. Тому 

головним критерієм якості інституційного розуму стає покращення адаптивних 

здібностей суспільства. 

Важливим аспектом дослідження є розуміння  структури інституційного 

розуму. Оскільки інституційний розум породжує формальні інститути 

суспільства (тобто ті, що пов’язані із волею влади, але не тільки політичною), в 

його структурі повинні бути інститути (органи, установи, процедури), що 

вирощують суспільні норми.  

На мою думку елементами структури інституційного розуму є:  а) 

університетська, академічна наука, яка генерує технологічні та соціальні 

інновації; б) інститути, які забезпечують постійний інноваційний розвиток (це 

виховання та освіта, що забезпечують проникнення необхідних соціальних норм 

у свідомість майбутніх поколінь); в) організації та установи, які відповідають за 
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створення інституційних норм (демократичний парламент) та забезпечують їх 

виконання, тобто органи раціональної виконавчої влади (це органи виконавчої 

влади, а саме бюрократія, в її суто ефективній формі); г) органи, які повинні 

захистити стійкість суспільних норм (незалежна судова влада); д) органи, що 

постійно контролюють гнучкість соціальних норм (незалежна преса, що не 

підвладна капіталу та владі). Безумовно базисною умовою існування 

інституційного розуму стають ринкові інститути, що забезпечують динамічний 

та стабільний розвиток суспільства. До них, перш за все, відносяться, з одного 

боку, інститути конкурентного середовища, а з іншого – державні інститути, які  

підтримують умови ринкової системи.  Взаємно підтримуючи один одного, 

елементи інституційного розуму повинні бути організаційно самостійні, з тим 

щоб на їхню діяльність не впливали локальні інтереси певних суб’єктів 

суспільство (груп спеціальних інтересів та корупція). Безумовно структура 

інституційного розуму відтворює склад інститутів, якість яких визначає 

ефективність інституційних систем.  

Необхідно підкреслити – ефект високо розвинутого інституційного розуму 

досягається лише при умові одночасного функціонування всіх складових його 

структури. Якщо за будь-якої причини, суспільство, що спрямоване на 

модернізацію, впроваджує  елементи інституційного розуму частково (вибірково 

або формально), воно приречено на провал. Наприклад, якщо в суспільстві  не 

має вільної науки, безглуздо орієнтувати підприємців на отримання прибутку. 

Непродуктивним стає впровадження представницької демократії в суспільстві, 

де не діють ринкові регулятори, оскільки це призводить до виникнення корупції. 

Домінування виконавчої влади над представницькою та судовою складають 

основу для бюрократії, яка сковуватиме інтелектуальні сили суспільства та 

відкриває шлях до політичного авторитаризму.  

Важливим практичним питання стає можливість впровадження досвіду 

розвинутих країн в формування інституційного розуму інших, менш розвинутих, 

в яких існують власні особливості історії, культури, ментальності. На нашу 

думку, необхідно відмовитися від механістичного переносу інституційного 

устрою від однієї країни до інших. Це може привести до негативних наслідків, 

подібно тому, якби мозок однієї людини трансплантувати іншій. Але це не 

означає, що необхідно повністю відмовитися від інституційного імпорту. 

Повинні існувати спеціальні методи не примусового впровадження елементів 

інституційного розуму, які відповідають сучасним умовам існування країни з 

урахуванням власного історичного досвіду.  Формування необхідних елементів 

розвинутого інституційного розуму суспільства потребує політичної волі 

владних суб’єктів та виховання  індивідуального розуму кожної людини шляхом. 

Безумовно ідея про існування інституційного розуму – це теоретична 

гіпотеза. Вона потребує подальшого дослідження, в процесі якого прийдеться 

відповідати на багато питань, наприклад, яким чином інституційний розум 

вилучає та фільтрує образи інституційної підсвідомості, оскільки в 

трансформаційних суспільствах інноваційні формально-правові норми 

ліберального типу зазнають суттєвого впливу з боку неформальних відносин, що 
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може привести до таких мутацій, які призводять до інституційних аномалій і 

патологій. І таких питань вникає дуже багато.  

В загалі саме інституціональна економіка, вирішуючи багато теоретичних 

питань, дозволяє більш ефективно займатися перебудовою власного та 

суспільного розуму, будувати образи майбутньої модернізації країни, 

проектувати конкретні моделі суспільства та окремої людини.  
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На сьогоднішній день українські банки  здійснюють пошук оптимального 

варіанту формування  банківських ресурсів. З позицій стабільності ресурсної  

бази і загалом діяльності банку необхідним є те, щоб  найбільшу частку його 

ресурсів становили строкові  вклади. Але, на жаль, в умовах нестабільної 

економіки  України зростає рівень недовіри вкладників до формування 

строкових вкладів. Хоча, за оцінками  вітчизняних експертів, «на руках» 

населення  знаходиться значний потенціал грошових ресурсів, що  становить 

велику частину грошового обороту і може  бути розміщеним у комерційних 

банках України. Часи, коли за вклади у гривні давали понад 20%,  – у минулому. 

Сьогодні максимум, що можна отримати  від надійних банків, – 12-14% річних в 

гривнях. До того  ж зазвичай такі великі відсотки дають тільки під  довгострокові 

вклади – на рік і більше [1].   

Ринкова трансформація в Україні вимагає створення ефективно 

функціонуючої та стабільної системи, яка акумулює та переміщує  кошти від 

інвесторів до споживачів капіталу. Таким чином, важливою передумовою 

якісних перетворень у вітчизняній економіці має стати динамічне становлення 

фінансового ринку, до якого належить і ринок заощаджень населення.  

Очевидним є те, що різні групи населення залежно від віку, соціального та 

матеріального становища керуються різними мотивами приймаючи рішення 

щодо заощаджень. Отже, відмінності у мотивах логічно зумовлюють відмінності 

у моделях поведінки вкладників та їхню реакцію на зміни тих чи інших чинників 

[2]. Окрім мотивів, які спонукають домогосподарства заощаджувати, є ще ряд 

факторів, які мають безпосередній вплив на процес формування заощаджень. Їх 

можна умовно розподілити на 5 груп [3]: • основним фактором першої групи є 

державна політика, спрямована на забезпечення політичної стабільності та 

сталого розвитку національної економіки, запобігання кризовим ситуаціям, 

сприяння розвитку підприємництва; • фактори другої групи пов’язані з 

динамікою основних економічних показників (рівнем інфляції, процентних 

ставок, безробіття тощо), а також економічним розвитком регіонів, їх 

інфраструктурою; • третя група факторів стосується розвитку банківської 
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системи та системи кредитно-фінансових інститутів; • четверта група – це рівень 

довіри до комерційних банків та інших кредитно-фінансових інститутів, ступінь 

проінформованості населення про діяльність банків; • до п’ятої групи факторів 

належить стан демографічної ситуації в країні.  

Як доводить практика, рівень національних заощаджень вищий у тій 

територіальній одиниці, де значно більша питома вага молодого прошарку 

населення. 

Окрім звичайних гривневих депозитів також враховується валютний. 

Відповідно, критеріями в межах такого підходу будуть наступні: - дохідність 

(процентна ставка); - час дії пропозиції (максимальний період розміщення 

коштів); - валютний ризик; - гнучкість (поповнення вкладу); - швидкість 

отримання доступу до своїх коштів. 

Зростання депозитних процентних ставок посилює проблему прибутковості 

банків, суттєво  збільшуючи процентні витрати цих установ.  Підвищення 

депозитної ставки за вкладами фізичних  осіб на 1% збільшує приблизно на 3 

млрд. грн. річний  обсяг банківських витрат [4].   

Параметр дохідності відображає рівень процентних доходів, які отримує 

клієнт банку. Що ж до часу дії пропозиції, то важливо відмітити, що окремі 

банківські продукти можуть бути використані лише 1 раз. 

Необхідно також звернути увагу на валютний ризик. Так гривневі депозити 

дозволяють отримати вищу дохідність, проте якщо гривня знеціниться, то 

клієнти можуть втратити кошти у перерахунку на долар США чи євро. Хоча 

протягом останніх 5 років відбувалися постійні суттєві коливання курсу гривні, 

у тому числі спостерігається ситуація підвищення її вартості у кінці 2019-го-

початку 2020-го років, проте загалом на довгостроковій перспективі курс гривні 

постійно знецінювався. У такому контексті можна припустити, що валютний 

ризик характерний для гривневих депозитів, проте зберігання коштів у валюті 

дозволить мінімізувати ймовірність втрати частини капіталу з точки зору 

купівельної спроможності чи у перерахунку на іноземну валюту. 

Що ж до гнучкості, то враховується можливість поповнення вкладу протягом 

терміну його дії. Така гнучкість дозволяє більш ефективно розпоряджатися 

наявними коштами, у тому числі додавати до наявної суми нову відкладену з 

заробітної плати частину. У протилежному випадку необхідно відкривати новий 

депозит, у тому числі існує імовірність того, що умови будуть менш вигідними.  

Також важливо враховувати параметри швидкості отримання доступу до 

своїх коштів як у випадку завершення вкладу, так і у випадку необхідності його 

розірвання. Наприклад, якщо в Україні буде спостерігатися суттєве погіршення 

макроекономічних параметрів, то важливо, щоб клієнт мав змогу завершити дію 

депозитного продукту, повернути саме тіло депозиту та захеджувати свої ризики. 

У протилежному випадку депозитний продукт буде менш привабливим для 

цільової аудиторії. 

Отже, банк при розробці нових депозитних продуктів, з метою залучення 

нових клієнтів, повинен рахувати такі фактори, як: дохідність, час дії пропозиції, 

валютний ризик, гнучкість, швидкість отримання доступу до своїх коштів.  
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Це надасть можливість клієнтам в залежності від пріоритетів обрати 

відповідний депозитний продукт 
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На початкових етапах структурної модернізації економіки необхідно 

сформувати концепцію її реалізації. Основою  політики цілеспрямованої 

перебудови є  фінансове забезпечення та послідовний вибір заходів, узгоджений 

з соціально-економічними інтересами населення з метою нарощення видів 

економічної діяльності інноваційного спрямування. 

У першу чергу, це нарощення виробництв з високим вмістом доданої 

вартості, адже саме такий підхід забезпечує створення робочих місць, вимагає 

відповідного розвитку та кваліфікації робочої сили, високотехнологічного  

обладнання та процесів, тобто стимулює соціально-економічний розвиток як на 

мікрорівні, так і на рівні регіону та країни в цілому.  

Нарощення видів економічної діяльності, що генерують у собі експортний 

потенціал, від якого залежить рівень інтеграції економіки у світове господарство, 

інтенсивність зовнішніх економічних зв’язків. І,  як важливий аспект 

формування та реалізація регіональної політики імпортозаміщення, що 

передбачає стимулювання тих сфер діяльності, на товари і послуги яких є попит, 

однак їх виробництво є іноземним.   

Адже нарощення видів економічної діяльності інноваційного спрямування, 

технологічна модернізація промислового комплексу базуються першочергово на 

знаннях та інформації.  

Це дає можливість забезпечувати розвиток економіки відповідно до 

структурних змін, адже інноваційний шлях розвитку є невід’ємною та 

обов’язковою складовою формування позитивного іміджу країни, перспективи 

інтеграційного курсу економіки України до ЄС.  

Заходи на всіх рівнях в процесі модернізації, мають проводитись з єдиною 

метою – це стабілізація та забезпечення соціально-економічної безпеки на основі 

підвищення соціально-економічного розвитку та нарощення дохідної бази 

бюджетів всіх рівнів через активізацію інноваційно-інвестиційних процесів. 

На цій основі доцільно окреслити місце модернізації в процесі трансформації 

економічної системи (рис. 1). 
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Рисунок 1. Системний рух структурної модернізації економіки 

 

Основними завданнями стратегічного орієнтиру структурної модернізації є 

забезпечення рівноваги між фінансовими можливостями і потребами регіону, 

ефективності процесів формування та використання власної фінансової бази, 

створення додаткових джерел наповнення фінансових ресурсів регіону, за яких 

є можливим проведення процесу фінансового оздоровлення економіки.  

Таким чином, роль та значення структурної модернізації у забезпеченні 

соціально-економічної розвитку та безпеки зводиться до: 

− формування власної фінансової бази регіону, яка дозволить достатньою 

мірою задовольнити потреби регіону та забезпечити безпечне його 

функціонування;  

− встановлення напрямів результативного використання коштів в процесі 

фінансового оздоровлення; 

− виявлення пріоритетних напрямків розвитку та послаблення залежності від 

зовнішніх джерел фінансування.  

Проте, низька дієздатність економічної системи регіонів лише посилює 

небезпеку та не виконує умов взаємозалежності напрямів забезпечення 

соціально-економічної безпеки, за якими виконання одного напрямку, посилює 

ефективність іншого та забезпечує результативність наступного кроку в системі. 

Однак для більшості регіонів України, віднесених до депресивних, практичне 

вирішення та впровадження напрямків є проблематичним, що доводить наше 

твердження щодо використання індивідуального підходу до модернізації в 

системі «держава-регіон».  

У зв’язку з цим, надзвичайно важливою є розробка комплексного механізму 

виправлення ситуації та визначення векторів руху соціально-економічних 

регіональних систем, що дозволять забезпечити достатній рівень соціально-

економічної безпеки.  Відповідно, пріоритетного характеру набуває проведення 

структурної модернізації, тобто пошук інструментів фінансового оздоровлення 

структурно-технологічних аспектів економіки. Вирішення цієї проблеми 
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Нарощення виробництв з високим вмістом доданої вартості, Нарощення видів економічної 

діяльності, що генерують у собі експортний потенціал 

 

Нарощення видів економічної діяльності інноваційного спрямування, технологічна 

модернізація промислового комплексу. Нарощення традиційних видів економічної 

діяльності за наявністю сприятливих природно-кліматичних, ресурсних та економічних 

передумов 
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вимагає розробки стратегічних орієнтирів  структурної модернізації економіки, 

розробки методичних та практичних положень щодо забезпечення перебудови.  

Про дієвість заходів в процесі структурної модернізації економіки буде 

свідчити практичне використання методичних підходів: здатності регіону 

виявити та протистояти загрозливому стану, зменшувати глибину вже діючої 

депресії, нарощувати бюджетну спроможність та зміцнювати фінансову 

стійкість. Кожен із цих заходів передбачає оцінку фінансової спроможності 

економіки, перегляду бюджетної та податкової політики в сторону створення 

мотиваційної складової виходу з кризи, залучення зовнішніх інвесторів, 

створення виробництв, які б були в змозі замінити давальницьку сировину та 

пошук нових виробництв готової продукції. 

На нашу думку, використовуючи запропоновані етапи реалізації модернізації 

економіки в системі структурних перетворень, кожен регіон повинен вибирати 

найбільш оптимальний курс до створення технологічної структури національної 

економіки, реалізація якого дасть можливість створити високорозвинутий регіон 

п’ятого технологічного укладу (електротехнічна промисловість, 

мікроелектроніка, радіо- і телекомунікаційне обладнання, лазерне обладнання, 

приладобудування, хіміко-фармацевтична промисловість, виробництво 

електронно-обчислювальної техніки, авіо-космічна промисловість). 
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ХМАРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ:СУТНІСТЬ ТА 

МОДЕЛІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Михайловина Світлана Олексіївна 
к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

Уманський національний університет садівництва 

 

Ринок хмарних послуг постійно розвивається, пропонуючи підприємствам 

сучасні інструменти, що дозволяє компаніям адаптуватися до ринкових змін і 

підвищити гнучкість і стійкість бізнесу. Сьогодні хмарні технології 

позиціонуються як тренд з масштабним розвитком сервісів і віртуальних 

потужностей. Швидкі темпи глобалізації, вимоги до прискореного обміну 

даними стимулюють виникнення нових і регулярного поновлення діючих 

технологій і продуктів у всіх сферах діяльності.  Високий рівень обробки 

інформації є важливим чинником якісного існування успішного підприємства. 

 Розвиток і активне просування «Хмарних» сервісів підняла на новий рівень 

сферу IT-технологій. Активна стратегія впровадження «Хмарних» сервісів на 

український ринок отримала позитивні відгуки і відповідно збільшення попиту 

у даній сфері. Завдяки IT-технологіям додатки і комп’ютерні ресурси стали 

доступні через Інтернет у вигляді сервісів, розміщених на різних платформах і 

пристроях. Хмарні обчислення виступають революційною парадигмою, що 

дозволяє отримати віддалену обробку та зберігання необмеженої кількості 

даних. 

У законодавстві України визначення терміну «Хмарних»  обчислень 

(ресурсів) узагалі відсутнє, однак  на розгляд Верховної ради внесено Проект 

Закону України  «Про хмарні послуги» № 2655 від 20.12.2019 р. Проект Закону 

направлений на врегулювання правових відносин, які виникають при наданні 

хмарних послуг, а також на визначення особливості використання хмарних 

послуг органами державної влади [1]. 

Ініціативна група, цим законопроектом пропонуює врегулювати правові 

відносини, пов’язані із обробкою та захистом даних при використанні технології 

хмарних обчислень, наданні хмарних послуг. 

Прийняття проекту Закону сприятиме активізації робіт із запровадження 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у публічному секторі, що  

дозволить створити умови для ефективного використання державних ресурсів 

відповідно до Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні шляхом 

впровадження новітніх технологій при обробці інформації [2]. 

Хмарні обчислення - це новий підхід, що дозволяє знизити  складність  ІТ-

систем,  завдяки  застосуванню широкого ряду ефективних технологій, 

керованих самостійно  і  доступних  на  вимогу  в  рамках  віртуальної 

інфраструктури, а також споживаних в якості сервісів. А. В. Літошенко, 

зазначає, що переходячи на приватні хмари, замовники можуть отримати безліч 

переваг, серед яких зниження витрат на ІТ, підвищення  якості  надання  сервісу  

та  динамічності бізнесу [3]. 
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М.О. Любимова та В.А. Кулик визначає «Хмарні»  технології  або  «хмарні»  

обчислення  (cloud  computing)  як  технології  обробки  цифрових  даних,  за  

допомогою  яких комп’ютерні  ресурси  надаються  інтернет-користувачеві  як  

онлайн-сервіс [4]. 

Необхідність хмарного обчислення зумовлено потребою повсюдного і 

зручного мережевого доступу, при потребі, до суспільного пулу конфігурованих 

обчислювальних ресурсів (серверів, мереж, архіву даних, додатків.), які можуть 

оперативно надаватися і вивільнятися за оптимальних  управлінських  витрат  та  

звернень  до  провайдера.   

«Хмарні» обчислення поділяють на декілька основних категорій за типами 

надаваних послуг: 

-  IaaS (Infrastructure as a Service) - модель надання користувачу 

комп’ютерної інфраструктури як послуги; 

-  PaaS (Platform as a Service) - модель надання користувачу інтегрованої 

платформи для розробки, тестування, розгортання й підтримки веб-додатків як 

послуги; 

-  SaaS (Software as a Service) - модель надання користувачу програмного 

забезпечення, за якої постачальник надає замовникам доступ до програмного 

забезпечення через веб-інтерфейс, клієнт чи мобільний додаток. 

 Таким чином, усі наведені «Хмарні» обчислення об’єднує те, що вони 

переносять на себе ряд завдань з організації певних рішень з клієнтів і 

дозволяють їм зосередитися на своїй роботі. Масове використання цих сервісів 

зумовлене високою швидкістю та надійність наданих послуг провайдерами з  

одночасним використанням  передових технологій для їх реалізації.  
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У період пандемії COVID-19 та постпандемічний період актуалізуються 

питання щодо нефінансового звітування підприємств, оскільки  поширення 

COVID-19 має непередбачуваний, а, іноді й руйнівний вплив на розвиток 

економіки і стан фінансової системи в більшості країн світу, що вже проявилося 

у вигляді ускладнення умов ведення підприємницької діяльності, зниження 

активності економічних суб’єктів на ринках, різкого падіння рівня життя 

населення, погіршення доступу до публічних послуг (у тому числі освітніх та 

медичних), що вимагає залучення бізнесу у вирішення поточних та майбутніх 

соціальних й екологічних проблем. Таке нефінансове звітування підприємств є 

джерелом інформування як стейкхолдерів, так і громадськості в цілому, про 

найсуттєвіші досягнення, що є загальноприйнятою практикою у зарубіжних 

країнах, проте, потребує додаткових досліджень та ідей щодо впровадження 

суб’єктами господарювання в Україні. Цілком закономірно, що в умовах 

невизначеності важливо більш поглиблено досліджувати інформаційне 

забезпечення управління державними підприємствами, тому що асиметрія 

інформації бухгалтерського обліку та фінансової звітності, яка існує на 

державних підприємствах, обумовлена недостатнім обсягом даних або їх 

викривлення, призводить до фіскальних ризиків [2], а відсутність інформації 

нефінансового характеру, фрагментарність подання даних не дає змоги 

оцінювати стан і перспективи розвитку підприємства, а також ідентифікувати 

основні ризики й невизначеності діяльності таких підприємств.  

Нефінансове звітування у більшості країн з високим рівнем доходів містить 

збалансований та комплексний аналіз розвитку, ефективності діяльності, стану 

підприємства, який охоплює ключові показники ефективності щодо конкретного 

напряму діяльності а також інформацію про майбутній розвиток підприємства, 

його дослідження та розробки, схильність до цінових, кредитних, ризиків 

ліквідності, ризику грошових потоків. Нефінансовий звіт також містить 

інформацію щодо дотримання кодексу корпоративного управління, дія якого 

поширюється на підприємство,  роз’яснення причин не застосування окремих 

положень корпоративного кодексу тощо. 

В Україні Звіти про управління містить достовірну фінансову та нефінансову 

інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку та 

розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності [5] і є джерелом 

інформації щодо візії керівництва підприємств на результати діяльності для 
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потенційних інвесторів й суспільства, які не можуть бути отримані з фінансової 

звітності, у тому числі й соціально-екологічні, його прогрес і перспективи на 

майбутнє, існуючі ризики та невизначеності діяльності підприємства. Такий звіт 

абсолютно не повторює фінансову звітність та примітки до неї, а є самостійним 

звітом з власною метою та завданнями, що подається разом з фінансовою 

звітністю. Відповідно до законодавства України, Звіт про управління подають 

тільки великі та середні підприємства, при цьому останні можуть включати до 

нього лише фінансову інформацію [4]. 

Незважаючи на такі законодавчі правила, слід погодитися із думкою вчених, 

що в Україні як в науковому, так і в професійному середовищі на міждержавному 

рівні немає єдиного підходу до уніфікації нефінансової звітності та узгодження 

ключових показників компаній із макроіндикаторами досягнення ЦСР у 

відповідних сферах [1], що цілком корелює із нефінансовим звітуванням саме 

державних підприємств, для яких Звіт про управління є інструментом 

комунікації із стейкхолдерами щодо того, яким чином підприємства вугільної 

промисловості, електроенергетики, машинобудування, транспортної галузі, 

харчової та хімічної промисловості, які є найбільшими в Україні, керують 

впливами на економіку, суспільство та навколишнє середовище, котрі 

виникають у зв’язку з їх основною діяльністю.  

Актуальність дослідження нефінансового звітування державних  

підприємств також обумовлена тим, що такі підприємства розпоряджаються 

численними інструментами впливу на нефінансові показники. Своєчасне та 

якісне звітування найбільших державних підприємств України дає змогу 

отримати інформацію щодо їх соціальної відповідальності, внеску у сталий 

розвиток, управління ризиками на мікрорівні тощо. Проте механізми подання 

інформації є недосконалими і не уніфікованими. 

Щодо сучасної практики та проблем не фінансового звітування в Україні, то 

аналіз не фінансового звітування ТОП-100 найбільших державних підприємств 

[6], дає підстави стверджувати, що: 

По-перше, серед найбільших державних підприємств України, які 

зобов’язані подавати не фінансову звітність, найбільш прибутковими галузями є 

підприємства нафтогазового сектору, електроенергетики і транспорту, проте, 

однієї з причин низької операційної ефективності держпідприємств є слабка 

система корпоративного управління, яка не сприяє рентабельності і ставить 

суперечливі цілі, що призводить до неякісного управління. Міцні зв’язки між 

державними підприємствами та профільними міністерства є захистом від 

зовнішньої конкуренції, відомства часто беруть активну участь в управлінні 

держпідприємствами. Проте не завжди діяльність таких підприємств є 

ефективною і корисною для суспільства, що призводить до неминучого 

конфлікту інтересів, обумовлює необхідність прийняття рішень щодо 

приватизації таких підприємств. 

По-друге, Звіти про управління розміщуються підприємствами у розділах 

«Фінансова звітність», є доволі комплексними, містять як обов’язкову, так і 

додаткову інформацію. Найчастіше у Звіті про управління (або Звіті керівництва) 
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розкривається така інформація як: 1) вірогідні перспективи подальшого 

розвитку; 2) інформація про розвиток; 3) інформація про укладення деривативів 

або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів (а саме завдання та 

політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для 

якої використовуються операції хеджування; інформація про схильність 

емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків); 4) звіт про корпоративне управління. В окремих 

«Звітах про управління» міститься інформація щодо результатів діяльності, 

ліквідності та зобов’язань; описують екологічні та соціальні аспекти, кадрову 

політику, розглядають ризики діяльності та управління ними, а також є 

інформація щодо досліджень та інновацій, фінансових інвестицій і перспектив 

розвитку. 

По-третє, окрім Звіту про управління, додаткова нефінансова звітність є на 

сайті таких державних підприємств як ДП «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (котра публікується з 2016 року і 

містить інформацію щодо генерування енергії для сталого розвитку). НАЕК 

«Енергоатом» є однією із перших компаній в Україні, що оприлюднює не 

фінансову інформацію відповідно до стандартів GRI (Global Reporting Initiative), 

як того вимагає Директива Європейського парламенту 2014/95/EU від 

підприємств держав−членів ЄС. Нефінансовий звіт НАЕК «Енергоатом» містить 

40 загальних стандартних елементів та 39 специфічних стандартних елементів 

звітності згідно з міжнародним керівництвом GRI (версія G4); передбачає 

врахування 17 Цілей сталого розвитку ООН; містить 39 таблиць з даними, 24 

графіки та діаграми; а також 37 інфографік і 3 організаційні схеми. У 2018 році 

ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» було підготовлено 

Нефінансовий звіт за 2017 рік за стандартами GRI [3]. 

Найбільш вагомими недоліками не фінансового звітування держаних 

підприємств України, на наш погляд, є те, що Звіти про управління 

оприлюднюються не регулярно, в окремих випадках інформація з’являється із 

запізненням. Досить часто Звіт керівництва (звіт про управління) є частиною  

Річної інформації емітентів цінних паперів (ПАТ «Укрпошта»; АТ «Хартрон») 

або міститься в Інтегрованому звіті (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»), а окремі 

підприємства не мають власного Кодексу корпоративного управління, 

затвердженого загальними зборами акціонерів. Щодо якості Звітів, то деякі 

підприємства дублюють інформацію з року в рік, зокрема щодо перспектив 

подальшого розвитку (ПАТ «Аграрний фонд»). 

Відтак, доцільно удосконалити регуляторно-організаційні засади не 

фінансового звітування підприємств в Україні, а саме сформувати оптимальний 

перелік (пакет) розділів і питань, які повинні відображатися у нефінансовій 

звітності підприємств, чітко визначити структуру Звіту про управління, його 

локацію на офіційних сайтах підприємств з урахуванням зарубіжного досвіду 

щодо не фінансового звітування.  
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Поява на ринку пропозицій страхування на випадок захворювання на COVID-

19 була зумовлена ситуацією в країні та світі в цілому. Лікування вірусу повинно 

було б покриватися полісом ДМС, однак, через оголошення пандемії, ситуація 

була незрозумілою. Виникла потреба в окремому продукті. 

Специфіка продукту полягала в тому, що на той час була відсутня статистика 

захворюваності за тривалий період, що не дозволяло провести достатньо точні 

актуарні розрахунки. Швидкість поширення хвороби висока, противірусного 

лікування, по суті, немає, прогнозування розвитку та протікання захворювання 

теж проблематичне, це все впливає на вартість страховки. Спершу великої 

зацікавленості продукт не викликав: дехто ставився з недовірою, інші 

недооцінювали реальність та масштаб загрози хвороби. Однак поступово попит 

на «страховку від коронавірусу» почав збільшуватися [1]. 

Щодо ролі добровільного медичного страхування, яке включає в себе 

антиковідне страхування, то ця ніша страхового ринку України у 2020 році 

збільшується. Так, чисті страхові виплати зросли із 4268,8 млн. грн. у 2019 році 

до 5078,2 млн. грн., а чисті страхові премії – із 2602,8 млн. грн. у 2019 році до 

2739,6 млн. грн. Це свідчить, що медичне страхування в Україні буде 

розвиватися, потенціал значний. Але спершу слід підвищити якість медичних 

послуг, створити прозорі умови функціонування системи охорони здоров’я [2]. 

Однією із передумов розширення спектру страхових послуг є і те, що витрати 

на лікування коронавірусу доволі значні та мають вагоме світове фінансове 

навантаження. Отже, загальновідомо, що одним з інструментів мінімізації таких 

витрат є укладання договорів страхування від коронавірусу на добровільних 

засадах, що є актуальною тенденцією на національному та світовому страхових 

ринках. 

Ще одна особливість у тому, що з огляду на отримання статистичної 

інформації відбувається періодичне доопрацювання умов страхування на 

випадок захворювання на COVID-19 (збільшення страхових сум та зміна умов 

виплат). На даний час страховими компаніями пропонується кілька страхових 

програм, залежно від страхової суми, та фіксовану суму виплати в разі 

діагностування хвороби, лікування чи смерті. Клієнт отримує гроші, які може 

витратити на придбання необхідних ліків, вітамінів, подальшу діагностику чи 

реабілітацію без необхідності надавати документи щодо медичних витрат [3]. 

Розроблена програма страхування від коронавірусу є дієвим інструментом 

фінансового захисту. Наприклад, однією з таких компаній є страхова компанія 

USI «Ю.Ес.Ай». Компанія є Асоційованим членом Моторно (Транспортного) 

Страхового Бюро України (МТСБУ), членом Ліги Страхових організацій 
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України та Асоціації «Страховий бізнес». Від кожного проданого страхового 

поліса компанією USI «Ю.Ес.Ай» 5% йде на закупівлю медичних товарів та 

засобів медичного призначення для медичних закладів Україні [4]. 

Щодо страхової компанії «Уніка Україна», то у зв’язку з поширенням 

коронавірусу, з метою захисту життя і здоров’я клієнтів та співробітників, офіси 

страхової компанії перейшли на змінений формат роботи. Відтепер клієнти крім 

стандартної процедури звернення в медичний асистанс можуть встановити і 

використовувати мобільний додаток myUNIQA. Медичний асистанс працює 24 

години 7 днів на тиждень. Залежно від виду звернення, лікар-координатор 

приймає рішення про виклик швидкої бригади або запис до лікаря. Якщо лікар 

виявить підозру у хворого на коронавірусу, то тестування на COVID-19, 

транспортування та госпіталізація проходить в строго регламентовані установи, 

перелік яких визначено спеціальним розпорядженням МОЗ. Оплачувати 

договори страхування можна онлайн без відвідування відділень страхової 

компанії [5]. 

Страхування на випадок COVID-19 працює, як і захист на випадок 

госпіталізації з будь-якого гострого захворювання: клієнт отримує суму, 

заздалегідь встановлену в договорі, за кожний день перебування в лікарні. Розмір 

виплати залежить від умов конкретного договору страхування. Багато 

страховиків почали пропонувати українцям медичні страховки, які покривають 

лише ризик захворіти ковідом. Захист від однієї хвороби забезпечує більш 

низьку вартість страхування в порівнянні з медстрахуванням від усіх 

захворювань. 

Вартість покриття в корпоративному сегменті відрізняється: амбулаторне 

лікування з лімітом 3 тис. грн на одну людину коштуватиме 300-400 грн, а 

стаціонарне лікування з лімітом 20 тис. грн – 200-250 грн.  

СК «Євроінс Україна» включила покриття з COVID-19 до програми 

корпоративного медичного страхування. Такий поліс можна оформити на 

колектив від 10 чоловік віком від 16 до 60 років (в т. ч. сім’ї співробітників, 

включаючи їхніх дітей старше 8 років). Ціна поліса – 7080 грн на рік. Ця 

програма покриває до 50 тис. грн витрат на лікування: лабораторну діагностику 

(ПЛР- та експрес-тести), виконання однієї процедури КТ, оплату консультацій і 

ліків під час амбулаторного лікування, а за тяжкого перебігу – виклик швидкої, 

госпіталізацію в стаціонар. Програми страхування від коронавірусу від 

українських страхових компаній наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Програми страхування від коронавірусу від українських страховиків 
Страхова 

компанія 
Програма 

Страхова 

сума 

Страховий 

платіж 
Страхове покриття 

Провідна Стоп. 

Коронавірус 

50 тис. 

грн. 

від 225 грн. 

за 6 місяців 

Стаціонарне лікування понад 5 

днів ГРВІ, викликаної COVID-

19; смерть від COVID-19 

Арсенал 

Страхування 

Захист від 

COVID-19 

25 і 100 

тис. грн. 

від 1000 

грн 

Амбулаторне і стаціонарне 

лікування; госпіталізація при 

важкому протіканні хвороби; 

смерть від COVID-19 
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Продовження таблиці 1 

Оберіг STOP-

коронавірус 

50 тис. грн 150-450 грн 

за 6 місяців 

Стаціонарне лікування 

COVID-19; смерть в 

результаті COVID-19 

Універсальна Захист від 

COVID-19 

50 та 100 

тис. грн 

300 – 12200 

грн. 

Стаціонарне лікування 

COVID-19 терміном більше 5 

днів; смерть від COVID-19 

Країна Захист від 

COVID-19 

10, 25, 50 

тис. грн. 

30 – 150 

грн в 

місяць 

Госпіталізація в результаті 

зараження коронавірусом 

COVID-19; смерть від COVID-

19 

ІНГО  Короназахист+ 30 або 100 

тис. грн. 

400 – 1300 

грн.  

Госпіталізація в результаті 

зараження коронавірусом 

COVID-19; смерть від COVID-

19 

ARX Антивірус від 25 тис. 

до 200 тис. 

грн 

400 – 4000 

грн 

Госпіталізація в зв’язку з 

пневмонією: бактеріальною, 

атиповою, вірусною, в тому 

числі викликаною COVID-19; 

смерть від COVID-19 

VUSO Страхування 

від COVID-19 

70 тис. грн. 1436 грн за 

6 місяців 

Підтвердження діагнозу; 

амбулаторне і стаціонарне 

лікування; смерть від COVID-

19 

УПСК Турбота 24/7: 

розширення 

COVID-19 

30 тис. грн. 300-850 грн 

за 6 місяців 

Консультації та аналізи; 

поліклініка і стаціонар; смерть 

від COVID-19 

Уніка Страхування 

від COVID-19 

50 тис. грн включено в 

ціну 

загального 

медполісу 

Підтвердження діагнозу; 

амбулаторне і стаціонарне 

лікування; смерть від COVID-

19 

Джерело: складено автором на основі [6]. 
Отже, на страховому ринку договори страхування від коронавірусу різних 

страхових компаній є схожими. Та є ряд недоліків, які відштовхують 

потенційних покупців послуг від укладання договору.  

Так, в більшості випадків виплати за програмами захисту від COVID-19 

будуть невеликими, і при важкому перебігу захворювання не покриють всю 

вартість медичної допомоги, особливо в приватних клініках. Але є лайфхак – 

можна поєднувати різні програми декількох страхових компаній. Українське 

законодавство і ринкова практика це дозволяють [6]. 

Розміри страхових виплат – не єдине слабке місце страхування від ковіду в 

розпал епідемії. Приватних стаціонарів, готових прийняти хворих з COVID-19, 

дуже мало, а державні клініки можуть бути перевантаженими. Але навіть в такій 

ситуації страховий поліс буде корисним. Адже буде забезпечено медичний 

супровід при лікуванні вдома, оплату ліків. А вони складають основну статтю 

витрат на лікування. І, звичайно, організовано активний пошук клініки, готової 

максимально швидко прийняти застрахованого. 

Найвища летальність від ковіду та ускладнень, викликаних коронавірусом, 
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спостерігається у літніх людей та тих, у яких є проблеми зі здоров’ям. Але саме 

ця група населення не зможе отримати страховий захист. Українців у віці до 65 

років готові лише застрахувати в СК «Оберіг», а до 70 років – в «Альфа 

Страхування» (але покривають лише ризик смерті та інвалідності).  

Отже, підсумовуючи вищевикладене, слід констатувати, що на сьогодні 

зростає попит на запровадження медичного страхування на випадок інфікування 

коронавірусом. Багато українських страхових компаній пропонує укладати 

договори медичного страхування на випадок інфікування коронавірусом. 

Роботодавці піклуючись про здоров'я своїх співробітників укладають такі 

договори, що також має позитивні аспекти для страховиків – можливості надання 

актуальних страхових послуг та отримання прибутку. Для фізичних осіб 

страхування від COVID-19 сприяє отриманню соціального захисту та 

зменшенню фінансового навантаження на страхувальника. 

Список використаних джерел: 

1. Загальні втрати світової страхової галузі від пандемії COVID-19. URL: 

https://forinsurer.com/news/20/07/28/38285 (дата звернення: 01.04.2021). 

2. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ 

(дата звернення: 02.04.2021).  

3. Ключові ризики для страховиків та прогноз оцінки втрат від пандемії 

Covid-19 у світі від Willis Re. URL: https://forinsurer.com/news/20/05/21/38029 

(дата звернення: 01.04.2021). 

4. Страхування на випадок коронавірусу від USI. URL: 

https://usi.net.ua/strahuvannya/covid-19 (дата звернення: 03.04.2021).  

5. Медичне страхування від страхової компанії «Уніка». URL: 

https://uniqa.ua/ua/blog/covid-19-vidpovidi-na-pytannya-pro-dms-z-uniqa/ (дата 

звернення: 03.04.2021).  

6. Страхування від COVID-19: як убезпечити себе в умовах епідемії. URL: 

https://minfin.com.ua/ua/insurance/articles/strahovanie-ot-covid19-kak-obezopasit-

sebya-v-usloviyah-epidemii/ (дата звернення: 04.04.2021).  

 

  

  



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

86 

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА 

ПРИКЛАДІ ТДВ «ПМК-76» 
 

Пентелейчук Анастасія-Марія Георгіївна 
студентка, 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 

 

В умовах ринкової економіки діяльність суб’єктів господарювання-

юридичних осіб спрямована, насамперед, на отримання позитивного 

фінансового результату (прибутку), як джерела формування фінансових ресурсів 

та основи їх сталого розвитку. Отримання суб’єктами господарювання 

негативного фінансового результату (збитку) свідчить, зокрема, про прорахунки 

управлінського персоналу в прийнятті рішень щодо забезпечення ефективної 

діяльності підприємства. У будь-якому випадку необхідно здійснювати 

всебічний аналіз прибутку (збитку) з метою врахування його результатів при 

розробці подальших завдань управління і прогнозування діяльності 

підприємства.  

Відповідні управлінські рішення повинні ґрунтуватися на достовірній 

інформаційній базі (насамперед, даних бухгалтерського обліку), на точних 

розрахунках, глибокому та ефективному аналізі фінансових результатів.  

Дослідження сутності категорії фінансових результатів знайшли своє 

відображення у наукових працях відомих вчених-економістів: Білика В.Г., 

Бутинця Ф.Ф., Мочерного С.В. Олійника О.В. та інші. Проте дані науково-

практичні дослідження потребують більш поглибленого розгляду з метою 

уточнення трактування економічного змісту фінансових результатів та їх 

формування. 

Формування фінансового результату в підприємствах переважно 

відбувається за рахунок їх операційної діяльності, яка в свою чергу в основному 

формується із виробничої діяльності. А тому надзвичайно важливим і ключовим 

питанням є формування фінансових результатів діяльності підприємств, як для 

власників, так і для держави. Фінансові результати безпосередньо прямо 

впливають на стабільність, фінансову незалежність та здатність до розширеного 

відтворення в підприємствах. Проте й досі питання економічного змісту 

фінансових результатів залишається неоднозначним в трактуванні та доволі 

дискусійним [1, 59]. 

Одним із ключових об’єктів наукових досліджень в сфері економічної теорії 

є фінансові результати, які є універсальною категорією показника ефективності 

діяльності. Категорія «фінансові результати» враховує обидві сторони 

двоєдиного завдання: скільки отримано і якою ціною. 

Визначення суті фінансових результатів в його загальноекономічному 

розумінні пояснює їх, як результат порівняння доходів звітного періоду з 

витратами. В свою чергу, доходи прирівнюються до споживчої вартості 

виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), а витрати – з 

фактичною їхньою вартістю (собівартістю). У випадку ефективної виробничо-
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господарської діяльності фінансові результати проявляються у вигляді 

прибутків, в протилежному випадку – у вигляді збитків [2, 73]. 

Переважно, базуючись на вищевказаних вченнях, розвивалися та 

поглиблювалися всі наступні дослідження у сфері трактування економічного 

змісту фінансових результатів. 

Значна кількість науковців розглядають економічний зміст фінансових 

результатів через їх функції: нагромадження, стимулювання та розподілу. При 

позитивному значенні фінансових результатів (прибутку) проявляється функція 

нагромадження, тобто вони в даному випадку стають основним ресурсом для 

збільшення власних активів підприємства та сприяють розширеному 

відтворенню. У випадку заохочення управлінських працівників підприємства та 

підвищення ставки заробітної плати по результатам виробничо-господарської 

діяльності спостерігається функція стимулювання. А функція розподілу 

фінансових результатів відображається у привласненні та розподілі прибутку 

між підприємством, власниками та державою [3, 156]. 

Ряд економістів крім вищевказаних функцій фінансових результатів 

виділяють ще й такі, як стимулювання ризику та виправлення помилок. Показник 

фінансового результату найкраще відображає вигідні види діяльності 

підприємства і слугує поштовхом до інвестування у такі види діяльності. Загалом 

вищерозглянуті підходи до трактування економічного змісту фінансових 

результатів узагальнені в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Підходи до трактування економічного змісту фінансових результатів 

різними економічними школами [4, 93] 

Назва 

економічної школи 

Підхід до трактування економічного змісту фінансових 

результатів 

Меркантилістична 
Фінансові результати, які проявляються у вигляді прибутку, 

формуються в сфері обігу та торгівлі, які є джерелом багатства. 

Фізіократична 

Прибуток, як основна форма фінансових результатів, виникає за 

рахунок природної родючості землі, тобто аграрне виробництво 

являється основним джерелом багатства. 

Класична 

Формування фінансових результатів відбувається в сфері 

виробництва, а прибуток, як заробітна плата і рента, є частиною 

вартості, яка в свою чергу створюється працею. 

Неокласична 

Подвійне трактування: з одної сторони фінансові результати 

формуються за рахунок капіталу та є ціною даного виробничого 

фактору, з іншої – формуються за рахунок комплексу всіх задіяних 

виробничих факторів.  

Інституціоналістична 

Фінансові результати формуються під впливом різних суспільних 

неекономічних інститутів (НТП, держава, соціальні групи, 

профспілки та ін.) 

Теорія трудового 

доходу 

Фінансовий результат (прибуток) є результатом діяльності і 

винагородою підприємця. 

Марксистська 

Додаткова вартість, яка створюється працею найманих працівників 

в процесі виробництва та реалізується через сферу обігу, є 

основним джерелом формування фінансових результатів. 
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Ступінь прибутковості підприємства визначається показником 

рентабельності. Рентабельність вимірюється системою відносних показників, що 

характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість 

різних напрямів діяльності, прибутковість окремих видів продукції. Показники 

рентабельності більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати 

господарювання, оскільки їх величина відображає співвідношення ефекту з 

вкладеним капіталом або спожитими ресурсами.  

До загальних показників рентабельності (прибутковості) підприємства 

відносять:  

1) рентабельність продажу є одним з найважливіших показників 

ефективності діяльності компанії. Цей коефіцієнт показує, яку суму 

операційного прибутку одержує підприємство з кожної гривні проданої 

продукції, визначається за формулою. 

2) рентабельність виробництва (основної діяльності) найважливіший 

показник, що визначає і показує ефективність діяльності підприємства. Визначає 

рівень рентабельності виробництва формула, на підставі якої може бути 

збільшений прогрес розвитку організації.  

3) рентабельність сумарного капіталу за яким можна визначити рівень віддачі 

коштів акціонерів. Вона відображає ефективність внутрішньої політики 

менеджменту з точки зору доходів та витрат [1, 62].  

4) рентабельність чистих активів визначається як фінансове відношення 

чистого прибутку, заробленого бізнесом, до загальної суми чистих основних 

засобів та чистих активів, якими володіє бізнес.  

5) рентабельність оборотного капіталу визначається відношенням прибутку 

підприємства до середньорічного залишку оборотного капіталу. Цей показник 

показує масу прибутку, що припадає на 1 грн. оборотного капіталу підприємства. 

6) рентабельність власного капіталу є показником ефективності інвестування 

коштів у звичайні акції підприємства, інших внесків власників до його 

статутного капіталу.  

7) показник чистого прибутку показує частку чистого прибутку в обсязі 

продажів. Для розрахунку використовуються підсумкові значення даних звіту 

про фінансові результати за період [5, 223].  

Товариство з додатковою відповідальністю «ПМК-76» є юридичною особою, 

здійснює свою діяльність, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки 

в банках, круглі печатки і штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і 

послуг, інші реквізити юридичної особи. ТДВ «ПМК-76» є самостійним 

господарюючим суб’єктом, який здійснює комерційну діяльність.  

Функціонування підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм 

власності, визначається його здатністю приносити достатній дохід і прибуток. 

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом 

суми власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є прибуток 

від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також отриманий 

унаслідок надзвичайних обставин.  
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Для ефективного дослідження фінансових результатів діяльності, а також 

прибутковості підприємства необхідно здійснити розрахунок показників 

рентабельності на прикладі ТДВ «ПМК-76» за 2018-2020 роки (табл. 2). 

Таблиця 2. 

Аналіз динаміки показників рентабельності ТДВ «ПМК-76» за 2018-2020 роки, 

% 

Показник 
Абсолютне значення Відхилення абсолютне 

2018 2019 2020 2019-2018 2020-2019 

Рентабельність продажу -27,9 8,3 0,4 36,2 -7,9 

Рентабельність виробництва -317,5 487,4 10,3 804,9 -477,0 

Рентабельність капіталу -3,52 4,12 0,01 7,6 -4,1 

Рентабельність чистих активів 494,2 113741,2 0,6 113247,0 -113740,6 

Рентабельність оборотного капіталу -3,7 4,5 0,1 8,1 -4,4 

Рентабельність власного капіталу 208,3 -668,6 0,9 -876,9 669,5 

Показник чистого прибутку -27,9 8,2 0,1 36,1 -8,1 

 

Із даних табл. 2 видно, що у 2018 році всі показники рентабельності ТДВ 

«ПМК-76» окрім рентабельності чистих активів та рентабельності власного 

капіталу мали від’ємне значення. Все це пов’язано із тим, що підприємство 

отримувало збитки за цей звітний період, а сума чистих активів та власного 

капіталу також мала від’ємне значення у 2018 році, що свідчить про збитковість 

досліджуваного підприємства.  

Натомість у 2019 році ситуація кардинально змінилась, адже підприємство 

вже отримувало прибутки, від’ємне значення на рівні -668,6% характерно було 

лише для рентабельності власного капіталу, та вона зменшилась на 876,9% 

порівняно із 2018 роком. Значно зросла у 2019 році рентабельність виробництва 

на 804,9% із -317,5% у 2018 році до 487,4% та рентабельність чистих активів на 

113247% із 494,2% у 2018 році до 113741,2% у 2019 році. На це вплинуло 

отримання чистого прибутку, збільшення собівартості та зменшення різниці між 

активами та короткостроковими зобов’язаннями. Зросли також й інші 

рентабельності і становили: продажу – 8,3% (зросла на 36,2%), капіталу – 4,12% 

(зросла на 7,6%), оборотного капіталу – 4,5% (зросла на 8,1%) та чистого 

прибутку – 8,2% (зросла на 36,1%). 

Щодо 2020 року, то всі показники окрім рентабельності власного капіталу 

зменшилися і становили: продажу – 0,4% (зменшилась на 7,9%), виробництва – 

10,3% (зменшилась на 477%), капіталу – 0,01% (зменшилась на 4,1%), 

чистих  активів – 0,6% (зменшилась на 113740,6%), оборотного капіталу – 0,1% 

(зменшилась на 4,4%) та чистого прибутку – 0,1% (зменшилась на 8,1%). На ці 

зміни вплинуло значне зменшення суми прибутку від операційної діяльності та, 

як наслідок, суми чистого прибутку. Рентабельність власного капіталу зросла на 

669,5% і становила 0,9%, на що вплинуло зростання середньорічної вартості 

власного капіталу. 

Рентабельність оборотного капіталу показала, що на 1 грн. оборотного 

капіталу підприємства припадало від 0,1% до 4,5% маси прибутку. 

Рентабельність продажу показала, що ТДВ «ПМК-76» одержувало з кожної 
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гривні проданої продукції від 0,4% до 8,3% операційного прибутку. 

Рентабельність виробництва (основної діяльності) визначає, що прогрес 

розвитку організації може бути збільшений за даними 2020 року на 10,3%.  на . 

Все це свідчить про необхідність на можливість покращення ефективності 

управління фінансовими результатами підприємства, адже на 2020 рік рівень 

прибутковості ТДВ «ПМК-76» становив близько 1%. 

Отже, можна сказати, що фінансові результати ТДВ «ПМК-76» за 2018 рік 

характеризувались збитковістю його діяльності. Натомість у 2019 році відбулася 

стабілізація фінансових результатів підприємства про що свідчать зростання 

показників рентабельності продажу, капіталу, оборотного капіталу та чистого 

прибутку. 

Таким чином, для покращення фінансових результатів підприємства повинні 

нарощувати обсяги виробництва, підвищувати продуктивність праці 

працівників, захопити якомога більшу частку на ринку, розширювати 

асортимент продукції і підвищувати її якість, зменшувати витрати на 

виробництво продукції, з максимальною віддачею використовувати усі види 

ресурсів, грамотно будувати договірні відносини з постачальниками та 

покупцями, вести раціональну цінову політику.  

Для забезпечення задовільних фінансових результатів на ТДВ «ПМК-76» в 

загальній системі фінансового менеджменту необхідними є розроблення й 

забезпечення реалізації системи аналізу та оцінювання фінансових результатів, 

адаптованої до особливостей функціонування підприємства на ринку, завдань 

його фінансової стратегії й політики, фінансової ментальності власників тощо.  
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Інвестиційні рішення відіграють ключову роль для подальшого 

функціонування та розвитку підприємства та повинні призвести до поліпшення 

конкурентного становища його на ринку. Адже, ефектом проведеної 

інвестиційної діяльності є досягнення прибутків, запланованих підприємством, 

підвищення конкурентоспроможних переваг економічного суб’єкта або 

запобігання втраті поточної ринкової позиції. Cаме тому, оцінка інвестиційного 

потенціалу є важливою складовою його розвитку.  

Інвестиційний потенціал підприємства  ̶  сукупність організованих у певних 

соціально-економічних формах ресурсів, які знаходяться у взаємозв’язку, що 

можуть за певних діючих внутрішніх та зовнішніх чинників інвестиційного 

середовища бути спрямовані на досягнення стратегічних цілей інвестиційної 

діяльності підприємства [1]. 

У таблиці 1.1 нами обчислено показники інвестиційного потенціалу 

підприємства «Готель Львів», а саме коефіцієнти: покриття, швидкої ліквідності, 

абсолютної ліквідності. 

Таблиця 1.1 

Показники ліквідності підприємства «Готель Львів» 
 

        Показники 

 

2019 рік 

  

    2020 рік 

Абсолютне       

відхилення 

+/- 

Відносне 

відхилення 

% 

Коефіцієнт покриття 6,12 7,42 1,3 21 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 

5,52 6,7 1,18 21 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

0,83 0,18 -0,65 78 

Обчислено автором на основі фінансової звітності  

Коефіцієнт покриття показує достатність ресурсів підприємства, які можуть 

бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Таким чином, 

нормативне значення коефіцієнту повинно бути більше ніж 1,5-2,5. У «Готель 

Львів» цей коефіцієнт у 2019 році становив 6,12, у 2020 році він зріс на 21 %, 
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тому можемо сказати, що він значно перевищує норму, а це свідчить про 

достатність фінансових ресурсів даного підприємства.  

Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує платіжні можливості  

підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного 

проведення розрахунків з дебіторами. Цей показник теж збільшився на 21 %, 

порівняно з 2019 роком і значно перевищував норму (6,7 – у 2020 р.), його 

нормативне значення повинно бути більше 0,6-0,8. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства 

може бути сплачена негайно. У 2020 році цей показник зменшився аж на 78 %, 

та був нижче ніж нормативне значення. У таблиці 1.2 подано розрахунок інших 

показників «Готелю Львів». 

Таблиця 1.2 

Показники фінансової стійкості «Готелю Львів» 

Показники  2019 рік   2020 рік Абсолютне 

відхилення 

+/- 

Відносне 

відхилення 

% 

Коефіцієнт автономії 0,96 0,96 0 0 

Коефіцієнт співвідношення власних і 

залучених коштів 

22,8 23,95 1,15 5 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,96 0,96 0 0 

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 

0,22 0,27 0,05 23 

Коефіцієнт забезпеченості власними 

оборотними коштами 

0,84 0,87 0,03 4 

Обчислено автором на основі фінансової звітності «Готелю Львів» 

Коефіцієнт автономії показує питому вагу  власного капіталу в загальній сумі 

засобів, вкладених у його діяльність. Розраховується як відношення власного 

капіталу підприємства до підсумку балансу (нормативне значення більше 0,5). 

Коефіцієнт автономії «Готелю Львів» становить 0,96 та є стабільним протягом 2 

років, що свідчить про стійкий фінансовий стан підприємства. 

Розрахунок коефіцієнту співвідношення власних і залучених коштів 

(нормативне значення повинно становити більше 1) свідчить про значне 

перевищення норми у «Готелі Львів», адже цей показник у 2019 році становив 

22,8, а протягом 2020 року зріс на 1,15 і становив 23,95. 

Коефіцієнт фінансової стійкості показує, яку частку активів підприємство 

здатне фінансувати за рахунок власного капіталу і капіталу, залученого на 

довгостроковій основі і свідчить про його здатність залишатися 

платоспроможним в довгостроковій перспективі. У 2019 році та 2020 році цей 

показник залишався незмінним та становив 0,96. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного 

оборотного капіталу  перебуває в обороті, тобто у тій формі, яка дає змогу вільно 

маневрувати цими коштами, а яка капіталізована. У 2020 році цей коефіцієнт зріс 

на 0,05 та становив 0,27 при нормативному значенні 0,1.  

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами показує рівень 

фінансування оборотних активів за рахунок довгострокових джерел фінансових 
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ресурсів. Порівняно з 2019 роком у 2020 цей показник зріс на 4 %, що свідчить 

про збільшення оборотних коштів підприємства.  

У таблиці 1.3 поданий розрахунок показників прибутковості «Готелю Львів». 

Таблиця 1.3 

Показники прибутковості підприємства 
Показники 2019 рік 2020 рік Абсолютне 

відхилення 

+/- 

Відносне 

відхилення 

% 

Рентабельність капіталу 0,01 0,007 -0,003 30 

Рентабельність власного 

капіталу 

0,01 0,007 -0,003 30 

Рентабельність продажу 0,06 0,02 -0,04 66 

Рентабельність господарської 

діяльності 

0,13 0,04 -0,09 69 

Обчислено автором на основі фінансової звітності «Готелю Львів» 

Рентабельність капіталу свідчить про ефективність використання майна 

підприємства. У 2019 році цей показник становив 0,01, а у 2020 році зменшився 

на 30 % і становив 0,007 (> 0,2 ) 

Рентабельність власного капіталу показує ефективність використання 

власного капіталу, цей показник також у 2020 році зменшилася на 30 % 

порівняно з 2019 роком і становив 0,007. 

Рентабельність продажу це показник, який показує, скільки прибутку 

припадає на одиницю реалізованої продукції. У 2019 році він склав 0,06, а 2020 

році зменшився до 0,02 (> 0,3) 

Рентабельність господарської діяльності характеризує ефективність 

здійснення господарської діяльності підприємства. У 2019 році рентабельність 

господарської діяльності була 0,13 у 2020 році зменшилась на 69 % та становила 

0,04 ( 0,2 – 0,5 ) 

Таким чином, аналіз фінансових показників «Готелю Львів» свідчить про 

стійкий фінансовий стан підприємства, незважаючи на те, що показники 

прибутковості у 2020 році дещо погіршились у порівнянні із попереднім роком 

(деякі на 30 %, а деякі аж на 69 %). Така різка зміна фінансових показників  

пов’язана з епідеміологічною ситуацією у світі та карантинними обмеженнями в 

Україні. Проте, готель залишається прибутковим та має достатньо оборотних 

активів у випадку погіршення епідеміологічної ситуації та різкому зменшенні 

туристів.  
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За останні два з половиною десятиліття, банківництво зазнало 

безпрецедентних змін, а загальний перебіг трансформаційних процесів у світі 

сучасних фінансів і кредиту вказує на те, що слід очікувати кардинальних 

трансформацій більш швидкими темпами. Кризові явища в економіці 

поглибилися під впливом глобалізації, що спонукало банки переглянути власні 

бізнес-стратегії розвитку, змінивши підходи до створення і реалізації 

банківських продуктів, ставлення до ризиків їх неприбутковості, їх врахування 

та оцінювання. Загальне зниження інвестиційно-кредитної активності в 

фінансовій індустрії спонукає країни світу шукати шляхи забезпечення 

стабільної роботи фінансово-кредитного механізму для забезпечення 

економічного зростання, з урахуванням всіх взаємозв’язків і залежностей, що 

виникають між банківським сектором й іншими складовими економічної 

системи. Важливою інституційною складовою таких механізмів в сучасних 

умовах стає бізнес-архітектура банківського сектору, яка визначає загальну 

узгодженість його функціонування як цілісної системи, в якій окремі банки з 

різними власними моделями організації банківського бізнесу, відмінними 

стратегіями розвитку власної банківської діяльності, функціонують як єдність, 

орієнтована на досягнення спільних завдань – забезпечення економічного 

зростання в країні.  

Проведення аналізу бізнес-архітектури банківського сектору передбачає 

розподіл факторів формування сучасної бізнес-архітектури банківського сектору 

на групи, а також подальший їх аналіз. При цьому переконані, що виокремлення 

зазначених факторів є необхідним для ідентифікації вектору перспективного 

економічного зростання країни. Так, загальний стан соціально-економічного 

розвитку країни та динаміка макроекономічних показників значно впливають на 

фінансово-кредитну сферу, спонукаючи банки коригувати власні бізнес-моделі 

банківської діяльності і переглядати стратегії розвитку. Це своєю чергою 

призводить до різного роду трансформацій бізнес-архітектури банківського 

сектору, які впливають на зміну динаміки економічного розвитку в країні і 

формування параметрів економічного зростання. 

Зауважимо, що серед науковців прийнято виділяти чимало чинників, які 

впливають безпосередньо на формування бізнес-архітектури та її подальші зміни, 

а також зміни в бізнес-моделях банків. Так, В. Піддубна виокремила такий перелік 

чинників, які впливають на зміну бізнес-моделей банків: привабливість 
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обслуговування корпоративного сектору економіки; низький рівень доходів 

домогосподарств, активи банків зростають більш швидкими темпами, ніж 

депозити, створюється «дефіцит фінансування»; зростання частки простроченої 

кредитної заборгованості; розробка та впровадження інноваційних продуктів, які 

не завжди є прибутковими та конкурентними; зростання інвестиційної активності 

банків [1, с. 123]. 

Тож усі фактори формування бізнес-архітектури пропонуємо розподілити 

на дві групи: загальні – фактори впливу на формування бізнес-архітектури 

банківського сектору загалом, а також специфічні – фактори впливу на 

формування бізнес-архітектури, що пов’язані з окремими групами банків 

відповідно до класифікації банків за їхніми бізнес-моделями (рис. 1).  

Коротко проаналізуємо кожен із факторів впливу на формування сучасної 

бізнес-архітектури банківського сектору України, а особливу увагу приділимо 

впливу на бізнес-архітектуру вітчизняного банківського сектору фінансової 

нестабільності, зумовленої світовою пандемією СОVІD-19.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Фактори, що визначають трансформації бізнес-архітектури 

банківського сектору України 

Джерело: розроблено автором. 

Щодо такого загального фактору впливу на формування бізнес-

архітектури вітчизняного банківського сектору як «очищення банківського 

сектору від неплатоспроможних банків», то з 01.01.2014 р. до 01.01.2020 р. 

було виведено з ринку 105 банків [2] (серед яких: 3 банки – приєдналися до інших 

банків; 5 банків – через непрозору структуру власності; 3 банки – через те, що 

територіально розміщувалися на території Автономної республіки Крим чи у 

зоні проведення ОСС; 10 банків – добровільно покинули ринок; 10 банків – через 
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порушення вимог фінансового моніторингу; 72 банки – через незадовільний 

фінансовий стан та невиконання нормативів). Зазначені тенденції досить 

різнопланово вплинули на бізнес-архітектуру банківського сектору України, 

оскільки, значно зросла частка банків з державною участю на ринку банківських 

послуг, а зменшилися масштаби діяльності банків з приватним капіталом 

(частково і іноземних груп). Крім того, знизився рівень довіри населення. Однак 

«очищення» банківського сектору країни має й позитивні наслідки, зокрема, 

підвищення стійкості банківського сектору країни загалом до зміни зовнішніх 

умов функціонування, покращення ефективності участі банків у механізмі 

реалізації грошово-кредитної політики Національного банку України. 

Наступним фактором впливу на формування сучасної бізнес-архітектури 

банківського сектору України розглянемо цифровізацію економіки. Так, бізнес-

архітектура банківського сектору та бізнес-моделі сучасних банківських установ 

залежать не лише від тенденцій цифровізації економіки та активного 

використання інформаційних технологій, а, перш за все, від цифрової 

трансформації у банку. Тобто від того, яким чином керівництво та акціонери 

банків розуміють цифрову трансформацію (чи як цілковиту відмову від 

банківських відділень для офлайн обслуговування клієнтів, чи використання он-

лайн та мобільного банкінгу, чи поєднання каналів дистанційного 

обслуговування клієнтів з обслуговуванням у відділеннях та кол-центрах) буде 

залежати, наскільки дієвою, довгостроковою та ефективною буде бізнес-модель 

банку. 

Щодо впливу ринкових відсоткових ставок на формування бізнес-

архітектури сучасного банківського сектору України, то можемо зазначити, що 

зменшення облікової ставки Національного банку України прямо-пропорційно 

впливає на розмір відсоткової ставки за кредитними та депозитними ресурсами. 

Водночас, для створення позитивного ефекту для кредитування (зниження 

відсоткової ставки за різними видами кредитів для юридичних та фізичних осіб) 

необхідно, щоб пройшов певний період часу від моменту зниження 

Національним банком України своєї облікової ставки, а також були сприятливі 

макроекономічні умови. Так, сучасна облікова ставка Національного банку 

України становить 7,5 % (відповідно до Рішення Правління Національного банку 

України від 16 квітня 2021 року)[3]. Водночас не можемо спостерігати стрімкого 

перегляду банками ставок за новими кредитами. Так, станом на початок 2021 р. 

середня відсоткова ставка за кредитами юридичним особам становила 10,6 % 

(зменшилася на 3,3 в.п. порівняно з І кварталом 2020 р.), а за кредитами фізичним 

особам 32,8 % (зменшилася на 1,2 в.п. відповідно) [3]. 

Наступним серед загальних факторів впливу на формування сучасної 

бізнес-архітектури банківського сектору України відзначимо рівень довіри до 

банківської системи. Адже, чим більше клієнти будуть довіряти фінансово-

кредитній системі, тим більше ресурсів будуть вкладати на депозити у банки. 

Водночас, у вітчизняній банківській практиці кілька разів спостерігали і обернені 

тенденції – коли під впливом банківської паніки та зниження довіри до банків 

відбувався стрімкий відплив депозитних ресурсів, що негативним чином 
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позначалася на структурі залучених ресурсів, а, відповідно, аналогічним чином 

позначалося і на бізнес-архітектурі банківського сектору загалом.  

Щодо сучасної ситуації та фінансової нестабільності, що викликана 

впливом світової пандемії СОVІD-19, то вона не призвела до зниження довіри до 

банків та відтоку депозитів (станом на кінець 2020 року частка коштів фізичних 

та юридичних осіб у зобов’язаннях банків становила 85 %, тоді як на 01.01.2015 

р. лише 60,7 %) [3], а відплив валютних депозитів у першому півріччі 2020 р. 

становив не більше 5 %, а гривневих – до 7 % (що є значно меншим показником, 

ніж за інших кризових періодів) [3]. Тож, можемо відзначити загалом стабільну 

та врівноважену бізнес-архітектуру банківського сектору України, яка здатна 

протистояти викликам зовнішнього середовища. 

У продовження попередньої тези про залежність обсягу залучених 

депозитних ресурсів від рівня довіри до банківського сектору охарактеризуємо 

такий специфічний фактор впливу на формування сучасної бізнес-архітектури 

банківського сектору як розширення депозитної бази. Так, збільшення обсягу 

залучених депозитних ресурсів позитивно впливає на діяльність банків та 

формування сучасної бізнес-архітектури банківського сектору України. Для 

прикладу, проаналізувавши динаміку залучених коштів від домогосподарств за 

період з 01.01.2017 р. до 01.10.2020 р., можемо відзначити цікаву тенденцію, що 

депозитні ресурси домогосподарств зростали швидшими темпами саме під час 

кризового періоду (від початку 2020 р.) [3]. 

Наступні три специфічних фактори впливу на формування сучасної бізнес-

архітектури банківського сектору стосуються саме активних операцій банків. 

Переконані, що скорочення попиту на кредитно-інвестиційні ресурси банків 

потенційно негативно впливає на показники ефективності діяльності банків, а 

відповідно і такий самий вплив на сучасну бізнес-архітектуру банківського 

сектору країни. Так, від початку 2020 року відбувається зниження темпів 

зростання кредитування суб’єктів господарювання: на 6 % для гривневих 

кредитів та на 8,1 % для валютних кредитів. Зазначені тенденції, перш за все, 

зумовлені уповільненням темпів економічного зростання, що викликані 

карантинними обмеженнями, а також різким скороченням суб’єктами 

господарювання попиту на кредитні ресурси (відсутність споживчого попиту на 

їхню продукцію та послуги), падінням їхніх доходів. 

Щодо значення частки облігацій внутрішньої державної позики в 

активах банків для формування сучасної бізнес-архітектури банківського 

сектору, то можемо відзначити високу їх частку в активах банків з державною 

участю. Так, станом на початок 2021 р. банки з державною участю мали на 

балансі облігації вартістю 386 млрд. грн, або 84 % загального обсягу паперів у 

власності українських банків [3], що становить 26 % від загального обсягу 

активів групи банків з державною участю [3]. Активне придбання банками з 

державною участю ОВДП може потенційно негативно позначитися на структурі 

активів цих банків, а також їх перетворення у незмінних кредиторів державних 

програм. Оскільки група банків з державною участю характеризується суттєвим 

масштабом діяльності, то суттєве збільшення частки ОВДП в їх активах (до 
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50 %) позначиться негативним чином і на бізнес-архітектурі банківського 

сектору країни загалом. 

Останнім специфічним фактором впливу на сучасну бізнес-архітектуру 

банківського сектору є висока частка NРL у кредитних портфелях банків. 

Так, за даними на початок року у межах періоду 2019-2021 рр. спостерігаємо 

зниження частки непрацюючих кредитів у кредитному портфелі банківського 

сектору з 52,8 % до 48,5 % (із 55,8 % до 53,6 % за кредитним портфелем 

юридичних осіб; із 46 % до 36,2 % за кредитним портфелем фізичних осіб) [3].  

При цьому станом на початок 2021 р. найбільша частка непрацюючих 

кредитів у кредитному портфелі банківських установ російського походження – 

88,4 %, на другому місці Приватбанк – 79,3 %, на третьому місці банки з 

державною участю – 46,6 %, а усі інші банки – 17,8 %. Тож із дослідження видно, 

що частка непрацюючих кредитів у кредитному портфелі банків негативно 

впливає на бізнес-архітектуру банківського сектору країни загалом. Водночас, 

вважаємо, що дане питання потребує окремого більш детального дослідження.  

Далі детально проаналізуємо один з основних загальних факторів впливу, 

що в сучасних умовах значно впливає на функціонування банків загалом та 

формування бізнес-архітектури банківського сектору, вплив загроз коронакризи. 

Так, світова пандемія СОVІD-19 упродовж 2020 року значно вплинула на 

уповільнення темпів соціально-економічного розвитку не тільки України, але й 

провідних країн світу, а також на зміну вектору економічного зростання країни. 

На основі представленого вище аналізу основних показників діяльності 

вітчизняних банків можемо з упевненістю зазначити, що банківському сектору 

України вдається досить вдало протистояти загрозам та викликам поточної 

світової коронакризи (вдалося подолати панічні настрої серед клієнтів з перших 

днів карантину у березні 2020 року; уникнути відтоку депозитів клієнтів; 

вирішити проблему із дефіцитом іноземної валюти в касах банків). 

Вважаємо, що станом на початок вересня 2020 року світова коронакриза не 

призвела до кардинальних змін у бізнес-архітектурі банківського сектору 

України, що можна пов’язати зі значним «запасом міцності» у вітчизняних 

банків (достатній капітал, прибутковість діяльності, стабільне фондування, 

висока ліквідність), які увійшли в кризовий період підготовленими, а також, 

беззаперечно, вдалою політикою Національного банку України у цьому напрямі. 

Як наслідок, банкам не довелося підвищувати відсоткові ставки за залучені 

депозитні ресурси (як зазвичай відбувалося під час попередніх кризових 

періодів), а навпаки відбулося зниження облікової ставки Національного банку 

України.  

Комплексні заходи Національного банку України, направлені на протидію 

негативному впливу СОVІD-19 на вітчизняні банки та бізнес-архітектуру 

банківського сектору країни, включають [3]: відтермінування впровадження 

буфера консервації капіталу та буфера системної важливості (банкам 

рекомендовано не виплачувати дивіденди до жовтня); відтермінування 

запровадження вимог до покриття капіталом ОВДП в іноземній валюті; 

скасування стрес-тестування банків у 2020 році; відтермінування виїзних 
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перевірок банків та небанківських фінансово-кредитних установ; запровадження 

довгострокового рефінансування банків на строк до п’яти років; збільшення 

частоти операцій та подовження терміну кредитів рефінансування з 30 до 90 

днів; розширення переліку прийнятної застави; забезпечення кас банків готівкою 

в іноземній валюті; укладення угоди з ЄБРР про валютний своп гривня/долар 

США в обсязі до 500 млн дол. США; продовження терміну розробки та 

затвердження банками стратегії управління проблемними активами, планів 

відновлення діяльності; надання банкам додаткового часу для подання та 

оприлюднення фінансової звітності; рекомендація банкам здійснювати 

реструктуризацію кредитів позичальникам, які постраждали через пов’язані з 

пандемією обмеження; пом’якшення вимог до оцінки кредитного ризику – 

кредити, які було реструктуризовано у зв’язку з обмеженнями через карантин, не 

чинитимуть негативного впливу на капітал банків. 

При цьому досить позитивно оцінюємо той факт, що проведені 

Національним банком України заходи є досить подібними із загальносвітовою 

практикою протидії загрозам коронакризи для фінансово-кредитного сектору 

(табл. 1).  

Таблиця 1.  

Порівняння заходів, вжитих у 2020 році фінансовими регуляторами різних 

країн світу у відповідь на СОVІD-19 
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Зниження ключової ставки 

(в.п.) 

- 0.65 -/0.55 1.0 1.5 - 0.5 0.5 0.75 5.0 

Довге рефінансування + +    +  +  + 

Викуп активів на ринку  + + + +   +    

Частіше проведення операцій 

репо 

   + + +    + 

Кредити / свопи в інвалюті для 

банків 

  +   +  + +  

Розширення прийнятної 

застави 

+  + + + +  +  + 

Валютні свопи з центральним 

банком або МФО 

+ + +     +  + 
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Продовження Таблиці 1. 

Підтримка кредитних канікул +  + + + + + +  + 

Деактивізація / зниження 

буферів капіталу 

 + + + + + + + + + 

Дозвіл працювати з LСR 

нижче нормативу 

  +     +   

Обмеження на виплату 

дивідендів 

+ + + + + + + +  + 

Відтермінування звітування + +     + +  + 

Відтермінування інспекцій +  + +  +    + 

Відтермінування / скасування 

стрес-тестів 

+ +        + 

Сприяння реструктуризації 

кредитів 

+ +  + +  + +  + 

Пом’якшення інших 

пруденційних вимог 

 + + + + +  +  + 

Джерело: сформовано автором за даними НБУ [3]. 

Тож найпоширенішими заходами, які вживаються центральними банками 

країн світу, є: обмеження на виплату дивідендів, підтримка кредитних канікул та 

обмеження регуляторного навантаження на банки. 

Зауважимо, що в сучасних умовах фінансової нестабільності та мінливості 

змін у макросередовищі банків важливу роль у забезпеченні їхньої ринкової 

позиції, підвищенні фінансової стійкості та ефективності діяльності відіграє саме 

їхня бізнес-модель. При цьому, переконані, що аналіз та оцінка бізнес-моделей 

банків має певні специфічні особливості для кожної окремої групи банків (у яких 

є спільна бізнес-модель). Обґрунтовується це тим, що узагальнені критерії не 

можуть дати виключно точну та достовірну характеристику усім банкам, які 

мають різні вектори розвитку та відмінності у бізнес-моделях (наприклад, 

показники діяльності банків, які орієнтуються на різні сегменти ринку можуть у 

дечому відрізнятися).  

Підтримуємо точку зору науковців, які зазначають, що будь-яка модель 

діагностики фінансового стану та фінансової стійкості банку повинна 

охоплювати основні напрями роботи банку, специфіку його діяльності, обраний 

сегмент на ринку банківських послуг, бізнес-модель функціонування та 

сформований залежно від цього портфель ризиків (передбачати мінливість 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування банку та 

адаптуватися до цих змін) [4, с. 187].  

Висновки В управлінні розвитком банківського сектору економіки країни 
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важливо мати кількісні та якісні показники впливу зміни його бізнес-архітектури 

на забезпечення економічного зростання. З цією метою слід застосовувати 

запропонований нами науково-методичний підхід, який заснований на 

послідовному застосуванні комплексу методів та прийомів економічного аналізу 

відповідно до цілей і завдань, передбачених даним підходом етапів аналізу та 

оцінювання: 1) формування системи показників ключових індикаторів 

економічного зростання країни з урахуванням обраного типу соціально-

економічного розвитку і настанов державної фінансової політики; 2) формування 

системи факторів бізнес-кластеру, які визначають плив зміни бізнес-архітектури 

банківського сектору на забезпечення економічного зростання; 3) оцінка рівня 

участі груп банків за бізнес-моделлю у формуванні сукупних показників 

банківського сектору; 4) моделювання впливу факторів бізнес-кластерів на 

формування індикаторів економічного зростання; 5) оцінка рівня впливу груп 

банків за бізнес-моделлю на формування індикаторів економічного зростання; 6) 

аналіз та інтерпретація результатів оцінювання впливу зміни бізнес-архітектури 

банківського сектору на забезпечення економічного зростання. 
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Let Rome be washed out by the waves of the Tiber! 

Let the vault of the erected power collapse! 
My home is here from now on. All kingdoms are dust. 

Land - manure; he also gives food 
Livestock and people. But the greatness of life is in love. 

 
ANTONY AND CLEOPATRA ACT 1, SCENE 1, 29–36 

William Shakespeare 

Rome, Roma, Amor − a place whose very etymology is linked to romance − is 

wearing its age well. Newly scrubbed of cinders and exhaust for the Holy Year, the 

2,753-year-old city looks at once timeless and brand new. Unmarred by office towers, 

Space Needles, or Astrodomes, the Roman sky is scraped only by the tips of Egyptian 

obelisks, bristling ranks of freestanding Corinthian columns, and the cupolas of 

baroque churches [14]. 

Our project grope studies the filming locations "Roman Holiday" (1953), Fig. 1. 

   Fig. 1. Our project group: A.  Fesyna [9],                          Fig. 2. The Castel Sant' Angelo and 

A. Kruhlova [22], Y. Herasymchuk [15; 16].                   Bridge of Angels reflect in the Tiber river. 
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"Hollywood on the Tiber", a reference to the river that runs through Rome, was 

coined in 1950 by Time magazine. This phrase is used to describe the period in the 

1950s and 1960s when the Italian capital of Rome emerged as a major location for 

international filmmaking attracting many foreign productions to the Cinecittà studios. 

Although American companies had shot in Italy before (such as Fox's 1922 

Silent Nero and MGM's 1925 Ben-Hur: A Tale of the Christ), the scale of the post-war 

investment was unprecedented. Many of the films were sword and sandal epics, often 

set in Ancient Rome which required large film sets and location filming. Other films 

included contemporary-set romances Roman Holiday (1953) [32] and Three Coins in 

the Fountain (1954) [5]. In 1962, the lengthy and troubled production of Cleopatra 

brought further media attention to the city. The delays led to a spiraling budget, making 

it the most expensive film ever made at the time [17]. 

Before coming to Rome, you should watch the movie "Roman Holiday" (1953) 

[32], that classic story of abandoning day-to-day responsibilities and unexpected 

infatuation. Director William Wyler's 1953 tale of a princess from an unnamed country, 

playing hooky on a good-will tour of Europe, comes close to perfection as a romantic 

comedy, a movie as charmed in the making as it is charming in the watching. It 

introduced the world to the 24-year-old Audrey Hepburn, who would win the best 

actress Academy Award in her first leading role [14]. 

As a carefree jaunt through an enchanting place, Roman Holiday sets out a classic 

itinerary: From the Forum [47], where Peck first stumbles upon the groggy princess − 

still reeling from a sedative administered by her doctor, who wanted to make sure she'd 

have a good night's sleep before her day of appearances − to a café outside the Pantheon 

[25], where she has her first cigarette, to the banks of the Tiber [22], where they dance 

arm-in-arm [14]. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 4. Audrey Hepburn as Princess Anne. 

Fig. 3. "Roman Holiday" (1953). On the way to the 

barges. 
 Evening, it is dark. Music greets Joe and Ann 

as they walk down the steps on the way to the barges 

(Fig. 3). He pays the ticketseller as Ann stands, watching 

the dancing across the river (Fig. 4).  

JOE: (to the ticketseller) Grazzi. (He walks over to 

Ann, smiling to her and they continue (Fig. 5). They 

walk onto the dance floor and start dancing.  Two men 

Fig. 5. Joe takes Ann to the dancing. 

 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

104 

 

in black suits and hats (Secret Service men) watch out over the people. One of them turns to watch 

the dance floor and notices Joe and Ann, watching them as they dance.    

 The Secret Service man stands on his feet and the other looks over at what he is watching. 

 As the music stops for the next song, the man speaks some Italian to the other who leaves, 

and continues watching as the next dance starts. The other man runs back towards the steps, away 

from the dancers. Joe and Ann continue dancing-closer now as it is a slower song. She rests her head 

on his shoulder, her eyes closed and smiling (Fig. 6). She looks up at him (Fig. 7).  

ANN: Hello.  

JOE: (as they look at each other) Hello.  Joe smiles as 

she rests her head against his chest and they continue.  

The band finishes the dance and the audience claps, the 

dancers on the floor dispersing. Joe and Ann walk over to 

the side of the floor.  

ANN: (looking up to him as she sits down) Mr. Bradley: 

if you don't mind my saying so, I think you are a ringer.  

JOE: (confused) Oh- wha-? (Understanding, smiling; 

sitting down) 

Oh. Thanks very much.  

ANN: You spent the whole day doing things I've always     Fig. 6. Gregory Peck as Joe Bradley. 

wanted to. Why?  

JOE: (guiltily) I don't know. Seemed the thing to do.  

ANN: I never heard of anybody so kind.  

JOE: (he looks down, hiding his guilt) Wasn't any 

trouble.  

ANN: Also completely unselfish.  

JOE: (Joe looks over to the other side of the barge, 

motioning to Ann) Let's have a drink at the bar. (Joe 

takes her hand and they walk over).  

MARIO DELANI: (turns to Ann, smiling) Oh! 

Finalmentez: there you are! (Remembering his 

manners to the woman apparently accompanying him) 

Er, scusatmitanto. (Turning immediately back to Ann)   Fig, 7. Ann and Joe. Dancing under the castle. 

I look for you long time-I think maybe you not come (he pauses, noticing Joe standing just behind 

her, watching. He motions to her hair). Ah, off; all 

off!  

ANN: Oh, it's nice without, isn't it? Cool.  

MARIO DELANI: Oh, very, very good.  

ANN: (introducing him) Mr. Bradley.  

MARIO DELANI: I, Mario Delani.  

JOE: Old friends?  

ANN: Oh, yes; he cut my hair this afternoon. He 

invited me here, tonight.  

JOE: (to Mario) Wha- what did you say the name 

was?  

MARIO DELANI: (shaking Joe's hand) Delani, 

Mario Delani.                                                                        

JOE: Mario Delani, I'm very glad to know you (Fig. 8).      Fig. 8. Mario Delani, Ann and Joe. 

MARIO DELANI: (the band starts playing again) Me too. (To Ann, using his hands, unsure of his 

English) Oh, may I enjoy myself, er, the pleasure? (To Joe) Do you mind?  

JOE: No, no; go right ahead.  
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MARIO DELANI: Thank you. Ann takes his hand and they go out on the floor to dance Joe, watches 

them dancing for a moment then takes out a notebook, quickly writing something down. Irving arrives 

at the bottom of the steps, saying something in Italian and holding up his camera as he walks past. He 

walks towards the barges. The Secret Service man watches Ann as she dances with Mario.  

IRVING: (to Joe, at the bar) Ciao, Joe. Did I miss anything?  (Fig. 9). 

JOE: (quietly) You're just in time, pal.  

IRVING: Who's Smithy dancing with?  

JOE: Barber-cut her hair this afternoon, made a date 

for tonight.  

IRVING: (musing as he watches them) 'The Princess 

and the Barber'. (Mario and Ann continue dancing, 

having a great time.)  Irving walks around the other 

side of the bar, his camera placed on the table, Joe 

hiding it from the view of the floor. The barman 

protests but Irving reassures him, keeping his eyes on 

Ann. Irving watches, waiting, and then, with a signal, 

Joe jumps away and the bulb flashes  

Fig. 9. IRVING: Did I miss anything?          as Irving takes the picture. In an instant Joe jumps 

back, nonchalantly looking up at the sky while Irving takes his glass, doing the same.  Ann looks out 

across the floor and then, seeing Joe and Irving, waves. Irving lifts his glass in acknowledgement.  

On the bridge, up above the dancing, several cars pull up. Several men climb out, rushing over to the 

steps. The first Secret Service man, smoking a cigarette, watches the men approach. The men walk 

over to the tables.  Ann continues dancing with Mario who suddenly stops, looking at her hair [33].  

 While out dancing, Royal secret service men 

spot the Princess and try to get her to leave. Ann is not 

ready to go and she tries to fight them (Fig. 10). 

IRVING: (excitedly, trying to get his camera ready, 

having missed the shot the first time) Hit him again, 

Smithy! (Fig. 10) The drummer rolls again as Ann swings 

the guitar back, then releasing it and smashing it over the 

man's head-the camera flashing as she does so. Police 

sirens sound and the Polizia arrive, packed into their cars. 

As they spill out, Joe, Ann, and Irving start to leave the 

scene, leaving the Secret Service men staggering or lying 

about the dance floor, dazed.  

IRVING: Joe, give me my car keys.                                                   

                                                                                                             Fig. 10. Barge Fight. 

JOE: (to Irving; he stops, pointing at the police) Police, police.  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Royal secret service man, Ann and Joe.      Fig. 12.  Princess Anne jumps into the Tiber. 
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Fig. 16. Joe leans forward and… 

IRVING: (seeing them arrive in numbers they change their direction) The other side of the bridge.  

As Joe and Ann run across the barges, Irving tries stalling the 

men who try to follow with a life belt but they make it past him, 

running to follow Ann. Joe and Ann run through a boathouse and 

on reaching the other end walk along the outside edge, just above 

the water.   

The Polizia arrest the remaining Secret Service men and take 

them away, one of them being dragged by a guitar around his 

neck, his head clean through the guitar. The band starts up 

again and people replace the fallen furniture as the crowd 

waves across the water, apparently after Joe and Ann as they 

swim away.  Joe and Ann stagger out of the water, completely 

wet through. Joe leads her to a rock where they sit down 

(Fig. 13), Joe rubbing her around the  

shoulders as she shivers (Fig. 14). 

JOE: Alright? 
ANN: Fine. How are you?  

JOE: Oh, fine! (They laugh out loud for several moments. He looks at her) Say, you know, you were 

great back there.  

ANN: You weren't so bad yourself-(she stops suddenly, looking into his eyes. He leans forward and 

kisses her.    
They stop several moments later and look into each other's eyes).  

JOE: (after a pause) Well.... I... I guess we'd better get  Irving's car, and get out of here.  They stand 

up and hurry on their way [33], see video [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fig. 15. Joe looks at Ann. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Joe rubbing Ann around the shoulders.  

 

 

      

                                  

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Kiss. 

Fig. 13. Joe and Ann stagger out of the 

water. 
 

Fig. 18. They look into each other's eyes. 

 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

107 

 

So, during the scuffle Joe and Ann are able to get away by swimming across the water to a secluded 

bank. This is the turning point in their relationship. Joe and Ann being alone after helping each other 

escape, Joe trying to keep Ann warm, they kiss each other but they seemed shocked at this sudden 

development [18].  

 

At last, place is located under the Angelic bridge [40; 35]. On the background is 

the Castel Sant'Angelo. Pier is situated on the river Tiber [22], see video [6].  

      Fig. 19. The Bridge of Angels.   Fig. 20. The Bridge of Angels and the Castel Sant'Angelo. 

Fig. 21. The Tiber. The Bridge of Angels. The Castel Sant'Angelo.     Fig. 22. The Tiber in Rome. 

         The Tiber is famous for being the main river 

that runs through the city of Rome. Rome is situated 

on the Tiber's eastern banks. The Tiber (called the 

Tevere in Italian) is one of the longest watercourses 

in Italy. Its depth is between 7 and 20 feet. The Tiber 

rises from the Apennine Mountains in Emilia-

Romagna and flows for 406 Kilometers. Its course 

runs through Umbria and Lazio and ends at the Sea 

(Fig. 23). The source of the Tiber is in two springs 

10 33 feet apart from each other situated on Mount 

Fig. 23. The Tiber on the map.           Fumaiolo in central Italy [44]. 
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The Tiber starts near the town of Balze (Fig. 23; 24), Verghereto comune in the 

southwestern end of the Forlì-Cesena province, in the southern side of Monte 

Fumaiolo. The source of the river is formed by two springs that are 10 m (33 ft) from 

each other in a forest on the mountain at an elevation of 1,268 m (4,160 ft) above sea 

level. The endpoint of the Tiber is the Tyrrhenian Sea (Italian: Mar Tirreno) [31; 36], 

see video [23]. Its major tributaries are the Chiascio, Nestore, Paglia, Nera, and 

Aniene. 

The river rises from these two springs in Mount Fumaiolo and flows in a southern 

direction passing Perugia and then Rome. The springs are in a beech forest, 1268 

metres/ 4,160′ above sea level, and in the 1930s Mussolini placed an antique marble 

column from the Roman Foruma Roman (Fig. 24) that sits in a shallow pool where the 

two springs join and the river arises.  The inscription on the column reads “QUI 

NASCE IL FIUME SACRO AI DESTINI DI ROMA”/ here is born the river sacred to 

the destinies of Rome (Fig. 25, 26) [37]; see video [33]. 

Fig. 24. The Tiber river in Italy. Fig. 25. A Roman marble column. Fig. 26. The inscription on the column. 

The total length of the third longest river in Italy is 406 km and the basin is 17,375 

square kilometres. The river is the most important source of water supply for Rome. 

Italians often call the Tiber "flavus", which means "white" from Latin. This nickname 

is used because of the yellow-whitish color of the water [24]. 

The Tiber flows through Emilia-Romagna about 4 kilometres (2.5 miles) and then 

it gets into Tuscany where flows through Pieve Santo Stefano and Sansepolcro. 

Between these two localities there is a dam with a large reservoir that is named as 

Montedoglio Lake (Fig. 27, see video [39; 41; 42; 43; 44]). From here, the river flows 

through a wide plain (Val Tiberina) and gets in the Perugia province (Umbria) and 

flows through the towns of Città di Castello and Umbertide. 

The Tiber eventually arrives at the sea at Ostia, now a Suburb of Rome. the Tiber 

has advanced since the ancient Roman era, which is why the ancient port of Ostia 

Antica is now almost 6 km inland. The Tiber has an island in the center of Rome called 

Isola Tiberina which is situated between the ancient center and the neighborhood of 
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Trastevere (see videoі [38], Fig. 28. Coming from the direction of the center of Rome 

the Vatican is situated across the Tiber [29]. 

                 Fig. 27. Montedoglio Lake.                                                Fig. 28. Isola Tiberina. 

The Tiber played an important strategic defensive and economic part for Rome 

during ancient Roman times. The Tiber was crucial for trade and commerce. The Tiber 

had many other uses in ancient Rome . For example: the Tiber a used to be connected 

to the ancient Roman sewage system. Also, In ancient Rome, criminals who were 

executed were thrown into the Tiber afterwards. [29]. 

There is a sculpture of ancient Roman allegory of the Tiber River. statue in front 

of stairs into Palazzo Senatorio on right side. It is located in Piazza del Campidoglio, 

Rome, Italy (Fig. 29). This marble statue is one of two river gods  

Fig. 30. Fragment of the sculpture. 

Romulus, Remus and a wolf, 

Rome. Italy. 

 
Fig. 29. A sculpture of ancient Roman allegory of the Tiber River. 
flanking a fountain on a grand staircase designed by Michelangelo. It is located in front 

of Palazzo Senatorio which is part of the Capitoline Museums. The sculpture 

represented the Tigris River when it was first installed at the Baths of Constantine 

during the 2nd century. Before it was moved to Palazzo dei Conservatori, the face was 

altered  to  resemble  a  wolf  in order to symbolize the Tiber River. His left hand holds 

a cornucopia (cornucopia − literally, "horn of plenty", from the Latin cornū, meaning 

"horn", and cōpiae, "of plenty") overflowing with fruit, which symbolize the 

abundance and fertility that the river bestowed upon Rome). Below his right elbow are 

images of the infants Remus and Romulus [28; 26]. The twins Romulus and Remus, 
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mytical founders of Rome, who were saved from Tiber's waters, play in the left corner 

with the she-wolf that fed them (Fig. 29, 30). 

The Tiber used to be famous for its floods as it used flood regularly (see videos 

[48; 45]). In order to prevent floods the river is now confined by stone embankments. 

The building of these high embankments started in 1876. Inside the city today, the 

edges of the Tiber are lined with streets called lungoteveri, which means along the 

Tiber in Italian [24], see video [46]. 

"Four people have died in torrential weather that has struck Italy and caused the 

River Tiber in Rome to burst its banks", wrote Mail Online  in December 2008 [40], see 

video [47]. 

Fig. 31. Debris floats on the Tiber river.13.12.2002.                       Fig. 32. Trucks are partially  

Sant'Angelo castle is seen in background in downtown Rome.           submerged in floodwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fig. 33. Danger zone. The Tiber, 2008.  Fig. 34. Its normal levels. 

Danger zone: Fig. 33 the swollen Tiber river, downtown Rome, near the Vatican's 

St. Peter's Basilica on Thursday 13 December 2008. And the Tiber in the same place at 

its normal levels (Fig. 34). 

Flooding Tiber Rome 2016. The video [49] shows the high flood water level and 

wreckage from house boats and barges that broke from their moorings due to the 

flooding in Rome. 
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The hospital on Tiber island wasn't effected by the floods but on the downstream 

side the water was high up the church walls. The rescue services were on standby to 

assist the hospital if levels continued to rise. On either side of the Tevere (Tiber river) 

are actually cycling lanes. They were submerged by about 8 meters/yards of water!  If 

you consider that the normal level of the water in the Tiber River (Tevere) is about 1 

to 2 meters below the cycling lane! 

Church of Santa Maria Sopra Minerva (Fig. 35) is one of the most interesting 

churches of Rome: its interior contains masterpieces by Michelangelo, Bernini, 

Filippino Lippi and other important painters and sculptors. It is also the church with 

the highest number of papal monuments after S. Pietro. Visitors usually pay little attention 

to its simple façade and do not notice a group of plaques on its right side. There are some 

plaques marking the level reached by the Tiber (Fig. 36) [50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 35. S. Maria sopra Minerva, Rome. Fig. 36. Plaques marking the level reached by the Tiber. 

Thus, Ancient Rome was perhaps the largest and most architecturally sophisticated 

western city until the Victorian era, but this impressive metropolis was frequently the victim 

of violent floods.  The Tiber River could rise as much as 15 meters above normal water 

levels and left large sections of the city submerged for up to a week at a time. In his lecture, 

Professor Gregory Aldrete surveys the history and characteristics of these floods, their 

effects on the city, and how the Romans attempted to prevent or alleviate flooding [51].   

Fig. 38. Roman Holiday. 

Fig. 37. The last big flooding of Rome in 1870.                              Fig. 39. The Pantheon. 1870. 
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Finally, it will suggest some surprising ways in which ancient Rome was unusually 

well-suited to surviving the onslaught of these natural disasters. As we have seen with the 

devastation caused by hurricane "Katrina" in New Orleans and recurrent flooding in the 

Midwest, floods remain a serious threat today.  Given this reality, it is worth examining how 

the largest city of the ancient world met this danger [51]. 

Another interesting fact is associated with the name of the river: a set expression 

"to cross the Tiber" means to become a Catholic convert. Analogously, "to cross the 

Thames" means to be converted into Anglicism. In times of religions’ war, such idioms 

were of great importance [24]. 

They tell, Rome is the capital of the world, so when all roads lead to Rome.  
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Спів – це дар від Бога, властивість людського голосу відтворювати чудові 

звуки й брати високі ноти та уподібнюватися до ангелів і птахів небесних, які 

своїм співом прославляють ім’я Боже. Здатність співати продумано, зі змістом 

слів, на відміну від птахів, отримала від Бога лише людина. Саме їй Господь дав 

можливість, окрім мелодійних звуків-мотивів, наповнювати їх ще змістом і 

словами, щоб славити Його святе Ім’я. Не випадково кажуть, що коли людина 

співає, то у неї проходить гнів, дратливість та озлобленість на оточуючих і вона 

уподібнюється до ангельського світу. Музика має потужний вплив на 

свідомість і процеси виховання людини. З допомогою музики, піснеспіву та 

музичних засобів людина передає свої  настрої, почуття й вірування. Духовна 

музика відіграє вагоме значення в релігійному житті, адже супроводжує кожне 

церковне богослужіння. В будь-якій релігії склалися давні традиції 

застосування музичних засобів для проведення ритуалів і таїнств, а також 

передання своїх духовних переживань і настроїв. Досить чинне й вагоме місце 

займає музика в християнстві, де вона вирізняється багатством форм і 

розмаїттям пісенних жанрів. Наприклад, у православ’ї особливе значення має 

церковний піснеспів, який супроводжує численні богослужіння, які складені з 

відповідністю до древніх канонів і служб до конкретного свята. Особливо 

відрізняються церковні служби та богослужіння до двунадесятих і 

Богородичних празників. Існує давня традиція все найкраще – приносити 

Богові, включаючи музичні та пісенні творіння людей, як данину Його пошані. 

Церковний піснеспів відрізняється за мелодійністю, тональністю та звучанням. 

Існують спеціальні церковні наспіви, наприклад, у православ’ї – вісім 

мелодійних наспівів, спеціальних гласів, які супроводжують церковне 

богослужіння. Причому досить різко відрізняються церковні наспіви за 

мелодійністю і звучанням у Великий піст, коли вони стають журливими 
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(мінорними) і навпаки – в інші періоди церковного року піснеспів є веселим і 

святковим (мажорним).  

Духовний піснеспів увійшов у церковну практику з перших віків 

християнства, коли святі апостоли заповідали, щоб усе за богослужінням «було 

благовидно і чинно» (1 Кор. 14, 40), тому що це є вираз любові до Бога та процес 

спілкуванням із Ним [1]. Саме з апостольських часів у церкві була 

започаткована традиція деякі молитви виконувати у вигляді піснеспіву. Так, як 

у церкві не повинно бути різноголосся із тих же самих питань канонічної 

богослужбової практики, в тому числі й використання богослужбових пісень, 

був створений «Октоїх» або «Восьмигласник». Він поєднував  в собі церковні 

піснеспіви (тропарі, кондаки, канони, ірмоси та інші богослужбові тексти). 

Видатними церковними діячами було установлено вісім  гласів-наспівів, які є 

канонічними (тобто узаконеними) для всієї православної церкви. Кожен із 

гласів, у свою чергу, має закріплені наспіви на всю седмицю (тиждень) таким 

чином, що служби «Октоїха» повторюються раз на вісім неділь. Поділ церквою 

піснеспіву на гласи був проведений видатними отцями православної церкви: 

преподобним Романом Сладкоспівцем (VI ст.), який створив багато кондаків; 

святителем Андреєм Критський (VII-VIII ст.) – автором Великого покаянного 

канона; преп. Іоанном Дамаскіним (VIII ст.) – творцем Пасхального канона; 

преп. Феодором Студітом (ІХ ст.) – засновником степенних у тріоді; святителем 

Косьмою Маюмським (VII-VIII ст.) – написав канони Страсної седмиці 

Великого посту і канонів на Господні та Богородичні свята та ін. церковні 

музичні твори; свят. Митрофаном Смірнським (ІХ ст.) – створив троїчні канони; 

преп. Іосіфом Піснеспівцем (ІХ ст.) – творцем багатьох канонів святим та 

упорядником «Октоїха» та ін. видатними церковними подвижниками. Тобто це 

була клопітка й молитовна праця за благословенням й за велінням та 

одкровенням Божим, а не власними бажаннями. Це було створено для того, щоб 

православні усього світу могли єднатися у спільній вселенській молитві. Творці 

святої літургії – Василій Великий, Іоанн Златоуст, Григорій Двоєслов під 

водінням Святого Духа, як прийнято вважати в православ’ї, відобразили у 

священнодійствах і богослужбових молитвах усі необхідні моменти для 

звершення євхаристії. Вселенські собори утвердили чин літургії як догмат – 

непорушний закон, що поєднує у собі молитовні священнодійства та 

супроводжуючі піснеспіви й заборонили з цього приводу різноголосся і 

нововведення. Тому будь-які спроби видозмінити святу літургію розглядалися 

церквою як єресі [2]. Адже Господу, згідно Святого Письма,  потрібна не висока 

професійна майстерність і мелодійність, не краса піснеспіву у людських 

вимірах, а людське любляче серце («…дай мені серце твоє» – каже Він у вічній 

книзі «Євангеліє»), тобто душа людини повинна належати і служити Йому [1]. 

Тому в православній церкві прийнято славити Бога усім серцем та єдиними 

устами, а не перекладати молитовні співи на чужі вуста й сприймати 

богослужіння у своїх вухах як мелодійну насолоду, що вважається не зовсім 

прийнятним у питаннях спасіння людської душі. Як зазначають святі отці, 

Господу потрібні наші чисті серця й душі, а не вишукане мистецтво (рос. 
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«исскуство» – від слова «искуситель», тобто спокуса) [2]. Для того, щоб наші 

співи були прийняті Богом, уважають церковники, необхідно Йому молитися з 

цим проханням, як це робив святий преподобний Роман Сладкоспівець. Він 

спочатку надіявся на власні сили й намагався  звершувати церковні піснеспіви 

за рахунок своїх музичних навиків, проте йому це складно вдавалося. Тільки 

після власного усвідомлення своєї гріховності й повної надії на Божу допомогу 

– преподобний Роман створив дійсно достойні слави Божої музичні твори й сам 

їх виконувати і сподобився бути зачисленим церквою до лику святих угодників. 

Тобто святі люди – творці церковного співу усвідомлювали, що він повинен 

приводити людину до Бога, а не віддаляти її від Нього. Тому, за вченням церкви, 

християни повинні ходити до храму, щоб покаятися й отримати благодать 

Святого Духа, через церковні таїнства і спасти свою безсмертну душу, а не 

насолоджуватися співами та мелодійним звучанням молитов [2]. Адже літургія 

та будь-яке інше богослужіння є процесом спілкування людини з Богом, а не 

концертний захід. У перші віки християнства під час літургії усі вірні 

причащалися святих Дарів і були активними учасниками священнодійств у 

тому плані, що вони спільними устами та єдиним серцем славили Бога, 

звершуючи молитовні піснеспіви, окрім тих священнодійств і молитов, які мав 

право здійснювати і зараз звершує та промовляє за богослужінням тільки 

священик. Тоді увесь храм, церковна громада вірних за богослужінням 

підносили до престолу Божого молитовні співи. Спеціальних хористів, окрім 

дияконів і дияконис (жіночих осіб, які допомагали звершувати службу, 

читаючи окремі особливі молитви), не було. Співали Господові, як кажуть, усім 

миром та із миром у серці [2]. У пізніші часи, коли християнство поширилося у 

різних куточках світу, особливо на Русі, умови склалися так, що не всі 

православні віруючі були писемними та знали напам’ять тексти молитовних 

піснеспівів. Із метою надання літургії милозвучності та урочистості єпископи і 

багаті люди вимагали, щоб богослужіння озвучували спеціально підготовлені 

віряни – регенти й півчі. Це підвищило зовнішню привабливість богослужінь, 

проте призвело до певного відмежування значної частини прихожан храмів від 

прямої фізичної участі у літургії, за винятком стояння, поклонів і обов’язкових 

колективних співів «Вірую», «Отче наш» та деяких інших спільних піснеспівів 

на службах Божих. Від простих прихожан храмів вимагалася тільки сердечна 

молитва і зосередження уваги на священнодійствах ієреїв та церковних хорів, 

які від лиця усіх присутніх на богослужінні вголос проспівували певні молитви. 

Тому від хористів вимагалося не тільки гарні голосові дані, знання нот і 

богослужбових текстів, але й, насамперед, вміння в іншої частини присутніх у 

храмі  (за межами кліроса), створити молитовний настрій.     

Преподобний Лаврентій Чернігівський, який довгі роки керував церковним 

хором, говорив, що Матінка Божа особливо любить півчих. У нього в храмі, як 

повістує його житіє, на богослужіннях співала уся церква. Тобто – усі присутні, 

навіть «безголосі», бо це – обов’язок усіх славити Боже Ім’я, а не чиясь 

професійна повинність, чи удосконалена співоча майстерність – так розцінював 

святий батюшка [2]. В народі побутує така думка, що для півчих літургія 
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зараховується Богом у тричі більше, ніж для простих вірян. Тому й 

відповідальність півчі несуть більшу перед Богом, щоб налаштувати своїм 

піснеспівом прихожан храму на спільну покаянну молитву. Православна 

церква, як любляча мати, завжди піклувалася про своїх чад, у тому числі  й тих, 

хто виконує церковних піснеспівів за богослужінням, тому вона ніколи не 

дозволяла церковним хористам захоплюватися складними мелодійними 

варіаціями, щоб не перетворювати богослужіння на концертні виступи людей 

із музичними даними. Як зауважували преподобні отці, що, де просто – там 

ангелів зі сто, а де мудренно – там жодного [2]. Святі говорили, що Господь – 

гордим противиться, а смиренним – дає благодать [1]. Виходячи з цього, в 

Україні здавна при монастирях і парафіях не віталися різноманітні музичні 

нововведення й домінував простий і зрозумілий для всіх доступний (обіходний) 

піснеспів. Простота у виконанні богослужбових молитов налаштовує людську 

душу на покаяння й спонукає її бачити свої гріхи та велич милосердного Бога. 

У зворотному випадку – надмірно камерне звучання ніби й величає Господа, а 

пересічного вірянина роблять пасивним учасником богослужінь й відволікає 

його увагу на нове звучання хору та регентські новації, а не на молитву. Це 

вважається святими отцями як гріх спокуси, який лягає на керівників церковних 

хорів і півчих, які не піклуються про молитовний настрій вірян, а дбають про 

майстерність виконання тих, чи інших музичних партій [2]. Господь у Євангелії 

говорить, що горе тому, через кого приходить спокуса у цей світ [1].  

Церковний спів у православ’ї, на відміну від католицизму та 

протестантизму, є винятково вокальним або акапельним і входить у всі види 

богослужінь та обрядів. Він був започаткований ще у церквах Візантійської 

імперії IV-VI ст., як одноголосна музична монодія. Тоді сформувалися основні 

його види: літургійний речитатив (читання на розспів) та псалмодія 

(монодекламаційний спів псалмів – респонсорно (чергування сольного 

інтонування з хоровим відгуком) та антифонно (діалог двох хорів), чи 

директирно (виконання псалму одним хором) [3]. У перші століття поширення 

християнства була сформована система церковного богослужіння з його 

добовими, тижневими та річним циклами. З розколом християнської церкви та 

створенням двох центрів християнства на Заході й Сході шляхи християнського 

церковного мистецтва розійшлися та відобразилися не тільки в догматичному, 

але й практичному плані. Католицьке богослужіння здебільшого нагадує в 

музичному плані сольно-хоровий концертний виступ із використанням 

органної музики, протестантські зібрання супроводжуються рядовими 

піснеспівами без установлених музичних і догматичних норм [3]. Православне 

богослужіння є духовно-мелодійно насиченими та відображають зміст свята і 

налаштовують вірян на спільну молитву та покаяння. 

Особливе місце у візантійській церковній музиці належало гімнографії, 

коли церковні хори під час богослужінь урочисто виконували тропарі й кондаки 

(величальні піснеспіви на честь святого або конкретного празника), а пізніше – 

канони та акафісти до свята. Основою візантійського, а згодом і давньоруського 

співу була система восьмигласся (осьмогласся) як єдності восьми 
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співвіднесених «гласів»: для кожного тижня окремий ладо-інтонаційний стрій 

(«глас»); 8-тижневий цикл піснеспівів із першого по восьмий глас створював 

«стовп» [4]. Саме такі традиції за часів Володимира Великого – Хрестителя Русі 

було перейнято від Константинополя у ході проведення богослужінь нашими 

новонаверненими пращурами. Хоровий спів на Русь прийшов від болгар, які на 

той час уже мали слов’янський переклад богослужебних книг і свої традиції 

церковного співу, які були більш близькими для русичів у порівнянні з греко-

візантійським [5].  Опанування церковними наспівами відбувалося разом із 

поширенням християнства на руських землях і процесами підготовки 

професійних регентів і співаків. Хоча традиційні візантійські церковні наспіви 

в давньоруському церковному середовищі піддалися значній трансформації під 

впливом народної пісенності, оскільки остання була досить добре розвинутою 

серед слов’янських племен Русі [6]. Пісенна система осьмогласся, на якій 

базується більшість її піснеспівів, була оформлена у спеціальні збірки «Октоїх» 

та «Ірмологій». Здавна на українських землях у монастирях існувала традиція в 

чоловічих монастирях співати тільки чоловікам, а у жіночих – дівочій частині 

населення [7]. На Русі була також запозичена візантійська екфонетична 

(читання на розспів канонічних книг), кондакарна (речитативно-оповідний спів 

для урочистих богослужінь) та стихирарна або знаменна (строфічне читання зі 

приспівом) співацька нотація. Особливе значення в українській духовно-

співочій церковній практиці мав знаменний (стовповий), якому відповідала 

крюкова (знакова) нотація. За оцінками фахівців, цей вид розспіву не має 

аналогів у світовій духовній культурі [5]. Саме цим видом розспіву до XVII ст. 

виконували усі богослужбові пісні річного кола у православній церкві на Русі. 

Знаменний розспів замінив традиційний візантійський церковний речитатив і 

увібрав у себе пісенні традиції  нашої землі. Він став основою багатоголосного 

строчного (найчастіше 3-голосного) – найбільш поширеної форми виконання 

церковних богослужбових піснеспівів і партесного, що був уведений в практику 

церковних богослужінь у XIV ст. [6].  Останній практикується на одночасному 

гармонійному виконанні духовних творів багатоголосними хорами із 

розподілом на голосові партії (бас, тенор, альт, дискант), кожен з яких має одну 

і більше партій [3]. Однією з партесних форм піснеспіву є лаврське 

багатоголосся (спів Києво-Печерської лаври), де інтонаційно домінує голос 

тенора [8]. Таким чином у XVI-XVII ст. сформувалися місцеві монастирські 

наспіви для багатьох духовних осередків України. Наприклад, київський 

(інтонаційний наспів із чіткими та короткими мелодіями та повторюванням 

окремих духовно значущих слів і фраз тексту); лаврський (короткий і 

мелодійний наспів, який ліг в основу піснеспівів «Обіходу» (повсякденного 

співу і практикується для більшості православних храмів України); 

болгарський (відрізняється симетричним ритмом і виразною мелодикою); 

грецький (домінує сольне виконання церковних пісень, що споріднені зі 

знаменним і кардинально відрізняється від сучасних грецьких піснеспівів) [5]. 

Останній часто практикувався в православній церковній традиції 

західноукраїнських земель XVI-XVII ст., які потерпали від утисків католицизму 
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та поширення унії, й ліг в основу т. зв. перемишлянського чи львівського 

(галицького) піснеспіву [3]. Тобто деякі піснеспіви мають ознаки місцевого 

характеру, відображаючи культурно-історичні традиції того народу, краю, 

монастиря тощо, тобто тієї території, де звершувалися богослужіння. Однак 

вони й тут носили строго установлений характер, щоб налаштовувати вірян на 

молитву, а не перетворюватися на свого роду «концерт духовної музики і 

співу». Ці наспіви увібрали в себе духовні традиції й культурну специфіку того 

народу, який проживав на цій території. Так формувалися місцеві розспіви, які 

дійшли до наших днів, наприклад, афонський, київський, знаменний, 

валаамський тощо. Так сформувалися регіональні відмінності у виконанні 

церковних співів. У православ’ї історично склалося так, що кожна етнічна 

спільнота та велика територіальна община вірян застосовувала під час 

богослужінь традиційні для цієї території наспіви. Найбільш типовим для усіх 

регіонів є «обіходний» або повсякденний (звичайний), який не потребує високої 

нотної грамотності і спеціальної музичної освіти, вишуканих співаків і з 

поставленими голосами.  

Православна церква заклала фундамент професійної музичної традиції на 

наших землях. У межах церковної культури розвивалися музична теорія, 

практика й педагогіка, були створені видатні світові духовно-музичні цінності. 

Становлення християнської музичної теорії пов’язане з традиціями деяких 

регіонів світу, де було поширене православ’я (Свята Земля, Єгипет, Сирія, 

Греція, Кіпр, Болгарія, Сербія, Румунія, Молдова, Білорусь, Росія, Грузія та ін. 

країни). Україна перейняла відомі духовні напрацювання світу й збагатила їх 

своїми музичними творами та цікавими напрацюваннями в галузі духовної 

музики. Подальший розвиток української духовної музики проходив у трьох 

напрямках: 1) складання авторських творів на канонічні тексти (літургії, 

всенічні, Херувимські пісні тощо); 2) обробка старовинних церковних 

піснеспівів; 3) написання музики до релігійних кантів, псалмів, колядок тощо. 

Особливий розвиток на наших землях мав партесний хоровий спів [4]. 

Видатними духовними композиторами хорового співу в Україні були: М. 

Березовський, Д. Бортнянський, М. Леонтович, А. Ведель, М. Дилецький, І. 

Колядчин, С. Пекалицький, В. Пикулинський, К. Стеценко, П. Козицький, М. 

Вериківський, П. Гончаров, Г. Алфєєв, А. Мартинов, М. Успенський та ін. 

митці, які намагалися по-своєму передати українські пісенні духовні традиції.  

Водночас в Україні був розповсюджений і позацерковний релігійний спів – 

колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, заупокійні співи, «покаянні вірші», 

авторські псалми тощо. Тобто традиції виконання духовної музики мали 

поширення також і на регіональній поза церковній обрядовості. В XVII-XVIII 

ст. у його практиці важливого значення набули релігійні канти і «псалми» 

польсько-українського походження, які були покладені на ноти. Найвідомішим 

із них є «Богогласник», який був виданий у Кракові та Почаєві [7]. Здавна 

основними духовними осередками України були Києво-Печерська лавра зі 

своїми лаврськими та київськими наспівами, Почаївська лавра зі своїми 

духовними традиціями, Глинська пустинь, де богослужіння прохоли за 
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Афонським уставом та інші релігійні центри, куди мандрували паломники-

прочани, щоб насолодитися місцевим традиційним церковним піснеспівом, 

багатоголоссям і благозвуччям монастирських богослужінь [9]. Адже 

церковний спів є душею богослужіння. Він надихає вірян на молитовне єднання 

з Богом і прощення провин та образ до своїх ближніх, а також виховує молодь 

у дусі братерства та гуманізму. Тому церковний піснеспів виконує важливу 

виховну функцію в суспільстві [10]. Заслуговує також уваги професійна 

підготовка церковних регентів і півчих, що здавна було традиційним заняттям 

музичних педагогів та ченців при монастирях, інших духовних і світських 

закладах дореволюційної України й зараз може відіграти важливу роль у її 

духовному відродженні [11].  

В сучасних умовах тотальної духовної кризи, яка полонила нашу планету в 

умовах інформаційно-технократичного суспільствана, не всі світські музичні 

твори виховують молодь позитивно та є етично повноцінними [12]. Як свідчить 

практика, багато з них негативно впливають на почуття та стан особистості. 

Часто після їх прослуховування у душах підлітків відчувається агресивність, 

порожнеча, пригніченість тощо. Молодь зараз здебільшого слухає не духовні 

музичні твори, а низькопробну музику, яка негативно впливає на її виховання 

та психічне здоров’я [13]. Тому збереження духовного та фізичного здоров’я 

нації було й залишається важливим завданням християнської педагогіки. 

Вихователям та педагогам усіх рівнів потрібно більше уваги приділяти 

духовному вихованню та музичному мистецтву, яке позитивно впливає на 

процеси формування молоді та підростаючого покоління, щоб зберегти духовні 

скарбниці та традиції нашої землі та християнської віри. На думку багатьох 

сучасних педагогів, духовна складова повинна бути присутньою в змісті 

вітчизняної освіти, що нажаль, залишається поки що не реалізованим [13]. 

З моменту хрещення Русі та поширення церковного мистецтва на території 

українських земель склалися історичні традиції використання церковного 

піснеспіву в різних історико-етнографічних регіонах України, який зазнавав 

культурно-духовного впливу з боку етнічних спільнот сусідніх країн та інших 

національностей, які проживали в регіоні. Вагомий вплив на формування 

духовної музики етнографічних регіонів мали й інші релігійні конфесії, що 

переважали на цих територіях, а також культура народів тих держав (Литви, 

Польщі, Росії, Австро-Угорщини), до яких урізні історичні часи входили ці 

території (табл. 1). Місцеві піснеспіви у монастирях і лаврах часто ставали 

об’єктом паломництва серед вірян, які намагалися їх відвідати та почути цей 

чудовий традиційний церковний піснеспів. На їх традиціях виховувалося не 

одне покоління півчих, регентів та християнської молоді загалом [12].  
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Таблиця 1 

Історико-етнографічні відмінності в церковному піснеспіві України 

№ 

з 

п. 

Назва історико-

етнографічного 

регіону та його 

склад 

Домінуюча релігія 

та основні  

релігійно- 

паломницькі  

центри  

Інші культури, 

які впливали на 

формування 

піснеспіву 

та духовної 

культури 

регіону 

Види 

піснеспіву 

Домінуючий  

вид 

церковного  

піснеспіву 

1 Полісся  

(північні райони 

Волинської, 

Рівненської, 

Житомирської, 

Київської, 

Чернігівської та 

Сумської обл.) 

православ’я,  

протестантизм; 

Свято-Троїцький 

Чернігівський собор, 

Новгород-

Сіверський 

Преображенський 

чол. монастир та ін. 

білоруська,  

російська,  

литовська,  

польська 

богослуж-

бові, 

обрядові 

обіходний, 

києво-

печерський 

2 Волинь 

(Волинська, 

Рівненська, 

Житомирська 

області, 

Кременецький р-н 

Тернопільської 

обл., Старо-

Костянтинівський 

р-н Хмельницької 

обл.) 

православ’я,  

протестантизм; 

Почаївська лавра, 

Свято-Духівський 

чол. монастирі, 

Зимненський, 

Корецький, 

Кременецький жін. 

монастирі та ін. 

білоруська, 

російська, 

литовська, 

польська 

літургічні, 

обрядові, 

колядки 

почаївський, 

волинський, 

обіходний 

3 Галичина 

(Івано-

Франківська, 

Львівська, 

Тернопільська 

обл.) 

греко-католицизм, 

православ’я; 

Крехівський 

монастир, собор 

Святого Юра та ін. 

польська, 

австрійська,  

німецька 

богослуж-

бові, 

обрядові, 

колядки, 

щедрівки 

обиденний, 

галицький 

4 Бойківщина 

(Рожнятівський та 

Долинський р-ни 

Івано-Франківської 

обл., Стрийський, 

Самбірський та 

Старосамбірський, 

Дрогобицький, 

Сколівський, 

Турківський р-ни 

Львівської обл., 

Воловецький, 

Міжгірський та 

Великоберезнянськ

ий р-ни 

Закарпатської обл.) 

греко-католицизм, 

православ’я; 

Лаврівський чол. 

мон. покровський 

Чуриківський чол. 

мон., Міжгірський 

монастир ікони 

Богородиці 

«Несподівана 

Радість» та ін.  

польська, 

чеська, 

словацька, 

угорська, 

німецька 

богослуж-

бові, 

обрядові, 

колядки, 

щедрівки 

обиденний, 

галицький 
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5 Лемківщина або 

Підкарпатська 

Русь 

північ 

Закарпатської обл. 

греко-католицизм, 

православ’я; 

Мукачівський, 

Угольський,  

Свалявський жін. 

мон., Бедевльський 

та Іза-

Карповтлашський 

чол. монастирі та ін. 

угорська,  

чеська, 

словацька, 

румунська 

богослуж-

бові, 

обрядові, 

колядки, 

щедрівки 

обиденний, 

галицький 

6 Гуцульщина 

(Надворнянський, 

Верховинський, 

Яремчанський та 

Коломийський р-ни 

Івано-Франківської 

обл., Рухівський р-

ні Закарпатської 

обл. та  

Путивльський р-н  

Чернівецької обл.) 

православ’я, 

греко-католицизм; 

Манявський скит, 

Угорницький 

Успенський та ін. 

польська, 

австрійська, 

німецька 

богослуж-

бові, 

обрядові, 

колядки, 

щедрівки 

обиденний, 

галицький 

7 Покуття 

(частина 

Косівського району 

Івано-

Франківщини) 

православ’я, 

греко-католицизм; 

Свято-Троїцький 

чол. мон. 

польська, 

російська 

богослуж-

бові, 

обрядові, 

колядки, 

щедрівки 

обиденний, 

галицький 

8 Буковина 

(Північна 

Буковина) 

православ’я; 

Банченський 

чоловічий монастир 

та ін. 

румунська, 

молдовська, 

російська, 

австрійська 

літургічні, 

обрядові, 

колядки 

 

9 Поділля 

(південний захід 

Житомирської обл., 

північна частина 

Тернопільської 

обл. Хмельницька 

та  Вінницька обл., 

північ  Одеської 

обл.) 

православ’я, 

католицизм, 

протестантизм; 

Лядівський 

скельний 

Предтеченський чол. 

мон.,  

Головчицький, 

Браїловський і 

Барський жін. 

монастирі та ін. 

російська, 

польська, 

молдовська, 

румунська 

літургічні, 

обрядові, 

колядки 

обіходний, 

києво-

печерський, 

знаменний 

10 Середня 

Наддніпрянщина 

або Подніпров’я 

(південні р-ни 

Київської та 

Чернігівської обл., 

південно-західні р-

ни Полтавської 

обл.,  північні р-ни 

Кіровоградської 

обл., Черкаська 

обл.) 

православ’я, 

протестантизм; 

Києво-Печерська 

лавра, Мгарський 

чол. мон., 

Золотоношський 

жін. мон. та ін. 

російська літургічні, 

обрядові, 

колядки 

обіходний, 

києво-

печерський 
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11 Слобожанщина 

(південні р-ни 

Сумської обл., 

східні р-ни 

Полтавської обл. 

Харківська, 

Донецька та 

Луганська обл., 

північні 

лівобережні р-ни 

Дніпропетровської 

обл.) 

православ’я, 

протестантизм; 

Святогірська лавра, 

Хрестовоздвиженськ

ий Полтавський жін. 

мон., Глинська 

пустинь та ін. 

російська літургічні, 

обрядові, 

колядки 

обіходний, 

києво-

печерський 

12 Причорномор’я 

(Таврійщина) 

та Приазовщина 

(Запоріжська, 

Херсонська, 

Миколаївська обл.,  

південні р-ни 

Дніпропетровської 

обл.,   південні і 

центральні р-ни 

Донецької обл.,  

південні р-ни 

Одеської обл., 

Кримський 

півострів) 

православ’я, 

протестантизм; 

Одеський 

Успенський, 

Іллінський, 

Іверський, 

Пантелеймонівський 

чол. монастирі, 

Володимирський 

собор у Херсонесі, 

Бахчисарайський 

Успенський та 

Інкерманський 

Кліментовський чол. 

монастирі та ін. 

російська, 

молдовська, 

грецька, 

татарська, 

німецька, 

болгарська, 

румунська, 

вірменська, 

сербська 

літургічні, 

обрядові, 

колядки 

обіходний, 

києво-

печерський 

*Складено за: []. 

 

Таким чином, найбільш відвідуваними православно-духовними центрами, 

що славляться своїми пісенно-духовними традиціями, є Києво-Печерська, 

Почаївська та Святогірська лаври, а також численні монастирі та храми України, 

які зберегли древні пісенні традиції нашого народу та є носіями традиційного 

українського церковно-духовного співу й століттями виховували молодь у 

християнському світогляді, а також притягували до себе численні паломницькі 

потоки вірян не тільки в межах нашої держави, але й із закордону. 
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Азербайджан расположен на границе столкновения Восточно-Европейской и 

Аравийской литосферных плит. Его территория полностью входит в состав 

Альпийско-Гималайской складчатости и делится на 5 тектонических зон. 

1. Зона Предкавказского передового прогиба охватывает Самур-

Дивичинскую низменность, Шолларскую равнину. 

2. Поднятия Большого Кавказа включают южные и северо-восточные 

склоны Большого Кавказа, Абшерон - Гобустан и Гусарскую наклонную 

равнину. 

3. К зоне Куринской впадины относится Алазань - Агричайская впадина, 

Аджиноур - Джейранчельское предгорье и Кура – Аразскую низменность. 

4. В зону поднятия Малого Кавказа входят горные хребты Малого Кавказа 

(горная часть Нахчывана) и Талышские горы. 

5. В состав Аразской молодой платформы входя Приаразские наклонные 

равнины  

Наши исследование посвящается к первой зоне. 

Из наших исследовании Прикаспийского района видно, что значительная 

разбитость  приходится на район Западно Хачмасского  разлома (величины 

изохазм 2-3 км/км2) и к югу от Кубы от 2,5 - до 3 км/км2). Известно, что в этом 

направлении проходит крупный глубинный Западно-Хачмасский разлом. 

Вторая наибольшая проницаемая зона находится южнее упомянутой выше 

зоны, она тянется с Килязинской косы на востоке на СЗ по Сиазаньской 

моноклинали вдоль Сиазанского разлома. Здесь величины изохазм варьируют от 

1,5 до 3. Севернее этого разлома проходит рассекающий Талаби-

Кызылбурунскую антиклинальную зону СЗ-ЮВ ориентировки. В северной части 

рассматриваемого региона на границе с Дагестаном установлен еще один 

крупный разлом Самурский протягивающийся  с ЮЗ на СВ по реке Самур. 

Амплитуда этого разлома достигает до 1,5 км.  По этому разлому 

Южнодагестанская часть-блок разлома поднят, а СВ Азербайджанская часть-

блок опущен. 
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1.Самурский разлом 

Впервые этот разлом был намечен  Л.П.Гусевым и  А.М.Харчуном еще в 1959 

году по реке Самур, затем он был подтвержден в 1969  С.С.Самедовым [1]. 

        Этот разлом относится  к сбросо-сдвивого типа смещениям, по 

которому, как мы отметили выше, северо-восточное крыло опущено, а ЮЗ 

приподнято на 1,5 км. 

Зарождение этого разлома относится к предкелловейскому времени. В 

келловейское время по разлому произошло глыбовое перемещение. Обновление 

разлома происходит  позже, в конце миоцена, когда по плоскости разлома были 

сдвинуты  породы в СВ направлении. 

2.Хачмасский разлом 

Известно, что на Худатском поднятии юрские отложения вскрыты 

скважинами на глубинах 2100-2200 м.  Если предположить, что юра на 

Хачмасском поднятии залегает на глубине 4300 м., то выявленное резкое 

погружение слоев между Хачмасом и Худатом с размахом около2000 м, мы 

склонны объяснить приподнятостью положения юрских отложений в прогибе. 

Опущение  Кусаро - Хачмасской поднятии, свидетельствует о прогибании 

Хачмасской части выступа по разлому, возможно, в меловую эпоху с 

наклонению здесь осадков. 

Кроме того, региональные тектонические соображения свидетельствуют о 

существовании выделяемого нами Хачмасского разлома, так как между крупным 

выступом палеозойской консолидации (Кусаро-Хачмасским) и прогибом, 

расположенным на севере, граница должна проходить либо по флексуре, либо по 

разлому. 

Таким образом, на границе Ялама-Худатского прогиба и Кусаро-

Хачмасского вфыступа проводится разлом с амплитудой около 1500 - 2000 м., 
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который рассекает палеозойский и возможно мезозойский комплекс, доходя до 

основания третичной толщи  (подошва датского яруса). 

3. Западно - Kаспийский разлом 

Этот разлом был выделен в 1968 году Э.Ш.Шихалибейли и  Б.Исаевым  [3]. 

Разлом поперечный проходит вдоль рек Гирдиманчай, Джимичай и Вельвеличай 

и является следствием дальнейшего развития Западно - Каспийской флексуры. 

В исследуемом районе отрезок разлома трассируемый вдоль реки 

Вельвеличай попадает на южный склон Кусаро - Хачмасского выступа. Таким 

образом, Кусар - Хачмасский выступ на юге разграничен Западно-Каспийским, 

а на севере - Хачмасским разломами. 

Установление упомянутых разломов еще раз подтверждает существование 

продольной и поперечной зональности в складчатости и разломной системе на 

юго-востоке Кавказа. 

По описываемому разлому происходит резкое погружение древных структур, 

изменение плана и направления складок и разрывов, появление наложенных 

структур. По Западно - Каспийскому разлому опущен южный и поднят северный 

блоки разлома. 

Амплитуда разрыва по приблизительным подсчетам в бассейне реки 

Вельвеличай может быть измерена  величиной равной 1000 м. 

4. Сиазанский разлом 

Вдоль границы Тенгино-Бешбармакской надразломной меганти-клинально и 

Кусаро - Дивичинской ступени синклинория, между берегом Каспийского моря 

и р. Гарачай, впервые в 1904 г. П.Е.Воларовичем установлен крупный 

тектонический разрыв. По этому разрыву тесно сближены, а местами приведены 

в непосредственное соприкосновение отложения верхнего и нижнего мела (до 

баррема включительно) с различными горизонтами третичной системы (понт и 

ПТ). 

В настоящее время установлено, что между р. Турианчаем и берегом моря 

отмечается опрокидывание Тенгино-Бешбармакской надразломной 

мегантиклинали на северо-восток, в сторону третичных отложений. На всем этом 

участке майкопские и более молодые миоценовые отложения отделены 

разрывом от более древних. Бурение, проведенное в восточной части южного 

борта Кусаро-Дивичинской ступени-синклинория, выявило, что на крайнем 

восточном отрезке разрыв носит характер сброса, западнее переходящего в 

надвиг. 

Учитывая большую амплитуду Сиазанского разрыва, его протяженность и 

глубокое заложение, считаем, что разрыв глубинный, пересекающий юрские 

отложения, а возможно и доюрские основание. Скорее здесь следует говорить о 

системе разломов или шовной зоне. 

5. Казмакрызский разлом 

Этот разлом типа взброса прослеживается на расстоянии 50 км и впервые в 

1950 году был выделен В.Е.Хаиным [3] По разлому верхнеюрская толща 

Шахдагской зоны надвинута на меловые отложения примыкающих с севера 

участков. По данным В.Е.Хаина разлом начинается от реки Кудиалчай на 
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востоке и простираясь на запад, заканчивается у западного края горного массива 

Шахдаг. По мнению Ф.С. Ахмедбейли  [4]по р. Кусарчай разлом наклонен на юг 

под углом   20 - 250  и носит характер  надвига. 

В долинах рек Гарачай и Бабачай к разлому приурочены узкие гребневидные 

антиклинали. Последное быстро погружаются как на восток, так и на запад. 

6. Камерванский разлом 

Этот разлом находится в северной части Ковдагской ступени и проходит по 

контакту между верхней юрой и нижним мелом. На большем протяжении его 

сместителей имеет крутое падение (75-850)  на северо-восток и только в верхней 

части разлом несколько выполаживается. В верхней части разрыв падает под 

углом 500, и по нему контактируют породы мела (валанжина) и верхней юры. 

Западнее  и гипсометрически выше разлом в своей верхней части более пологий 

и здесь породы верхней юры, надвигаются по нему на отложения мела 

(валанжина), а также контактируют здесь со слоями готеринского яруса. 

Камерванскому разлому присуща та же особенность, что и Малкамудскому 

и Казмакрызскому. Разлом имеет крутые углы падения, в нижнем блоке 

выполаживаясь в верхней части. 

Амплитуда Камерванского разлома варьирует от 200 до 500 м на востоке и 

увеличивается до 1200 м на западе. 
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Доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту мистецтва 

у Львівській національній академії мистецтв, м. Львів, Україна 

 

Укази Президії ВР СРСР від 6 липня 1941 р. та від 15 листопада 1941 р. 

стосувалися відповідальності громадян за поширення у воєнний час неправдивих 

і брехливих чуток, панічних настроїв. Одразу зазначимо, що боротьба із 

«панікою» наробила дуже багато шкоди. Згідно з цими документами під 

категорію «панікера» міг потрапити практично будь-хто з чесним і правдивим 

повідомленням з фронту. Згідно офіційних інформповідомлень втрати німців 

свідомо завищували, натомість втрати ЧА в рази зменшували, що, безумовно, 

максимально спотворювало уявлення щодо реальної ситуації на фронті. Влада 

намагалася заплутати не так ворога, який відмінно володів достеменною 

інформацію, а власне населення, власну армію. Приміром, В. Молотов, 

характеризуючи втрати першого дня війни у своєму виступі, навів просто 

нереальні цифри втрат радянської армії – всього двісті людей загиблих і 

поранених. Заниження втрат у десятки, сотні разів. 

Пізніше саме таке «інформування» перетворилося на добру традицію, 

підкріплену відповідними указами, що й досі максимально ускладнює 

об’єктивну картину тієї війни. Приміром, газета «Правда» навіть улітку 1941 р. 

не втомлювалася перераховувати втрати німців. Згідно з радянськими 

передовицями співвідношення знищеної техніки з великою перевагою було на 

користь радянської армії. Так, 23 липня 1941 р. газета повідомляла, що німці за 

попередню добу втратили 87 літаків, а ЧА – лише 14 [1, с. 1]. 18 серпня, згідно зі 

статистикою «Правди», німці втратили 19 літаків проти 12 радянських тощо [2, 

с. 1]. Ба більше, газета №1 у СРСР у серпні 1941 р. наголошувала, що саме 

німецька авіація на початковому етапі війни зазнала «особливо тяжких втрати» 

– близько 6 тис. літаків, що, зрозуміло, на кілька тисяч більше, ніж їх втратила 

ЧА [3, с. 1]. Нечуваний цинізм! Адже на початку війни саме радянські втрати  

авіації були найтяжчими – лише за перші два дні війни СРСР втратив понад 2 

тисячі літаків, німецькі втрати – кілька десятків. Спотворення реальної 

статистики в десятки разів.  

Естафету підхопили численні функціонери. Й. Сталін теж суворо 

дотримувався раз і назавжди встановленої генеральної лінії. Так, приміром, 

розповідаючи про втрати німецької армії на середину листопада, він оперував 

знов-таки приємно-бажаною кількістю у 4,5 млн солдатів (до того ж, ще у 

першому своєму липневому виступі підкресливши-наголосивши, що всі головні 
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і найкращі німецькі військові частини вже остаточно розгромлені). Справжні ж 

втрати німців завжди становили в рази менше число.   

Крім того, дуже часто офіційні повідомлення щодо здачі ворогу того або 

іншого населеного пункту свідомо «запізнювалися» на досить тривалий час (так 

«боролися з панікою»). Фронтові зведення були максимально неконкретні. Як 

зазначав у щоденнику професор Добротвор: «Наші інформзведення майже не 

слухають. Вони, слід сказати, обурливо погано складаються… Ми, припустімо, 

віддали Орел або Маріуполь, про це більше нічого, а далі описують детально дії 

якого-небудь партизанського загону (вбили двох німців) і т. ін.» [4, с. 270–271]. 

І науковець мав рацію. Так, 2 серпня 1941 р. газета «Правда» повідомляла лише, 

що «тривали бої на Новоржевському, Смоленському та Житомирському 

напрямах. На всіх інших напрямах і ділянках фронту великих бойових операцій 

не відбувалося» [5,  с. 1]. І жодної згадки про бойові втрати або покинуті населені 

пункти. 

Водночас у тому ж повідомленні «От Советского информбюро» детально 

розписували: «З великим успіхом діє в тилу ворога кінний партизанський загін 

під керівництвом голови колгоспу т. К. Партизани відбили у німців танкетку і 

чудово використовують її в боях проти ворога. Тракторист т. Сердюков опанував 

нову спеціальність і став відмінним танкістом. Днями партизанський загін 

атакував аеропорт супротивника. Безперервно обстрілюючи намети льотного та 

технічного складу, партизани закидали літак пляшками з бензином і спалили 4 

машини. На аеродромі залишилося 18 трупів фашистських льотчиків і солдатів» 

[5, с. 1]. Навіть якщо припустити, що такі факти справді були, то й тоді стаття не 

містила жодної конкретики – де саме, біля якого населеного пункту відбувалися 

всі ці події.        

Тож інколи навіть вищі партійні керівники районів не знали справжнього 

стану справ на фронті. Таким прикладом може стати здача німцям Маріуполя 

(міста, в якому розташовані стратегічні заводи і підприємства, зокрема 

металургійні комбінати «Азовсталь» та імені Ілліча, що з початку війни 

виготовляв броню для танків Т-34). 8 жовтня 1941 р. в Маріуполі тривало 

засідання партійно-господарського активу, на якому лише обговорювали 

питання оборони, можливе знищення промислових об’єктів і т.ін., а на 

центральній площі вже розверталися німецькі танки. Ось тут у справжній, а не 

вигаданій, паніці весь актив чкурнув степом якомога  далі [6, с. 47]. Лише 

військовий комісар М. Голубенко і начальник військового відділу міськкому Д. 

Молонов виконали свій обов’язок до кінця – залишилися вірними присязі та 

Батьківщині. У нерівному бою вони загинули. 

Буквально в останні хвилини робітники відчайдушно спробували щось 

знищити, але, загалом, німці отримали багату здобич: техніку, устаткування, 

сировину, зброю тощо… Так, лише в Маріупольському порту знайшли такі 

трофеї: пароплав «Волго-Дон», плавучий кран «Муромец», винищувальний 

катер «Красный партизан», навчальне судно «Товарищ», а також декілька барж, 
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навантажених металом, і катерів. Відчайдушно спробував вирватися з порту 

криголам «Соломбала», втім, він був розстріляний і потоплений німецькими 

танками. Решта суден дісталися німцям неушкодженими разом із командами. 

Переляк парткерівників міста, які ганебно втекли, а також «боротьба з панікою», 

що забороняла вчасно повідомляти про здачу міста, спричинили наступного дня 

ще одну трагедію. Буксирний катер, команда якого нічого не знала про те, що в 

місті вже понад добу господарює ворог, привів до порту баржу «Республика», на 

борту якої перебувало 350 евакуйованих пасажирів, переважно представників 

партійного активу та членів їх сімей. Багатьох із них німці одразу розстріляли… 

[7, арк. 125–126]. 

«Пильність» працівників каральних органів у боротьбі з «панікерами» і 

«зрадниками» породжувала нечувану жорстокість. Приміром, перукар                                                       

О. Небойков дістав 10 років таборів і 5 років позбавлення прав лише за те, що 

вчасно не здав у відповідні органи кілька випадково знайдених німецьких 

листівок [8, с. 2]. Щоправда, старанням «слідства» було «доведено», що 

засуджений перукар нібито встиг поділитися з кількома знайомими інформацією 

щодо стану справ на фронті, яка була в цих листівках. Втім це могли були лише 

вигадки каральних органів. Самого факту збереження ворожої листівки вже було 

досить для щонайсуворішого вироку, про що свідчить, зокрема, і такий факт. У 

серпні 1941 р. військовим трибуналом 37-ї армії була засуджена жителька Києва 

К. Курбанова – за «читання» ворожої листівки. Незворушність суддів не 

зачепило навіть те, що жінка була неписьменною. Вона просто підібрала якийсь 

папірець на вулиці (до речі, на ньому було зображено не свастику, а червону 

зірку, а текст написано не німецькою, а російською мовою. Бідна жінка навіть не 

здогадувалася, що принесла додому ворожу пропаганду). Вирок був 

категоричним – табори зрадниці. А в неї залишалося двоє дітей. Яка була їхня 

доля у вогні війни без матері?.. Можна впевнено сказати, що репресована була 

одразу сім’я [9, с. 69]. 

Важлива й корисна в умовах війни боротьба з панікою та ворожою 

пропагандою у сталінському тоталітарному суспільстві, проте, неминуче набула 

жахливо спотворених форм. Насамперед дала привід розгорнути нову кампанію 

«полювання на відьом», змогу зводити особисті порахунки. Країна захлинулася 

у хвилі доносів, таємних повідомлень,  анонімок. Військові трибунали, не 

розбираючись у суті справ (не вистачало часу, не було бажання), тисячами 

ухвалювали безжальні вироки. Досить часто єдиною підставою для яких ставало 

повідомлення на щось ображеного «доброго» сусіда або злопам’ятного 

заздрісника – колеги по роботі.  

Приміром, молодий комуніст, службовець Леонід Задорожний, як і  більшість 

громадян країни, глибоко переживав події війни, яка влітку 1941 р. швидко 

наближалася безпосередньо до Одеси, де він мешкав. Наприкінці липня 1941 р. 

він знов-таки, як і більшість громадян Радянського Союзу, був прикро вражений, 

що так і не сталося жодної з тих подій, які роками наполегливо обіцяла радянська 

пропаганда у разі війни: ані світової революції, ані масового повстання 
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німецького пролетаріату. Та й сама війна виявилася чомусь не швидкою й 

переможною і велася не на ворожій території, навпаки Червона армія зазнавала 

чималих втрат, ворогу були здані величезні території, німецька авіація панувала 

у повітрі й регулярно бомбардувала Одесу.  

Отже, Л. Задорожний ламав собі голову над запитанням: «Як могло таке 

статися?!» Звісно, Леонід у жодному разі не дозволив собі поставити під сумнів 

основні положення радянської пропаганди. Молодий комуніст не міг навіть 

припусти, що йому безсоромно брехали багато років, тому він пробував 

пояснити для себе поразки початкового періоду війни силою німецькою армії, 

можливо, кращою дисципліною, а можливо, й наявністю у ворогів якоїсь 

таємної, надсучасної зброї, якої не мала Червона армія. Деякі свої думки він 

виклав у чернетках, які залишив у письмовому столі у своєму робочому кабінеті. 

Однак один із колег після роботи не полінувався затриматися в конторі й 

обшукати столи співробітників. Чернетки було знайдено й негайно передано у 

НВКС. Л. Задорожного заарештували, а тим папірцям, у яких, згідно з вироком 

трибуналу, він «перебільшив військову міць Німеччини», старанням миттєвого 

«слідства» дали гучну й страшну назву «листівки».  

Голова трибуналу військовий юрист Писарев, а також його члени – лейтенант 

Ткаченко та юрист Коваленко, проте, урахували серйозні «пом’якшувальні 

обставини»: «листівки» так ніколи й не були ані дописані, ані комусь показані, 

ані якимось іншим чином розповсюджені, а сам Задорожний мав до свого 

«злочину» бездоганну пролетарську біографію. Тому трибунал проявив 

нечуваний «гуманізм»: згідно з 2-ю частиною 54-ї статті КК УРСР 

обвинуваченому присудили «лише» 10 років таборів та 5 позбавлення прав із 

конфіскацією майна [10, арк. 86]. 

Показовий також випадок із Василем Грешенюком, який після спільного 

розпивання спиртних напоїв у дворі будинку №25 на вулиці Челюскінців  в Одесі 

з п’яною відвертістю спробував викласти «друзям»-сусідам своє бачення 

поразок на фронті та ускладнень з евакуацією. Вже наступного ранку пильні 

сусіди наввипередки розповідали у найближчому відділенні НКВС про 

страшний «злочин» Грешенюка: «зводив наклепи на командирів Червоної армії». 

Проте й у цьому випадку суд не був надто суворим, замість розстрілу Грешенюк 

дістав «лише» 10 років таборів і три роки позбавлення прав [10,  арк. 92].  

Як правило, така «пильність» – нескінченні перевірки і підозри призводили 

до трагедій і, фактично, грали на руку ворогові. О. Довженко у своєму 

щоденнику залишив опис Білогорської драми, яка розігралася при переправі 

через Дон на Павловське, під час відступу з Россоші. «Якийсь падлюка і кретин 

– білогорський комендант вирішив перед мостом перевірити путівки у всіх 

машин. Внаслідок цього кретинізму збилося в купу більше трьох тисяч різних 

машин з усім, що тільки можна уявити. Лайки, суперечки, бедлам. Прилетіло 27 

бомбардувальників. Знищили дотла. Що робилося, не можна ні описати, ні 

забути. Загинули ні за що тисячі людей, тисячі машин покалічено, попалено. І 
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все через одного дурня. І ніхто не зв’язав його, не застрелив. Я певний, що він і 

досі десь «не пущає» [11, с. 207]. 

Отже, злочин дурня коменданта, який коштував життя кільком тисячам 

людей, залишився не тільки не покараним, а, цілком можливо, навіть і 

відзначений як взірець «пильності». Бо ж цілковито вписувався у висунуту 

концепцію боротьби із власним народом, якого підозрювали у всіх смертних 

гріхах: і панікерстві, і боягузтві, і зраді.  

12 вересня 1941 р. Й. Сталін видав чергову директиву про боротьбу з 

панікерством: «Досвід боротьби з німецьким фашизмом показав, що у наших 

стрілецьких дивізіях є немало панічних і прямо ворожих елементів, які з першим 

же натиском з боку противника кидають зброю, починають кричати: «Нас 

оточили!» і тягнуть за собою решту бійців. У результаті подібних дій цих 

елементів дивізія кидається навтіки, залишає матеріальну частину і потім 

поодинці починає виходити з лісу. Подібні явища відбуваються на всіх 

фронтах… Біда в тому, що твердих і стійких командирів і комісарів у нас не так 

багато… У кожній стрілецькій дивізії мати загороджувальний загін з надійних 

бійців, чисельністю не більше батальйону. Завдання загороджувального загону 

вважати пряму допомогу комскладу у встановленні твердої дисципліни в дивізії, 

припиненні втечі охоплених панікою військовослужбовців, не зупиняючись 

перед застосуванням зброї…» [12, с. 210–211]. Так у прифронтовій зоні були 

створені загороджувальні загони із військ НКВС. Їхнім завданням було за будь-

яку ціну (аж до застосування загороджувального кулеметного вогню) зупиняти 

відступаючих [13, с. 71]. Тільки заградзагони НКВС на 10 жовтня 1941 р. 

затримали близько 657 тис. дезертирів, з яких на місці було розстріляно понад 10 

тисяч [14, с. 112]. Загалом із початком війни поширилася практика позасудових 

і швидких розстрілів. У листопаді 1941 р. Л. Берія запропонував Сталіну надати 

Особливій нараді НКВС СРСР право за участю прокурора СРСР за справами в 

органах НКВС щодо контрреволюційних злочинів і особливо небезпечних 

злочинів виносити відповідні міри покарання аж до розстрілу. Рішення 

Особливої наради вважати остаточним. Сталін не заперечував [15, с. 682–683]. 

Такі самі широкі повноваження надавали й військовій контррозвідці, яка в 

роки війни отримала досить красномовну назву «СМЕРШ». (Сама назва  

розшифровувалася як «Смерть шпигунам!» і, зрозуміло, не несла в собі зайвого 

гуманізму). «Смершевцям» надавалося право не тільки арештів, а й «у випадках 

необхідності й розстрілу на місці». Пізніше контррозвідники сміливо оперували 

вагомими цифрами, які характеризували їхню роботу в воєнних умовах. 

Наголошували на  знищенні десятків тисяч шпигунів і диверсантів. Втім, зараз 

важко сказати, яка кількість реальних німецьких шпигунів була знешкоджена 

контррозвідкою, а скільки невинних людей були лише «призначені» на цю роль, 

але безсумнівно одне – атмосфера страху й абсолютно безконтрольного терору, 

яку несли з собою «смершевці», ніяк не підвищувала боєздатність армії. Тисячі 

бійців ЧА стали жертвами чекістського свавілля.  
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Along with a broad understanding of the concept of "protection of civil rights", 

which includes the whole set of measures of organizational, economic, political nature, 

etc., aimed at creating conditions for the exercise of subjective law, civilism uses a 

narrower understanding of "protection". These are measures prescribed by law aimed 

at restoring or stopping the violation of civil rights. In fact, they constitute the content 

of the civil law definition of the protection of subjective rights. The right to protection 

can be formulated as the right holder has the opportunity to apply law enforcement 

measures to restore his violated right. It is realized through the exercise (often 

compulsorily) of the protective legal capacity of the right to exercise in case of its 

violation. Therefore, the property of forced implementation is not inherent in the 

regulatory but in the protective obligation [1, p. 12]. Indeed, after a breach of a 

regulatory obligation, there can be no question of its continued existence. There is no 

longer a relationship that would mediate the normal, lawful development of subjective 

law and the corresponding legal obligation. But there is a protective obligation, and it 

is precisely its element - the protective subjective right will continue after the violation 

and can be properly implemented, including with the help of a state jurisdiction - the 

court. It is about the duration of such a relationship in the form of a claim referred to 

in Part 1 of Art. 261 CCU. The right of protection inherent in the believer does not 

depend on the expiration of the statute of limitations, although after such an expiration 

it loses its coercive property. 

In scientific works, the issues of the origin and course of protective legal relations, 

in particular, regarding their temporal characteristics, have been covered in the works 

of many domestic and foreign scholars. They studied the content of the relationship at 

the level of creditor - debtor in different states of interaction, including the phase of the 

offense and determine the legal status of counterparties. The study of the temporal 

component of the right of a person to compulsory realization of the right after its 

violation is carried out. However, the issue is not definitively defined, as evidenced by 

the large number of differences, both in theoretical concepts and in practice. The legal 

position according to which the protection-legal relationship arises not as a result of 

the existence of a regulatory one, but as a result of its violation by an obligated person 

has not acquired a final and established form. The scientific substantiation of this thesis 

is the purpose of this work. 

The most striking manifestation of the exercise of the protective power of a person, 

which arises within the relevant legal relationship in the event of a violation of a 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

139 

 

subjective right, is the filing of a lawsuit. In fact, a court claim is only a means to realize 

the possibility provided by law. And this possibility applies only to the coercive 

exercise of security powers. The implementation of harassment, as a way to achieve 

such a result, leads to further enforcement of security powers. Therefore, it is clear that 

harassment can not be a special state of the protected relationship. Thus, there is a 

separation of the requirement to eliminate the violation and the legal basis for such a 

requirement. The thesis that the right to sue is a separate from the regulatory civil law 

protective powers of the person is supported by some modern researchers of the 

problem [2, p. 106-109]. The carrier may have several security powers of various 

contents, aimed at protecting the right in case of its violation. Of course, each of these 

claims, if they have the nature of a claim, has its own independent statute of limitations. 

By and large, such a, in fact, fair approach, causes the most objections and rejection 

among those scholars who defend the concept of enforcement by the court of regulatory 

law. The argument that the regulatory relationship ceases to exist after the offense is 

based on the grounds that, for example, the voluntary performance by the obligated 

party of an obligation arising from a legal relationship in which the creditor's right has 

ceased will be contrary to law and should be declared unlawful. Everything received 

after such performance by the creditor is subject to return to the person who has 

fulfilled the obligation. But that, opponents point out, is absurd, we often encounter 

practical situations when the debtor returns the money late, the contractor does the 

work not on time, the tenant misses the term of use of someone else's property. Further 

fulfillment of the overdue duty is due. 

Such considerations of real situations, at first glance, confirm the position of 

apologists for the theory that regulatory subjective substantive law continues after the 

expiration of its time, established by the parties or normative [3, p. 86]. Thus, in various 

doctrinal publications and case law, there are often statements such as: "the obligation 

is valid even after the term specified in the obligation, and continues until its full 

fulfillment." This approach is theoretically unjustified, at best, the rudiments of the 

outdated concept of transforming an intact subjective right into another state - the 

violated one. But this in no way explains the extension of the duration of regulatory 

law. And the worst. Because then a natural question arises - why set a time for the 

implementation of the obligation, if a certain obligation, and hence the corresponding 

right, exist forever until they cease in the manner prescribed by Chapter 50 of the CCU? 

This approach leads modern theorists and practitioners to ignore the temporal criteria 

of the regulatory relationship, especially since it does not contribute to the scientific 

community's awareness of the fact that the term is a mandatory essential condition of 

law, part of its internal content, the expiration of which indicates the exhaustion of the 

latter. 

In fact, such approaches are unscientific and very harmful, because they actually 

distort the real picture of the perception of specific binding relationships that take place 

in society. Once again, after the expiration of the regulatory obligation, it expires in its 

content and terminates. There is no longer a subjective regulatory right of the creditor 

and the corresponding obligation of the debtor. Instead, from the very legal fact - the 

offense arises a protective relationship, which, we recall, can be implemented both in 
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court (claim) and non-judicial. The content of this security obligation, in addition to 

the additional claims of the creditor related to the violation (penalties, damages, 

termination of employment, etc.), includes a requirement to perform the obligation in 

kind. So, all these powers and the corresponding protective responsibilities of the 

violator of regulatory law (and not just the main duty, as is often mistakenly believed) 

and will exist until their full implementation. Such an indefinite term of the protective 

obligation applies only to its non-judicial forms (this, in our opinion, is a shortcoming 

of the current legislation, and we still propose to set the terms of repayment of 

protective non-judicial obligations [4, p. 185]). If the creditor chooses the judicial form 

of exercising his protection right under such an obligation, the time to start its 

implementation by applying to the state legal body will be limited and will be governed 

by the statute of limitations for the relevant requirements. 

Thus, although, at first glance, the enforcement of a duty is the realization of a 

subjective right after its violation, in fact there are several protection and legal relations 

of different content, and the right holder as a participant in such relations may or may 

not exercise their protective rights. And only one of the powers arising from the 

protection obligation is the power to perform the duty in kind, including through state 

coercion. The exercise of such a protection right takes place with or without the 

assistance of a jurisdiction. And, although at the same time, it would seem, the 

regulatory relationship is realized, the protection of the right occurs through the 

implementation of the same content of the protective relationship. The fact is that with 

the passage of time for the proper performance of the obligation, the creditor also has 

the right to demand from the debtor to perform the relevant obligation, there is a 

corresponding obligation of the debtor. However, the fulfillment of the obligation after 

the expiration of the term set for it can no longer be considered appropriate, and the 

obligation itself should be classified as not being properly performed. Civil law 

relations with the participation of the debtor and the creditor cease to be regulatory. 

There are new relationships related to the need to protect the violated substantive law, 

as well as the voluntary performance of a duty that is identical in content to that which 

was part of the regulatory relationship, in fact, the implementation of the protection. 

In view of the above and taking into account the legal nature of the commented 

phenomenon, it will be methodologically correct to state that the regulatory legal 

obligation of a person arising from a binding relationship does not continue after the 

delay, but ends. The security and legal obligations arising from the moment of delay 

last until their full fulfillment, unless otherwise established by acts of the legislation of 

Ukraine. Thus, we argue that the regulatory law of the requirement for the debtor to 

perform an obligation in kind differs from the security claim of the same content. This 

difference is that the regulatory power is aimed at the voluntary performance by the 

obligor of his duty. This right, as well as the corresponding obligation, is part of the 

regulatory relationship and its existence is not limited by the statute of limitations, and 

the established duration of the relationship. At the same time, the protective subjective 

right exists only within the relevant protection obligation, and its ability to enforce can 

be ensured by filing a lawsuit during the statute of limitations and then the relevant 

protection authority can be exercised through the jurisdiction of the jurisdiction. . 
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However, in the literature there was an opinion that enforcement can sometimes be 

carried out within the regulatory relationship [5, p. 206]. However, the authors of this 

thesis believe that the protective relationship arises only when, as a result of violation 

of subjective rights, the parties have new rights and obligations. This is typical of a 

relationship that includes a liability for damages. If the offense does not give rise to 

additional material obligations, but only affects the manner of performance of the duty, 

which existed before, the protective relationship does not arise, and the protection of 

the violated subjective right, including coercive, occurs within the regulatory legal 

relationship [6, p. 10, 11, 15]. For example, in the case of enforcement of an obligation 

under the agreement. We cannot agree with this statement and, first of all, this is why. 

By definition, a legal relationship is a regulatory one within which the normal 

exercise of a subjective right and the performance of a legal obligation take place. This 

normal development of the interaction of the participants is covered by the disposition 

of the legal norm or the positive content of the agreement, etc. Therefore, if the 

participants in civil relations adhere to the rules of conduct established under these 

conditions (and this, in fact, is a sign of regulatory relations), their behavior is 

legitimate, which eliminates the need for protective action, including the state's 

influence on the behavior of normally developing parties. . On the other hand, when 

the normal development of a civil legal relationship is terminated due to failure of one 

of the participants to fulfill its duty, failure to comply with proper rules of conduct 

entails a violation of subjective civil law, the protection of which is legally ensured 

through the possibility of protection , including through the application of state 

coercion. A civil sanction is the result of the implementation in the prescribed manner 

of a person's protection right. Thus, it can be argued that the very abstract possibility 

of coercion is a stimulating factor for the regulatory relationship [7, p. 202-203], 

although not part of its content, but the practical implementation of coercion is possible 

only through the implementation of the claim, which is part of the protective 

relationship. Since, as we see, the protective function is realized through a special 

protection and legal relationship, it should be considered erroneous to say that an 

integral part of subjective law, along with the power to own and others' actions is the 

possibility of its enforcement through state jurisdictions [8, p. 108]. Such a property is 

not inherent in regulatory subjective law. 

Since the protective subjective right is part of the relevant protective binding legal 

relationship, its essence, in fact, remains almost the same as the essence of the 

regulatory. The right of the authorized person to demand (receive) proper conduct 

corresponds to the obligation of the obligated person to perform a certain act. However, 

since the security relationship no longer reflects the normal course of the relationship, 

as it develops after a violation committed by one of the participants, there can no longer 

be a question of refined equality of counterparties. Thus, the content of the protective 

subjective right, along with the powers that were the bearer of the regulatory, includes 

the possibility of using state coercion for its implementation. If, in a judicial or non-

judicial procedure, the protection-legal requirement to perform the duty in kind is 

implemented, it will, of course, terminate certain protection relations. But not all. Thus, 

the delay in the performance of the supply contract will lead to the emergence of a 
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protective relationship, under which the buyer will be able to enforce the obligation in 

kind, compensation for damages, penalties, etc. After the further performance of the 

already overdue obligation, the protective legal relationship will be terminated, but the 

other protective relationship will remain in force. Their practical implementation 

depends on many factors, including the course of the legally allotted period of time for 

harassment. 

This general rule regarding the inclusion in the security obligation of the creditor's 

right to perform the obligation in kind by the debtor has an exception, in particular in 

the case when as a result of the violation such performance becomes impossible. For 

example, when the property to be transferred is lost. As you know, the protection of 

substantive law in such a case in this way is impossible. In this regard, it can be 

concluded that the protective legal relationship, the content of which includes the 

requirement to perform the duty in kind, in this case does not arise. However, this does 

not mean that regulatory law has lost its protective capacity. If, say, a thing belonging 

to the owner is destroyed by another person, ownership of it will cease. However, 

another violation arises from the violation of property relations - a protective legal 

relationship, the content of which will no longer be the right to own, use and dispose 

of the thing, but the possibility provided by law to receive appropriate compensation. 

In this case, it may happen that the regulatory right is formed from the contract, while 

the protection requirement arising from the violation of this right will be based on the 

provisions of the normative act. For example, in the event of the lease being destroyed, 

the lessee must reimburse the landlord for its value. The regulatory obligation to return 

the thing in this case arises from the relevant agreement. However, after the destruction 

of the thing, the right holder ceases to be able to demand its return. But from this 

violation of the terms of the contract arises a protective relationship, the content of 

which is the right to reimbursement of property. 

Another example is the obligor's failure to perform an obligation to refrain from 

performing an action. For example, in absolute civil relations, an indefinite number of 

persons must refrain from actions that prevent the owner from exercising his powers. 

Of course, when an infringing act is committed, a protective obligation arises, the 

content of which includes, in particular, the possibility of filing a claim to remedy the 

violation. However, if the violator ceases the illegal action by the moment of exercising 

the subjective protection right (by the moment of appealing to the court), the protection 

claim will also cease. However, there will continue to be protective requirements other 

than those stemming from the regulatory framework and aimed at ending the violation. 

They can, for example, be compensation for damage caused by the violation. Such 

compensation, as well as the previous claim, which has been terminated, will be within 

the content of the relevant protective legal relationship [9, p. 128]. 

Noteworthy is the thesis of B.B. Cherepakhin, according to which as a result of 

violation of any absolute right (in particular, property rights) between the victim and 

the infringer is established the same specific legal relationship as in the obligation, 

which is characterized certainty of the subject composition and content of the 

requirements. In other words, in contrast to regulatory civil relations, the protective 

legal relationship is always relative: the authority of the right holder corresponds to a 
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clearly defined obligation of the obligated person (persons). At the same time, the 

author correctly notes that the absolute legal relationship is not transformed into a 

relative one, because the right holder continues to have a relationship of absolute order 

with other subjects who are not violators of his right. From the absolute relation at 

continuation of its existence the relative [10, p. 290]. Thus, only the emergence at the 

time of violation of the right of a new legal relationship of the protective type can 

explain the existence of both absolute and relative relationship. Thus, B.B. 

Cherepakhin, unwillingly, refutes his theory of the existence of a special state of any 

subjective right at a certain stage of its development (in case of violation). 

Therefore, from the above we can conclude that after the violation of the 

substantive law of the subject of civil relations there is a protective legal relationship. 

Its subjective composition may be the same as in the regulatory state or different. The 

content of the new legal relationship will be the realization of the possibility of legal 

protection of the creditor's rights. The relations that arise are of a completely different 

nature, they will be aimed at eliminating the violation of the law, termination of 

improper performance of duties, compensation for damages, etc., including through the 

application of coercive measures to the violator. In this case, the meaning of the 

definition of "protection right" is much broader than the term "substantive right to sue" 

and can not be reduced exclusively to the latter. Security relations arise only in the case 

of an offense, regardless of whether the creditor takes any protective measures. The 

emergence of a protective relationship only provides the property of the subjective right 

to protection. In any case, the definition of a protective legal relationship is not only 

possible, but also necessary to introduce and use in civil law and in domestic law, as it 

characterizes a certain established type of civil legal relationship. 
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On this day of feeding the legal protection of the rights and freedoms of foreign 

citizens in Ukraine is an urgent issue. According to the Law of Ukraine "On the legal 

status of foreigners and individuals without citizenship" dated 4 summer 1994, 

foreigners are individuals who do not belong to the community of foreign powers and 

are not the communities of Ukraine, and individuals without citizenship - individuals 

who do not belong to the community of any of the powers (Article 1) [1]. 

It is not wrong for foreigners to exercise their rights and freedoms to school the 

national interests of Ukraine, the rights, freedoms and legal interests of their 

communities and other peoples who live in Ukraine. We are going to tell the traditional 

and significant Ukrainian people, to take into account the Constitution and laws of 

Ukraine. In accordance with the established order of immigration to Ukraine, it is 

possible to live in Ukraine at the post-primary level, for example, for the general public 

to receive visas for thermins, and also to study for a few hours in their territory. [2] 

Before the fundamental rights, freedoms and freedoms of foreign land, one should 

take into account the right to engage in Ukrainian investment, as well as other types of 

economic and other types of activity, the increased legislation of Ukraine. In the face 

of this stench, the very rights of the citizens of Ukraine are lost, but they do not yet 

have the same rights as the Constitution and laws of Ukraine. [3] The rights and 

obligations of foreign citizens of Ukraine in their labor relations, which are not affected 

by the legislation of Ukraine and international treaties of Ukraine. Foreigners, who live 

in Ukraine at all times, have the right to exercise their right to work in the enterprises, 

in the institutions and organizations, as well as to take up their work on the positions 

and in the order established for the Ukrainians. Foreigners can't take part in the singing 

of work, which is recognized by the legislation of Ukraine before the legislation of 

Ukraine, because they will take part in the work of this kind of work to the greatness 

of Ukraine. Foreigners have the right to get their hands fixed on Ukraine's huge 

population. Foreigners, who live shyly in Ukraine, are bent on medically assisting their 

fellow citizens [5, p. 377]. 

The Law of Ukraine on Foreign Languages guarantees the inactivity of a person, a 

household, non-working in a person and a household, and it also includes leafing, 

telephone roses and telegraph messages, the cook of their personalities with the citizens 

of Ukraine [3]. 

Krіm the rights given and guaranteeing іnozemtsyam vіdpovіdno before the 

constitutional Ukraine and the other normatively-legal acts, іsnuyut singing обмемені 

омеменниящодо their legal interrelations. Under such circumstances, it is the right to 
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take and take part in the referendum, as well as to take part in the elections. They won't 

be enlarged by foreign laws, they won't be able to serve in the Zbrojnye Powers of 

Ukraine and other military formations, which were created in accordance with the 

legislation of Ukraine. Foreigners cannot be members of the political parties of 

Ukraine, which guarantees the right to freedom of conscience with the huge number of 

Ukrainians. It is necessary to protect the image of real estate and hatred, as well as the 

image of the respect of the giants of Ukraine and foreign lands through their real estate 

changes. [4] 

A foreigner can take advantage of immigration and immigration at the place of 

residence in Ukraine, yakshcho vyn:  

- there is no longer a jarelian in Ukraine legally; 

- tastes at close relatives Vidnosina (mother, mother, children, brother, sister, etc.) 

with the giants of Ukraine;  

- tutoring on the exuberant Ukrainians;  

- is on his own overwhelming Ukrainians; 

- in other Ukrainian laws [2, p. 145]. 

Under the rule of Article 275 of the Family Code of Ukraine, the same rights and 

regulations in Ukraine are not established by law. Duty service for Ukraine and foreign 

citizens, as well as duty service for foreign citizens in Ukraine is provided according 

to the legislation of Ukraine. This means that in order, you should be able to build a 

boat, which is a part of the UK of ukraine, which is owned by foreign giants, who build 

boats in ukraine. [3] 

With such a rank, it is possible to expand the temples, to supplement the integration 

of foreign lands, which were the most important suburbs in Ukraine, and not only their 

interests, but also the national interests of our state. 
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      Одним із найважливіших етапів під час всебічного та правильного розуміння 

важливих моментів сучасного процесу гносеології розвитку державного і 

конституційного ладу слід визнати необхідність методів координації, 

узгодження різних поглядів, позицій, шкіл, методів дослідження. Цьому має 

сприяти добре усвідомлений методологічний та понятійний фундамент, який 

дозволяє оцінювати ефективність методів, правильність розуміння термінології, 

що використовуються для вирішення науково-теоретичних і практичних 

завдань. 

Актуальність нашої статті обумовлена відсутністю комплексних 

теоретичних розробок, присвячених визначенню поняття, аналізу системи 

«державного ладу», його паритету з іншими взаємопов’язаними категоріями (в 

нашому випадку – конституційний лад), їх взаємовпливу. Неодмінно хочеться 

зауважити, що подана тема є настільки широкою, що її не можна вичерпати 

навіть декількома монографічними та дисертаційними працями. До того ж, ми 

вважаємо, що існуючі доктринальні наопрацювання, які присвячені проблемам 

формування української державності, а також співвідношення між собою 

поданих вище понять, що містяться у працях вчених О. Бандурка, Ю. Барабаш, 

А. Крусян, Ю. Битяк, А. Георгіца, В.Гончаренко, В. Журавський, В.Кампо, В. 

Колісник, О. Копиленко, І. Кресіна, В. Литвин, О. Мироненко, В. Опришко, М. 

Орзіх, О. Петришин, В. Погорілко, П. Рудик, А. Селіванов, В.Тацій, Ю.Тодика, 

Ю. Фрицький, М. Цвік, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, Л. Юзьков, О. Ярмиш та 

ін. не містять беззаперечних позицій внаслідок того, що правові категорії 

«державний лад» та «конституційний лад» з нормативного боку та політико-

правової практики мають перехідний характер; дослідження у монографіях, 

присвячених конституціоналізму, конституційному ладу, державності й окремим 

актуальним питанням державного ладу, свідчать про те, що настав час Х, тобто 

час тотального осмислення цих проблем в Україні як комплексної (а не лише 

фрагментарної) наукової теми; збагачення науки дослідженнями з цієї 

актуальної тематики, у якій раніше існував дослідницький дефіцит, який 

негативно впливає на практику українського державного будівництва. 

До того ж, сьогодні назріла необхідність вивчення співвідношення вищезаз-

начених понять для розробки загальної концепції розбудови Української 
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держави, зокрема концепції організації й удосконалення державного ладу і 

конституційного ладу України, а також для застосування їх у практиці 

українського державотворення. 

Але, перш ніж перейти до вирішення запропонованої проблематики, варто 

зупинитися на визначенні понятійно-категоріального апарату, на який ми будемо 

опиратися під час нашого дослідження. 

Перше, з чим ми маємо розібратися, так це із терміном «паритет» та 

встановити, у якому значенні ми вживаємо його в нашому дослідженні.  

Дефініція «паритету» може набувати таких значень [1]: 1) рівність, 

рівнозначність, рівне представництво сторін під час здійснення договірних актів, 

розгляду конфліктів, поділу майна, розгляду питань, що стосуються двох або 

багатьох сторін; 2) рівноцінність двох або кількох факторів, прав і зобов'язань, 

становища на ринку різних економічних суб'єктів; 3) досягнуте співвідношення, 

вартісна оцінка при визначенні валютних курсів чи курсів цінних паперів; 4) 

визначений розмір купівельної спроможності грошових одиниць на окремі групи 

товарів; 5) принцип забезпечення однакового правового режиму для суб'єктів у 

міжнародних відносинах. Конгломеруючи подані визначення, та беручи до уваги 

контекстну царину дослідження, приходимо до такого формулювання: паритет – 

це  співвідношення двох або кількох за змістом подібних понять, що 

встановлюються або формуються по їх локальній або загальній здатності 

визначатися стосовно до певного набору дефініцій і їх трактування.  

В свою чергу, під визначенням «формації» ми будемо розуміти певний тип, 

структуру чого-небудь, що відповідають певному рівню, певній стадії розвитку 

сучасного конституціоналізму, тобто конституційне будівництво, реалізація 

конституції та її охорона, гарантування [2]. До речі, с приводу цього досить таки 

слушну думку має Ю.М. Тодика, зауважуючи, що слід брати до уваги, що 

наявність конституції ще не означає існування конституціоналізму як масового 

політичного руху, зацікавленого у забезпеченні в країні демократичного 

конституційного ладу [3, c. 37-98]. Співвідношення конституції і 

конституціоналізму тісно пов'язане з проблемою конституційності самої 

конституції, тобто з тим, якою мірою конституційний текст відповідає 

принципам гуманізму, справедливості, демократизму, забезпечення прав і 

свобод особистості [3, c. 223-234; 4, c. 456]. 

У науковій літературі поняття «конституційний лад» відрізняють від таких 

понять, як «суспільний лад» та «державний лад», що застосовувалися в 

радянському законодавстві й науці державного права [5, с. 3-4]. В. Погорілко 

вважав, що конституційний лад – це система суспільних відносин, передбачених 

і гарантованих конституцією та законами, прийнятими на її основі і відповідно 

до неї [6, с. 100]. За своєю суттю, зазначає Ю. Шемшученко, конституційний лад 

становить собою певний тип конституційно-правових відносин, зумовлений 

рівнем розвитку суспільства й держави [7, с. 11]. У зв’язку з цим у юридичній 

літературі висловлюється думка про те, що поняття конституційного ладу 

розвивається з категорії суспільного й державного ладу [8, с. 8-11], а узагальнено 
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конституційний лад визначається як сукупність усіх правовідносин, 

спричинених і закріплених конституцією [9, с. 50]. 

О. Прієшкіна акцентує, що конституційний лад притаманний країнам, у яких 

сформоване громадянське суспільство і створена правова держава [10]. 

Дивлячись на таке розуміння, зауважуємо, що О. Фрицький також розглядає 

конституційний лад лише контексті конституційної держави, яка у своєму 

основному законі закріплює засади конституційного ладу та характеризується 

обмеженістю державної влади правом на основі принципу суверенітету народу, 

якому належить вся повнота влади, і забезпеченням цієї обмеженості 

конституційними гарантіями [11, с. 102]. 

Проте ми не поділяємо викладену вище наукову позицію. Розглядаючи 

конституційний лад як організацію суспільства і держави, визначену і закріплену 

в конституційному порядку, ми будемо виходити з того, що загальні засади 

конституційного ладу регламентуються Конституцією, положення якої можуть 

мати як реальний, так і формальний характер. Отже, нам видається, що більш 

правильно і влучно говорити про реальний і номінальний (формальний) характер 

конституційно визначених відносин, а не про відсутність конституційного ладу 

як такого у тих країнах, яким ще не властиві ознаки демократизму державної 

влади і правової державності. 

Пряме підтвердження розмаїття підходів науковців до визначення 

конституційного ладу знаходимо у Рішенні Конституційного Суду України (далі 

- КУС) від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 у справі № 1-5/2005 (справа про 

здійснення влади народом). У результаті аналізу відповідей провідних конститу-

ціоналістів на запити КСУ у цьому документі прямо зазначено, що науковці по-

різному визначають поняття конституційного ладу в Україні [29] 

Неодмінно хочеться зауважити, що про конституційний лад ведеться мова в 

подвійному розумінні: формальному та змістовному [12, c. 52-59]. У першому 

випадку під цим терміном може розуміти сам факт наявності в суспільстві та 

державі устрою, що базується на конституції, якою керується держава як 

політична форма організації правління. Такий підхід може означати, на наше 

переконання, що будь-яке суспільство та держава, які ґрунтується на 

конституції, можуть називатися конституційними та мають конституційний лад, 

безвідносно щодо змісту наявної у них конституції. Проте, в науці 

конституційного права поняття «конституційний лад» використовується частіше 

в іншій іпостасі - змістовному сенсі, коли під ним розуміють лише такий 

суспільний та державний лад, який відповідає певним вимогам. Перш за все, 

мова йде про визнання та гарантованість прав і свобод людини та громадянина 

(принцип верховенства права), розподіл державної влади (ст. 6 Конституції 

України), демократичну форму державного правління (стаття 1 Конституції 

України) тощо [13; 9. с. 36].  

Проте, ми суворо дотримуємось тієї думки, що конституційний лад не слід 

ототожнювати з державним ладом (про що далі піде наше дослідженн). Останній 

є явищем більш вузьким. На відміну від державного ладу, конституційний лад 

завжди передбачає наявність в державі конституції як основного державного 
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документу (закону), який визначає державний устрій, порядок і принципи 

функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, 

виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.  

Якщо необхідними ознаками конституційного ладу є народний суверенітет, 

виборність влади, розподіл державної влади, непорушність і невідчужуваність 

загальновизнаних прав і свобод людини, то для державного ладу такий імператив 

ознак може і взагалі не бути передбаченим. У юридичній науці проблемам 

конституційного ладу була приділена достатня увага. Їх почали вивчати ще в 

початковий період радянської історії. Проте більш конкретно питання про 

поняття та конституційний зміст суспільного ладу з особливою гостротою 

постало після прийняття Конституції СРСР у 1936 р. Вона, як відомо, 

відкривалася главою «Суспільний лад» [14]. У подальшому в Конституції СРСР 

1977 р. уже весь перший розділ був присвячений цьому і називався: «Основи 

суспільного ладу та політики СРСР» [14]. У свою чергу, конституції союзних 

республік дублювали структуру Конституцій СРСР і також починалися з 

аналогічних глав або розділів.  

Таким чином, можна говорити про те, що з точки зору упорядників 

радянських конституцій саме основи суспільного ладу є головним, основним у 

конституційних положеннях. З них випливало все інше, включаючи права та 

свободи громадян радянського пережитку. 

У юридичній науці поняття «конституційний лад» стало досить активно 

використовуватися крізь призму «загальнонародної держави». Одним з перших 

корифеїв цієї проблеми був Ю. Єременко. У його розумінні конституційний лад 

становить собою «систему панівних економічних, політичних та ідеологічних 

відносин в їх конституційній формі вираження, які втілюють повновладдя 

(суверенітет) ... народу та визначають сутність і основні риси ... суспільства в 

цілому» [15, с. 18]. Тобто, в основі цього визначення лежить характер і види 

суспільних відносин, що становлять зміст конституційного ладу у правовій 

формі їх прояву. Саме тому, вважаємо, що автор правий, говорячи про 

можливість розглядати поняття «конституційний лад» і «як сукупність 

конституційно-правових відносин», адже конституційний лад є ніщо інше як 

форма реального відображення, проекція суспільних відносин на площину 

суспільної дійсності. 

Як вже зазначалось, що вітчизняна юриспруденція має не тільки спиратися 

на методологію соціальної філософії і соціології, а й удосконалювати й 

розробляти на їх основі власні конкретно-методологічний і теоретичний 

фундаменти, які сприятимуть більш глибокому пізнанню правової та державної 

дійсності, за допомогою розвитку нових пізнавальних засобів [12, с. 26]. І. 

Самощенко, В. Петров, Ф. Лиходєдов ще у 60-ті рр. ХХ ст. підкреслювали 

необхідність вироблення наукового підходу щодо розуміння державного ладу. 

Як свідчить аналіз, ця думка не була належним чином сприйнята [18, с 119-120; 

19, c. 123-128]. І це при тому, що відтоді категорія «державний лад» вживається 

часто і неоднаково трактується науковцями. Слід врахувати й те, що зміна 

властивостей соціальної дійсності, зокрема державно-правової реальності в 
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Україні, обумовлена набуттям незалежності, рухом до стандартів правової 

демократичної соціальної державності й органічно пов’язана зі зміною її ознак, 

у першу, чергу необхідністю трансформації уявлень про державний лад України. 

Пряме підтвердження розмаїття підходів вчених до дефініціювання 

конституційного ладу знаходимо у Рішенні Конституційного Суду України від 5 

жовтня 2005 року № 6-рп/2005 у справі № 1-5/2005 (справа про здійснення влади 

народом). У результаті аналізу відповідей провідних конституціоналістів на 

запити КСУ у цьому документі прямо зазначено, що науковці по-різному 

визначають поняття конституційного ладу в Україні. З цього рішення прямо 

вбачається, що КСУ також не посприяв однозначному його розумінню, хоча 

неодноразово мав таку можливість. У жодному прийнятому рішенні цього 

органу не зроблено навіть малої спроби сформулювати визначення такої 

важливої конституційно-правової категорії, якою є конституційний лад, що не 

сприяє забезпеченню його стабільності. Адже, на нашу думку, саме це могло б 

забезпечити однакове розуміння цієї категорії всіма суб’єктами її застосування, 

доцільне використання у науковому обігу та в процесі реалізації конституційних 

положень. Водночас ми вважаємо, що попри відмінності у підходах до наукового 

визначення категорії «конституційний лад», останній опосередковує 

запровадження в державно-правову практику гуманного правового статусу 

особи, демократичних засад організації і функціонування самої держави, її 

взаємовідносин з інститутами громадянського суспільства на основі 

загальновизнаних демократичних принципів, закріплених на найвищому 

правовому рівні. Тобто конституційний лад – це цілісна система суспільних 

відносин, які реально існують й опосередковані демократичним правовим 

статусом особи, демократичними принципами формування, організації і 

функціонування державної влади, взаємодією різних її органів, вільною 

діяльністю інститутів громадянського суспільства, закріплених і гарантованих 

конституційно-правовими нормами 

Водночас пропонуються й інші, навіть суперечливі наукові позиції. О. 

Фрицький, наприклад, фактично ототожнює конституційний лад і державний 

лад. На його думку, конституційний лад у найбільш загальному вигляді - це 

закріплення в Основному Законі форми і способів організації держави [11, с. 

102]. О. Прієшкіна також розглядає конституційний лад як вищу форму 

державного ладу [10]. 

Встановлюючи відповідне співвідношення, С. Возгрін виходить з того, що 

державний лад являє собою систему основних політико-правових, економічних, 

соціальних відносин, які закріплюються конституційно-правовими нормами, 

може бути конституційним або неконституційним. Конституційним він є в 

конституційній державі, яка впливає на суспільний лад правовим шляхом (тобто, 

встановлюючи або санкціонуючи правові норми, забезпечуючи їх реалізацію на 

основі конституції та інших легітимних джерел права), виконує певні обов’язки 

перед людиною і суспільством. Неконституційним - у тоталітарній державі. 

Отже, резюмуємо, що поняття «державний лад» є ширшим від поняття 

«конституційний лад». 
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Ведучи мову про категорію «державний лад, зауважимо, що термін «лад» 

вживається в багатьох значеннях, зокрема як система, структура, будова, 

організація, устрій, уклад, порядок, влада, злагода, узгодженість, 

упорядкованість, розташування, розміщення, злагодженість, системність. У 

цілому цей термін відображає переважно два явища: статику (організацію, 

структуру) і динаміку (діяльність, поведінку, рух) суспільних явищ. 

Відповідно державний лад являє собою в найбільш загальних рисах 

організацію й діяльність держави, що передбачені і гарантовані Конституцією і 

законами України. Він інтерпретується також як певний порядок організації і 

діяльності держави, як офіційний порядок, передбачений і гарантований 

Конституцією і законами країни. 

У реальному житті державний лад являє собою складну систему суспільних 

відносин, передбачених Конституцією і законами України з організації та 

здійснення державної влади, охоплених в єдності всіх її сторін і обумовлених 

історичними умовами та певним рівнем розвитку політичних, економічних, 

ідеологічних та інших відносин, а також відповідних інституцій. 

Державний лад - це багатоаспектне і багатопланове комплексне утворення, 

тому можна виокремити: по-перше, його елементний склад; по-друге, соціальні 

зв'язки між елементами. 

Визначення поняття «державний лад» надається в поодиноких наукових 

публікаціях і має епізодичний та побіжний характер, що призводить до неточних 

термінологічних інтерпретацій, неправильних висновків. З метою більш чіткого 

окреслення предметного поля критики варто провести ґрунтовний аналіз 

запропонованих наукових підходів. 

Представник першого підходу П. Кудрявцев визначив державний лад як 

організацію держави, що включає в себе суспільний і державний устрій, систему 

державних установ, основні права і свободи громадян та виборчу систему [22, с. 

200]. Близькою до вищезазначеної є позиція А. Сухарева, який вважає, що 

державний лад - це сукупність суспільно- політичних відносин, які відображають 

найбільш стійкі властивості, взаємозв'язки і взаємодії елементів внутрішньої 

організації суспільства [23. с. 69]. С. Телешун виходить із змісту родового 

поняття держави й вважає, що державний лад включає суспільний і державний 

устрій, систему державних органів влади, систему установ, які цю владу 

забезпечують, правову і виборчу системи [24, с. 92]. У даному випадку мова йде 

про певне ототожнення державного та конституційного ладу. 

О. Рум'янцев, В. Додонов підкреслюють, що державний лад відрізняється від 

конституційного ладу в тому випадку, якщо держава впливає на суспільство в 

неправовій формі (не на основі Конституції та інших легітимних джерел права) 

[25, c. 346-357]. На думку вчених, змістовно визначення поняття «державний 

лад» відрізняється від поняття «конституційний лад» тим, що, перше — це 

система відносин, яка встановлюється конституцією та іншими конституційно-

правовими актами держави, а друге — встановлюється тільки конституцією. 

Вищезазначену позицію підтримує також і В. Кравченко й трактує державний 

лад як систему основних політико-правових, економічних, соціальних відносин, 
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які закріплюються державно-правовими (конституційно-правовими) нормами 

[26, с. 74-75]. Аналізуючи ці визначення, необхідно зауважити, що, по-перше, 

згідно з таким підходом «державний лад» майже ототожнюється з 

«конституційним ладом»; по-друге, ототожнення державно-правових та 

конституційно-правових норм не є обґрунтованим. Автори акцентують увагу, що 

державний лад може бути конституційним, якщо мова йде про конституційну 

державу, тобто державу, яка впливає на суспільний лад правовим шляхом, 

виконує певні обов'язки перед людиною і суспільством, й неконституційним - 

державний лад тоталітарної держави. 

Представники другого підходу А. Колодій, В. Копєйчиков виходили з того, 

що Конституція - це насамперед Основний Закон держави, звідси саме 

характеристика державного ладу, його складових посідає в ній провідне місце. 

Автори зазначають, що на відміну від суспільного ладу, поняття якого об'єднує і 

характеризує основні риси суспільства, державний лад визначає основні риси 

держави, напрями та форми впливу останньої на суспільство [27, с. 11-12]. 

Обґрунтовуючи такий підхід, дослідники констатують, що поняття державного 

ладу охоплює питання, пов'язані із сутністю і функціями держави, статусом 

громадянина в ній. формами правління й державного устрою, структурою 

державного апарату та іншими важливими рисами державного життя. 

Тобто, можемо поспостерігати, що прихильники першого - широкого підходу 

- включають до змісту державного ладу й елементи суспільного устрою, а 

прихильники другого - розглядають державний лад як відносно самостійний 

елемент конституційного ладу, сукупність відносин будівництва (організації) та 

діяльності держави й державних органів. 

Державний лад визначає основні організаційні форми та інститути 

політичної влади, що властиві державі в цілому з урахуванням історичних та 

інших умов. Виходячи з цього, можемо виокремити три основних параметри 

державного ладу: певну структуру відносин між державою, суспільством і 

особистістю, що відтворюється в системі методів здійснення державної влади; 

систему вищих та інших органів державної влади, їх структуру, співвідношення 

їх компетенції; порядок утворення державної влади і державного устрою. 

Взаємовідносини елементів системи державного устрою є вагомою складовою 

сукупності суспільно-політичних відносин, що являють собою державний лад. 

Використовуючи такий підхід, С. Телешун також характеризує державний лад 

України за трьома вищенаведеними параметрами. Державний устрій, на думку 

дослідника, також має три пріоритетні змістовні значення і полягає в 

територіальному устрої держави, сукупності складових територій України, 

організації всього населення на певній території, тобто в національному устрої і 

територіальній організації влади [13, с. 93, 105]. До того ж «державний лад» 

пов'язаний насамперед із структурою і функціями найважливіших інститутів 

держави, статус яких визначає Конституція України і які відіграють най- 

значнішу роль у державному будівництві. 

Таким чином, поняття «конституційний лад» поряд з поняттями 

«конституціоналізм», «державний лад» відіграють роль так званої 
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системоутворюючої, навіть домінуючої категорії парадигми конституціоналізму 

і, більше того, практики конституційно-правового будівництва. На нашу думку, 

це поняття (конституційний лад) є найбільш загальним за рівнем логічного 

узагальнення поняттям науки конституційного права в цілому, адже, як логічно 

можна підкреслити, що об’єкти його вивчення збігаються з предметом пізнання 

науки конституційного права. Саме це дозволяє вченим-правознавцям досить 

правильно охарактеризувати «конституційний лад», як «основну інтегруючу» та 

«граничну» категорію науки конституційного права. 

Група науковців (М. Баглай, Б. Габричидзе. В. Додонов, А. Ка- ягін, К. 

Козлова. В. Кравченко, О. Кутафін, О. Кушніренко, О. Рум'янцев, Б. Страшун та 

ін.) пріоритетним в розумінні конституційного ладу та його співвідношенні з 

державним ладом вважає існування певних надпозитивних цінностей та 

регуляторів, присутність яких обумовлює наявність чи відсутність 

конституційного ладу в країні. Така інтерпретація відображає передусім 

аксіологічне розуміння конституційного та державного ладу. 

Загалом, слід зазначити, що «конституційний лад», «державний лад» як 

правові категорії та явища державно-правової дійсності, а також відповідні 

поняття, що їх опосередковують, взаємопов’язані та взаємообумовлені. Розвиток 

і функціонування як конституційного, так і державного ладу просто неможливі 

поза межами існування суспільства і держави. Конституційний лад формується 

на основі державного, а той своєю чергою на основі суспільного ладу. Для того, 

щоб схарактеризувати конституційний лад України, необхідно описати 

практично всі суспільні відносини, зокрема форми власності (Основний Закон 

України налічує три форми: приватна, комунальна і приватна), характер 

виробничих відносин, становище людини, пануючі моральні цінності тощо (це 

притаманно визначенню «суспільний лад», про який ми поговоримо в наступних 

працях) та форму і спосіб організації державної влади (тобто форми правління, 

територіального устрою, політичного режиму) (державний лад). Саме від форм 

державного правління і політичного режиму значною мірою залежить 

конституційний лад, адже вони прямо впливають на рівень демократичності 

суспільного життя і правової системи, повноту законодавчого закріплення прав 

і свобод людини і громадянина, ефективність механізму їх забезпечення і 

захисту, адже недарма Особлива частина Кримінального кодексу України 

розпочинається саме з розділу І «Злочини проти основ національної безпеки 

України», а якщо бути більш конкретними, то відкриває цей розділ ст. 109 КК 

України – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 

ладу або на захоплення державної влади, що, по факту являє собою тяжкий 

злочин [19]. 
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ВИМОГИ, ЯКІ ВИСУВАЮТЬСЯ  ДО ПОНЯТТЯ 

«СУД» 
 

Владовська Катерина Петрівна, 
старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова 

 

Правова доктрина ЄСПЛ надає поняттю «суд» автономного значення та 

полягає в тому, що віднесення того чи іншого органу до категорії судового 

залежить не від назви, яку він отримав в національному законодавстві, а від 

характеру його функцій, наявності певних процесуальних гарантій, можливості 

виносити обов’язкові рішення для учасників спору тощо.  

Судова практика ЄСПЛ виокремлює певні критерії, які допомагають 

віднести той чи інший орган судової влади до категорії «суд» в контексті ст. 6 

Конвенції. У першу чергу, необхідно зазначити, що основна функція суду 

полягає у здійсненні правосуддя на основі норм права із підпорядкуванням його 

основним принципам права (головна роль з яких має відводитися верховенству 

права) і за результатами розгляду винесення обов’язкового рішення. Так, у справі 

«Срамек проти Австрії» ЄСПЛ вказав, що орган, який вирішує спір може мати 

назву як «суд», так і «трибунал», але його особливість полягає в тому, що він 

повинен мати повноваження виносити обов’язкове для виконання рішення (п. 

36-42) [2]. 

В іншій справі, «Бентем проти Нідерландів», суд підходить до пояснення 

вищезазначеної ознаки з іншого боку та звертає увагу на той факт, що 

провадження має бути спрямоване на визначення судом проблем у спорі. Тому у 

разі, коли орган, який вирішує спір, виходячи зі своїх повноважень має 

можливість лише надати рекомендації, навіть і за умови, що існує практика їх 

виконання, його не можна вважати судом. Крім того, право винесення 

консультативних висновків без зобов’язуваної сили не є достатнім, навіть якщо 

такі висновки переважають у більшості справ [1]. 

З метою виконання положень ст. 6 Конвенції, судом у національному 

законодавстві держави-члена Конвенції повинен бути не обов’язково орган, що 

відноситься до судової гілки влади та діє на постійній основі. У деяких випадках 

можливе призначення для вирішення спорів тимчасових судів з обмеженого кола 

питань. Така практика є досить поширеною для регулювання господарських 

відносин, коли сторони договору, при його укладенню, заздалегідь погоджують 

процедуру розгляду потенційних спорів за допомогою арбітражних чи 

третейських судів. Так, у справі «компанія «Регент» проти України» перед ЄСПЛ 

було поставлено питання про можливість вирішення спору міжнародним 

комерційним арбітражем при Торгового промисловій палаті України. Відповідь 

ЄСПЛ полягала в тому, що провадження в арбітражному суді було таким же 

самим, як і у відповідних державних цивільному чи господарському судах, та 

існували нормативні положення, згідно з якими рішення вказаного арбітражного 
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суду мали бути оскаржені до Київського апеляційного суду на підставах, 

зазначених у Законі України «Про Міжнародний комерційний арбітраж» від 1994 

року. Арбітражний суд залишався єдиним арбітражним органом в Україні, який 

міг відповідно до Закону України «Про Міжнародний комерційний арбітраж» від 

1994 року вирішувати «спори підприємств із іноземними інвестиціями» (п. 54) 

[3]. Таким чином, у даній ситуації міжнародний комерційний арбітраж був 

наділений всіма необхідними ознаками суду та його рішення підлягає 

виконанню. 

Іншим прикладом практики ЄСПЛ, що стосувалося України стало рішення 

по справі «Ромашов проти України» щодо вирішення трудового спору комісією 

з трудових спорів, яка була прирівняна до судового органу в контексті ст. 6 

Конвенції. На думку ЄСПЛ, вона виступає першою інстанцією при вирішенні 

трудових спорів, за допомогою якої заявнику вдалося поновити своє право та 

домогтися виплати заробітної плати. До того ж рішення комісії з трудових спорів 

підлягає виконанню на підставі виконавчого листа державної виконавчої 

служби, аналогічного тому, що видається на виконання судового рішення (п. 39, 

40) [4]. Але порівнюючи норму трудового законодавства (ст. 224 Кодексу законів 

про працю України) із нормою, що викладена в ст. 55 Конституції України, 

приходимо до висновку, що існує ієрархічна колізія, яка вирішується на користь 

нормативно-правового акту вищої юридичної сили, а саме Конституції України. 

Тому стверджувати про те, що комісія по трудових спорах виступає першою 

інстанцією при вирішенні питань пов’язаних із виникненням трудового спору є 

помилковим, оскільки особа має можливість відразу безпосередньо звернутися 

до суду для вирішення питання. 

Зважаючи на різноманітний характер органів, що можуть здійснювати 

функцію відправлення правосуддя у різних державах доцільним буде навести 

деякі приклади: регіональний орган з питань трансакцій з нерухомістю (п. 36 у 

рішенні по справі «Срамек проти Австрії») [2]; рада з питань компенсації шкоди, 

завданої злочинами (п. 48 у рішенні по справі «Рольф Густвсон проти Швеції») 

[5]; комітет із врегулювання лісової промисловості (п. 27 у рішенні по справі 

«Аргіру та інші проти Греції») [6]. 

Орган, що здійснює правосуддя може виконувати різноманітні за своїм 

характером функції поряд із судовою (наприклад, адміністративні, 

дисциплінарні, консультативні тощо). Така обставина не повинна впливати на 

визнання такого органу судом, у значенні ст. 6 Конвенції. У справі «Н. проти 

Бельгії» судом було встановлено, що Рада омбудсменів здійснювала різноманітні 

функції, серед яких, окрім судової, адміністративні, нормативні, консультативні 

та дисциплінарні. Ця обставина слугувала тому, що відповідач заперечував 

визнавати Раду омбудсменів, органом який може здійснювати судові функції та 

рішення якого мають обов’язкову юридичну силу для виконання. Але ЄСПЛ 

роз’яснив, що така обставина сама по собі не може слугувати перешкодою для 

визнання відповідного органу судом (п. 50) [7]. 

Важливе правило розроблено практикою ЄСПЛ, яке полягає у тому, що 

право винесення остаточного рішення не може бути змінено несудовим органом 
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на шкоду особі. Іншими словами, якщо провадження перебуває на розгляді в 

органах (адміністративних органах, професійних організаціях), що не 

задовольняють у повному обсязі вимогам ст. 6 Конвенції, то в такому разі їх 

рішення мають бути предметом подальшого контролю з боку судового органу 

загальної юрисдикції. 

У справі «Ван де Гурк проти Нідерландів» заявник звернувся зі скаргою, 

суть якої полягала у неспроможності суду прийняти юридично обов’язкове 

рішення. Законом передбачалася можливість втручання вищих органів 

державної влади та прем’єр-міністра у процес виконання судових рішень, 

шляхом видання постанови про неможливість виконання рішення суду або 

відстрочення його виконання. ЄСПЛ у розглядуваній ситуації вказав, що суть 

самого поняття «суд» полягає в тому, що неюридичні органи влади не можуть 

втручатися у діяльність суду, приймаючи загальнообов’язкові рішення, що 

заподіюють шкоду інтересам приватних осіб. Навіть у тих випадках, коли можна 

продемонструвати, що органи державної влади не користуються такими 

повноваженнями, але сам факт їх існування залишається, говорити про те, що 

суд відповідає вимогам ст. 6 Конвенції неможливо. Тому в такому разі цей 

недолік виправляється лише шляхом звернення з апеляційною скаргою до суду, 

який відповідає всім вимогам, що висуваються ст. 6 Конвенції [8]. 

ЄСПЛ висуває вимоги, яким має відповідати «суд» в контексті ст. 6 

Конвенції, серед яких виділяють наступні: 1) незалежність особливо щодо 

органів виконавчої влади; 2) безсторонність; 3) терміни повноважень суддів; 4) 

наявність судових процесуальних гарантій (частина з них містяться 

безпосередньо у тексті п. 1 ст. 6 Конвенції, а деякі виведені судом внаслідок 

тлумачення її норм); 5) здатність вирішувати питання як факту, так і права; 6) 

мати право змінювати рішення державних органів [9]. У цілому більшість вимог 

зводиться до того, що суд має бути незалежним, безстороннім та створеним на 

підставі закону. 
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Ст. 29 Конституції України гарантує кожній заарештованій чи затриманій 

особі має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, 

роз’яснено її права та надано можливість з моменту затримання захищати себе 

особисто та користуватися правовою допомогою захисника [1]. Ст. 14 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права передбачає, що кожен 

має право при розгляді будь-якого висунутого проти нього кримінального 

обвинувачення бути судимим у його присутності та захищати себе особисто або 

за посередництвом обраного ним самим захисника; якщо він не має захисника - 

бути повідомленим про це право і мати призначеного йому захисника у будь-

якому разі, якщо інтереси правосуддя того вимагають, безоплатно для нього, 

якщо він не має достатніх коштів для оплати цього захисника [2]. 

Важко переоцінити значимість і важливість безперешкодної реалізації права 

кожним затриманим належного йому права на захисту, у тому числі й права 

користуватися правовою допомогою захисника. Реалізація затриманим 

згаданого права є складовою частиною міжнародного стандарту права людини 

справедливий  судовий розгляд, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод [3]. Європейський суд з прав людини (Далі – 

ЄСПЛ) неодноразово встановлював правові позиції, у яких прямо і недвозначно 

визначав як одну з основних ознак справедливого  судового розгляду право 

кожного обвинуваченого у вчиненні злочину на ефективний захист, наданий 

захисником (п. 262 рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 р., справа «Нечипорук і 

Йонкало проти України» [4]). У п. 63 рішення ЄСПЛ від 09 червня 2011 р., справа 

«Лучанінова проти України», ЄСПЛ встановив, що для здійснення 

обвинуваченим свого права на захист йому зазвичай повинно бути забезпечено 

можливість отримати ефективну допомогу захисника із самого початку 

провадження» [4].  Зв’язку з чим у правозастосовній практиці неодноразово 

виникали питання щодо різних аспектів реалізації затриманим права 

користуватися послугами захисника, у числі яких насамперед слід згадати про 

чинника часу – з якого моменту затриманий матиме фактичну можливість 

скористатися послугами захисника і які правові наслідки наставатимуть у разі 

будь-якого зволікання із наданням затриманому такої можливості. 

Основна трудність полягає у тому, що у разі затримання особи за підозрою у 

вчиненні злочину без винесення ухвали слідчого судді, йдеться про ситуації, в 

яких навіть уявити важко негайну появу захисника в момент фактичного 
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затримання. Річ у тім, що ст. 29 Конституції України передбачає можливість «у 

разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити [курсив – 

І.Г.] уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під 

вартою як тимчасовий запобіжний захід [вважаємо, що мова йде саме про 

затримання – І.Г.], обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має 

бути перевірена судом» [1]. Тобто, більшість таких ситуацій виникає зненацька, 

раптово, неочікувано як представників правоохоронних органів, чи окремих 

громадян, які намагаються припинити злочин, так і для самого затриманого.  

Особа вважається затриманою із моменту фактичного обмеження її свободи 

і, відповідно, раз вона вже має статус затриманого, значить і право користуватися 

послугами захисника у неї теж є. Однак, для обрання захисника (чи призначення 

такого), а так саме і для фізичної явки обраного захисника необхідний певний 

час. За самими «оптимістичним» сценарієм розвитком ситуації, наведені вище 

дії займуть години. Але ж, затриманий має буди доставлений до приміщення 

органу досудового розслідування, підданий особистому обшуку, мають бути 

складені належні процесуальні документи (насамперед – протокол затримання та 

ін.) тощо. Відповідно, виникає питання, щодо законності вчинення зазначених 

вище дій  відсутності захисника. До прикладу, Верховний Суд встановив, що 

«69.  Затримання в порядку статей 207 або 208 КПК, за визначенням, є 

несподіваною для його учасників подією, що зумовлює й неможливість 

забезпечити присутність захисника в той час і в тому місці, де може відбутися 

таке затримання.  

70.  Таким чином, відсутність захисника під час затримання особи у випадку, 

передбаченому статтею 208 КПК, та під час її особистого обшуку не може 

вважатися порушенням кримінального процесуального закону. Тому відсутність 

роз`яснення права на захисника в обставинах затримання і особистого обшуку не 

призвело до обмеження у користуванні правовою допомогою, оскільки ці дії 

могли бути проведені без участі захисника [курсив –І.Г.]. 

71.  Виходячи з встановлених судами попередніх інстанцій фактичних 

обставин справи, Суд вважає, що оспорені стороною захисту докази були 

отримані в ході законного особистого обшуку засудженого після його законного 

затримання за підозрою у вчиненні злочину. Не залишаючи поза увагою 

відсутність протоколу затримання, а також відсутність роз`яснення засудженому 

права зберігати мовчання і права користуватися допомогою захисника, Суд не 

вважає, що ці докази були отримані внаслідок цих порушень у значенні частини 

1 статті 87 КПК. Таким чином, Суд відхиляє довід сторони захисту про їх 

недопустимість, а також про недопустимість інших доказів, які є похідними від 

цих доказів» [6]. 

Таким чином, відсутність захисника в момент затримання, а так само і 

негайне проведення слідчих (розшукових) дій, які спрямовані на вилучення 

предметів, які потенційно можуть бути речовими доказами, у відсутності 

захисника Верховний Суд не розглядає як порушення права та захист і, 

відповідно, отриманні докази не вважаються недопустимими. Видається, що така 

позиція Верховного Суду у майбутньому сприятиме єдиному та однозначному 
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розумінню положень КПК України, які регламентують затримання особи за 

підозрою у вчиненні злочину насамперед ст. ст. 207 і 208. 
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На сьогоднішній день питання врегулювання криптовалют є актуальним, 

адже їх вплив на економіку зростає та необхідно мінімізувати ризики, які 

виникають у зв’язку з їхнім розвитком та поширенням. В Україні, на даний 

момент, законодавчого врегулювання немає, проте є необхідність у його 

проведенні, з урахуванням міжнародного досвіду та практики, яка вже існує.  

Єдиного законодавчого вирішення питання врегулювання криптовалютної 

діяльності, яке було б прийняте регулятором (органом) Європейського союзу і 

було б однаковим для усіх держав-членів, немає. Проте, не зважаючи на це, 

держави-члени здійснюють правове регулювання валютного бізнесу, в тому 

числі криптовалютного. У багатьох з них криптовалютний бізнес регулюється за 

допомогою: звітів, попереджень, прес-релізів, інформаційних довідок, які 

видаються центральними банками або іншими  регуляторними органами, які не 

мають обов’язкового порядку [1]. 

Існують  три  підходи  до  регулювання  криптовалют:  «Заборона»,  «Режим  

очікування»  і  «Нормативне  регулювання» [3]. Перший підхід не є актуальним 

через те, що жодна з країн Європейського союзу його не використовує, а суть 

його заключається у забороні проведенні транзакцій банкам з криптовалютами 

та забороні прийняття криптовалют  як законного засібу платежу.  

При «режимі очікування»  врегулювання ринку криптовалют не визнається 

необхіднім, адже, на думку законодавців урядів або держав, такий ринок є 

часткою традиційного. У такому випадку держава лише робить застереження та 

зазначає, що використання криптовалюти є ризикованим. Подібні попередження  

у  різні  роки  були  видані  фінансовими регуляторами всіх країн ЄС. 

Підхід «нормативного регулювання» застосовує Німеччина та 

Великобританія, які мають найбільш прогресивне криптовалютне 

законодавство. Розглянемо детальніше досвід цих країн.  
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Міністерство   фінансів   Німеччини   ще   в  2013  році  легалізувало  біткоїн,  

як  «цифрову валюту». Тоді німецький уряд заявив, що не відносить біткоїн до 

електронних грошей або до так званої функціональної валюті (в тому числі – 

іноземної).  У  2017  році  федеральним  урядом  та парламентом  Німеччини  

було  внесено  поправки в Банківський кодекс, де біткоїн визнається 

«приватними  грошима»  та  «одиницями  фінансового обліку».  Таким  чином,  

в  Німеччині  біткоїн  віднесено до фінансових інструментів. 

У  зв’язку  зі  змінами  банківського  законодавства  було  здійснено  

відповідні  зміни  і  в  податковому  (Закон  про  прибутковий  податок),  де 

купівля-продаж  цифрових  валют  була  визнана операціями приватної торгівлі 

і стала класифікуватися як податок на доходи. 

У лютому 2018 Німецький Бундесбанк заявив, що біткоїн не можна 

кваліфікувати як віртуальну валюту чи цифрові гроші, тому що він не виконує 

типових  функцій  валюти,  не  є  частиною  національної  грошової  системи.  

Бундесбанк  рекомендує використовувати термін «крипто-токен» [4].  

В Німеччині діяльність, пов’язана з криптовалютою, потребує  отримання  

спеціального  дозволу.  Встановлено підвищені вимоги: наявність бізнес-плану, 

професійно-кваліфікованого  штату  співробітників, стабільної звітності перед 

Федеральним управлінням фінансового нагляду Німеччини, а також вимоги до 

статутного капіталу. 

Великобританія  –  лідер  криптовалютної  інтеграції і одна з найбільш 

сприятливих і комфортних  юрисдикцій  для  ведення  криптовалютного бізнесу.  

Більш  того,  держава  надає  підтримку стартапам, пов'язаних з цифровою 

валютою [5]. Лондон є одним із загальновизнаних центрів світової фінансової 

системи і біржової торгівлі і більшість  європейських  крітовалютних  бірж  

знаходиться саме там.  

Більшість країн ЄС залишаються на етапі формування законодавства, що 

регулювало б ринок криптовалют. Фінансові регулятори всіх країн ЄС 

зверталися із застереженням щодо криптовалют, адже вони є ризикованими 

через спекулятивні ціни та високу волатильність.  

Отже, можна дійти висновку, що в європейських країнах ще немає єдиного 

підходу до регулювання ринку криптовалют, проте спільним є занепокоєння, що 

завдяки криптовалюті буде відбуватися фінансування тероризму та відмивання 

доходів [2]. Окрім цього, фінансові регулятори попереджають громадян про 

ризиковість фінансування у криптовалюти. 
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У статті 59 Конституції України зазначається, що кожен має право на 

професійну правничу допомогу і у випадках, передбачених законом, ця допомога 

надається безоплатно; кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Статтею 

131-2 передбачено, що для надання професійної правничої допомоги в Україні 

діє адвокатура. Ці положення Конституційній суд України у справі N 1-23/2009 

від 30 вересня 2009 року розтлумачив як «гарантовану  державою  можливість  

будь-якій   особі незалежно  від  характеру  її правовідносин з державними 

органами,  органами   місцевого   самоврядування,   об'єднаннями    громадян, 

юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень 

отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах,  як вона того 

потребує». Також Конституційній суд у цій справі вирішив, що особа має право 

вільно обирати особу в статусі адвоката, що не виключає можливості отримання 

такої допомоги від іншої особи, якщо законами України щодо цього не 

встановлено обмежень.  

Надання професійної правничої допомоги при вирішенні справ у судах та 

інших державних органах є конституційною гарантією, яка надає свідку під час 

допиту в органах дізнання,  досудового слідства чи особі у  разі  дачі  пояснень  

в державних   органах   право  вільно  отримувати  правову  допомогу адвоката. 

Безоплатна правова допомога є тією самою гарантією з боку держави щодо 

забезпечення професійної правничої допомоги. Вона регулюється Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу». Так, в статті 3, зокрема, 

зазначається, що  право на безоплатну правову допомогу - гарантована 

Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без 

громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, 

отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також 

можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу у випадках, передбачених законодавством. При реалізації права на 

безоплатну правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи 

обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
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інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками. Отже, можна дійти висновку, що 

безоплатна правова допомога може бути як первинною, так і вторинною.  

Безоплатна первинна правова допомога включає в себе 1) надання правової 

інформації; 2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 3) складення 

заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів 

процесуального характеру); 4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи 

до вторинної правової допомоги та медіації.  

Право на такий вид допомоги мають усі особи, що знаходяться під 

юрисдикцією України. Суб'єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги в Україні є: 1) органи виконавчої влади; 2) органи місцевого 

самоврядування; 3) фізичні та юридичні особи приватного права; 4) 

спеціалізовані установи; 5) центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Безоплатна вторинна допомога є видом державної гарантії, що полягає у 

створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Вона включає в 

себе такі види послуг: 1) захист; 2) здійснення представництва інтересів осіб, що 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

3) складення документів процесуального характеру. 

Законом «Про безоплатну правову допомогу» закріплено виключне коло 

осіб, які мають право мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, до 

них, наприклад, належать особи, які перебувають під юрисдикцією України, 

якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб,які 

належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також 

інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, 

у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних 

осіб; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів; внутрішньо переміщені особи; громадяни 

України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо 

переміщених осіб; особи, до яких застосовано адміністративне затримання; 

особи, до яких застосовано адміністративний арешт; особи, реабілітовані 

відповідно до законодавства України, та інші.  

З метою реалізації вищезгаданого Закону, в 2012 р. Міністерством юстиції 

України було створено Координаційний центр з надання правової допомоги та 

27 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на рівні 

Автономної республіки Крим, всіх областей України, міст Києва та Севастополя 

(Регіональні центри). 
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Отже, підсумувавши вищезазначене, можна дійти висновку, що право на 

професійну правничу допомогу, гарантоване статтею 59, 131-2 Конституції 

України реалізується шляхом надання безоплатної правової допомоги, яка може 

бути як первинною,  так і вторинною. Безоплатна первинна допомога, як 

правило, реалізується за допомогою консультування осіб. Безоплатна вторинна 

допомога зрівнює можливості сторін провадження.  
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17 жовтня 2019 було запроваджено новий правовий інститут для українців і 

внесено у Цивільний кодекс України новий розділ «Довірча власність». 

Раніше ми стикалися з довірчою власністю в частині 2 статті 316 ЦК України 

і сама довірча власність розглядалась науковцями як похідне речове право на 

майно, яке виникає з передачі майна в управління, але станом на сьогодні 

виникнення довірчої власності можливе лише при наявності боргового 

зобов’язання. 

Законодавство України встановлює наступні способи забезпечення 

виконання зобов'язань: неустойка, порука, гарантія, застава, притримання та 

завдаток . 20 вересня 2019 року, за наслідками прийняття Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності в Україні» було запроваджено новий спосіб 

забезпечення - довірчу власність, зміст якого у відповідності до змісту статті 597-

1 Цивільного кодексу України полягає в укладенні між сторонами основного 

зобов'язання додаткового договору про встановлення довірчої власності. 

Передача права власності у якості забезпечення зобов’язань передбачена у 

Директиві європейського парламенту і Ради Європейського Союзу про 

механізми фінансового забезпечення від 06.06.2002. Імплементація до правового 

поля цієї директиви є одним із зобов’язань України за Угодою про асоціацію з 

Європейським Союзом. 

Необхідність запровадження інституту довірчої власності виникла і ряді 

європейський держав. Тому, заради мінімізації ймовірних ризиків, які неминуче 

виникнуть після імплементації цього правового інституту, Європейський 

Парламент та Рада Європейського Союзу ухвалили директиву 2002/47/€C «Про 

механізми застосування фінансової застави», згідно з якою розроблено 

стандарти застосування механізмів фінансової застави. 
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Щоб встановити ефективність інституту довірчої власності і його подальше 

існування на практиці необхідно розібрати основні проблеми і плюси цього 

інституту. 

Головною проблемою на сьогодні є співіснування іпотеки і довірчої 

власності. В чому проявляється ця проблема? По-перше, в законодавстві інших 

держав як правило існує три сторони в договорі довірчої власності: кредитор, 

довірчий засновник та довірчий власник, а в договорі іпотеки дві: іпотекодавець 

та іпотекодержатель. Законодавство України передбачає лише дві сторони, як і в 

договорі довірчої власності, так і іпотеці, і це призводить до мінімалізації 

відмінностей цих інститутів. Чим це загрожує на практиці? Частина четверта 

статті 5971 Цивільного кодексу України передбачає обов’язок кредитора 

запропонувати боржнику надання кредиту під інше забезпечення, перш ніж 

переходити до довірчої власності. При наданні цієї альтернативи більш 

вірогідно, що боржник вибере ту саму іпотеку механізм застосування якої вже 

існує роками в нашій країні і цей же механізм є більш зрозумілим для людини. 

Також законодавчо не встановлено форму надання такої пропозиції і ненадання 

її може стати підставою для визнання договору недійсним. 

Серед основних переваг ми можемо вказати спрощений механізм звернення 

стягнень на майно (позасудова процедура), на відміну від іпотеки чи застави, що 

гарантує мінімізації ризиків для кредиторів і стимулювання  до зниження 

кредитних ставок. Якщо цей механізм стане дієвим, то це дуже позитивно 

відобразиться на економіці країни. 

Проте, чи все так добре с правами боржника? По-перше, відповідно до 

частини третьої статті 5978 Цивільного кодексу України «ціна продажу об’єкта 

довірчої власності встановлюється довірчим власником одноособово та не 

може бути меншою за мінімальну ціну, повідомлену боржникові». Ця норма 

може значно обмежити права боржника і призвести до зловживань зі сторони 

довірчого власника, наприклад продаж за найнижчою, неринковою ціною. 

Рішенням цієї проблеми на сьогодні є встановлення мінімальної оціночної 

вартості на етапі складання договору.  

Законодавець лишив багато моментів, які потребують, щонайменше, 

уточнення, що в свою чергу не дає можливості спрогнозувати судову практику, 

яка виникне при регулюванні спорів, які виникнуть в майбутньому. 
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У сучасному світі однією з найгостріших соціальних проблем і поширеною 

причиною смерті, що є більш розповсюдженою серед молодих людей. Це 

пов’язано с багатьма факторами, серед них:  часті стреси, які часто переростають 

в хронічні, психічні розлади, фінансова нестабільність та інші зовнішні і 

внутрішні фактори, які є важливими для людини в цей момент і які виштовхують 

її зі звичайної течії життя. 

Відповідно до диспозиції статті 120 Кримінального кодексу України          

(далі – КК України), доведення до самогубства або до замаху на самогубство є 

наслідком жорсткого поводження з людиною, шантажу, систематичного 

приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до 

дії, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дії, що 

сприяють вчиненню самогубства. Як наслідок, всі ці діяння призводять до 

кримінальної відповідальності. Розглядаючи цю диспозицію ми наштовхуємося 

на першу неточність в законодавстві. Якщо розглянути статтю 120 з боку 

об’єктивної сторони складу правопорушення, то необхідно зазначити, що 

обов’язковими ознаками є: діяння, наслідок, причинний зв’язок. Аналізуючи 

діяння, ми кажемо, що це дія або бездіяльність, і тут необхідно вказати на 

формулювання «інші дії, що сприяють вчиненню самогубству». Беручи до уваги, 

що не лише дією, а й бездіяльністю (ненадання харчування, одягу, житла тощо), 

можна вчинити це правопорушення, то більш вдалим є формулювання «інші 

діяння, що сприяють вчиненню самогубства». 

Постанова Пленуму Верховного Суду №2 від 07.02.2003 «Про судову 

практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» дає більш 

детальне роз’яснення термінам  вжитим в 173оц. 120 КК України, а саме: під 

жорстким поводженням слід розуміти безжалісні, грубі діяння, які завдають 

потерпілому фізичних чи психічних страждань (мордування, систематичне 

заподіяння тілесних ушкоджень чи побоїв, позбавлення їжі, води, одягу, житла, 

тощо). Систематичним приниженням людської гідності є тривале принизливе 

ставлення до потерпілого (постійні образи, глуміння над ним). Проте, 

аналізуючи цю статтю, ми кажемо про відсутність роз’яснень понять: 

«схиляння», «доведення до самогубства», «сприяння», зі сторони Верховного 

Суду. Наявність конкретизації змісту цих понять є дуже важливою саме через 

значення і вагу цього правопорушення в суспільстві. 

Щодо відповідальності, то за доведення до самогубства особа підлягає 

кримінальній відповідальності у види обмеження волі на строк до 3 років або 

позбавлення волі на той самий строк згідно КК України. Кваліфікуючою 
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ознакою цього злочину є вчинення його щодо особи, яка перебувала в 

матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше 

осіб, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі 

на той самий строк. Особливо кваліфікуюча ознака — вчинення діяння, 

передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене 

щодо неповнолітнього, карається позбавленням волі на строк від семи до десяти 

років. Враховуючи, що сьогодні все більш популярними є поняття «булінг», 

«мобінг», вважаємо за необхідне додати як кваліфікуючу ознаку вчинення 

правопорушення групою осіб. 

Необхідно наголосити, що наразі ми зштовхуємося з сумною статистикою: 

значна більшість кримінальних проваджень відкритих за статтею 120 КК 

України, не доходять до суду через відсутність доказі або складу злочину. 

Найстрашніше, що все це відбувається в умовах розквіту мережі Інтернет, де 

саме і з’явились перші «групи смерті», які були особливо розповсюджені в 2016 

році та починають набирати «популярність» сьогодні. Такі групи як «Синій кит», 

«Розбуди мене в 4:20» стали платформою для психологічного маніпулювання 

молоддю та схиляли людей до вчинення собі різноманітних тілесних ушкоджень 

і вчинення суїциду. Головними особливостями при вчинені цього 

правопорушення через інтернет є: відсутність у кримінальному законі 

відповідних норм, складний процес ідентифікації правопорушника. 

Зростання випадків суїциду покладає на державу обов’язок створити 

механізм уникнення та протидії розповсюдження. Серед таких можна зазначити: 

створення та поширення центрів і служб психологічної допомоги, підвищення 

кваліфікації шкільних і університетських психологів, та сприяння їх обізнаності 

в даному питанні, залучення кіберполіції для превентивних заходів і 

безпосередньо до розслідування правопорушення, доповнення законодавства 

нормами відповідальності за кібербулінг, створення та поширення відповідного 

механізму боротьби с доведенням до самогубства та замахом на доведення до 

самогубства в правоохоронних органах. 

В умовах підвищеної суспільної небезпечності та швидкого розповсюдження 

цього правопорушення, велика відповідальність покладається не тільки на 

державу, а й на пересічних громадян. Самогубство дуже комплексна проблема, 

яка є такою не лише на національному, а й на міжнародному рівні. Якщо ви 

знаєте про випадки здійснення впливу на людину, або про того хто такий вплив 

здійснює, негайно зверніться до правоохоронних органів. Якщо в вашому 

оточенні є люди, які потребують психологічної допомоги, то вони можуть 

звернутися до національної гарячої лінії для дітей та молоді за номером: 116111. 
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На сьогоднішній день є актуальним введення карантинних обмежень та 

локдауну через поширення гострої інфекційної хвороби COVID-19, що 

безпосередньо пов’язано з питанням обмеження права на освіту в Україні і за її 

межами. Кабінет Міністрів України 11 березня 2019 року видав             постанову 

№221 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СOVID-

19», яка і стала першим кроком до обмежень наших прав і свобод. 

На першому етапі карантинних обмежень ми зіткнулися з забороною 

здобувачам освіти відвідувати освітні заклади. Це викликало дещо неоднозначну 

реакцію, адже у суспільстві панує думка, що цією постановою відбулося 

посягання на право на освіту зазначене в статті 53 Конституції України. Проте, 

тут необхідно згадати статтю 3 Конституції України, в якій йдеться, що людина, 

її життя, здоров’я є найвищою соціальною цінністю. Отже, ми бачимо, що 

такими заходами держава хотіла лише запобігти розповсюдженню гострої 

респіраторної хвороби. Тут в нас виникає інше питання: «Чи дотрималась влада 

процедури встановлення цих обмежень і чи має Кабінет Міністрів України?». 

Відповідь на це можна знайти в рішенні Конституційного Суду України № 10-

р/2020 від 28 серпня. В цьому рішенні було зазначено, що обмеження 

конституційних прав і свобод є можливим лише на підставі актів Верховної Ради 

України, яка є єдиним законодавчим органом в Україні, а встановлення такого 

обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції 

України. Але в рішенні Конституційний Суд України не визнав цю постанову 

неконституційною через те, що на час винесення рішення за цією справою ця 

постанова утратила  чинність. Наразі це питання стало знову актуальним, через 

введення нових заборон в зв’язку з новою хвилею поширення СOVID-19 і 

введенням цих заборон саме Кабінетом Міністрів України. 

Варто вказати, що освітні заклади були переведені на дистанційний формат і 

освітній процес ні на хвилину не зупинявся. Але, що включає право на освіту? 

Не тільки отримання освітянських послуг, а й рівний доступ кожного здобувача 

до неї. І тут необхідно зазначити, що коли у вчителя немає доступу до мережі - 

Інтернет, то відповідальність за це несе роботодавець. Що ж робити коли в 

здобувача освіти відсутня технічна можливість відвідувати заняття? Єдиним 

оптимальним варіантом в цьому випадку є створення індивідуального плану 

навчання для цієї людини.  
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Також, необхідно наголосити, що одним із головних елементів права на 

освіту є її якість. В нашій країні до 2020 не було досвіду проведення занять в 

дистанційному форматі, отже було би доречно на загальнодержавному рівні 

проводити підвищення кваліфікації для надавачів освітянських послуг і 

спрямувати розвиток галузі освіти в цьому напрямку. 

Можемо дійти висновку, що право на освіту в певній мірі зазнало обмежень, 

проте це обмеження є обґрунтованим. Ми визначили, що сам освітній процес не 

зупинився, а лише змінилась форма отримання знань. Необхідно лише створити 

дієвий механізм отримання знань здобувачами, які з об’єктивних причин не 

можуть отримувати їх в повному обсязі дистанційно. Дійсно, порядок введення 

цих обмежень є таким, що порушує норми законодавства, але це свідчить про 

низьку правову культуру в країні та в органах державної влади зокрема.  Що ж 

стосується достатності підстав для такого обмеження, то вони безумовно є. 

Науковий керівник: асистент кафедри конституційного права Філіпський 

Д.П. 
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Науково-технічний прогрес, створивши нові інформаційні технології, в 

короткі терміни революційно трансформував процеси створення, збирання, 

одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації. 

Сьогодні його результати нерідко використовують і злочинці. Проникнення в 

інформаційну сферу та її використання кримінальними, в тому числі 

терористичними елементами породило явища, які називаються 

кіберзлочинністю і кібертероризмом. Тобто інтернет є живильним середовищем 

для координації (кібер) терактів. 

Рафаель Коен-Альмагор з Хайфського університету зазначає, що жорстокі 

рухи та окремі особи використовують демократичні інструменти, щоб знайти 

"золоті шляхи" (з їхньої точки зору) для подальшого досягнення своїх цілей, не 

дотримуючись норм правопорядку. Суб'єкти тероризму були б негайно 

розгромлені, якби вони застосовували подібну тактику в автократичних 

системах [1]. 

За своїми елементами кібертероризм повинен здійснюватися з конкретною 

метою змінити конституційний порядок або повалити законно обраний уряд; і 

має здійснюватися таким чином, щоб прищепити терор у свідомості людей, 

утверджуючи віру, що будь-хто в будь-якому місці може стати жертвою нападу. 

Зрештою, кібертероризм створює кілька викликів у глобальному та технологічно 

взаємопов’язаному світі. Здійснення кібертероризму передбачає використання 

Інтернету, що пропонує ряд переваг для тих, хто бере участь у вчиненні злочину. 

Крім того, оскільки реальні розміри та потенціал кібертероризму ще не зрозумілі, 

реагувати на підготовку до такого злочину стає важко [2]. 

Г. Вейман виділяє п'ять факторів, які роблять кібератаки привабливими для 

терористів. До них належать порівняно нижчі фінансові показники витрати; 

перспектива анонімності; більш широкий вибір доступних цілей; здатність 

здійснювати атаки дистанційно; і, потенціал для великої кількості жертв [3]. 

Порівнюючи шкоду, яку можуть завдавати хакери та кібертерористи С. 

Фурнел та М. Варрен ще у 1999 році зазначали, що кібертерористи працюють із 

політичним порядком і ці типи атак будуть більш конкретно націленими та 

спрямовані на систему критичної інфраструктури та призведуть до більшої 

шкоди, ніж діяння хакерів. Є також питання фінансування, оскільки 

терористичні групи можуть мати значні кошти, це означає, що вони можуть 

легко найняти хакерів, щоб діяти від їх імені [4]. 
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Під кібертероризмом розуміють навмисну мотивовану атаку на інформацію, 

що обробляється комп’ютером, комп’ютерну систему або мережу; вона 

пов’язана з небезпекою для життя і здоров’я людей або настанням інших тяжких 

наслідків, якщо такі дії вчинені з метою порушення громадської безпеки, 

залякування населення, провокування воєнного конфлікту. У Законі України 

«Про основні засади забезпечення кібернетичної безпеки України» 

кібертероризм визначено як терористичну діяльність, що здійснюється у 

кіберпросторі або з його використанням. Щодо міжнародного закріплення 

даного терміна, то в Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність не міститься 

окремого визначення кібертероризму. 

Положення Конвенції Ради Європи «Про кіберзлочинність» знайшли своє 

відображення в Законі «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексів України» від 23.12.2004 р., відповідно до якого в 

розділі 16 «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» 

викладені у новій редакції статті 361, 362, 363 Кримінального кодексу та 

передбачена кримінальна відповідальність за статтями 361-1, 361-2 та 363-1 [5, с. 

256]. 

Центр стратегічних і міжнародних досліджень визначає кібертероризм як 

використання комп`ютерних мережевих інструментів для припинення 

функціонування критичних об’єктів національної інфраструктури (зокрема, 

енергетичних, транспортних, урядових), або для примусу або залякування уряду 

або цивільного населення [6]. 

Також кібертероризм визначають як залякування суспільства шляхом 

використання високих технологій для досягнення політичних, релігійних або 

ідеологічних цілей, а також дії, які призводять до відключення або видалення 

критичних для інфраструктурних об’єктів даних або інформації [7].  

На сьогодні кількість кібератак і прикладів кібертероризму дедалі зростає, а 

рівень шкоди суттєво збільшується. Найбільшу проблему складає відсутність 

чіткого законодавства, в якому було б чітко визначено дане поняття, передбачено 

відповідальність за протиправні діяння, що говорить про недостатнє осмислення 

цього явища. Труднощі у визначенні поняття «кібертероризм» пов’язані 

переважно з тим, що складно відокремити сам кібертероризм від акцій 

інформаційної війни, а застосування інформаційної зброї – від злочинів у сфері 

комп’ютерної інформації або патріотичних прагнень населення країн та регіонів. 

Додаткові труднощі виникають при спробі виявити специфіку даної форми 

тероризму. Так, наприклад, психологічний та економічний аспекти 

кібертероризму тісно переплетені, і неможливо однозначно визначити, який з 

них має більше значення. 

Кібертероризм є однією з форм маніпулятивного впливу на суспільну 

свідомість, коли для досягнення своїх політико-ідеологічних цілей і установок 

терористи використовують комп’ютери, спеціальне програмне забезпечення, 

телекомунікаційні мережі, а також сучасні інформаційні технології, 

забезпечуючи тим самим несанкціонований доступ до тих чи інших ресурсів 
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інформаційним та програмним ресурсам, технологічним процесам. 

Демонстрація терористами можливості доступу до певних ресурсів, об’єктів і 

систем і загроза використання цієї можливості на шкоду суспільству впливає на 

психологічний стан і поведінку людей [8]. 

Протидія тероризму та державотворення не обов'язково йдуть рука об руку. 

[9]. Чіткіша юридична визначеність, менше конфронтації та більше співпраці 

між урядами та приватними фірми сприятимуть в очищенні контенту 

терористичного характеру (пропаганди терористичного характеру) з найбільших 

сайтів, мають допомогти зупинити діяльність низки кібертерористів та 

звільняють технічні фірми від звинувачення у співучасті з ними [10]. 

Автор тез переконаний, що наочним прикладом такої співпраці є можливості 

додатку «Клабхаус» для iOS, який був запущений у квітні 2020 року. Уважні 

користувачі цього додатку мабуть звернули увагу, що в політиці приватності 

сервісу зазначено про можливість «Клабхаус» записувати та зберігати розмови 

деякий час. Причинами для здійснення таких дій в першу чергу названо тероризм 

і мову ворожнечі [11].   

Для кібертероризму є характерним, по-перше, використання комп’ютера або 

іншого гаджету, що має доступ до мережі, як інструмента злочину; по-друге, 

існування Інтернету як міжнародного інформаційного простору, в якому 

перебуває об’єкт злочину; по-третє, зловмисна атака з боку кримінальних 

індивідів чи їх угруповань на такі специфічні об’єкти, як інформація, програми, 

комп’ютери, локальні та глобальні мережі. 

Кібертероризм має такі ознаки: анонімність, віддаленість дійової особи, 

відносна дешевизна, відсутність необхідності використання вибухівки і 

самогубних акцій, великий розголос в ЗМІ. Але у нього є і вади: через складність 

систем важко контролювати атаку і досягти бажаної шкоди безпосередньо 

людям, акція не набуває такого драматичного і емоційного характеру, як це буває 

при застосуванні інших засобів. 
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Під суб’єктивною стороною злочину в науці кримінального права розуміють 

«психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно небезпечного діяння і 

його наслідків, що характеризуються конкретною формою вини, мотивом і 

метою злочину» [1, с. 115; 2, с. 29]. Питання суб’єктивної сторони кримінального 

правопорушення і досліджуваного складу кримінального правопорушення, 

зокрема, відноситься до числа недостатньо з’ясованих. Оскільки поведінка 

людини, в тому числі й злочинна, являє собою «органічну єдність зовнішньої 

(фізичної) і внутрішньої (психологічної) сторін, тому кримінальне 

правопорушення  характеризується з допомогою ознак, що відносяться не тільки 

до зовнішньої, але й до внутрішньої сторони діяння. Кожна з цих ознак, в тому 

числі і ознаки суб’єктивної сторони, повинні бути вичерпно досліджені у 

випадку застосування кримінально-правової норми (ст. 141 КК), щоб юридична 

характеристика указаної кримінально-правової норми повністю співпала з 

законодавчим її описанням» [3, с. 99-100].  

Враховуючи обмежений обсяг роботи та не претендуючи на остаточне 

вирішення суб’єктивної сторони як кримінально-правового інституту і, маючи 

на увазі обмеження за обсягом роботи, ми зосередимося лише на вивченні тільки 

тих із них, що безпосередньо зв’язані з питаннями за темою вказаного 

дослідження. В юридичній літературі суб’єктивна сторона складу кримінального 

правопорушення і, зокрема, кримінального правопорушення, передбаченого ст. 

141 КК, визначається «як психічне ставлення особи до вчиненого нею діяння із 

певною формою вини, мотивом і метою» [4, с. 115]. Таким чином, як вірно 

зазначено в існуючих джерелах, що «однією і тією ж формулою психічного 

ставлення позначається і ціле, і частина – суб’єктивна сторона й вина» [5, с. 5]. 

Існує й інше визначення суб’єктивної сторони, що «це є психічне ставлення 

особи до вчиненого нею суспільно небезпечного діяння та до його наслідків, яке 

характеризується виною, мотивом і метою злочину» [6, с. 161]. Уявляється, що і 

таке визначення не повністю обґрунтоване, оскільки психічне ставлення суб’єкта 

представляє собою вину у формі умислу і необережності, а вся суб’єктивна 
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сторона включає в себе не лише названі, а й інші компоненти, зокрема, емоції, 

що проявляються в злочинній поведінці [3, с, 99]. 

У вітчизняній науці кримінального права переважає думка, що психологічний 

зміст суб’єктивної сторони кримінального правопорушення розкривається з 

допомогою таких юридичних ознак, як вина, мотив і мета, що характеризують 

різні форми психологічної активності людини, оскільки ці ознаки зв’язані між 

собою, проте є самостійними психологічними явищами та не підміняють одна 

одну і не переходять одна в іншу та мають різне значення. Нам здається, що все 

ж таки слід погодитися з думкою, яка має місце в юридичній літературі, що «до 

суб’єктивної сторони злочину необхідно віднести і таку психологічну ознаку як 

емоції, адже вони знайшли законодавче закріплення в КК» [5, с. 6]. Без 

суб'єктивної сторони відсутній склад кримінального правопорушення, а тому не 

може бути кримінальної відповідальності (ст. 2 КК) [7]. Такий підхід повністю 

відповідає нашій кримінально-правовій доктрині, за якою кримінальній 

відповідальності й покаранню повинні підлягати лише винні особи. У той же час 

вина не вичерпує повністю змісту суб’єктивної сторони складу кримінального 

правопорушення. Вина, як відомо, виражається в психічному ставленні особи до 

вчиненого кримінального правопорушення у формі умислу й необережності [4, 

с. 179]. Зміст форми вини розкривається в стст. 24 і 25 КК [7]. Наука 

кримінального права розглядає вину особи, яка проявляється в кримінальному 

правопорушенні як факт об’єктивної дійсності (тобто як об’єктивну істину), яку 

повинен встановити суд. 

Методологічною основою пізнання психіки особи щодо вчиненого нею 

кримінального правопорушення, зокрема, передбаченого ст. 141 КК, є критерій 

її з’ясування через аналіз діяльності особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення [8, с. 8]. Встановлення суб’єктивної сторони, а також, 

насамперед, вину особи – є гарантією дотримання презумпції невинуватості, 

закріпленої у ст. 62 Конституції України: «особа вважається невинуватою у 

вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину 

не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком 

суду» [9]. Важливо в цьому сенсі зрозуміти, що вина може бути встановлена 

лише тоді, коли достатньо підстав чітко визначити, як саме суб’єкт 

кримінального правопорушення  ставився до вчинюваного ним діяння та його 

наслідків. У той же час специфіка вини щодо порушення прав пацієнта, які 

спричинили смерть пацієнта або потягли інші тяжкі наслідки, у будь-якому 

випадку, що ставлення до діяння і наслідків, яке воно потягнуло, може мати різну 

форму. Так, зокрема, у разі, якщо лікар умисно порушує свій обов’язок з надання 

допомоги хворому, розуміючи, при цьому, які наслідки для пацієнта можуть 

наставати, але розраховує на їх відвернення, чи ставлячись до них байдуже, може 

викликати складності при кваліфікації. Наприклад, виникає можливість 

встановлення так званої «подвійної форми вини», коли однією формою вини 

суб’єкта охоплюється діяння, а наслідки діяння – іншою. З одного боку, інститут 

подвійної форми вини багато в чому ускладнює практику кваліфікації діяння, 

зокрема,  у тих випадках, коли мова йде про свідоме порушення певних правил, 
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які особа зобов’язана виконувати в силу певного роду занять. З іншого, він 

унеможливлює буквальне, без детального аналізу суб’єктивної сторони, 

встановлення реальної спрямованості діяння. 

Розглянимо ці обидва випадки на прикладах. Так, лікар повинен знати права 

пацієнта, відповідно порушення цих прав «зазвичай» є умисним, адже особа знає, 

що вона їх порушує. Але таке порушення не є злочинним, а стає останнім лише 

тоді, коли настала смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки. Проте, оцінка 

характеру наслідків, які наставатимуть внаслідок порушення певних прав, 

необов’язкова, вона – відносна. Питання настання небезпечних наслідків, 

повинні оцінюватися не з позицій передбачення конкретних наслідків, а з взагалі 

– як можливість настання таких наслідків. Наявність такого знання –для лікаря 

це професійне, і, отже – безумовне для кожного медичного працівника. Особа, 

будучи медичним працівником, не може не знати певних проявів особливостей 

організму людини, які свідчать про те, що їй, необхідна оперативна допомога. У 

цьому сенсі дуже важливо, що порушення прав пацієнта належить до групи 

кримінальних правопорушень, «в яких діяння, що становить собою порушення 

певних правил безпеки, саме по собі, у відриві від наслідків є адміністративним 

або дисциплінарним правопорушенням, і тільки настання суспільно-

небезпечних наслідків, причинно пов’язаних з діянням, робить все вчинене 

злочинним» [11, с. 31] . Тому ключовим у встановленні суб’єктивної сторони є 

лише необережне ставлення до наслідків, на відміну від кримінальних 

правопорушень з формальним складом «склад яких не передбачає як необхідну 

умову настання певних суспільно небезпечних наслідків, зміст прямого умислу 

є усвідомлення винною особою суспільно небезпечного характеру своєї дії або 

бездіяльності і бажання її вчинення» [11, с. 24]. Інше, наприклад, якщо, лікар 

бажав би настання наслідків, діяння кваліфікувалося б як умисне вбивство тощо. 

Тобто якщо йде мова про склад кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 141 КК то він може вчинятися лише з подвійною формою вини. 

Таким чином, можна стверджувати, що порушення прав пацієнта за 

суб’єктивною стороною характеризуються подвійною формою вини, тобто 

ставлення до самого порушення умисне, а до наслідків – необережне. 

Основним критерієм відмежування від суміжних складів кримінальних 

правопорушень, якими в даному випадку можуть виступати умисне вбивство, 

умисне заподіяння різного ступеню тяжкості тілесних ушкоджень, слід виходити 

з того, що насамперед, за таких умов, про необережну форму вини йтися не може. 

Якщо умисел направлений на спричинення смерті людини, заподіяння їй 

тілесних ушкоджень, тощо, діяння мають кваліфікуватися за відповідними 

статтями КК, які описують умисні посягання на життя та здоров’я загального, 

або спеціального потерпілого. 

В цілому, значення наявності в діяннях суб’єкта подвійної форми вини, є 

безспірно, важливим механізмом для встановлення істини у кримінальному 

провадженні. Взагалі, значення подвійної форми вини полягає у тому, що вона 

дає можливість; 1) конкретизувати ступінь суспільної небезпечності 

кримінального правопорушення; 2) визначити правильну кваліфікацію; 3) 
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відмежувати близькі за об’єктивними ознаками склади кримінальних 

правопорушень .  Проте, за наявності таких умов, вказати на реальну наявність 

умислу порушення прав пацієнта медичним працівником може правильне 

встановлення мотиву і мети діяння. І, очевидно, саме наявність мотиву може 

свідчити про умисел на порушення прав пацієнта. У той же час потрібно 

розуміти, що для кваліфікації порушення прав пацієнта за ст. 141 КК, 

встановлення мотиву і мети – не є обов’язковим, адже така потреба наявна лише 

у разі вказівки на наявність таких у диспозиції норми [12, с. 146-148].Однак, 

говорячи про встановлення, навіть, незлочинного мотиву, який спонукав до 

порушення прав пацієнта, що потягнули небезпечні наслідки, може слугувати 

пом’якшувальною або обтяжувальною обставиною покарання винного (стст. 

66,67 КК). 

Мотив – це усвідомлене спонукання до вчинення певних діянь, він є 

«джерелом дії, поведінки в цілому» [13, с. 188]. Цікавою та сприйнятливою є 

думка С. А. Тарарухіна, який характеризував мотив кримінального 

правопорушення як «один з елементів суб’єктивної сторони складу злочину у 

вигляді внутрішнього свідомого спонукання – прагнення до його вчинення 

(користь, помста, ревнощі, гнів тощо)» [14, с. 193]. 

Наявність мотивації та цілеспрямованості діяння, яке саме є суспільно-

небезпечним, свідчить про наявність умислу. Мотив, як спонукання до вчинення 

певного діяння, є усвідомленим «поштовхом» до того, через що, з яких причин 

особа вчиняє певні дії. Отже, особа усвідомлює певні дії, хоче їх настання. Як 

стверджував І. П. Лановенко, «чітке з’ясування ...мотивів і мети надає більш 

глибоке розуміння характеру і змісту вини особи в конкретному злочині» [13, с. 

188], оскільки мотив – це «активний стан психіки людини» [15, с. 283], який 

спонукає до певної дії. Слід акцентувати увагу на тому, що мотиви порушення 

прав пацієнта можуть як стосуватися самого пацієнта, так і не стосуватися його 

взагалі. Наприклад, мотивом відмови лікаря надати допомогу хворому може 

бути стан його сп’яніння, або негативний емоційний стан, у якому лікар 

опинився після конфлікту з керівництвом лікарні. З цього приводу 

Б. В. Харазішвілі вказував: «… вираз «мотив злочину» не передбачає, що мотив 

носить обов’язково злочинний характер, що він визначає суспільну 

небезпечність діяння. В дійсності, можливі випадки, коли мотив і мета самі по 

собі не є злочинними, але засоби і способи, що використовуються для досягнення 

певної мети, надають діянню караний характер» [16, с. 6]. 

Мета, як кінцева ціль вчинюваного, спрямовує дії, придає їм завершений зміст. 

Але, так само, мета, при складній формі вини при вчиненні порушення прав 

пацієнта може стосуватися зовсім не будь-яких наслідків. Наприклад, метою 

порушення правил випробовування ліків може бути бажання уникнути 

бюрократичних перепон в отриманні дозволу на такі випробування, хоча ліки 

необхідні, корисні і важливі для людей. Неповідомлення пацієнту певних 

особливостей проведення медичних процедур може бути цілеспрямованим, аби 

уникнути відмови через страх, і, в кінцевим випадку вчинене з прагненням 

врятувати пацієнту життя. 
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Слід також враховувати можливість «випадковості» порушення прав пацієнта, 

які стали причиною спричинення невипадкових кримінальних правопорушень, 

суспільна небезпечність яких не надто велика. Як стверджує Ю. В. Голік: «Серед 

них фактично не зустрічаються антисоціальні мотиви. В більшості своїй це або 

нейтральні, або позитивні мотиви» [17, с. 132]. Така випадковість не впливає на 

кваліфікацію діяння, але, вочевидь, має враховуватися при призначенні 

покарання. 

Виходячи з того, що форма вини при порушенні прав пацієнта є подвійною: 

ставлення медичного працівника до самого порушення прав пацієнта може бути 

умисним, але до наслідків – необережним. 

Якщо порушення – умисне, саме відносно діяння, то мотив і мета у суб’єкта 

можуть бути присутні. При цьому, вони свідчитимуть про мотивоване або 

цілеспрямоване порушення саме прав пацієнта, але не до злочинних наслідків, у 

разі необережного ставлення до наслідків, вони не можуть оцінюватися як мотив 

чи мета злочинного порушення прав пацієнта. 
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Матвійчук Олександр Валерійович  
викладач кафедри кримінального права, кримінології, цивільного та 

господарського права, 

кандидат юридичних наук 

ЗВО «Національна академія управління» 

 

    У кримінально-правовій літературі під предметом кримінального 

правопорушення розуміють предмети матеріального світу, з приводу яких чи у 

зв'язку з якими вчиняються кримінальні правопорушення [1, с. 61]. Крім того, 

деякі науковці заявляють, що юридично визначений предмет кримінального 

правопорушення ˗   це такий структурний, відносно самостійний компонент 

об'єкту, через який винна особа безпосередньо здійснює вплив на конкретні 

суспільні відносини в цілому [2, с. 295]. Проте розуміючи, що загальні 

теоретичні положення кримінального права щодо предмета кримінального 

правопорушення в юридичній літературі достатньо глибокого вивчені, 

зупинятися на їх дослідженні не будемо, а безпосередньо перейдемо до аналізу 

предмета кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 КК України. 

Дотримуючись позиції, що предмет досліджуваного складу кримінального 

правопорушення є самостійною ознакою складу кримінального правопорушення 

невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом 

виплат у вигляді грошових коштів, що існує поряд з 

безпосереднім об'єктом [3, с. 86], перейдемо до безпосереднього дослідження 

предмета, зазначеного в назві статті.    

Враховуючи зазначене нами вище слід з'ясувати, в якому співвідношенні 

знаходяться предмет кримінального правопорушення і предмет відносин. Так, 

В. Я. Тацій заявляє, що предметом суспільних відносин є усе те, з приводу чого 

або у зв'язку з чим існують самі ці відносини та, що предметом суспільних 

відносин можуть виступати, насамперед, різного роду фізичні тіла, речі 

(природні об'єкти, різні товари чи предмети, що не мають ознак товару), а також 

сама людина [1, с. 98-99]. З цим твердженням погоджується О. М. Олійничук 

[4, с. 67-68], зазначаючи, що суспільні відносини, які забезпечують умови з 

своєчасного одержання громадянами таких гарантованих державою виплат, як 

заробітної плати, стипендії, пенсії інших установлених законом виплат, є 

матеріальними, адже до їх складу входить матеріальний предмет [4, с. 67-68], 

передусім кошти, а саме гроші ˗ металеві й паперові знаки, що є мірою вартості 

закупівлі та продажу, в тому числі й електронні грошові засоби, які 

використовуються в електронній системі банківських послуг; капітал ˗ у 

відповідному значенні сукупність коштів (майно, гроші, нерухомість) 
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матеріальні цінності ˗ у речовій, матеріальній формі, у вигляді майна, товарів, 

предметів [5, с. 521, 651]. У цьому сенсі слід погодитися з І. О. Трубіним, що 

«електронні гроші ˗ це платіжний інструмент, який відображає кількісне 

вираження вартості грошового еквівалента, що забезпечується реальними 

грошовими коштами та має статус безстрокових грошових зобов'язань емітента 

на пред'явника в електронній формі, зберігаються та передаються на 

спеціальному електронному пристрої (носії), при цьому відповідна передача 

може сприйматися як здійснення платежу [6, с.  10]. Зазначене визначення 

відповідає і загальноприйнятим відповідним визначенням Європейського Союзу 

[7, с. 15]. Слід звернути увагу на те, що В. Я. Тацій вірно зазначає, що предметом 

суспільних відносин є усе те, з приводу чого або у зв’язку з цим існують саме ці 

відносини. Але в той же час шановний вчений не обґрунтовано схиляється до 

того, що ними можуть виступати різного роду фізичні тіла, речі (природні 

об’єкти, різні товари чи предмети, що не мають ознак товару), а також сама 

людина [1, с. 98-99]. З цим твердженням без всякого обґрунтування 

погоджується і О. М. Олейнічук, хоча в подальшому зазначає, що це суспільні 

відносини, які забезпечують умови зі своєчасного одержання громадянами 

гарантованих виплат, тобто робить суперечливе судження. У подальшому О. М. 

Олейнічук правильно зазначає, що структура будь-яких суспільних відносин 

незмінна і одним з її елементів є предмет суспільних відносин, якими б він 

властивостями не володів і в якій би формі він не виявлявся, у складі суспільних 

відносин він завжди є предметом цих відносин, його ніяк не можна називати 

чимось іншим (наприклад, предметом кримінального правопорушення або 

предметом посягання) і вивчатися він повинен лише як структурний елемент 

суспільних відносин. 

З метою належного з’ясування  предмета кримінального правопорушення, що 

стосується невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат, а також усунення дублювання напрямів дослідження, слід 

врахувати існуючі дослідження фахівців із цієї проблеми [8, с.304-308; 9, с.33-

60; 10, с.65-85; 11, с.72-92; 12, с. 386-391; 13, с.53-77, 82-83] та інші.  

Стосовно досліджуваного нами юридично-визначеного предмета 

кримінального правопорушення, який на нашу думку є альтернативним, це 

пояснюється тим, що альтернативний предмет кримінального правопорушення 

передається у нормах кримінального права декількома (два або більше) 

юридично загальними поняттями [2, с. 295]. 

При кваліфікації в складах кримінальних правопорушень з альтернативними 

предметами належить встановлювати щонайменше один із кола перелічених у 

відповідній диспозиції норми Особливої частини КК предметів. Якщо 

юридично-визначений предмет кримінального правопорушення (незалежно від 

його виду) прямо визначений у диспозиції такої норми Особливої частини КК, 

він набуває значення обов’язкової ознаки складу кримінального 

правопорушення, а отже підлягає обов’язковому встановленню та доказуванню 

за передбаченою процесуальною процедурою, слугує необхідною умовою 

підстави кримінальної відповідальності (ч.1 ст. 2 КК) [2, с. 296]. Зважаючи на те, 
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що перелік предметів зазначеного кримінального правопорушення є 

приблизним, тобто має бланкетний характер [1, с.102], то слід скористатися саме 

основними результатами дослідження авторів, що працювали в цій сфері. Так, 

П. П. Андрушко заявляє, що предметом цього кримінального правопорушення є 

грошові кошти, які повинні виплачуватися громадянам як заробітна плата, 

стипендії, пенсії чи інші встановлені законом виплати, на які вони мають право. 

Крім того, на його переконання, за певних умов, предметом цього кримінального 

правопорушення можуть бути і матеріальні цінності, що мають бути передані 

громадянам при здійсненні зазначених виплат, зокрема, при виплаті заробітної 

плати на сільськогосподарських чи переробних підприємствах у натуральній 

формі [8, с.304]. Із таким судженням можна погодитися, оскільки ч. 3 ст. 23 

Закону України «Про оплату праці» визначено, що колективним  договором,  як  

виняток,  може  бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за 

цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30% нарахованої за 

місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за 

вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для 

працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. Натомість, С. Я. Лихова у своїх розвідках зазначила, що предмет цього 

кримінального правопорушення становлять будь-які виплати, які передбачені 

законодавством про соціальний захист населення і які має право отримати особа 

[12, с. 391]. Нам уявляється, що таке визначення предмета цього кримінального 

правопорушення, в якому зазначається тільки законодавство про соціальний 

захист населення, є неповним, оскільки в ньому має бути зазначено і трудове 

законодавство України, де мають бути зазначені «будь-які виплати».  

Аналіз поглядів П. П. Андрушка та С. Я. Лихової, де вони використовують 

тотожні поняття «мають право» та «має право» на наш погляд є вдалим, оскільки 

саме вони уточнюють правовий характер таких виплат, а саме законність виплат 

відповідно громадянину та особі. У цьому контексті ми підтримуємо висновок 

В. В.Топчія про доцільність використання у диспозиції ст.175 КК терміну 

«особам» замість «громадянам» [13, с.83]. В. В. Топчій у своїй роботі обмежився 

лише аналізом видів предметів цього кримінального правопорушення та 

запропонував загальні ознаки предмета цього діяння, юридичний склад якого 

передбачений у диспозиції ст. 175 КК [13, с.75-77]. Зазначені В. В.Топчієм 

ознаки є сприйнятними. У той же час Н. Ю. Гронською сформульовано 

визначення аналогічного предмета досліджуваного нами кримінального 

правопорушення, як коштів або іншого передбаченого законом еквівалента для 

оплати праці і забезпечення соціальними виплатами, яке не суперечить 

сформульованому вище предмету кримінального правопорушення, а тому 

заслуговує на увагу. Погляди Ю. С. Варанкіної [9, с. 33-60] та Д. Л. Кокоріна [11, 

с.72-92] стосуються лише невиплати заробітної плати і є корисними для 

врахування в нашій роботі.  

Маючи комплексний окремий аналіз всіх складових частин альтернативного 

предмета складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 КК, ми 

пропонуємо замінити поняття «інші установлені законом виплати» на поняття 
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«інші види соціальних виплат та допомоги установлені законом», як таке, що 

відповідає положенням закріпленим у абз.1 та 3 ст. 46 Конституції України та 

конкретизує даний предмет. Ці зміни дозволять притягнути винних осіб до 

кримінальної відповідальності за ненадання соціально-економічних послуг, 

передбачених абз. 6 ч. 4 ст. 5 ЗУ «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 року 

№966-IV, а саме: задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання 

натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових 

компенсацій [14]. Адже невчасне надання або ненадання допомоги у натуральній 

формі, наприклад, палива перед настанням холодів або продуктів харчування у 

т.ч. більш як за один місяць, може призвести до загибелі людини, яка потребує 

такої допомоги тощо. 

Проведене нами опитування серед 300 працівників правоохоронних органів, 

прокуратури, суддів, захисників, представників особи та 300 студентів 

юридичних спеціальностей старших курсів вузів України, де одним із запитань 

було: «Із яким предметом кримінального правпорушенння, передбаченого ст.175 

КК України, Ви зустрічалися у своїй службовій чи професійній діяльності? / Ви 

або Ваші знайомі зустрічалися?» та за результатами проведення узагальнення 

судової практики щодо невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших 

установлених законом виплат проведених з 2007 по грудень 2020-й р. включно, 

показали, що, як правило, переважає предмет кримінального правопорушення 

щодо невиплати заробітної плати, а невиплати стипендій, пенсій, інших 

встановлених законом виплат мають лише поодинокі випадки. Попередні 

дослідження справ Європейського суду з прав людини показали, що вони, як 

правило, були порушені не за самим фактом невиплати заробітної плати, а 

стосовно тривалої затримки або невиконання судових рішень з цих невиплат. У 

той же час важливо зазначити, що значно більший відсоток відповідних 

кримінальних проваджень щодо невиплати стипендій, пенсій чи інших 

установлених законом виплат можна зустріти у постановах та ухвалах суду щодо 

звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст.175 КК. 

Враховуючи вищезазначене та відповідно до запропонованих нами змін, під 

предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 КК, слід 

розуміти безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 

видів соціальних виплат та допомог, установлених чинним законодавством 

України особам, які мають право на таку виплату у вигляді будь-яких коштів 

дозволених для таких виплат та своєчасного одержання такими особами 

гарантованих державою виплат, як заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 

видів соціальних виплат та допомог, установлених законом  
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Досліджуючи дане питання можемо дійшли висновку, що серед соціальних 

наук поняття «ідеологія» – одне із найсуперечливіших, через те, що воно 

включає в себе правову ідеологію, яка є складним і різнобічним суспільним 

явищем. Сьогодні, у час, коли громадянське суспільство перебуває тільки на 

шляху свого становлення, правова ідеологія повинна виступати наріжним 

каменем для побудови сильного, розвиненого громадянського суспільства. Про 

розвинену правову  державу  можна говорити лише тоді, коли вона сформувала 

стратегію бачення свого майбутнього державного розвитку, має систему ідеалів  

та цінностей, які задекларовані, гарантовані та захищені на державному рівні. 

Тому зробимо спробу дослідити виплив правової ідеології  на визначення 

національної стратегії та розбудови сучасної української держави.   

Міжнародна наукова спільнота досліджувала класифікацію ідеології та її 

місце у суспільному та державному життя і висвітила ці аспекти у роботах: 

Бараданта Л., Лумана Н., Фюре Ф., Лемберга О.,  Інгерсола Д., Макленнона Д. та 

ін. Проблемні аспекти поняття ідеології в національній науці  та визначення її 

структурних елементів знайшли відображення в роботах вітчизняних 

дослідників: Беха В.,Бабкіної О., Варзара І., Удовика Л., Волкова О., Харахаша 

Б., Валевського О., Гальчинського А., Ільїн І., та ін. 

Досліджуючи поняття «правової ідеології», варто згадати основний зміст 

поняття правосвідомість, тому що правова ідеологія є одним з її структурних 

елементів. Так,  І. О. Ільїн не дає єдиного універсального визначення 

правосвідомості, але зазначає, що правосвідомість – це воля до права, воля до 

мети права і здатність «самозаконно» мотивувати свої вчинки усвідомленням 

цієї мети. Він уважав, що безспірне коріння правосвідомості криється в повазі 

людини до самої себе, відчутті власної духовної гідності, здатності до 

самоконтролю і самоуправління при самостійному встановленні меж допустимої 

поведінки і взаємній повазі, і довірі сторін, що є підставою для приватних і 
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публічних правовідносин. Для І. О. Ільїна правосвідомість – це сукупність 

переконань щодо права, держави, всієї організації суспільного життя, це головне 

джерело природного права, а також універсальний зв’язок між правом і мораллю, 

між природним і позитивним правом. Духовно здорова й правильна 

правосвідомість – ось те, головне, чого потребує держава і право для свого 

процвітання [1, c. 22–23, 32–40; 2, с. 93].  

Правова ідеологія як сукупність ідей, поглядів, уявлень і принципів, що в 

концентрованому вигляді відображають й оцінюють правову дійсність, 

представляє собою важливий чинник формування правової держави та 

громадянського суспільства. Значний вплив на становлення різноманітних 

інституцій громадянського суспільства має Конституція України, зокрема через 

закріплення найважливіших політико-правових конституційних принципів, 

згідно з якими повинні діяти не тільки держава, а й інститути громадянського 

суспільства (права людини, політична та ідеологічна багатоманітність, 

законність тощо) [3, с. 29].  

Правова ідеологія – доволі складне суспільне явище, що є своєрідною 

системою політичної інтерпретації, раціонального вираження й обґрунтування 

значущих для певного суб’єкта у цей історичний момент ціннісних властивостей, 

якостей, сторін, ознак правової реальності [4, с. 33]. Саме правова ідеологія 

відіграє провідну роль у будь якій сучасній, правовій,  демократичній державі. 

Передусім це зумовлено тим, що від правової ідеології напряму залежить 

політичний, економічний, культурний, соціальний розвиток країни, суспільства, 

дотримання, гарантування та захист прав і свобод людини і громадянина, а також 

усвідомлення норм і принципів права. Правова ідеологія, будучи 

багаторівневою, може знаходити свій вираз у Конституції, законах, письмових 

документах, програмних реформах, а також усних заявах професійних політиків. 

Звідси випливає, що немає країни у світі, яка б не мала своєї правової ідеології. 

Правова ідеологія дозволяє забезпечити цілісність вітчизняного правового 

простору, його системність шляхом налагодження та забезпечення процесу 

продукування, виробництва та застосування закону відповідно до особливостей 

інноваційного розвитку українського суспільства, нормативно-правового 

регулювання соціальних відносин, забезпечувати єдність закону і соціальної 

практики (що традиційно покладається на право), а також забезпечити 

позиціонування України як демократичної країни, правової держави та 

громадянського суспільства в європейському та світовому співтоваристві 

народів і держав. Поки що ж діяльність України пов’язується виключно з 

державою чи органами державної влади, тоді як роль організацій громадянського 

суспільства, передусім неурядових, підприємницьких структур, фізичних осіб 

зведена до мінімуму. 

 Не менш важливе завдання, що покладається на правову ідеологію, полягає 

в її здатності до нормативно-правового, а значить і соціально-політичного, 

інноваційно-технологічного конструювання вітчизняного та європейського 

простору відповідно до національних інтересів, а значить і формування 

позитивного іміджу України як держави, країни і суспільства. 
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Якщо звернутися до Великого тлумачного словника сучасної української 

мови, то поняття «стратегія» означає спосіб дії, лінію поведінки когось. 

Використовуючи логічний метод пізнання, можна зробити висновок, що 

«національна стратегія розбудови держави» розуміється саме як конкретно 

визначена спільними зусиллями органів державної влади та громадянського 

суспільства на основі міжнародно-правових та національних стандартів 

діяльність, що складається з чітко визначених сфер та видів діяльності стосовно 

відповідного об'єкта, а також формування потужної судової практики, здатної 

забезпечити захист прав і свобод людини, гарантія дотримання цих прав усіма 

суб’єктами держави, підтримка  національних та державних програм розвитку 

суспільства, тощо. 

Тому досліджуючи сучасну стратегію розвитку та розбудови держави і 

вплив на неї правової ідеології,  ми дійшли висновку, що правова ідеологія як 

складова загальної ідеології, не тільки виробляє певне розуміння соціальної 

дійсності, перспектив її розвитку, а й сприяє утвердженню певного 

громадянського порядку, пропонує цінності, ідеали, норми права, які  створюють 

Україну як країну та перспективи її розвитку. 

Вплив правової ідеології на процеси правового регулювання 

прослідковується не лише на загально правовому рівні, коли цілеспрямований 

характер розвитку правових відносин і їх нормативного регулювання вимагає 

відповідної правової ідеології, а й на рівні конкретних державно-правових 

реформ, які в процесі своєї реалізації передбачають фундаментальні ідеологічні 

зміни на рівні правосвідомості громадян у частині їхнього сприйняття права, 

його основних завдань, функцій, цінностей і державної влади. Слід підсумувати, 

що цінність ідеології полягає в тому, що вона є вагомим фактором формування 

суспільства та виховання людей. 
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У доктрині кримінального права питання щодо суб’єкта кримінального 

правопорушення є достатньо дискусійним, адже в ряді моментів, що 

характеризують даний елемент складу кримінального правопорушення відсутня 

єдність поглядів серед науковців. У той же час уперше законодавче визначення 

суб’єкта кримінального правопорушення визначено у ч. 1 ст. 18 КК 2001 року, 

зокрема: «Суб’єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, 

яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до цього 

Кодексу може наставати кримінальна відповідальність», натомість ч. 2 ст. 18 КК 

надає визначення спеціального суб’єкта кримінального правопорушення, яким є 

«…фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, кримінальне правопорушення, суб’єктом якого може бути 

лише певна особа» [1]. Закон виключає кримінальну відповідальність за 

передбачуване кримінальне правопорушення, за умови відсутності однієї з ознак 

загального суб’єкта кримінального правопорушення, а для спеціального суб’єкта 

– ознак спеціального суб’єкта кримінального правопорушення у конкретному 

складі кримінального правопорушення [2, с. 74, 77]. Вказані вимоги стосуються 

також кримінального правопорушення, передбаченого ст. 139 КК . 

    В юридичній літературі наявні різні погляди авторів щодо питання визначення 

спеціального суб’єкта (медичний працівник) кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 139 КК.: 1) Т.Ю. Тарасевич наголошує, що «медичним 

працівником як спеціальним суб’єктом кримінального правопорушення є 

фізична осудна особа, що досягла 18 років та відповідає кваліфікаційним 

вимогам (має належну медичну освіту, наявну спеціалізацію за відповідною 

спеціальністю медичного профілю та підвищення кваліфікації), а також 

отримала документ, що надає право на зайняття медичною діяльністю в Україні, 

зокрема здійснює професійні обов’язки із надання медичної допомоги 

пацієнтам» [3, с. 138]; 2) І.М. Філь стверджує, що «під поняттям «медичний 

працівник» варто розуміти фізичну повнолітню осудну особу, що має спеціальну 

освіту та відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, а також виконує 
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професійні обов’язки із медичної допомоги» [4, с. 98]; 3) Г.В. Чеботарьова 

зазначає, що «медичний працівник – це співробітник, який надає медичну 

допомогу або медичні послуги на професійній основі, і це є основним родом його 

діяльності, має відповідну освіту, а також здійснює професійні обов’язки за 

певною медичною спеціальністю, зокрема й фахівці, які, в установленому 

законом порядку, надають лікувально-профілактичну допомогу поза закладами 

охорони здоров’я на професійній основі» [5, с. 271]; 4) Л.М. Назмутдинова 

запевняє, що суб’єктом вказаного кримінального правопорушення «є медичний 

працівник за умови, що він має знання у сфері медицини та документ (диплом), 

що підтверджує його правовий статус, а також він зобов’язаний надавати 

допомогу хворим, тобто це лікар, медсестра, акушерка, фельдшер» [6, с. 104-

105]; 5) І.В. Івшин підкреслює, «що під поняттям «медичний працівник» як 

спеціальний суб’єкт професійних кримінальних правопорушень проти життя і 

здоров’я необхідно розуміти фізичну осудну особу, яка досягла 16 років та 

отримала законне право на зайняття відповідним видом медичної діяльності та 

зобов’язана, відповідно до законодавства, надавати медичну допомогу 

громадянам» [7, с. 148]; 6) В.В. Татаркін вказує, що «суб’єктом зазначеного 

кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла 16 років – 

медичний працівник, який працює у державному чи приватному медичному 

закладі, а також медичний працівник, який займається індивідуальною 

підприємницькою діяльністю у сфері охорони здоров’я, зокрема й особи, які 

зобов’язані надавати першу медичну допомогу відповідно до закону чи 

спеціального правила» [8, с. 93]; 7) Н.В. Мірошниченко наполягає на тому, що 

«що суб’єктом кримінального правопорушення ненадання допомоги хворому 

(ст. 124 КК РФ) є медичні працівники, фармацевти, співробітники міліції, 

пожежної служб та ін., зокрема важливою умовою настання кримінальної 

відповідальності для медичних працівників – це зайняття медичною практикою, 

тобто лікар, акушер, фельдшер та інші особи, які мають медичну освіту, але не 

займаються медичною практикою…» [9, с. 88]; 8) О.Г. Берило зазначає, «що 

спеціальним суб’єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 139 

КК є медичний працівник – фізична особа, яка отримала медичну чи іншу 

спеціальну освіту і має змогу займатись медичною діяльність відповідно до 

чинного законодавства та працює у закладі охорони здоров’я, а також до 

трудових обов’язків якої входить здійснення медичної діяльності» [10, с. 138]; 

9) В.В. Ботякова запевняє,  «що суб’єктом кримінального правопорушення… є 

фізична осудна особа, яка до моменту вчинення кримінального правопорушення 

досягла віку 16 років, має вищу або середню медичну чи іншу спеціальну освіту, 

яку отримала в установленому законом порядку та працює в державному або 

комунальному чи приватному закладі охорони здоров’я, чи є науково-

педагогічним працівником закладу вищої/післядипломної освіти, що забезпечує 

підготовку кадрів у галузі охорони здоров’я, за наявності у нього сертифіката 

лікаря-спеціаліста і дозволу керівника закладу охорони здоров’я щодо надання 

медичної допомоги, або  є фізичною особою-підприємцем, що зареєстрована та 

має ліцензію на провадження господарської діяльності щодо медичної практики 
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і, відповідно до чинного законодавства, зобов’язана надавати медичну допомогу 

будь-якій особі, що її потребує, якщо наявна можливість, а також відсутні 

перешкоди для виконання дій, які ліквідують небезпеку для життя й здоров’я 

потерпілого» [11, с. 22].  

    З метою належного з'ясування суб'єкта кримінального правопорушення 

передбаченого ст. 139 КК виокремимо  з існуючих поглядів позитивні 

положення: 1) це фізична осудна особа, яка до моменту вчинення кримінального 

правопорушення досягла віку 16 років ( В.В. Ботякова, І.В. Івшин, В.В. Татаркін); 

2) це медичний працівник як спеціальний суб'єкт кримінального 

правопорушення (Т.Ю. Тарасевич, І.В. Івшин); 3) це медичний працівник, який 

має вищу або середню медичну чи іншу спеціальну освіту, яку отримав в 

установленому законом порядку та працює в державному або комунальному чи 

приватному закладі охорони здоров'я, чи є науково-педагогічним працівником 

закладу вищої післядипломної освіти, що забезпечує підготовку кадрів у галузі 

охорони здоров'я, за наявності у нього сертифіката лікаря-спеціаліста і дозволу 

керівника закладу охорони здоров'я щодо надання медичної допомоги, або є 

фізичною особою підприємцем, що зареєстрована та має ліцензію на проведення 

господарської діяльності щодо медичної практики і, відповідно до чинного 

законодавства, зобов'язана надавати медичну допомогу будь-якій особі, що її 

потребує, якщо є наявна можливість, а також відсутні перешкоди для виконання 

дій, які ліквідують небезпеку для життя й здоров'я потерпілого (В.В. Ботякова). 

    Слід погодитися з думкою О.Г. Берила, що «незаймана посада, а саме професія 

(функціональна належність) є вирішальним чинником для встановлення суб'єкта 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 139 КК» [10, с. 135]. Це 

означає, що медичний працівник як спеціальний суб'єкт кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 139 КК, не є службовою особою, оскільки 

під час виконання своїх професійних обов'язків, зокрема надання медичної 

допомоги, він не здійснює організаційно-розпорядчих або адміністративно-

господарських функцій [11, с. 21] 

    Зазначені нами позитивні положення з існуючих поглядів ще недостатні для 

формулювання об'єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 139 

КК. Необхідно звернутися до нормативно-правових актів, що стосуються 

означеної нами сфери. Так, ч.1 ст. 74 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я» визначено, що медичну діяльність можуть 

здійснювати лише особи, які отримали відповідну спеціальну освіту, а також 

відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам [12]. Натомість ч. 1 ст. 75 

вказаного документа встановлено, що підготовку, перепідготовку й підвищення 

кваліфікації медичних працівників здійснюють середні спеціальні та вищі 

навчальні і наукові заклади, а також заклади підвищення кваліфікації й 

перепідготовки кадрів [12].   

    Відповідність спеціальним освітнім, а також кадровим вимогам медичних 

працівників із числа лікарів засвідчується: 1) документом про вищу освіту 

державного зразка; 2) сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка, 

який виданий вищим медичним навчальним закладом, зокрема закладом 
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післядипломної освіти; 3) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації 

(при наявності); 4) посвідченням про присвоєння/підтвердження відповідної 

кваліфікаційної категорії із лікарських спеціальностей (при наявності) [13]. 

Натомість відповідність спеціальним освітнім, а також кадровим вимогам 

молодших спеціалістів із медичною освітою має бути підтверджена: 1) дипломом 

про вищу освіту державного зразка (молодший спеціаліст); 2) свідоцтвом про 

проходження спеціалізації; 3) свідоцтвом про проходження підвищення 

кваліфікації, а також перепідготовки молодших спеціалістів із медичною 

освітою встановленого зразка (при наявності); 4) посвідченням про 

присвоєння/підтвердження відповідної кваліфікаційної категорії зі спеціальності 

молодшого спеціаліста із медичною освітою встановленого зразка (при 

наявності) [13]. Тобто, наприклад, кваліфікаційними вимогами до посади «сестра 

медична» є наявність у особи неповної вищої (молодший спеціаліст) чи базової 

вищої освіти (бакалавр) саме за напрямом підготовки «Медицина», а також 

спеціальністю «Сестринська справа» або «Лікувальна справа» чи «Акушерська 

справа»; відповідно спеціалізація за профілем роботи; зокрема без вимог щодо 

стажу роботи [14]. 

    Серед основних завдань атестації лікарів є саме оцінка виконання лікарями 

вимог стосовно отримання післядипломної освіти в інтернатурі, а також 

підвищення кваліфікації й проходження безперервного професійного розвитку 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення 

про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 

здоров’я» від 28 березня 2018 року № 302 [15; 235].  Відповідно до Порядку 

проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного 

професійного розвитку лікарів» визначено 3 види атестації лікарів: а) атестація 

на визначення знань, а також практичних навичок із 

присвоєнням/підтвердженням звання «лікар-спеціаліст», б) атестація на 

присвоєння кваліфікаційної категорії та в) атестація на підтвердження 

кваліфікаційної категорії [15]. Відповідно до Положення про систему 

безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року 

№ 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного 

розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» встановлено, що під безперервним 

професійним розвитком фахівців галузі охорони здоров’я варто розуміти 

безперервний процес навчання, а також удосконалення професійних 

компетентностей фахівців вже після того, як вони здобули вищу освіту у сфері 

охорони здоров’я й післядипломної освіти в інтернатурі, який надає змогу 

покращувати чи підтримувати стандарти професійної діяльності фахівців згідно 

із потребами сфери охорони здоров’я, зокрема триває впродовж усього періоду 

професійної діяльності [16]. Необхідно звернути увагу на той факт, що після 

здобуття вищої освіти у сфері охорони здоров’я, а також проходження 

інтернатури й отримання кваліфікації з метою подальшої атестації відповідно до 

чинного законодавства, кожен фахівець сфери охорони здоров’я зобов’язаний 
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виконувати вимоги щодо безперервного професійного розвитку, адже результати 

його проходження враховуються при атестації щодо присвоєння чи 

підтвердження кваліфікаційної категорії або продовження дії ліцензії щодо 

провадження господарської діяльності із медичної практики [16]. Натомість 

атестація молодших спеціалістів із медичною освітою визначена Положенням 

про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, яке затверджене 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 року № 742, 

відповідно до якого встановлено два види атестації: 1) атестація на присвоєння 

кваліфікаційної категорії та 2) атестація на підтвердження кваліфікаційної 

категорії [17]. 

    Погоджуємось із думкою І.М. Філь, яка упевнена, що однією із спеціальних 

ознак суб’єкта кримінального правопорушення (медичний працівник) є 

виконання ним професійних обов’язків щодо надання медичної допомоги, 

враховуючи зазначене, медичними працівниками слід визнавати професіоналів 

із медичною освітою (лікарів) та молодших спеціалістів із медичною освітою 

(зокрема медичних сестер, фельдшерів, акушерок) [4, с. 97]. Лікар – це особа, яка 

отримала повну вищу медичну освіту [18, с. 432], натомість медична сестра -  

спеціаліст із середньою медичною освітою, який працює під керівництвом лікаря 

у лікувально-профілактичних закладах [19, с. 406]. Фельдшером є медичний 

працівник із середньою спеціальною медичною освітою, який має право 

працювати помічником лікаря у лікувально-профілактичних закладах [20, с. 

244], зокрема під поняттям «акушерка» варто розуміти медичного працівника із 

спеціальною середньою освітою, який надає лікувально-профілактичну 

акушерсько-гінекологічну допомогу [21, с. 194].    

    Спеціальним суб’єктом (медичний працівник) кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 139 КК може бути як громадянин України 

або іноземець, так і особа без громадянства [11, с. 22]. Відповідно до ст. 74 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

встановлено, що особи, які пройшли медичну підготовку в навчальних закладах 

зарубіжних держав можуть допускатись до здійснення професійної діяльності, 

зокрема після перевірки їх кваліфікації, у встановленому МОЗ порядку, за умови 

що інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами в яких 

Україна бере участь [12]. З метою визначення відповідності рівня кваліфікації 

даних осіб кваліфікаційним вимогам, їм можуть бути визначені додаткові умови: 

1) для лікарів: а) підготовка в інтернатурі, б) на курсах спеціалізації, 

в) стажування з присвоєнням/підтвердженням звання лікаря-спеціаліста, 

г) легалізація кваліфікаційної категорії; 2) для фахівців – курси спеціалізації або 

вдосконалення [22]. 

На підставі проведеного дослідження можна сформулювати визначення 

суб'єкта кримінального правопорушення, передбаченого ст. 139 КК України: 

«таким є медичний працівник (спеціальний суб'єкт), тобто фізична осудна особа 

(громадянин України, особа без громадянства, громадянин іноземної держави), 

якій до моменту вчинення кримінального правопорушення виповнився вік 

кримінальної відповідальності, що має вищу або середню медичну чи іншу 
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спеціальну освіту, яку отримала в установленому законом порядку та працює в 

державному або комунальному чи приватному закладі охорони здоров'я чи є 

науково-педагогічним працівником закладу вищої освіти (післядипломної 

освіти, що забезпечує підготовку кадрів у галузі охорони здоров'я, за наявності у 

нього сертифіката лікаря-спеціаліста і дозволу керівника закладу охорони 

здоров'я щодо надання медичної допомоги, або є фізичною особою-

підприємцем, що зареєстрована та має ліцензію на проведення господарської 

діяльності щодо медичної практики і, відповідно до чинного законодавства, 

зобов'язана надавати медичну допомогу будь-якій особі, що її потребує, якщо є 

наявна для цього можливість, а також відсутні перешкоди для виконання дій, які 

усувають небезпеку для життя і здоров'я потерпілого». 
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Стосунки всередині суспільства мають формуватися на основі 

усвідомлення невід’ємності і неспростовності природних прав людини. На них 

має спиратися позитивне законодавство держави. Вони є запорукою 

ефективності усієї системи соціальних відносин, що існують у суспільстві та 

мають відповідний механізм свого забезпечення у правовій, демократичній 

державі.  

Становлення і розвиток прав людини завжди супроводжувався боротьбою 

доктрин і традицій, що характерні для певної країни. І, як наголошують 

українські вчені, саме на основі поєднання природної і позитивістської 

концепцій прав людини і стало можливим закріплення фундаментальних свобод 

у конституціях демократичних держав [1, с. 87]. Зокрема, Основний закон нашої 

держави, яка конституційно заявила про себе як про правову і демократичну, 

містить положення, згідно якого людина визнається найвищою соціальною 

цінністю. 

Н. Оніщенко пише про так зване демократичне право, тобто право, яке 

передусім є виразником інтересів народу або, принаймні, його більшої частини; 

виражає інтереси відповідних соціумів, захищає права, свободи та законні 

інтереси представників цих соціумів. Демократичне право має бути взірцем 

свободи, зосередженням справедливості, гарантом рівності прав на 

самореалізацію, захистом від агресії держави. Цінність такого права обумовлена 

його здатністю бути метою і засобом для задоволення соціально-справедливих 

потреб індивідів і суспільства, утверджуючи справедливі й гуманні засади у 

взаємовідносинах особи і влади, держави і суспільства. Тобто сутність 

демократичного права, на переконання Н. Оніщенко, полягає у тому, що воно 

повинно слугувати інтересам людини [2, с. 141–142, 147]. 

З огляду на це основою демократичних цінностей можна назвати права і 

свободи людини, які становлять невід’ємний компонент права (законодавства) і 

потребує гарантування і захисту з боку держави та законодавства, що є 

відображенням розвитку демократії.  

У літературі наголошується, що демократією є передусім система ретельно 

підготовлених і суворо дотримуваних законів, що регламентують усі сфери 

життя держави, гарантують права й обов’язки громадян [3, с. 36]. 

Отже, розвиток і зміцнення демократичної, соціальної, правової держави 

неможливе без утвердження прав і свобод людини. Існування прав і свобод 

людини ставить на порядок денний питання про їх гарантування, що виступає 
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своєрідним зовнішнім методом обмеження влади, яка завжди прагне до 

саморозширення і посилення своєї присутності в усіх сферах життя людства.  

За нормальної взаємодії влади і права, що цілком природно за умов 

демократичного суспільства і державного ладу, відбувається їх взаємне 

«притирання» і, більше того, взаємне збагачення. Саме тоді набувають реального 

значення положення і формули про «правову державу», «верховенство права», 

«панування права» [4, с. 69–70]. 

Водночас, реалізація ідеологеми «демократія – влада народу» без 

врахування конкретних умов країн із перехідною економікою, до якої, зокрема, 

належить Україна, призводить до порушення тих самих прав, захищати які вона 

покликана. Традиційні для західних країн механізми контролю за владою з боку 

суспільства шляхом виборів до органів держави раз на чотири або п’ять років не 

спрацювали у країні, де був відсутній той самий середній клас. Держава вийшла 

з-під контролю суспільства та почала в особі своїх посадовців зловживати 

власними повноваженнями. З цього випливає висновок, що потрібні нові 

інституційні механізми здійснення контролю за владою у перехідних країнах. 

О. Богінич також пропонує для посилення контролю за діяльністю органів 

держави введення щорічного звітування вищих посадових осіб держави 

(президента, депутатів, інших осіб, що обираються громадою) щодо виконання 

своїх обов’язків. У випадку негативної оцінки з боку громадськості такі посадові 

особи повинні піти у відставку (у випадку скоєння правопорушень – притягатися 

до відповідальності). Слід розглядати порушення передвиборчої програми ними 

як шахрайство, що повинно мати своїм наслідком настання для останніх 

юридичної відповідальності. Для підвищення відповідальності посадових осіб 

можливим є укладення контракту між ними та громадянським суспільством на 

виконання державних функцій, встановлення їм заробітної плати роботодавцем, 

яким є суспільство [5, с. 221–222].  

Зазначене, на нашу думку, дійсно сприяло б утвердженню принципу 

рівності як демократичної цінності, що збалансувала б відносини між державною 

владою і суспільством. 

В. Культенко охарактеризовує реальний стан української державності як 

авторитарний. У ньому присутні елементи демократизму, як то: автономія особи 

й суспільства від влади в неполітичних сферах, існує недержавний сектор 

економіки, формальний розподіл гілок влади, багатопартійність та система 

виборів. Однак, домінування виконавчої влади, зрощення державного апарату з 

апаратом правлячої партії, переважання силових методів управління, відсутність 

реальної сили громадських організацій в значно гірший бік відрізняють 

українську державу від правових демократичних держав. Країна перебуває у 

хиткому стані, коли можливий її перехід як до демократії, так і до тоталітаризму 

[6, с. 10].  

Як справедливо наголошується у науковій літературі, «політичний режим є 

демократичним тільки в разі, якщо він представляє інтереси широких верств 

населення. Політична еліта повинна правити в інтересах більшості суспільства, 

а не для вигоди привілейованої меншості. Демократія виходить з цінності кожної 
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людини, тому прагне до створення цивілізованих умов життя для всіх громадян 

незалежно від багатства і таланту» [7].  

Нині втілюється у життя нова концепція взаємовідносин української 

держави і особи з пріоритетом останньої, адже категорія прав людини діє 

виключно у стосунках між людиною і владою. І в цьому закладено принципи 

демократії. Права людини – це межі влади. Вони визначають ту сферу 

життєдіяльності людини, в яку влада (держава) не може втручатись і ті обов'язки, 

які має держава щодо людини. Стосунки між людиною і владою передбачають 

особливий характер: «...Концепція прав людини ґрунтується на трьох 

положеннях: по-перше, кожна влада обмежена; по-друге, кожна людина має свій 

автономний світ, втручатися в який не може жодна сила; по-третє, кожна людина 

захищаючи свої права, може висунути претензії до держави» [8, с. 227-233].  

Зокрема, Н. Оніщенко визначає поняття прав людини саме у розрізі 

передусім обов’язків, а не прав. Так, вчена пише, що «права людини – це 

формально визначені у відповідний спосіб зафіксовані обов’язки держави» [9, с. 

14]. 

Українська правники, також аналізуючи саме такий аспект, наголошують 

на  тому, що «у особи по відношенню до держави є права, а на державі лежать 

обов’язки по відношенню до особи, громадянина. Закріплюючи в праві міру 

свободи, держава в цих же межах самообмежується у власних рішеннях і діях, 

бере на себе зобов’язання забезпечити справедливість у відносинах з кожною 

особою. З огляду на це зазначається що права і свободи людини – це її соціальні 

можливості в різних сферах життя: економічній, політичній, соціальній, 

культурній, особистій. Їх обсяг свідчить про рівень демократизму 

громадянського суспільства» [10, с. 12-13]. 

Отже, «держава визнає автономію особи щодо себе, захищає, охороняє від 

свавілля права людини, які стають ядром усієї правової системи. Закони та інші 

нормативні акти, які видає держава, узгоджуються з правами людини, 

підпорядковані принципу їх непорушності. Саме тому непорушність прав 

людини, її честі й гідності, її інтересів, їх охорона і гарантування – один із 

принципів правової держави» [3, с. 97].  

Сьогодні визначаються орієнтири у взаємовідносинах держави і людини – 

свобода, рівність, верховенство права, універсальність прав людини. І на цих 

засадах, принципах, окрім закріплених за людиною фактичним обсягом прав і 

обов’язків, здійснюється користування цими правами і свободами. Українське 

громадянське суспільство повинно отримати можливість розвиватися незалежно 

від державних процесів, спираючись на власний потенціал. Людина, як його 

складова, має усвідомити себе як мету й найвищу соціальну цінність. У даному 

контексті зростає роль демократичної, правової держави і громадянського 

суспільства щодо забезпечення прав людини, її честі, гідності та природного 

суверенітету.  

   

 

 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

205 

 

Список літератури: 

1. Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в 

Україні : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 

лютого 1998 р. Київ : Гнозис, 1998. 226 с. 

2. Оніщенко Н. М. До питання про демократичний правовий розвиток (деякі 

теоретичні узагальнення) // Право України. 2013. № 8. С. 141–147. 

3. Полякова Т. М. Право и политика. Спецкурс для студентов гуманитарных 

вузов : учебно-метод. пособие. Майкоп :  Изд-во Адыгейского гос. ун-та, 2001. 

99 с.  

4. Мохонько А. В. Правові та політичні норми в системі соціального 

регулювання (теоретико-правові аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 

12.00.01. Київ, 2012. 203 с. 

5. Богінич О. Л. Принцип рівності : міфологеми правосвідомості та реалії 

правового життя (досвід України) // Принцип рівності у праві: теорія і практика 

: монографія / за заг. ред. Н. М. Оніщенко. Київ : Юридична думка, 2014. С. 206–

223. 

6. Культенко В. І. Історико-філософська реконструкція концепції 

природного права в контексті аналізу перехідних суспільства: автореф. … канд. 

філос. наук. Київ, 2004. 24 с. 

7. Швець В. Особливості становлення демократії та впровадження 

демократичних цінностей в Україні і світі // Віче. 2010. № 17. URL: 

http://www.viche.info/journal/2183/.  

8. Львова О. Л. Людина як найвища соціальна цінність (через призму 

християнського світогляду та реальності) // Альманах права: Правовий 

світогляд: людина і право. Вип. 5. Київ : Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, 2014. С. 227-233.  

9. Оніщенко Н. М. Правова доктрина, юридична наука та захист прав 

людини (коефіцієнт корисної дії) // Альманах права. Роль правової доктрини у 

забезпеченні прав людини. Вип. 11. Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України, 2020. С. 11-15. 

10. Зайчук О. В., Журавський В. С. Правова держава, громадянське 

суспільство, особа: сучасні виміри та трансформації // Проблеми реалізації прав 

і свобод людини та громадянина в Україні / за заг. ред. Н. М. Оніщенко, О. В. 

Зайчука. Київ : Юрид. думка, 2007. С. 6-45. 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

206  

MANAGEMENT, MARKETING 

 

ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Mіщенко Володимир Акимович 
 доктор економічних наук, професор 

 Національний Технічний Університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Авершін Сергій Володимирович 
заступник голови правління АК  ФЕД 

 

           Протягом лише останніх 10-13 років питання науково -_методичного й 

організаційно-управлінського забезпечення розвитку кластерних формувань в 

Україні набувають загальнодержавного значення.  Основні напрями кластерного 

розвитку були започатковані в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України 

"Український прорив: для людей, а не політиків", затвердженій Постановою 

Уряду Україні 16 січня 2008 р. № 14 [1]. У цій Програмі серед основних 

стратегічних орієнтирів економічної політики виділені наступні пріоритети: 1) 

економічне стимулювання створення конкурентоспроможних виробництв, 

залучення ресурсного потенціалу регіонів, забезпечення розвитку їх науково-

технічного та інноваційного потенціалу, подолання депресивних територій, 

створення умов для формування у кожному регіоні високотехнологічного 

господарського комплексу, в тому числі на кластерній основі; 2) визначення на 

законодавчому рівні та запровадження страхування ризиків реалізації 

інноваційних проектів, створення інноваційних та екоінноваційних кластерів; 3) 

розроблення національної концепції міжнародного науково–технічного 

співробітництва, яка передбачатиме: напрями участі вітчизняних суб'єктів 

господарювання у міжнародній науково–виробничій кооперації, зокрема у 

транснаціональних інноваційно–інвестиційних кластерах; 4) заохочення 

об'єднання малих та середніх підприємств у ділові мережі та формування 

регіональних кластерів підприємств та інституцій; 5) оптимізація регіональних та 

міжрегіональних промислових комплексів; сприяння створенню регіональних  

промислових кластерів, передусім у найбільш наукоємних і високотехнологічних 

галузях та виробництвах, здатних кардинально змінити економічний і науково-

технічний потенціал промисловості. 

        Сьогодні використання кластерного підходу займає одне з ключових 

пріоритетів  в стратегіях соціально–економічного розвитку багатьох країн. У 

науковій літературі розглядаються переважно такі види  політики:  промислова, 

інвестиційна, інноваційна,   кадрова, соціальна,  політика малого бізнесу.  Автори 

Концепції кластерної політики в Україні [ 2, с.5–15] з урахуванням галузевої 

специфіки виділяють наступні типи кластерів: дискретні, процесні, інноваційні і 
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"творчі", туристичні, транспортно-логістичні, будівельні та кластери змішаних 

типів. Для реалізації поставленої мети пропонувалися основні завдання 

кластерної  політики: 1) формування умов для ефективного організаційного 

розвитку кластерів; 2) забезпечення ефективної підтримки проектів, спрямованих 

на підвищення конкурентоспроможності учасників кластера, особливо шляхом 

розвитку малого і середнього підприємництва; 3) проведення активної  

інноваційної і технологічної політики; 4) удосконалення освітньої політики; 4) 

формування ціленаправленої політики залучення інвестицій;  5) формування 

політики розвитку експорту;  6)  формування політики розвитку  транспортної і 

енергетичної інфраструктури; 7) формування розвитку галузей економіки; 8) 

забезпечення ефективної методичної, інформаційно–консультаційної і освітньої 

підтримки реалізації кластерної політики на регіональному і галузевому рівні.                

Слід зазначити, що Концепція  не отримала необхідної підтримки  на державному 

рівні.  В 2020 році появилася Національна програма кластерного розвитку до 2027 

року[ 3 ]. В ній констатується, що  державна кластерна політика   національного 

та регіонального рівнів, як і її інструменти, в Україні перебувають лише на стадії 

становлення і фактично не отримали розвитку за роки незалежності. В 

українському законодавстві налічується кілька десятків законодавчих та 

нормативно-правових актів, в яких згадуються кластери. Проте жодного 

законодавчого або нормативно-правового акту, де б кластерний розвиток був 

об’єктом державного регулювання,  прийнято не було.  В країні діють близько 50 

кластерних ініціатив та кластерів, 22 з них є на платформі ECCP.  

       В цьому документі відмічається, що в останні роки відбувається висока 

динаміка такого розвитку, але є ряд недоліків в цьому процесі: 1) На 

національному рівні не існує ніякого централізованого обліку  щодо кількості 

діючих кластерів, їх відповідності критеріям якості, обліку по окремим секторам, 

відповідності економічним пріоритетам тощо. 2) Кластерний рух недостатньо 

синхронізований й не завжди відповідає пріоритетам економічного розвитку 

регіонів та економіки країни в цілому. Зокрема, є значний дисбаланс між 

кількістю ІТ та агрокластерів, й такими, що діють в промислових секторах. 

Діючих кластерів в промисловості, зокрема, в середньо-та високотехнологічних 

секторах – не більше 10 в Україні. 3) Більшість організацій, які називають себе 

кластерами, не підпадають під європейські визначення кластеру (стосується 

більше 50% так званих «ІТ-кластерів» в країні), а скоріше є регіональними 

секторальними асоціаціями, що об’єднують вузьке коло 1–2 категорій учасників 

ринку і слабо інтегруються в регіональні ланцюги доданої вартості. 4) Існуючі 

активні «не хайтек» кластери не мають інтегрованих політик та програм по 

розвитку інновацій та діджиталізації – зазвичай ці речі, розділяються та 

виносяться окремо. 5) Чимало кластерних ініціатив виникають, але далі швидко 

«заморожуються». Обліку діючих й недіючих кластерів в країні немає. 6) 

Системні процеси обміну кращими практиками, кваліфікації та просування 

кластерів в Україні не налагоджені й не є регулярними.  На думку авторів цієї ж 

програми, головною причиною цього стану є відсутність узгоджених та діючих 

політик національного рівня, а також відповідальних національних органів. 

Найбільшим негативним чинником впливу є відсутність в державі сучасної 
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промислової стратегії та політики, де саме мала б фігурувати кластерна політика, 

як один з головних інструментів розвитку промисловості та промислових 

інновацій на регіональному рівні. 

            В Національній програмі кластерного розвитку до 2027 року [3] 

відмічається, що головною метою кластерних політик є «покращення 

конкурентоспроможності цільових секторів економіки та їх суб'єктів (головним 

чином, МСП) на регіональному та національному рівнях. Стратегічні цілі та 

завдання в цих політиках, досягнення яких покращує загальну 

конкурентоспроможність, можуть стосуватися сукупності напрямів, а їх 

пріоритетність визначається самостійно в залежності від регіону чи сектору. Це 

можуть бути: 1.Поглиблення спеціалізації регіонів та цільових секторів. 2. Ріст 

зайнятості в цільових секторах. 3. Залучення та-або утримання. талантів на 

регіональному рівні (зменшити ефект виїзду в столицю або за кордон) для 

високотехнологічних секторів, або Розвиток робітничих професій. 4. Ріст 

інноваційності. 5. Покращення виробничої кооперації. 6. Зростання експорту.  

       Функціонування регіональних соціально-економічних систем  пов’язано з 

таким явищем, як економічна агломерація, яка формується внаслідок  ефекту  

зростаючої віддачі від масштабу  виробництв  та створює умови для утворення 

різних інтегрованих угруповань, і, в першу чергу, кластерів, які посилюють 

активність та різноманітність економічної діяльності. Завдяки впровадженню 

таких формувань регіональні економічні системи прискорюють  свій розвиток, 

концентруючи та оновлюючи   виробничу базу та інші фактори успіху: вільний 

обмін інформацією, системи зв’язку.  Ефективність такого розвитку залежить  

також від інноваційного середовища. В науковій літературі інноваційне 

середовище  визначається як узгоджена сукупність  територіальних 

взаємозв’язків  єдиної відтворювальної системи, що включають різних 

економічних та  соціальних агентів, які разом генерують  і стимулюють 

колективний процес розвитку  [ 4, 5 ]. В регіонах України зараз формується нове 

інноваційне середовище, яке  має свої  характерні відмінності  щодо впливу на  

побудову та функціонування   нових організаційних форм та коопераційних 

зв’язків бізнесу, науки, окремих підприємців як між собою, так і з інститутами, 

що формують інноваційне середовище. У новому сторіччі  кластерна політика  

набула характеру світогосподарської тенденції країн та регіонів. Кластерні 

об’єднання, як нову форму організації виробництва,  нову форму проведення 

державної промислової політики і важливий інструмент  забезпечення 

конкурентоспроможності економіки пропонував М.Портер [ 6 ]. Розвиваючи 

кластерну теорію, Т. Цихан застосовує її уже для регіонального рівня і 

зосереджує увагу  на розвитку взаємовідносин усередині кластера, а не на 

підтримці окремих підприємств  або бізнес-формувань в інтересах територіальної 

системи[7]. Це виділяє кластерну політику як  форму промислової політики, яка 

спрямована на розвиток нового організаційно - структурного елементу 

комплексного механізму  управління розвитком регіону.  Мова йде  про  зміни 

самої суті промислової політики, яка перетворюється на колективну регіональну 

політику формування і підтримки  коопераційних зв'язків на основі погоджених 

принципів розвитку взаємовідносин між господарюючими суб'єктами, наукою, 
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владою  та територіальною громадою.  Борисоглібська Л., Мальцева А., Глєбова 

І. пов'язують розвиток кластерів зі створенням  в певних регіонах    

високоефективних комплексних утворень, інтегруючих системоутворюючі  

підприємства, науково- дослідні центри, навчальні заклади та інші організації, які 

доповнюють одне одного [8].  Кластерна  економічна політика за кордоном  

отримала   широкий розвиток  ще  в 1990-х роках.  Дорінгер П. і Теркла Д.  

зв'язували основний зміст  індустріальних кластерів  з   географічною 

концентрацією галузей,  які отримували  переваги функціонування завдяки 

близькому  розташуванню [9]. У методологічному відношенні   програмним 

документом, в якому   сформульовані основні завдання регіональної кластерної 

політики, є Європейський кластерний Меморандум країн - членів Європейського 

Союзу (2006р.) [10]. Документ носить, в основному, регуляторний  характер, 

забезпечуючи заходи, спрямовані на усунення перешкод в розвитку кластерів. і 

визначивши  функції держави, як  лідера  кластерного формування, зводяться до 

наступних моментів :1) посилення кооперації між учасниками кластера і 

створення умов для їх ефективної взаємодії; 2) розвиток споріднених або 

суміжних секторів економіки; 3) формування  держзамовлення; 4) ліквідація 

формальних бар'єрів для організації інноваційної діяльності, виробництва, 

впровадження і тиражування інновацій; 5) стимулювання зовнішніх зв'язків і  

експортної спрямованості  виробничої діяльності ;  6) захист прав інтелектуальної 

власності, реалізація інфраструктурних і інвестиційних проектів, у тому числі,  з 

використанням механізмів державно-приватного партнерства; 7) інформаційна, 

методична й освітня підтримка процесів активації й розвитку кластерів; 8) 

створення сприятливих мезоекономічних та інституціональних структурних 

умов для ведення бізнесу; 9) підтримка малого й середнього підприємництва.   

         Результатом  ефективної   кластерної політики у світовій практиці стала 

спеціалізація економіки держав через розвиток великих інтегрованих структур, 

які охоплюють основну долю  господарської діяльності та експорту. Проведений 

Энрайтом М. аналіз 160 кластерів, дослідження Аксянової А., Сутиріна С., 

Філіпова П., та інших вчених  виявили, що завдяки  реалізації принципів  

коопераційного розвитку близько 60% кластерів стали  світовими або 

національними лідерами [11,12].    Енрайт  М. виділяє чотири типи регіональної 

кластерної політики: каталітична кластерна політика (функції держави 

обмежуються посередництвом), підтримуюча ( до  посередницької функції 

держави додається  інвестиційна) , директивна (держава розробляє  програми 

щодо розвитку  регіональної  кластерної системи  на основі кластерного підходу) 

та інтервенціоністська (держава приймає на себе  відповідальність  за  рішення, 

що стосуються  створення і розвитку кластеру) [11]. Доцільним є, на нашу думку,  

потреба застосовувати  елементи усіх цих видів у залежності від регіону та 

завдань щодо його розвитку. Основою повинна бути підтримуюча  кластерна 

політика.  

       У світовій практиці кластеризації  приміняються різні моделі  формування 

кластерів.  Гранік І.М. виділяє 5 моделей  кластеризації : італійську ( на основі 

об’єднання в асоціації  великої кількості  малих підприємств);  японську  ( 

об’єднання підприємств  навколо фірми – лідера); фінську ( фундаментом моделі 
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виступає  сектор наукових досліджень  та розробок);  північно– американську ( 

для цієї моделі характерними рисами є  конкуренція між підприємствами) та 

індійсько  –  китайську (з головною роллю держави) [13]. 

         Дмитрієва В.О. аналізує шотландську, датську, радянську, 

східноєвропейську та модель  консолідованого кластеру [14]. Взагалі ж усі 

кластерні моделі  за організаційною ознакою  можна розділити на  дві групи:  1) 

континентальна  модель (Японія, Республіка Корея, Сінгапур, Швеція, Франція 

та деякі інші); 2)  англо–саксонська модель, де роль держави визначається  

знищенням бар’єрів  для розвитку кластерів[15]. Кластерний підхід пропонує 

партнерство зацікавлених суб'єктів, розміщених на конкретній території, а 

характер спеціалізації кластера не обов'язково обмежується тільки 

особливостями  галузі  [15].  Ці особливості створює  ціленаправлена економічна 

політика тієї чи іншої країни.   

       Україна має національні особливості  формування  і реалізації промислової 

політики, яка повинна враховувати  вплив процесів глобалізації та  необхідність 

відтворення промисловості на  новій технологічній основі. Дослідження проблем 

регіональної політики показало, що нові методи управління поєднують галузеві 

принципи з регіональними задачами і потребами. Для  їх забезпечення  

доцільним є    створити   Інститут  регіональної кластерної політики (ІРКП), 

надати йому провідну роль  у  відновленні міжгалузевих зв’язків на основі 

технологічного реінжинірингу та в структурній перебудові регіональної 

економіки на інноваційній основі спільно з територіальною владою(рис. 1)[ 16 ].     

 
 

Рис.1. Сутність інституту регіональної кластерної політики[ 16  ]. 

         ІРКП здійснює   комплекс  економічних, правових, організаційних, 

соціальних процесів і механізмів їх регулювання. Його приводить в дію  
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взаємопов’язана система    методів та інструментів, розроблених    для 

досягнення певних  цілей  в управлінні  соціально–економічним розвитком 

регіонів. Суб’єктами управління є  органи  державного регулювання, 

підприємства і організації–учасники кластерних формувань, фінансові та інші 

посередники, постачальники. Об’єктом управління є процес формування, 

підтримки і розвитку   кластерів. 

       Цілеспрямованість  ІРКП охоплює: 1) процеси  технологічних та логістичних 

перетворень  з використанням нових  інститутів розвитку  та підприємств ОПК; 

2)соціально–політичні інтереси і потреби людей; 3) економічні і політичні 

інститути, що здійснюють вплив на економічну діяльність; 4)   економічні та 

політичні норми  і традиції; 5) власно – управлінська та організаторська 

діяльність людей; 6) створення та підтримка формальних і неформальних 

інститутів розвитку; 7) відтворення міжгалузевих та міжрегіональних  

виробничих зв’язків завдяки кластерній політиці; 8)підтримка  інтегруючих 

процесів (колаборація) влади, бізнесу, науки  і громади  у створенні стратегії  

регіонального розвитку  та забезпеченні  ефективної  промислової політики.  

        Важливими напрямами діяльності ІРКП слід визначити  підтримку  

державно–приватного партнерства, технологічних платформ, технологічного 

реінжинірингу, мережі трансферу технологій, малого та середнього бізнесу, 

програм з використанням подвійних технологій, розвитку інфраструктури, 

інноваційної діяльності та НДДКР й формування привабливого інвестиційного 

клімату.  
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To ensure a high level of economic development, the problem of implementing 

the management of the process of reproduction, formation and use of labor potential of 

a particular region is relevant. The modeling process can be the tool that will determine 

whether it is possible to increase GDP through more efficient use of labor resources. 

Thus, mathematical modeling of the quality of labor potential can be an effective means 

of increasing the level of economic development of a particular region, optimizing the 

use of labor resources. It is known that forecasting is one of the promising methods of 

studying labor potential. Forecasting as a method of studying labor potential is often 

concerned with forecasting demographic parameters. Thus, the demographic forecast 

is a scientifically substantiated prediction of the main parameters of population 

movement and the future demographic situation: number, gender, age and family 

structure, birth rate, mortality, migration. The main methods of demographic 

forecasting are economic and mathematical methods of extrapolation, analytical 

method, expert method, as well as the method of cohort movement, or cohort-

component method [1]. The process of such research itself contains other methods, 

such as economic and mathematical methods, methods of expert evaluation, methods 

of predictive extrapolation, and so on.  

Dniprovska region was chosen as the studied region, for which, at the previous 

stage, an in-depth systematic analysis of the statistical information base was conducted, 

on the basis of which an appropriate matrix of observations was formed [2]. The key 

indicators of the developed system were those that characterize the volume, structure, 

quality and efficiency of economic, environmental and human resources. It should be 

noted that the informative database was obtained from official statistical materials of 

the State Statistics Committee, ministries and departments, research institutes, the 

National Bank of Ukraine, own observations, etc.  

Mathematical modeling of the level of labor potential of Dniprovska region y5 was 

based on the constructed functions y1, y2, y3 and y4, which determine the 

corresponding efficiency of demographic, economic, environmental and educational 

components, respectively, and obtained by means of trend and multifactor linear 
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modeling as follows: 

 

; 

; 

; 

. 

 

The following were chosen as independent factors of the developed models: 

 x1 – total demographic load factor,  

x2 – economically active population, 

x3 – median age of the population, 

x4 – average life expectancy at birth, 

x5 – average monthly salary of full-time employees by cities and districts, 

x6 – the amount of arrears of wages, 

x7 – index of physical volume of gross regional product, 

x8 – current costs of environmental protection, 

x9 – environment, capital investments in environmental protection by types of 

environmental protection measures, 

x10 – emissions of pollutants and greenhouse gases, 

x11 – the number of persons released from vocational education institutions, 

x12 – the number of people graduated from higher education institutions. 

Based on the developed models, the results presented in table 1 were obtained: 

 

Table 1. 

Calculation of labor potential of Dniprovska region 

Year 

Calculated 

demographic 

level, y1 

Calculated 

economic level, 

y2 

Calculated 

ecological 

level, y3 

Calculated 

level of 

education, y4 

The level of 

labor 

potential 

The level of 

labor potential is 

calculated, y5 

1 2 3 4 5 6 7 

2007 0,4094 0,5202 0,7589 0,4075 0,5480 0,5534 

2008 0,4060 0,5085 0,7699 0,4218 0,5490 0,5532 

2009 0,4084 0,4887 0,7771 0,4338 0,5490 0,5544 

2010 0,4158 0,5212 0,7903 0,4291 0,5530 0,5580 

2011 0,4143 0,5176 0,7819 0,4411 0,5610 0,5511 

2012 0,4183 0,5091 0,8016 0,4372 0,5620 0,5610 

2013 0,4257 0,5117 0,7802 0,4389 0,5630 0,5540 

2014 0,4313 0,5057 0,7732 0,4617 0,5460 0,5454 

2015 0,4445 0,4992 0,7561 0,4754 0,5400 0,5378 

2016 0,4575 0,5112 0,7214 0,4722 0,5390 0,5275 

2017 0,4718 0,5172 0,7254 0,5014 0,5120 0,5207 

2018 0,4752 0,5180 0,7279 0,5110 0,5070 0,5187 

2019 0,4810 0,5200 0,7015 0,5235 0,5090 0,5060 

2020 0,4889 0,5218 0,6946 0,5354 0,5040 0,5007 

 

 

1 1 2 3 40.1308 0.0013 0.00001 0.0042 0.0014y x x x x= +  +  −  − 

2 5 6 70.3666 0.000025 0.0000013 0.0015y x x x= + +  − 

3 8 9 100.0776 0.00006 0.000002 0.00005y x x x= +  +  + 

4 11 120.5511 0.00016 0.00674y x x= +  + 

5 1 2 3 40.4197 0.1723 0.1199 0.3495 0,3426y y y y y= +  −  +  − 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

215  

Graphic visualization of the obtained results is presented in the figure 1. 

 

 
 

Figure 1. Dynamics of statistical and calculated labor potential of Dniprovska 

region 

 

We also plan to develop another type of model of quality of labor potential of 

Dniprovska region. The simulation will take place in the form of a nonlinear 

multifactor model. After its detailed study for adequacy, a comparative analysis of the 

results will be conducted. 

All the presented results will be offered for further application to forecast the level 

of labor potential of Dniprovska region. 
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Як зазначено в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, сучасна філософія освіти, оновлена стратегія її реформування 

вимагають принципово нових наукових досліджень, обґрунтованого та 

послідовного запровадження передових науково-педагогічних технологій, 

раціональних й ефективних підходів до організації наукової та інноваційної 

діяльності у сфері освіти [1]. 

Особливу значущість науково-дослідницької роботи здобувачів освіти за 

сучасних умов розвитку вищої освіти підтверджує, зокрема, Закон України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність»: «Основними цілями державної політики 

у сфері наукової і науково-технічної діяльності є… створення умов для 

досягнення високого рівня життя кожного громадянина, його фізичного, 

духовного та інтелектуального розвитку шляхом використання сучасних 

досягнень науки і техніки; … створення умов для реалізації інтелектуального 

потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності» [2]. 

Таким чином, наукові дослідження є життєво важливим елементом вищої 

освіти, а науково-дослідницьку роботу здобувачів освіти, як метод активного 

навчання, необхідно проводити в закладах вищої освіти, оскільки знайомство 

з процесом ґрунтовної науково-дослідницької роботи відіграє суттєве значення 

для майбутніх фахівців будь-якої сфери народного господарювання. 

На формування й розвиток означених характеристик менеджерів суттєво 

впливає науково-дослідницька діяльність, основним принципом якої має бути 

інтеграція наукових, інтелектуальних і навчально-методичних ресурсів. 

Основною метою науково-дослідницької роботи студентів є підвищення 

якості їхньої професійної підготовки, формування у фахівців здатності думати 

самостійно і творчо, розвиток комплексу дослідницьких, експериментальних 

і теоретичних знань, умінь і компетентностей; формування діалектичної логіки 
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й наукового мислення; формування наукового світогляду й оволодіння методами 

наукового пізнання; формування професійного і культурного світогляду фахівця 

шляхом інтеграції освітнього та наукового прогресу; створення позитивної 

мотивації та стійкого інтересу до спеціальності, яку вивчають студенти (у 

нашому випадку – 073 «Менеджмент»); прищеплення інтересу до науково-

дослідницької роботи й усвідомлення її суспільної значущості; вироблення й 

закріплення навичок публічних виступів та участі в наукових дискусіях. При 

цьому особливої цінності набувають такі соціально й особистісно-значущі 

якості, як готовність до рішучих та цілеспрямованих дій, прагнення до 

самовдосконалення та творчого пошуку, підвищення ефективності та якості 

педагогічної та управлінської праці, до використання інтерактивних, 

інформаційно-комунікаційних і педагогічних технологій. 

У процесі науково-дослідницької роботи здобувачів освіти необхідно 

розвивати такі важливі дослідницькі вміння: 

• методологічні (загальнотеоретичні): аналізувати теоретичні явища; 

узагальнювати проблему дослідження; застосовувати теоретичні знання на 

практиці; знаходити наукове розв’язання проблеми; 

• методичні: проводити експеримент; використовувати методи наукового 

дослідження; будувати систему операцій, досліджень; 

• технологічні: користуватися бібліографічними й іншими каталогами; 

працювати з обладнанням під час дослідження; ілюструвати отримані результати 

таблицями, схемами, рисунками; цитувати наукові джерела; оформлювати 

список наукових джерел і загалом науково-дослідну роботу [3]. 

Якість підготовки фахівців залежить від змісту й форм науково-

дослідницької роботи, і саме оновленню змісту науково-дослідницької роботи 

слід надавати першочергового значення, що сприяє підвищенню якості освіти. 

Зміст має відображати раціональне поєднання фундаментальних знань 

і практичних умінь студентів – майбутніх менеджерів освіти, актуалізацію 

наявних компетентностей і формування пошукової активності в напрямі 

розв’язання завдань сучасної освіти й управління нею. 

Розглянемо, як організовано процес формування науково-дослідницької 

компетентності майбутніх менеджерів освіти на другому (магістерському) рівні 

в ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Випусковою кафедрою зі спеціальності 

073 «Менеджмент» є кафедра наукових основ управління. Науково-

дослідницька діяльність наших студентів має диференційований характер і 

передбачає орієнтацію на потреби конкретного закладу освіти. Керівництвом 

кафедри спільно з відділом практик університету визначено базові заклади 

освіти, у яких у процесі навчання студенти мають можливість проводити наукові 

дослідження, завдяки тому що ці заклади мають необхідний академічний 

потенціал – ними керують колишні випускники Інституту підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди (далі – ІПКППМО), які отримали відповідну менеджерську 

освіту, – і до того ж ці заклади здійснюють інноваційну діяльність, відкриті до 

експериментування, реалізації наукових розробок – програм, проектів, моделей 
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тощо. Керівники цих закладів освіти є учасниками науково-практичних 

конференцій, «круглих столів», вебінарів, управлінських майстерень з обміну 

досвідом практичної діяльності, вони активно співпрацюють із кафедрою 

наукових основ управління. 

Неабиякого значення приділяємо вибору форм науково-дослідницької 

роботи (далі – НДР) здобувачів освіти, яка є складовою частиною навчального 

процесу й позанавчальної діяльності студентів. 

Формами організації НДР здобувачів освіти зі спеціальності «Менеджмент» 

у позанавчальний час є такі: 

• участь у наукових заходах – науково-практичних конференціях 

(міжнародних, всеукраїнських, регіональних тощо), науково-теоретичних 

семінарах на базі вишів і закладів освіти інших типів. Так, щороку у квітні або 

травні проводимо науково-практичну конференцію, присвячену проблемам 

управління освітою та його психологічного супроводу. На пленарному засіданні 

досвід практичної роботи представляють відомі в Харкові освітні організації, 

установи, заклади освіти, окремі науковці у сфері освіти, колишні випускники 

ІПКППМО, керівники освітньої сфери Харкова. Під час роботи секцій 

конференції свої наукові доробки, як теоретичного, так і практичного характеру, 

представляють студенти-магістранти, чиї виступи супроводжуються 

мультимедійними презентаціями. Консультування студентів щодо виступів на 

конференціях передбачено годинами в індивідуальних планах викладачів і є 

обов’язковим компонентом загального педагогічного навантаження НПП; 

• написання есе, наукових статей, наприклад, за такими темами: 

«Академічна доброчесність – данина моді чи потреба сучасності?», «Чи потрібно 

розвивати професійну мобільність менеджера?», «Чи обов’язково менеджеру 

бути готовим до здійснення науково-дослідницької діяльності?» тощо. Стосовно 

наукових статей зазначимо, що протягом останніх шести років їх наявність є 

необхідною умовою підготовки магістрів, тому всі випускники магістратури 

мають наукові публікації, пов’язані з проблематикою їхніх наукових досліджень, 

як одноосібні, так і у співавторстві зі своїми науковими керівниками, у тому 

числі за кордоном. Задля виконання цих завдань викладачами кафедри наукових 

основ управління розроблено методичні рекомендації до написання наукових 

статей, із якими студенти мають можливість ознайомитися на сайті кафедри у 

відповідній рубриці. Саме в такий спосіб представлено структуру наукової 

статті, вимоги до її обсягу, структури, оформлення, подано шаблон статті, який 

можна завантажити із сайту, що полегшує технічне виконання роботи. 

 

Основними формами НДР здобувачів освіти під час навчального процесу є 

такі, як-от: 

• вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень», що має 

за мету сформувати в студентів практичні навички застосування 

загальнотеоретичних знань, здійснення наукових досліджень на належному 

рівні. Так, студенти усвідомлюють не тільки теоретичні поняття, такі як «об’єкт 

дослідження», «предмет дослідження», «мета», «завдання», «методи 
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дослідження» тощо, а головне, практичні вміння щодо їх визначення. Робота 

проводиться в системі, і завдання поступово ускладнюються. Наприклад, 

спочатку викладач пропонує тему, готовий план і методологічний апарат, 

у якому навмисно припущені помилки, які студенти мають знайти й виправити, 

обґрунтувавши свою точку зору; далі відповідно до запропонованої викладачем 

теми студенти розробляють орієнтовний план кваліфікаційної роботи, 

методологічний апарат дослідження й потім обговорюють, об’єднавшись 

у групи, варіанти виконання цього завдання. На завершення під час самостійної 

роботи студенти розробляють теж саме стосовно конкретно обраної ними теми 

майбутнього наукового дослідження; 

• виконання завдань практичних робіт із менеджменту, психології 

управління, фінансового менеджменту, менеджменту освіти тощо. Наприклад, 

відповідно до списку рекомендованих джерел студенти мають ознайомитись із 

формулами розрахунків фінансових витрат на реалізацію цільового проекту або 

комплексно-цільової програми, статтями валових витрат і обрахувати фінансові 

витрати на реалізацію одного з етапів або блоків програми, проекту, заходів із 

реалізації моделі тощо; 

• написання рефератів за науковою тематикою, анотування монографій, 

статей у періодичних виданнях, написання відгуків на наукові публікації. Перед 

виконанням цих завдань студенти знайомляться з вимогами до написання 

реферату, анотації, відгуку, вивчають зразки таких видів роботи, а потім мають 

можливість виконати таке завдання. Викладачі часто залучають студентів до так 

званих «рецензувань рефератів наосліп», що написані одногрупниками й мають 

бути оцінені за заздалегідь оголошеними критеріями; 

• виконання курсової роботи; 

• виконання наукового дослідження. Викладачі кафедри розробили 

методичні рекомендації до написання курсових робіт, наукових досліджень, які 

розміщені на сайті кафедри. Щороку, затверджуючи тематику курсових 

(кваліфікаційних) робіт, намагаємося оновлювати теми, аби вони відповідали 

принципам актуальності, науковості, практичної значущості. Чимало студентів, 

стаючи випускниками, продовжують реалізацію розроблених під час навчання 

програм і проектів. Деякі магістри з менеджменту продовжують навчання 

в аспірантурі й успішно захищають кандидатські дисертації з різних 

спеціальностей. Проте існують й інші випадки, коли після захисту 

кандидатських дисертацій, наприклад із педагогіки, керівники сфери освіти 

різних рівнів, усвідомлюючи брак управлінських знань, стають студентами 

ІПКППМО зі спеціальності 073 «Менеджмент; 

• виконання конкретних завдань науково-дослідного характеру під час 

практики. 

Саме під час практики здобувачі освіти проводять левову частку аналітичної 

роботи, використовуючи різноманітні методи й інструментарій: аналіз 

документації, спостереження, інтерв’ю, самооцінювання, метод експертних 

оцінок, кваліметричні моделі, SWOT-аналіз, анкети, опитувальники, протоколи 

тощо. Узагальнивши результати аналізу, студенти під керівництвом викладачів 
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переходять до розробляння проектно-методичної частини кваліфікаційної 

роботи магістра: вона може представляти собою програму розвитку закладу 

освіти, у якому працює студент, комплексно-цільову програму, цільовий проект, 

модель, технологію реалізації певних заходів. У процесі вивчення навчальних 

дисциплін («Інноваційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент») 

здобувачі освіти знайомляться зі структурою та змістом різноманітних, уже 

існуючих програм і проектів, опановуючи технологію їх розробляння, 

моделюють різні варіанти складання програми з певної теми, обираючи 

найоптимальніший. Такі напрацювання допомагають розвинути самостійність, 

творчі здібності, аналітичні та прогностичні вміння здобувачів освіти. 

Так само вони розробляють критерії та показники оцінювання створених 

проектів і програм, умови щодо їх реалізації. Зазначимо, що завдання з практики, 

як виробничої, так і науково-дослідної, нами перероблено з урахуванням 

складної санітарно-епідеміологічної ситуації, пов’язаної з хворобою Covid-19, 

отже, здобувачі освіти можуть виконувати їх дистанційно [4]. 

Важливим етапом виконання кваліфікаційної роботи магістра є підготовка до 

її представлення й захисту. Наукові керівники надають консультативну 

допомогу з оформлення списку використаних джерел, упорядкування тексту 

виступу, підготовки презентаційних матеріалів тощо. 

Отже, науково-дослідницька робота студентів – майбутніх менеджерів освіти 

– має сприяти формуванню мобільного, творчого фахівця, здатного до 

інноваційної діяльності, із належним рівнем загальної науково-теоретичної та 

методологічної підготовки. Серед проблем, які потребують першочергового 

розв’язання, зазначимо залучення менеджерів-практиків до розробляння змісту 

науково-дослідницької роботи, складання навчальних планів і програм, які 

відповідають сучасним реаліям і потребам освіти. 
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Une composante importante de la personnalité d'un médecin est la culture du 

langage professionnel. L'effet du traitement peut largement dépendre de l'art de la 

communication. ? Par conséquent, l'agent de santé doit avoir une culture du langage : 

être capable de choisir des moyens et des techniques linguistiques et stylistiques en 

accord avec les conditions et les finalités de la communication, véhiculant un certain 

contexte culturel psychologique. 

Il a été déterminé à maintes reprises que la culture de la langue a progressivement 

décliné parmi les étudiants et les stagiaires des établissements d'enseignement 

supérieur médical récemment. La plupart d'entre eux ne peuvent pas formuler 

correctement non seulement la réponse, mais aussi poser des questions. Les éducateurs 

déclarent qu'il est de plus en plus difficile pour les jeunes qui lisent peu d'exprimer 

leurs opinions. Ils ne comprennent absolument pas que la lecture est juste nécessaire. 

Mais la raison en est non seulement la diffusion mondiale d'Internet et le transfert 

de texte vers les médias électroniques. La communication en direct entre les personnes 

en dehors des conditions de travail et d'apprentissage est devenue électronique. Le 

séjour prolongé dans une position statique non physiologique provoque de nombreux 

problèmes de santé chez les jeunes, et les gadgets et jeux virtuels remplacent la vie 

virtuelle. Les messages écrits sont dans la plupart des cas transmis avec des erreurs 
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grammaticales (on considère que peu importe si cela a du sens). C'est un moment 

ordinaire d'activité cognitive des « personnes écrans ». 

Le "coupage" négatif des élèves est plus prononcé: cela est dû au fait que les 

enseignants leur demandent d'étudier les sources primaires, la littérature pédagogique, 

de résumer et d'analyser des informations spéciales. Et la génération de "boutons 

rapides" veut que les informations pédagogiques leur soient fournies sous la forme 

concise habituelle, "clip" (présentations de classe, notes concises, schémas de 

référence, dessins, etc.). Ces exigences ne sont pas suffisamment prises en compte par 

les auteurs de nouveaux programmes éducatifs, de manuels modernes, etc. 

Une telle réflexion implique la simplification de l'information, c'est-à-dire « enlève 

» la profondeur des apprentissages, ne contribue pas au développement de la culture 

du langage et de l'écriture (comment une telle culture peut-elle se former chez des 

personnes qui lisent peu ou pas du tout ?). 

Cependant, la profession de médecin, qui est associée à une interaction directe avec 

différentes personnes, nécessite certaines connaissances et compétences 

comportementales dans différentes situations, une préparation à ces situations (y 

compris les conflits), le développement d'une éducation à la communication. Le 

médecin doit inspirer confiance au patient, s'il est harmonieux en tant que personne et 

adhère à la culture de la communication, aux principes de la déontologie médicale. 

Cela nécessite la préservation et le développement de toutes les qualités personnelles 

et psycho-émotionnelles nécessaires à la profession médicale. 

Les problèmes de communication linguistique sont particulièrement pertinents 

pour les étudiants étrangers de la faculté de médecine. L'enseignement des disciplines 

cliniques n'est pas seulement l'assimilation de matériel pédagogique, mais aussi 

l'acquisition par les étudiants de compétences en communication clinique. Il n'y a 

presque aucune difficulté particulière à communiquer avec le personnel médical de la 

clinique. L'autre côté du problème est la communication avec les patients pendant la 

curation. Une connaissance approfondie de la langue insuffisante, certaines situations 

ne permettent pas de formuler correctement la question et d'obtenir une réponse 

logiquement formée. Les particularités de la perception du patient d'un langage 

simplifié, sa formulation de ses propres plaintes ou lui fournissant des conclusions 

logiques sur sa maladie, son plan d'examen, son traitement et ses conseils pour la future 

période de rééducation nécessitent une certaine formation. Il se forme à tous les stades 

de la maîtrise des disciplines cliniques. 

Pour résoudre ce problème, nous avons développé et publié un manuel sur la 

communication en langage clinique (guide de conversation ukrainien-anglais-français-

russe) pour les étudiants étrangers en médecine. Le manuel contient presque toutes les 

disciplines cliniques de base (chirurgie, thérapie, obstétrique et gynécologie, pédiatrie) 

et leurs disciplines constitutives (traumatologie, urologie, ophtalmologie, oto-rhino-

laryngologie, dermatologie, dentisterie). Chaque section est compilée conformément 

au plan de communication avec le patient: plaintes, examen, examen, évaluation des 

méthodes d'examen supplémentaires, diagnostic, traitement et conseils pour la période 

de rééducation. Le manuel contient des phrases fréquemment utilisées dans les 

principales disciplines cliniques, adaptées à la communication avec les patients et leurs 

proches lors de la prestation de services médicaux. Conçu pour les étudiants en 
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médecine étrangers, il peut également être utile aux enseignants, étudiants en médecine 

et médecins de la spécialité concernée lorsqu'ils communiquent avec des patients 

citoyens d'autres pays et toute personne souhaitant améliorer leur formation 

linguistique professionnelle. L'introduction du manuel dans le processus éducatif sous 

forme électronique, qui peut être téléchargé sur n'importe quel support électronique 

approprié, offre une commodité supplémentaire dans son utilisation. Le manuel peut 

également être utilisé par les étudiants et les médecins nationaux pour fournir des soins 

médicaux aux ressortissants étrangers qui sont temporairement dans notre pays. 

La lecture est le moyen le plus important de préserver le potentiel intellectuel et 

culturel de la société, la totalité des connaissances et un facteur essentiel du 

développement social et communicatif de l'homme, comme moyen d'accroître le 

potentiel moral. Obtenir des informations n'est qu'un aspect de la lecture, qui est un 

processus créatif d'extraction de contexte. Internet n'est qu'une ressource à haut débit, 

tandis qu'un livre est une source de pensées et d'inquiétudes. Lorsque le cerveau perçoit 

des détails, des allusions et des métaphores, les mêmes structures sont impliquées dans 

le processus mental que dans les événements de la vie réelle. Cela ne se produit pas si 

une personne utilise des sources « clips », ou se trouve sur le site d'une chronique 

profane pendant une longue période, mais ce processus peut également être considéré 

comme une lecture. 

Travailler avec la littérature est souvent associé à une créativité croissante. Il a été 

prouvé que les personnes qui le font régulièrement sont moins conservatrices et ne se 

sentent pas gênées par l'ambiguïté. Ils sont plus créatifs et libres. La littérature et la 

communication sont indissociables, et la lecture de livres engendre l'empathie, partie 

intégrante de la déontologie médicale. 

Une analyse de notre enquête anonyme a montré que les étudiants sont plus 

susceptibles que les stagiaires de recevoir des informations via une démonstration 

visuelle du matériel, mais il leur est difficile de séparer les informations rationnelles 

des dispositions générales, ce qui prend beaucoup de temps lorsqu'on travaille avec de 

la littérature spéciale. Malgré un fort engagement à utiliser les dernières technologies 

informatiques pour obtenir des informations (72 % contre 49 % pour les stagiaires), la 

plupart des étudiants aiment lire des livres (95 % contre 75 % pour les stagiaires) dont 

ils se souviennent mieux (79 % contre 66). %) et essayez de créer des entrées pour une 

utilisation ultérieure (93 % contre 75 %). Compte tenu de la complexité de la transition 

vers de nouveaux moyens de communication, il est important de maintenir un équilibre 

raisonnable entre le respect des livres traditionnels et une passion pour la lecture en 

ligne innovante et la culture de l'écran. 

La solution au problème peut être facilitée par l'interdiction des résumés des 

étudiants, des textes de rapports, des dissertations sous forme imprimée ou 

électronique, uniquement une version du manuscrit. Sinon, une collection de fragments 

individuels sans rapport est créée, qui ont été extraits de la source électronique sans 

leur compréhension mentale. À l'aide d'annotations, vous pouvez concevoir un modèle 

du problème, à la fois structurel et conceptuel. Le synopsis facilite le processus de 

mémorisation du texte. Cela améliorera la capacité de comprendre les termes spéciaux. 

La rédaction d'un bref résumé permet de rassembler une quantité suffisante 

d'informations nécessaires à la rédaction d'un travail beaucoup plus complexe, qui 
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prendra la forme de rapports, résumés, dissertations et dissertations, dissertations, 

articles, livres. Ici, le processus comprend la "mémoire manuelle", c'est-à-dire 

l'écriture. 

Il est prouvé que le système de motivation croissante à étudier repose sur le travail 

systématique des enseignants du département pour améliorer le niveau de qualification 

professionnelle et pédagogique. Il est recommandé d'impliquer les étudiants dans des 

travaux scientifiques avec la présentation ultérieure de leurs résultats, ainsi que de 

travailler et d'étudier dans des activités parascolaires sous la supervision d'un 

enseignant avec une évaluation objective des connaissances et des compétences 

acquises. C'est l'étroite coopération de l'enseignant et de l'élève dans le travail en classe 

et parascolaire, un niveau d'enseignement hautement professionnel avec l'utilisation de 

méthodes pédagogiques innovantes qui constituent la réserve pour augmenter la 

motivation des élèves à étudier. 

On sait que pour penser profondément et de manière cohérente, il est nécessaire 

d'analyser et de comprendre les positions des personnes ayant des points de vue 

opposés. Ne voir qu'un seul point de vue est toujours dangereux. Dans toute question, 

vous devez rechercher le point de vue opposé. La discussion et la participation à des 

clubs de discussion et des tables rondes enseignent à l'élève à penser culturellement. Et 

il est préférable de participer aux discussions, pas à la controverse. Dans le processus 

de controverse, les étudiants défendent simplement leur position et veulent gagner, 

tandis que les participants à la discussion défendent leurs points de vue, mais essaient 

de se comprendre et de trouver la vérité. La controverse et la discussion sont toutes 

deux importantes, mais cette dernière développe la capacité et le désir de penser. 

L'enseignement médical moderne n'est pas toujours en mesure de forcer une 

personne à créer des chaînes logiques stables et à systématiser les données. Au lieu de 

cela, le nombre de personnes ayant une pensée clip dans l'enseignement supérieur 

augmentera chaque année. Et cela peut conduire au désastre si nous ne cherchons pas 

les moyens d'adapter le système d'enseignement supérieur à la modernité. L'éducation 

médicale moderne nécessite la formation d'une approche qualitativement nouvelle du 

processus éducatif, qui sera basée sur la formation et le développement de la pensée 

clinique, en tenant compte des caractéristiques psychologiques de la jeunesse moderne. 

La manière moderne de travailler avec l'information ajoute du dynamisme aux activités 

d'apprentissage cognitif, ce qui permet dans une quantité croissante de matériel 

pédagogique d'avoir le temps, parfois au moins formellement, d'effectuer les tâches 

nécessaires. Il vous permet de voir la diversité, la variété, l'ambiguïté des approches de 

l'analyse ou de la résolution de problèmes et de tâches spécifiques (une telle réflexion 

aide le public à mieux comprendre et comprendre les différents liens entre les 

phénomènes et les événements). Cependant, les conséquences négatives de ce 

processus ne peuvent être ignorées. La construction du processus éducatif en fonction 

des besoins du curriculum doit tenir compte de leurs propres tâches dans le contexte 

des changements progressifs de la pensée des jeunes. Les résultats obtenus coïncident 

avec le fait que la formation professionnelle des étudiants qui maîtrisent juste les 

disciplines de base et des stagiaires qui ont terminé le cycle d'études de base donne des 

données similaires, mais en même temps différentes de la même enquête. Cependant, 

ce fait indique l'irréversibilité des changements dans la "nouvelle pensée", qui devrait 
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être pris en compte dans l'enseignement. Et cela nécessite de rechercher les moyens 

d'adapter le système d'enseignement supérieur à la modernité. Des objectifs et des 

critères clairs et réalisables pour évaluer le processus doivent être établis. Sa 

compétence professionnelle dépend de la capacité de parler du médecin, du niveau de 

sa culture linguistique. Cela aide non seulement à communiquer beaucoup plus 

efficacement avec le patient et ses proches, ses collègues, mais aussi à réussir plus 

rapidement sa croissance professionnelle.  
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Introduction. It is known that injuries and damage of the musculoskeletal system 

are common in servicemen both in permanent locations [1] and during participation in 

armed conflicts [2]. Many of these injuries occur during physical training and sports 

activities [3]. Quite a lot of research by American scientists has been devoted to the 

descriptive epidemiology of injuries of the musculoskeletal system of servicemen [4, 

5, 6, 7, 8], including among recruits [9] and active servicemen [10, 11, 12]. 

Recent studies examining the relationship between injury risk, military occupations, 

and sporting events among the US military personnel have shown a very high incidence 

rate (43%) during the year. The main causes of injuries were falls due to slipping, 

stretching. Most injuries occurred during exercise. 

Experts note that there is a limit on the intensity of physical activity, beyond which 

the level of injury increases, but the level of physical training does not increase 

(American publication "We are the mighty", 2019). 

A study conducted in 2015 [14] shows that among American soldiers there is a high 

incidence of sprains in the ankle (45.14 ‰). Recent domestic publications have 

addressed the analysis of injuries in the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine 

[15]. However, these publications do not cover the specifics of injuries in certain types 

of troops, which is relevant for the prevention of injuries based on a risk-based 

approach and can direct doctors and other professionals to focused on injury prevention 

in the performance of official duties. 

Therefore, the aim of the work was to identify the specifics of injuries in the 

Airborne and Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine to develop 

focused organizational measures to prevent injuries in the performance of various 

duties. 

Materials and methods. The materials of the research were available sources of 

information on injury prevention in the army, professional descriptions of service 

activities of servicemen of certain types of troops of the Armed Forces of Ukraine. 
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Research methods - biblio-semantic and content analysis of the peculiarities of injuries 

in certain types of troops of the Armed Forces of Ukraine.  

Results and discussion. 

The level of military injuries, both in a special period and in peacetime, depends 

on the organization of life of personnel, the moral and psychological climate in the 

military, the level of combat training, as well as the health of each individual 

serviceman. However, the causes of injuries in different types of troops of the Armed 

Forces of Ukraine have their own characteristics [10, 11, 12, 15, 16]. Therefore, 

consider them in more detail. 

Injuries in the Airborne and Special Operations Forces of the Armed Forces of 

Ukraine. Training of Airborne troops and Special Operations Forces includes intensive 

general physical and special training. 

The main causes of injuries during ground training are shortcomings in the 

organization and methodology of classes, insufficient logistics, as well as various 

forms of indiscipline. The largest number of injuries occurs among newcomers, 

especially during training on lopping, parachuting and trampoline. 

When performing parachute jumps, the negative acceleration when opening the 

dome of the parachute is perceived by a person in the form of a dynamic impact. With 

a parachutist's body weight of 100 kg, the force of the dynamic impact will be 320 kg. 

The magnitude of the overload is determined by the ratio of the dynamic impact to the 

weight of the parachutist (in our case 3.2 g). Given that the overload does not occur 

instantly, but increases over two seconds (parachute opening time), the degree of 

overload will be relatively small 1.6g (3.2 / 2). Significantly greater overloads occur 

during landing, where the force of impact felt by the parachutist can reach 500-800 kg, 

and the overload will be equal to 5-8g. Up to 35% of the energy of dynamic impact 

falls on the lumbar region, which can lead to compression changes in the lumbosacral 

spine with subsequent changes in the peripheral nervous system. 

Overload increases instantly with the wrong landing (on outstretched legs, buttocks, 

back) or in adverse weather conditions (strong wind, etc.) and can reach 50-60g. The 

frequency and degree of adverse effects associated with skydiving increase according 

to the age of the parachutist and the number of jumps he has performed. 

It should be noted that compared to other types of training, injuries during 

parachute training are relatively insignificant. Given the latest characteristics of 

parachutes and quality training of personnel, the injury is not related to the jump itself, 

but to the factors surrounding the jump (night jumps, landing on a cluttered area, etc.). 

During the parachute landing, the lower extremities - ankle and knee joints - are often 

damaged. The structure of injuries during special training is dominated by bone 

fractures, ligament damage, strokes and dislocations. The greatest number of fractures 

and ligament injuries is characteristic of the ankle joint, the injury of which is often 

associated with improper landing. 

Spinal injuries are relatively uncommon. Fractures of the spinous processes, 

buttocks, coccyx, are usually the result solely of direct injury.  

Development of preventive measures of injuries on the example of Airborne troops 

and Special Operations Forces. 
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Injury prevention is carried out in two directions. The first direction is connected 

with working off at personnel on simulators, models of the corresponding skills which 

are carried out in a special sequence, in other words the dynamic stereotype is fulfilled. 

The second direction is related to psychological training to improve the emotional, 

volitional and moral qualities that are necessary to perform skydiving and further 

combat operations on purpose. 

Ground training is intensive and purposeful, which includes training on simulators, 

models of parachute jump elements, overcoming water obstacles and exercises in 

storming fortified areas and special structures. 

The most urgent task of the medical service is to prevent injuries during the 

preparation and during the jumps. The immediate causes of parachute injuries are 

violations of the rules of skydiving and psychological training of personnel. It is known 

that some servicemen, having mastered in the process of ground training, in real 

conditions lose some of the acquired skills, make mistakes that lead to injuries. The 

reasons for the loss of skills may be insufficient mastery during ground training or 

psychological unpreparedness for skydiving. 

During the practical training conducted under the guidance of instructors, the role 

of the medical service is to monitor the quality and sustainability of acquired skills. 

The task of the medical service is also to monitor compliance with the requirements 

for the landing site and meteorological conditions for landing. The landing site should 

not have deep ditches, pits, stumps, boulders. Outside the landing site, it is necessary 

to have a safety zone at least 500 m wide, free from buildings, railways, power lines, 

reservoirs and other dangerous obstacles for landing. In winter, jumps are allowed at a 

temperature not lower than - 35 ° C. The wind speed at different heights at temperatures 

below - 20 ° C should not exceed 7 m / s. Jumps on frozen ground, which has no snow 

cover, are allowed if the landing site is covered with grass and the wind speed does not 

exceed 4 m / s. At the same time paratroopers must be provided with felted shoes. 

Jumping on ice and uneven frozen ground without sufficient snow cover is prohibited. 

When conducting a medical examination of servicemen after skydiving, the doctor 

must remember that due to severe nervous tension, some minor traumatic injuries may 

not be detected immediately after landing, but usually within a few hours. After the 

jump, it is necessary to establish surveillance of servicemen, paying special attention 

to people with unstable psyche, as well as to those with whom some events occurred 

during the jump. It is necessary to interview them, assess their condition, and in some 

cases conduct a medical examination. 

In addition, in accordance with his / her official duties, the unit commander must 

be responsible for ensuring security in the unit, and each serviceman must strictly 

adhere to the security requirements of military service. Therefore, preventive measures 

should be carried out comprehensively in different areas, including specific measures, 

taking into account both the general principles of injury reduction and the specific 

features of a particular activity (Table 1).  
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Table 1 

A set of general measures for the prevention of injuries in the military 
MEASURES 

Theoretical Practical Preventive 

Studying with all servicemen 

safe methods and techniques of 

performing their official and 

special duties in various 

activities 

Conducting briefings, 

practical classes and 

internships on the 

requirements of military 

service security 

Support of weapons, machinery, 

buildings, structures, equipment 

and workplaces in accordance 

with sanitary requirements and 

military service security 

requirements 

Timely delivery of the 

established safety requirements 

to subordinates before the 

beginning of various types of 

activity 

Compliance of places of 

works and occupations with 

the established regulatory 

documents, availability of 

serviceable means of 

protection, insurance, fire 

extinguishing, 

communication.  

Ensuring satisfactory moral and 

psychological condition and state 

of health of servicemen 

Studying the basics of ensuring 

the security of military service 

Conducting weeks, months of 

"military service security", 

"road safety" 

Support of military discipline, 

observance of the rules of 

internal order determined by the 

Statute 

Testing of theoretical knowledge and practical skills to meet 

safety requirements and procedures and actions to act in an 

emergency situation, admission to independent work 

Ensuring fire safety 

Establishing the necessary safety requirements for various 

activities, identifying harmful and dangerous factors and 

measures to protect against them, training of personnel in first 

aid 

Compliance with strict legality 

and legal regulations, a clear 

delineation of functions, powers 

and responsibilities of 

servicemen 

Systematic and continuous implementation of a set of measures to reduce injuries 

 

In addition, instructional measures are required: 

1. Introductory safety briefing (SB) (conducted twice a year with all servicemen 

using technical training aids). 

2. Initial SB instruction (conducted at the place of performance of duties 

individually with each serviceman). 

3. Re-instruction on SB (conducted before the new training period). 

4. Unscheduled SB instruction (conducted in each case depending on the reasons 

and circumstances of its conduct). 

5. Targeted instruction on SB (conducted before the performance of work with 

increased danger, shooting, joining the outfit, when leaving on a business trip, 

vacation). 

It should be noted that there are factors that are not directly related to the causes of 

injuries - alcohol and its surrogates, drugs, as well as unfavorable living conditions, 

unsatisfactory sanitary and hygienic working conditions and prolonged psycho-

emotional stress, leading to neurotic reactions, suicide attempts, inappropriate behavior 

in daily activities. Therefore, the in-depth study of the circumstances, causes of injury 
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in combination with the functional state of the body, the level of professional training 

of the specialist, as a rule, allows to identify causal links in the system "man - work 

area - trauma". 

Thus, based on the generalization of experience in the use of different types of 

troops of the Armed Forces of Ukraine, the nature and conditions of their occupational 

activities in the work highlights the features of injuries in different types of troops of 

the Armed Forces of Ukraine and proposes a set of general measures to prevent injuries, 

as well as specific measures of the medical service to prevent injuries to the Airborne 

Troops and the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine.  

Conclusions. 

1. It is shown that trauma is a controlled process. With proper injury prevention, 

we can minimize injuries, especially moderate and severe ones. 

2. The established features of injuries due to the nature of performance of duties 

and working conditions will allow to develop focused organizational measures to 

prevent injuries in the performance of various duties in Airborne Troops and the 

Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine. 

3. A set of general measures for the prevention of injuries in the army and risk-

oriented specific measures of the medical service to prevent injuries on the example of 

the Airborne Troops and the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine 

has been proposed.  
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The aim of the study was to determine the probable effect of a complex of 

metformin, rosuvastatin, essential forte H and quercetin on the clinical course of non-

alcoholic steatohepatitis (NASH), diabetic kidney disease (DКD), type 2 diabetes 

mellitus (DM2). 

Material and methods. Depending on the prescribed treatment of 60 patients with 

NASH with diabetes mellitus2 and stage I-III DКD, randomly examined patients were 

divided into 2 groups: (1 group - control: 28 people) received a low-calorie diet with 

dietary restrictions №9, essential phospholipids (EРL)  (Essentiale forte H) 300 mg 2 

caps. 3 times a day for 30 days, metformin hydrochloride (Metformin-Teva) 1000 mg 

per day, rosuvastatin (Rosuvastatin-Teva) (5 mg 1 time per day) for 1 month. Group 2 

consisted of patients (32 people) who, in addition to similar dietary recommendations, 

additionally received the drug quercetin and povidone (Corvitin) 500 mg intravenously 

in 100 ml of isotonic sodium chloride solution) for 10 days. The mean age of patients 

was (53.8 ± 3.52) years. The comparison group for the presentation of the average 

reference values of homeostasis was 30 healthy individuals (30) of the appropriate age. 

Research results and their discussion. The dynamics of clinical syndromes in 

patients with NASH and comorbid DКD and diabetes mellitus before and after 

treatment are shown in table 1. Under the influence of therapy received by group 2 

patients, improvement of well-being, reduction of symptoms of astheno-vegetative, 

intoxication syndrome, dyspeptic manifestations noted 6-7 day from the beginning of 

treatment, whereas in patients of group 1 - only from 12-13 days. One month after the 

start of therapy, the astheno-vegetative syndrome of much lower intensity persisted in 

only 1 person (3.13%) of the 2nd group, while in the 1st group it remained in 9 patients 

(32.1%). , 05). At the same time in most patients of the 2nd group the feeling of 

heaviness and pain in the right hypochondrium disappeared (respectively in 31 (96.9%) 

against 57.1% in the 1st group (p <0.05), and almost no disturbed dyspeptic symptoms 

(in 24 patients of group 2 (75.0%) against 11 people (39.3%) in group 1. A month after 

treatment, no clinical manifestations of cholestasis were registered in 20 (62, 5%) of 

patients of the 2nd group and only in 10 patients (35.7%) in the 1st group (p <0.05). 

Which after treatment for one month remained in only 5 people in group 2 (15.6%), 

while in group 1 it had 19 people (67.9%) (p <0.05). was registered only in 1 patient 
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of group 2 (3.13%), while in group 1 enlargement of the spleen was found in 8 people 

(28.6%) (p <0.05). 

Conclusion. Combination therapy with essential phospholipids, rosuvastatin, 

metformin in combination with quercetin in persons with comorbid nonalcoholic 

steatohepatitis, type 2 diabetes mellitus and diabetic kidney disease, helps to eliminate 

the main clinical symptoms of exacerbation of nonalcoholic steatohepatitis. 
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Gastric or duodenal ulcer has different etiology and prevalence in rheumatic 

diseases. Many studies discuss the relationship between peptic ulcer disease and 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), corticosteroids, anticoagulants [1-3]. 

The aim of the study was determine the prevalence of gastric and duodenal ulcers 

in patients with gout. 

Materials and methods. We examined 30 male patients with gout (main group), 

aged 45 to 65 years (mean age (55.0 (47.0; 63.0)). The comparison group – 30 male 

patients without gout (mean age 53.0 (46.0; 61.0) years). Patients were representative 

in terms of age and sex, the average duration of gout was 10.0 (6.0; 9.0) years, and gout 

was diagnosed according to American College of Rheumatology and the European 

League Against Rheumatism 2015 [4]. Statistical analysis was performed using the 

application package "Microsoft Excel 2010" and Statistica 6.1 (StatSoft Inc.). 

Results. In patients the main group gastric ulcer was not detected, duodenal ulcer 

– in 8 (26.7%) patients. The complications of peptic ulcer disease, such as bleeding, 

perforation, penetration, was not registered in patients. Gastric or peptic ulcer was not 

registered in patients of the comparison group, and in duodenum – in 2 (6.7%) patients. 

That is, the prevalence of duodenal ulcer in patients with gout is higher than in those 

without gout (χ2=0.075; p<0.05). It should be noted that patients with gout and 

duodenal ulcer have the following characteristics in contrast to patients with gout 

without peptic ulcer disease: older age (63.4 (61.4; 64.7) vs. 55.4 (56.6; 58.2), 

respectively) longer duration of gout (10.0 (7.0; 8.0) vs. 6.0 (6.5; 7.5), respectively), 

uncontrolled intake of non-selective NSAIDs, corticosteroids, proton pump inhibitors 

were not intended.  

 

Conclusions. Patients with gout have a higher incidence of duodenal ulcer than 

patients without gout. The probable cause may be the duration of gout and uncontrolled 

intake of NSAIDs and corticosteroids. No case of gastric ulcer was found in patients 

of both groups. 
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      The pathogenesis of arterial hypertension (AH) has considered mainly factors 

related to genetics and epigenetics, the environment and numerous disorders of 

homeostasis (autonomic nervous system, immune system, renin-angiotensin-

aldosterone system) for a long time. The role of the intestinal microbiota as an 

independent factor that contributes to and counteracts the development of arterial 

hypertension has been recognized relatively recently. Intestinal microbiota means the 

total number of microbes, all their representatives (bacteria, fungi, archaea, viruses and 

protozoa), which colonize the gastrointestinal tract of their "host". The intestinal 

microbiota is represented by more than 5,000 species of microorganisms, more than 

100 trillion microbes, which is ten times more than the number of cells that make up 

the human body. The total content of the genomes of microbiota (microbiome) is 150 

times greater than the human genome, and its interpretation is recognized as one of the 

ten greatest scientific discoveries of the XXI century. Such circumstances led to the 

name of the intestinal microbiota - "forgotten organ". According to experts from the 

European Society of Cardiology / European Society of Hypertension (ESC / ESH, 

Munich, Barcelona, 2018), more than 1 billion people worldwide are prone to a steady 

rise of blood pressure (BP). At the same time, the WHO confirms that Ukraine is the 

number one country in Europe and the number two country in the world in the ranking 

of mortality from cardiovascular diseases (WHF, 2017). Quite often the clinical course 

of arterial hypertension is accompanied by various metabolic disorders, and, above all, 

abdominal obesity. Almost 40% of patients with arterial hypertension have excess body 

weight and hyperinsulinemia. Despite the widespread availability of pharmacological 

antihypertensive drugs, the results of treatment of many patients with arterial 

hypertension are not always comforting, although the disease is considered controlled 
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[1]. AH is a multicomponent disease by its pathogenesis. In recent years, scientists 

have focused on the role of intestinal microbiota in the pathogenesis of cardiovascular 

diseases (CVD) and arterial hypertension in particular. Accumulated data confirm that 

metabolites of intestinal bacteria make a significant contribution to the development of 

atherosclerosis, arterial hypertension, obesity, diabetes, heart failure. The interaction 

of the microbiota and the human host is mediated by many mechanisms. In particular, 

the exchange of trimethyl-N-oxide (TMAO), short-chain fatty acids (SCFAs), 

secondary bile acids (BAs). 

TMAO (a product of oxidation of the bacterial metabolite trimethylamine in the 

liver) increases platelet hyperreactivity, risk of thrombosis. Also, it is a predictor of 

cardiac disaster development. SCFAs and BAs, which are produced by microbiota, are 

able to affect the metabolism of human fats and carbohydrates through receptors such 

as G-protein, farnesoid X-receptor of the liver (FXR). FXR autoregulates BAs 

synthesis: when they bind to FXR 19 in the human small intestine, fibroblast growth 

factor is activated. The latter, inhibits cholesterol-7-alpha-hydroxylase, through 

hepatocyte FGF4 / b-Klotho receptors. This hydroxylase is responsible for BAs 

synthesis. The diversity of the BAs pool is provided by the enzymatic activity of the 

microbiota. Secondary BAs (lithocholic, deoxycholic) are formed from the primary 

BAs synthesized in the liver (cholic, chenodeoxycholic) under the action of bacterial 

hydrolase. These secondary BAs are less soluble and worse absorbed back into the 

intestine. The synthesis of BAs de novo increases with their excessive formation and 

excretion from the body by the mechanism of negative feedback, which leads to a 

decrease in cholesterol plasma concentration [2,3]. In addition, FXR inhibits 

lipogenesis in the liver, reducing the expression of the transcription factor SREBP-1, 

increases the activity of lipoprotein lipase, reduces the secretion of very low-density 

lipoproteins [4]. Another BA receptor is the Takeda receptor associated with G-protein 

5 (TGR5), which is expressed on intestinal L-cells, brown adipose tissue cells. 

Activation of this receptor in the above cells leads to increased energy expenditure due 

to induction of thyroid hormone receptor expression [5, 6]. The microbiota changes the 

composition of the pool of bile acids due to the activity of bacterial enzymes, 

contributing to the activation / suppression of the activity of the above receptors, 

affecting human fat metabolism. 
According to experimental studies in rats, the phenomenon of the transmission of 

the arterial hypertension phenotype as a result of fecal microbiota transplantation 

(FMT) was demonstrated: FMT from salt-resistant rats to salt-sensitive rats led to an 

increase in blood pressure in the latter. A similar situation was observed in FMT of 

spontaneously hypertensive rats to normotensive rats. In a 2015 study, Yang and co-

authors demonstrated a significant reduction in microbiota diversity in spontaneously 

hypertensive rats compared with normotensive ones. With increasing blood pressure, 

there is an increase in the ratio of Firmicutes / Bacteroides, a decrease in the number 

of bacteria that produce SCFAs, an increase in bacteria that produce lactate. According 

to the literature, the role of SCFAs in the pathogenesis of arterial hypertension is 

mediated by Olfr78 and GPR41 receptors. GPR41 is located in the endothelium, its 

stimulation leads to lowering of blood pressure. Olfr78 is localized in the afferent 

arteriole of nephrons, which plays a role in the regulation of renin secretion, as well as 
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in smooth muscle cells of peripheral vessels. Stimulation of Olfr78 receptors leads to 

increased blood pressure. The absence of these receptors is characterized by decreased 

renin levels in plasma and hypotension. It is important that the sensitivity of these 

receptors to SCFAs is different: a significant increase in the concentration of SCFAs is 

required to activate Olfr78 [7]. 

In 2017, Li and co-authors conducted a study of the microbiota in 99 patients with 

arterial hypertension [8]. It was found that patients with arterial hypertension are 

characterized by species-impoverished microbiota with a predominance of bacteria 

phylotype Prevotella, which is consistent with data from animal studies. The number 

of representatives of the phylotypes Bacteroidetes, Bifidobacterium, Roseburia, and 

other producers of SCFAs were reduced. The researchers also performed FMT in mice 

with arterial hypertension, resulting in an increase in blood pressure in the latter, which 

once again confirms the participation of microbiota in the regulation of blood pressure. 
  Numerous clinical studies have demonstrated an association between the 

development of arterial hypertension and inflammation. C-reactive protein is an acute 

phase protein that is involved in innate immune responses and provides activation of 

the complement system and phagocytosis. Probably, CRP stimulates monocytes to 

release proinflammatory cytokines such as interleukin-6 (IL-6), interleukin-1 beta (IL-

1β) and tumor necrosis factor alpha (TNF-α), as well as endothelial cells to express 

intracellular adhesive molecules ( ICAM-1) and vascular cellular adhesive molecules 

(VCAM1), the effects of which contribute to further inflammation. 
  Harrison and colleagues hypothesized the ability of hypertensive stimuli to 

promote the accumulation of activated T cells in perivascular adipose tissue and 

kidneys. At these sites, activated T lymphocytes secrete cytokines that affect 

neighboring vascular cells and the tubular epithelium of the kidneys. According to 

these ideas, cytokines produced by T lymphocytes and other inflammatory cells 

contribute to the development of arterial hypertension. [9]. 
In view of the above, the aim of our study was to study the features of cytokine 

status and the study of the microbiota in patients with arterial hypertension with 

concomitant obesity. 
  To achieve this goal, clinical observation of 191 patients is laid. These patients 

have arterial hypertension of I-II stages and 1-3 degrees with concomitant obesity, and 

were hospitalized in the cardiology and therapeutic departments of KCCH №12. 

Among the examined patients were 170 women (89%) and 21 men (11%). The mean 

age of patients was 59.09 ± 6.25 years. The obtained results were compared with the 

data of practically healthy individuals (20 people) representative by age and sex, who 

formed the control group. Body mass index, waist circumference were used to control 

body weight. There were 17 patients with I degree arterial hypertension (8.7%), 115 

(60%) patients with the II degree, and 59 (31.1%) patients with the III degree. The 

average age and duration of the disease in years were, depending on the severity of 

arterial hypertension 39.8 ± 2.2 and 2.4 ± 0.4, 48.3 ± 2.5 and 10.3 ± 1.6, 53.2 ± 1.9 and 

18.3 ± 1.6, respectively. Systolic and diastolic blood pressure (CAT and DBP) were 

determined using an Omron M10 (Japan). Registration of SAT and DBP in the sitting 

position was performed on the same arm twice with an interval of 3-5 minutes, if the 

difference between the measurements did not exceed 5 mm Hg. In the case of a larger 
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difference, measurements were made three times and the average of two or three 

consecutive measurements was calculated. SAT and DBP were as follows: I degree 

arterial hypertension - 148.5 ± 6.5 mm Hg, 89.5 ± 2.76; II degree arterial hypertension 

- 165.2 ± 4.38, 99.2 ± 1.70 mm Hg; III degree arterial hypertension - 182.1 ± 1.60, 

114.04 ± 0.16 mm Hg. According to the results of many studies, a significant risk factor 

for the development of target organ lesions, and especially the development of 

hypertensive heart is disorder of the circadian rhythm of the heart. 
The nature of the circadian rhythm of blood pressure was assessed by the value of 

the daily index (DI). Among obese patients with arterial hypertension 63 (32.9%) had 

a normal circadian rhythm of blood pressure, which was characterized by a decrease in 

blood pressure at night in the range of 10-20%, they were classified as "dipper". 83 

(43.5%) patients had an insufficient decrease of blood pressure at night, DI was less 

than 10%, classified as “non-dipper”. 11 (5.9%) patients - excessive reduction (DI 

higher than 20%, classified as “over-dipper”). 34 (17.7%) patients had elevated blood 

pressure at night compared to daytime. Such patients had negative DI values and were 

classified as "night-peaker". Body weight in patients with arterial hypertension 

exceeded body weight in the control group by 32%, BMI - by 32.8%, WC - by 14.4%. 

Patients had a central (abdominal) type of obesity of varying severity. At the beginning 

of the study, 76% of patients did not receive antihypertensive therapy, 24% received 

inadequate hypotensive therapy (mostly as monotherapy). 
The amount of TNF-α and IL-1β were evaluated by the enzyme immunoassay 

method and were calculated in pkg/ml. The study of intestinal microbiota was 

performed by means of a comprehensive assessment of the bacteriological composition 

of biomaterial (CFU / g) with the determination of opportunistic flora sensitivity to 

antibiotics. The collection of material has been successfully made in the morning and 

delivered to the bacteriological laboratory within 2 hours.  The analysis was done in 

14-21 days after antibacterial and probiotic drugs withdrawal. The results were 

processed on a personal computer with the help of an additional Microsoft Office 

software package. The credibility of the differences between the average values of the 

indices in the different groups was determined by the evaluation of the Student's t-

criterion. 
Study results. The study of cytokine metabolism is characterized by an increase 

of TNF-α which was statistically not significant  in patients with I degree arterial 

hypertension with concomitant obesity (47.4 ± 3.53 pkg/ml vs. 43.51 ± 3.47 pkg/ml in 

the control group), whereas in patients with II degree of arterial hypertension the TNF-

α increased to 117.8 ± 13.7 pkg/ml * (p <0.05) compared to the control group and in 

patients with III degree of arterial hypertension it was 81.83 ± 6.43 pkg/ml ( p <0.05). 

The content of IL-1 is consistent with the content of TNF-α, and elevated level is 

observed  in all groups of patients was statistically significant: 62.63 ± 3.0 pkg/ml - I 

degree of severity, 99.1 ± 9.84 pkg/ml - II degree, 77.23 ± 6.48 pkg/ml -III degree of 

severity against 45.34 ± 2.54 pkg/ml in the control group. Analyzing the content of 

cytokines in the blood of patients with arterial hypertension with concomitant obesity, 

the fact of their prooxidant effect was taken into account. The study revealed a credible 

increase of cytokines in the blood of patients with arterial hypertension of all degrees 

of severity, and the maximum amount was observed in the patients with the second 
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degree of severity, and in patients, with the third degree of severity, these indices were 

higher than in patients with the first degree of severity of the disease. This difference 

may be due to the fact that patients with III degree arterial hypertension have increased 

levels of prooxidant activity and this is due to the activation of all enzyme systems as 

a result of endothelial dysfunction [10]. 
In the feces of patients with arterial hypertension Streptocossus salivarius - in 75%, 

Staphylococcus epidermidis - in 62%, Bifidumbacterium - 38%, Lactobacillus - in 

42%, Bacteroides srp. - in 28%, Staphylococcus aureus - in 15%, Escherichia coli 

weakly fermenting - in 8% were found. In the faeces of the control group, 

Bifidobacterium was isolated in 94%, Lactobacillus in 57%, Staphylococcus 

epidermidis in 45%, Streptococcus salivarius in 23%, Staphylococcus aureus in 6%, 

and Escherichia coli in 86%. Having conducted a qualitative analysis of the intestinal 

microflora of patients with arterial hypertension, the extremely low frequency of 

detection of Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia coli in comparison with the 

control group is found noteworthy. Low levels of lactobacilli, bifidobacteria can lead 

to insufficient production of gaseous compounds such as NO, CO, H2S, H2, which are 

pleiotropic mediators that have their targets in the organs of the cardiovascular system. 

Thus, H2S has a protective effect on cardiomyocytes by reducing their contractile 

activity and activating angiogenesis. H2S imbalance creates the preconditions for 

raising blood pressure. H2 and CO are powerful antioxidants that protect the human 

body from inflammation and ischemia. NO maintains normal vascular pressure, has an 

antiplatelet effect on platelets.  
Conclusions. 1.In modern conditions AH is often combined with abdominal 

obesity. 2. Patients with arterial hypertension with concomitant obesity have 

established features of cytokine metabolism depending on the degree of severity of 

arterial hypertension. 3. There are changes in the microbiome of the large intestine in 

patients with arterial hypertension with concomitant obesity, which are accompanied 

by a decrease in lactobacilli, bifidobacteria, Escherichia coli, and an increased number 

of streptococci, staphylococci. 4. Changes in the composition of the intestinal 

microbiota and its functional activity by prescribing probiotics, prebiotics in the 

comprehensive treatment of patients with arterial hypertension with concomitant 

obesity can lead to greater control of the disease, slow its progression and reduce the 

risk of acute cardiovascular events. 
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The causes of ferrokinetic disorders during chronic acid dependent diseases 

(CADD) of gastro-duodenal zone usually are: reduced absorption of iron (Fe) due to 

increased epithelial desquamation, covert and overt bleeding, defects of nutrition, 

infection H.pylori etc. Therefore, clinically, the conditions for the appearance of 

sideropenic syndrome, which always develops when latent iron deficiency, but not 

always diagnosed.  

The aim of our study was to investigate features of syderopenical syndrome in 

H.pylori-associated CADD children.  

Materials and methods. The object of study was 58 school-aged children .They 

was divided into 2 groups. First group consisted of 28 children with 1 stage of anemia 

and its risk. In Second group was 30 children with normal level of hemoglobin (Hb). 

The control group consisted of 22 healthy children. Complex clinical-paraclinical 

examination was performed according to approved protocols. Diagnoses were: 8 

patients had peptic ulcer of duodenal bulb (PUDB), 38 patients had chronic 

gastroduodenitis (CGD), 2 patients had chronic gastritis (CG) and 10 patients had 

gastroesophageal reflux disease (GERD) with concomitant CGD. Diagnosis was 

verified based on data of FEGDS with pH-meter and diagnostics of H.pylori infection. 

Iron (Fe) content in blood serum were determined on the apparatus C-115 PC; 

indicators of ferritin – on the analyzer Roche Cobas e 411; transferrin saturation with 

iron (TSI) - on the apparatus FEC-56 Ch. 

 Results of investigation. Complaints and clinical features in the majority of 

patients characterized by a combination of three main syndromes: pain (96.6% of 

patients), dyspeptic (91.4% of patients) and asthenovegetative (69% of patients). 

Manifestations of syderopenical syndrome had 60.4% of patients, which indicated: pale 

skin and visible mucous membranes, brittle hair and nails, dry skin, changes in eating 

behavior, presence of functional noise in heart and others. In the laboratory study, the 

risk of anemia was found in 32.8% of children (Hb 111-119 g/l); mild anemia (Hb 90-

110 g/l) - in 15.5% of patients. Found that all patients on admission to hospital Fe 

concentration in the whole blood and serum was lower (416.7±15.5 mg/l and 

14.82±1.52 mcmol/l) than in healthy children (528.8±22.5 mg/l and 21.04±1.96 
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mcmol/l; р<0.001and р<0.01). To study ferrokinetic indicators and perform 

differential diagnosis between iron deficiency anemia (IDA) and anemia of chronic 

inflammation (ACI) patients in group 1 (48.3%) were divided into 2 subgroups - A and 

B. Subgroup A included patients (36.2%) with H.pylori associated CADD who had 1 

stage anemia or its risk. Subgroup B included patients (12.1%) of H.pylori unassociated 

CADD who also had 1 stage anemia or its risk. Analysis of ferrokinetic indicators 

found that the rate of ferritin of all patients in subgroup A was growing (97±13 mcg/l; 

p<0.01) and TSI - decreased (0.153±0.012 c.u.; p<0.001) compared with healthy 

children (75±9 mcg/l and 0.245±0.008 c.u.). While in contrast in subgroup B: index 

ferritin (22±8 mcg/l, p<0.01) decreased and TSI - growing ferritin (0.197±0.009 c.u.; 

p<0.01). Patients of second group (CADD with normal Hb) had concentration of 

ferritin with a significant tend to increase (53±19 mcg/l; p<0.01) and TSI - to decrease 

(0.197±0.012 c.u.; p<0 01). 

 Conclusions. During differential diagnosis of IDA and ACI it should considered 

the presence of inverse relationship between ferritin and TSI. Early signs of hidden 

bleeding in the IDA are a reduction of ferritin and increase TSI. While during ACI rises 

and TSI decreases, especially in the increase of H.pylori invasion (titer antibodies to 

H.pylori - IgG>1:80).   
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Tumors of the biliopancreatoduodenal zone (BPDZ) amount for about 15% of all 

malignant neoplasms of the gastrointestinal tract or about 5 – 6% of all malignant 

tumors detected in Ukraine. Tumor diseases of BPDZ occupy one of the leading places 

among the causes of disability and mortality of the population, both according to global 

and state statistics where 85 – 90% of the cases belong to patients with distal tumor 

biliary obstruction. [1]. 

Tactical approaches and decisions in the treatment of patients with malignant 

neoplasms of BPDZ complicated OJ have undergone certain changes in the last few 

decades. Surgical treatment performed on patients with blastomatous jaundice result in 

large number of complications, and mortality can reach 15 – 60% [2]. 

Modern techniques of preoperative biliary decompression have significantly 

expanded the possibilities of performing complex high-tech radical surgical operations 

[3]. However, a fairly rapid invasion of the tumor process into many nearby vital organs 

and vessels leads to a frequent reason for the impossibility of performing a radical 

operation. Due to the fact that the operability of tumors of this localization does not 

exceed 15 – 17% while the use of palliative general surgical methods of biliary 

decompression results in a high rate of complications and mortality, it is of 

considerable interest to determine the algorithm for performing minimally invasive 

methods of biliary drainage among patients of given category. [4]. The unsatisfactory 

results of general surgical treatment performed in any obstructive jaundice (OJ) 

complicated cases dictate the need to perform a two-stage treatment where 

decompression of BPDZ in order to restore the natural bile passage. 

The purpose of study is surgical treatment optimization in cases of surgically 

incurable obstructive blastomatous jaundice. 

Study inclusion criteria: patients over the age of 18; the presence of OJ (the level 

of bilirubin is more than 50 μmol/l); the duration of OJ does not exceed 14 days; the 

need for nutritional support; the need of effective bile excretion; the patient's agreement 

to the proposed complex of examination and treatment. 

Patients were divided in 2 subgroups: subgroup A (63 observations) consisted of 

patients, who underwent various endoscopic retrograde methods of biliary drainage, 

and subgroup B (59 observations) where antegrade percutaneous-transhepatic methods 

of biliary drainage were used as biliary decompression.  

Immediate results` of antegrade and retrograde methods of biliary excretion 

assessment was carried out according to following indicators: the baseline 

bilirubinemia level, number of patients with severe concomitant pathology, and the 

causes of distal CBD obstruction. 
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Comparison of patients of subgroups A and B in terms of the severity of 

hyperbilirubinemia at the time of admission to the hospital is shown in Fig. 1.

 
Fig. 1 Bilirubinemia levels in patients of A (n=63) and B (n=59) subgroups 

 

Comparative analysis of the closest results of retrograde and antegrade 

decompression in patients with distal obstruction of the BPDZ of malignant etiology 

shows that in terms of the effectiveness of decompression, as well as the proportion of 

complications and mortality, antegrade and retrograde methods of minimally invasive 

decompression in patients with distal tumor obstruction of the BPDZ do not have 

statistically significant differences. 

Basing on mentioned results we have developed an algorithm for the surgical 

treatment of incurable patients with a blastomatous jaundice. 

The developed algorithm of bile drainage in incurable patients with blastomatous 

jaundice allowed to minimize the number of postoperative complications to 4.0%, 

avoid the development of transient hyperamylasemia and post-manipulation 

pancreatitis. Endoscopic retrograde methods of bile duct prosthetics as the final stage 

of surgical treatment in this category of patients have certain advantages over antegrade 

methods of external drainage, primarily associated with the preservation of the natural 

bile passage and patients` better adaptation and tolerance in postoperative period. 
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L'urgence du problème. Le sang n'est pas seulement un moyen de transport qui 

unit divers organes et tissus en un organisme entier. En plus de transporter des gaz et 

des substances bioactives, des quanta d'information et de contrôle, il remplit de 

nombreuses fonctions de compensation, de protection immunitaire, etc. Comme tous 

les organes et systèmes du corps, le sang est génétiquement spécifique, sa composition 

cellulaire et biochimique se reproduit constamment. Le sang est tout aussi « natif » et 

irremplaçable pour le système des tissus étrangers du corps, ainsi que pour tous ses 

autres systèmes et organes. Elle, comme d'autres organes et systèmes vitaux, remplit 

de nombreuses fonctions. S'il est endommagé, son volume diminue, il ne peut y avoir 

de dommages isolés à aucune des fonctions du sang. Par conséquent, la reconstitution 

artificielle de la fonction de transport des gaz du sang est mieux que rien, mais n'est 

toujours pas une compensation complète de toutes les fonctions du sang. 

Comme les autres systèmes du corps, le sang possède ses propres mécanismes 

d'autocompensation, ainsi que des mécanismes de compensation liés à d'autres 

systèmes. Les dommages ou la réduction du volume sanguin, qui ne sont pas 

compensés par ses propres mécanismes, entraînent une modification du 

fonctionnement du système cardiovasculaire, du métabolisme, etc., visant à compenser 

la perte de sang. Les principales réactions du corps à une perte de sang aiguë dépendent 

à la fois de la vitesse à laquelle le volume de sang est réduit, du volume de perte de 

sang et de l'état initial du corps. 

Les réponses compensatoires qui commencent dans des conditions d'autorégulation 

sont conçues pour restaurer immédiatement le volume et la qualité du sang. Des 

mécanismes compensatoires sont inclus dans tous les systèmes fonctionnels du corps, 

à commencer par le système sanguin lui-même. Le volume des réserves des capacités 

compensatoires de chaque organisme en réponse à la perte de sang diffère par des 

caractéristiques individuelles, qui dépendent non seulement de l'état fonctionnel initial 

des systèmes et des organes, mais également de l'état constitutionnel et qui doivent être 

pris en compte lors de la fourniture assistance. 
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L'hémorragie gastro-intestinale en tant que complication de l'ulcère gastrique et de 

l'ulcère duodénal est un problème de santé urgent dans le monde. Au cours des 5 

dernières années, leur fréquence a augmenté, tandis que le taux de mortalité 

postopératoire est de 7 à 30 %, en particulier chez les patients âgés. Ce groupe est 

représenté par des patients présentant à la fois une pathologie chronique du système 

cardiovasculaire et un infarctus aigu du myocarde et un syndrome coronarien aigu. 

Selon le centre d'hémorragie gastro-intestinale de Dnipro, une perte sanguine de niveau 

III-IV (selon les classifications P.L. Marino 1998) a été observée chez 50 % des 

patients atteints de pathologie cardiovasculaire qui prenaient un traitement 

anticoagulant. Malgré le développement de méthodes de traitement modernes mini-

invasives utilisant l'hémostase endoscopique et la prévention des saignements 

récurrents, le taux de mortalité de la catégorie de patients ci-dessus reste élevé et s'élève 

à 10-20%, et le taux postopératoire atteint 50%. 

Un degré élevé de perte de sang entraîne des perturbations importantes des 

fonctions des organes et des systèmes, y compris des perturbations du système 

immunitaire de l'organisme, et provoque des changements importants dans l'état de 

l'état des cytokines. Le rôle le plus actif à cet égard est joué par les cytokines pro-

inflammatoires et anti-inflammatoires. Aujourd'hui, la plupart des maladies sont 

associées à une violation du système immunitaire. Les saignements gastro-intestinaux 

ne font pas exception, ce qui est une conséquence des dommages aux tissus sanguins 

et reflète leur gravité. Ils sont suivis d'une réponse inflammatoire du tissu endommagé. 

Dans le même temps, à tous les stades de la formation d'une réponse immunitaire 

spécifique d'un organisme, les cytokines jouent un rôle dominant. Une augmentation 

des niveaux de cytokines est un élément important d'une réponse adéquate de 

l'organisme à l'inflammation. Dans le même temps, la surexpression de ces médiateurs 

provoque des changements dans les processus physiologiques du corps. L'étude de ces 

changements peut fournir une aide importante pour prédire la gravité des troubles de 

l'homéostasie, le développement de complications et l'issue de la maladie, et les 

changements possibles dans les tactiques de traitement. 

But de l'étude. Augmenter l'efficacité du traitement des patients âgés atteints 

d'hémorragie gastro-intestinale ulcéreuse en étudiant la dynamique des paramètres du 

système immunitaire et leur relation avec l'hémostase endoscopique locale. 

Matériaux et méthodes de recherche. L'analyse du traitement de 35 patients âgés 

(selon la classification de l'OMS - 61-90 ans) a été réalisée. Parmi eux, 19 hommes 

(54%), femmes - 16 (46%). L'âge médian était de 76,3 ans. Les patients ont été répartis 

en groupes : A - patients ayant reçu un traitement selon le schéma thérapeutique 

standard de la pathologie cardiovasculaire (n = 20), B - « bithérapie » (n = 15). Cinq 

patients ont été exclus de l'étude en raison d'une pathologie neurologique concomitante 

(accident vasculaire cérébral aigu) et d'une pathologie endocrinienne sévère (diabète 

sucré décompensé). Comme contrôle, une catégorie de 50 patients a été sélectionnée - 

des patients relativement en bonne santé (donneurs) qui, en termes d'âge, de sexe et de 
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méthode de détermination des principaux indicateurs, étaient similaires au groupe de 

recherche.  

Les cytokines suivantes ont été étudiées : les interleukines (IL-4, IL-6) et le facteur 

de nécrose tumorale (TNFα). Le traitement des données a été effectué à l'aide de 

méthodes de laboratoire - laboratoire, ainsi que la détermination des principaux 

indicateurs du système immunitaire - IL-6, IL-4. Dans le même temps, tous les patients 

ont subi une œsophagogastroduodénoscopie pour déterminer la localisation, la taille de 

l'ulcère et l'état de l'hémostase endoscopique locale. Le matériel pour l'étude des 

paramètres immunologiques était du sang veineux, qui a été prélevé dans la veine 

cubitale pendant l'hospitalisation, les troisième et septième jours d'hospitalisation en 

même temps pour des résultats corrects. La détermination quantitative de la 

concentration d'IL-6, IL-4 dans le sérum sanguin a été réalisée à l'aide d'un dosage 

immuno-enzymatique utilisant des systèmes de test de JSC "Vector-best" 

(Novosibirsk) selon les recommandations du fabricant. Le contenu de ces indicateurs 

dans les échantillons à l'étude a été déterminé à l'aide de courbes d'étalonnage avec les 

valeurs de la densité optique d'échantillons standards dans le laboratoire de l'Académie 

médicale. 

Toutes les données de sortie obtenues lors de l'exécution des travaux, afin 

d'optimiser le traitement mathématique, ont été saisies dans une base de données 

construite à l'aide de tableurs Microsoft Excel. Le traitement statistique des résultats 

de la recherche a été effectué par les méthodes des statistiques de variation, mises en 

œuvre par le progiciel standard Statistica pour Windows 6.0. 

Résultats de la recherche et discussion. Un certain nombre de nombreuses études 

ont montré qu'un niveau accru d'IL-6 a une valeur pronostique plus importante par 

rapport à la protéine C-réactive pour le développement de la mort cardiovasculaire et 

d'autres complications cardiovasculaires. Dans le même temps, une augmentation 

significative des niveaux d'IL-2, -4, -6, -12 et -18 a été observée chez les patients 

atteints de maladie coronarienne par rapport aux individus en bonne santé, et le niveau 

d'IL-6 était encore plus élevé. chez les patients atteints d'infarctus du myocarde. Une 

augmentation de la concentration d'IL-6 a été notée dans les exacerbations d'ulcère 

gastroduodénal, de pancréatite, de maladie cœliaque, de maladie de Crohn, de 

rectocolite hémorragique, d'hépatite virale et de cirrhose biliaire primitive. Le TNFα a 

principalement des effets immunomodulateurs et pro-inflammatoires. La concentration 

de TNFα circulant est généralement très faible, mais elle augmente fortement 

(maximum en 1h30) en cas de situation aiguë. La détermination des taux de TNFα et 

d'IL-6 joue un rôle important dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque congestive. 

Pendant les périodes d'exacerbation, la quantité d'IL-4 augmente presque 3 fois par 

rapport à la norme et pendant la rémission, son niveau diminue, en particulier dans le 

contexte du traitement. 

En raison de la libération de TNF, la perméabilité capillaire augmente, 

l'endothélium vasculaire est endommagé et une thrombose intravasculaire se produit. 

La concentration de TNFα circulant est généralement très faible (<5 pg/ml), mais elle 

augmente fortement (maximum 90 min.) Après administration de LPS et revient à la 
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normale dans les 4 heures. Des taux élevés de TNFα (> 300 pg/ml) sont détecté lors 

d'un choc septique. La persistance de niveaux élevés indique la possibilité que des 

conséquences indésirables se produisent. 

Dans nos études, il a été déterminé que l'IL-6, en fonction de l'état de l'hémostase 

endoscopique locale au moment de l'hospitalisation, était plus élevée que dans le 

groupe témoin, mais il n'y avait pas de différence significative entre les indicateurs. En 

cas de risque élevé de récidive hémorragique (Forest II), l'indicateur n'a pas été 

déterminé au 7ème jour de normalisation. Chez les patients présentant une hémostase 

stable (Forest III), l'IL-6 se rapproche des valeurs normales (p> 0,05). Une forte 

augmentation de l'IL-6 a été déterminée, en fonction de l'état de l'hémostase 

endoscopique locale, en particulier avec un saignement actif (Forest I) jusqu'à 36,54 ± 

1,61 et avec un risque élevé de saignement récurrent (Forest II) - jusqu'à 33,87 ± 2,01 

s diminution progressive au septième jour, mais l'indicateur ne se normalise pas (p < 

0,01). 

L'indicateur IL-4 se comporte quelque peu différemment. Une forte diminution de 

la teneur en IL-4 a été notée avec un risque élevé d'hémorragie récurrente et avec une 

hémostase stable, qui ne s'est pas normalisée au septième jour du séjour du patient à 

l'hôpital (p> 0,05). De plus, une diminution du niveau d'IL = 4 est observée avec un 

saignement actif (Forest I), et avec un risque élevé de saignement récurrent (Forest II), 

il existe également une diminution du niveau de ce dernier à 2,34 ± 0,47 et 2,23 ± 0,5 

, avec une diminution subséquente jusqu'à 2,02 ± 0,32 et 1,67 ± 0,26 les premier et 

septième jours, respectivement (p> 0,05). 

L'analyse des résultats obtenus de l'étude a montré que chez les patients du groupe 

B, il y a une augmentation du taux d'IL-6 dans le sérum sanguin 6 fois avec saignement 

actif et 5 fois avec un risque élevé de saignement récurrent (p> 0,05 ). Une situation 

différente est observée dans le cas du test du niveau d'IL-4. Ce dernier a été réduit près 

de 3 fois dans le groupe A et 4 fois dans le groupe B par rapport au groupe d'observation 

(p<0,01). 

Le niveau élevé des cytokines pro-inflammatoires IL-6 et la faible activité du 

médiateur anti-inflammatoire IL-4 déterminent l'activité du processus ; leur circulation 

prolongée chez les patients présentant une hémorragie ulcéreuse du tractus gastro-

intestinal supérieur est associée à un mauvais pronostic. Avec un déséquilibre des 

médiateurs pro- et anti-inflammatoires vers le premier, le risque de saignement 

récurrent dans le deuxième groupe augmente. Des modifications de la quantité de 

cytokines pro-inflammatoires IL-6 dans le sang périphérique peuvent être la cause et 

l'un des mécanismes des saignements récurrents. 

Les patients évoqués ci-dessus appartiennent au groupe à haut risque opérationnel. Par 

conséquent, les méthodes d'interventions chirurgicales radicales et conditionnellement 

radicales ne peuvent pas être utilisées en raison de la décompensation possible de la 

pathologie cardiovasculaire à la fois en période peropératoire et postopératoire. En 

2019, la méthode propriétaire de traitement chirurgical d'un ulcère hémorragique de 

l'estomac pylorobulbaire a été modifiée et un brevet de modèle d'utilité n° 139011 a été 

obtenu. Une caractéristique distinctive est qu'après avoir déterminé la localisation de 
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l'ulcère et du cratère avec un vaisseau saignant, la membrane muqueuse est préparée à 

côté du cratère, suivie de l'imposition de points de suture horizontaux sous-muqueux-

musculaires à travers le cratère de l'ulcère, réalisant ainsi une tamponnade, la 

membrane muqueuse est attachée le long de la périphérie. En utilisant cette méthode 

de traitement chirurgical, la durée de la chirurgie est réduite de 40 à 60 minutes, ce qui 

est très important chez les patients âgés atteints de pathologie cardiovasculaire.  

Conclusion. Un aspect important lors du choix d'une tactique thérapeutique et 

diagnostique et d'une méthode d'intervention chirurgicale est la pathologie du système 

cardiovasculaire identifiée chez les patients. Les modifications du profil des cytokines 

permettent une analyse qualitative de l'état de l'hémostase locale et déterminent les 

tactiques de traitement appropriées dans cette catégorie de patients. Lors de l'analyse 

de l'état de l'hémostase endoscopique locale, l'indicateur d'hémostase instable avec un 

risque élevé d'hémorragie récidivante chez les patients du groupe A est plus élevé que 

dans le groupe B de 17% en raison d'une augmentation du groupe de patients avec 

saignement actif chez ces derniers . L'indicateur d'hémostase stable Forest III dans le 

groupe A était de 30 %, ce qui n'a pas été observé dans le groupe B (p < 0,05). Ces 

résultats jouent un rôle important dans le choix des tactiques de traitement. Quant au 

saignement actif, il n'était pas dans le groupe A, et dans le groupe B il était de 47 % (p 

< 0,05). Dans le groupe de patients ayant eu des saignements récurrents et ayant reçu 

une « bithérapie », les indicateurs de l'immunoréactivité du corps par rapport au groupe 

de patients prenant un traitement antihypertenseur standard et ayant un pourcentage de 

saignements récurrents plus faible indiquent une immunosuppression plus prononcée.  

Les modifications du traitement chirurgical des hémorragies gastro-intestinales 

ulcéreuses chez les patients présentant une pathologie cardiovasculaire aiguë 

permettent de réaliser des opérations avec des éléments de radicalité, tout en réduisant 

la durée de l'opération elle-même et la présence de complications postopératoires, ainsi 

que la mortalité postopératoire. 
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Незважаючи на те, що промислові аерозолі як професійна шкідливість 

вивчаються досить давно, дотепер не вирішено багато питань щодо залежності 

їхньої біологічної агресивності від основних фізико-хімічних властивостей. До 

останніх можна віднести дисперсність частинок нанорозмірних фракцій твердої 

складової зварювальних аерозолів (ТСЗА), їхні структурні параметри, 

розчинність окремих сполук. Відомо, що емісією наночастинок в повітря робочої 

зони можуть супроводжуватися як виробничі процеси, кінцевим продуктом яких 

є наноматеріали (електронно-променевий синтез у вакуумі, механосинтез, 

хімічний синтез), так і процеси, що не пов’язані з нанотехнологіями 

(електрозварювання, виплавка вторинного свинцю, переробка рослинної 

сировини, застосування нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів у 

стоматологічній практиці) [1]. Отже, можна припустити, що високий рівень 

захворюваності в деяких галузях промисловості (металургійна, переробна тощо) 

та серед певних професійних груп (зварювальники та ін.) обумовлений не тільки 

токсичністю компонентів промислових аерозолів, яким властива подразнююча 

та мутагенна дія, а також здатністю до глибокого проникнення в тканини дрібних 

частинок нанодіапазону. Своєю чергою, протягом останніх років накопичено 
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достатньо експериментальних даних, які свідчать про те, що речовинам у 

нанодіапазоні притаманна більша біологічна активність та пошкоджуюча дія [2]. 

Отже, існує необхідність постійного вдосконалення альтернативних методів 

тестування потенційної токсичності нових зварювальних матеріалів in vitro, 

зокрема, з використанням підходів, що застосовуються при скринінговій оцінці 

наноматеріалів. 

Було оцінено пошкоджуючу дію нанорозмірних фракцій ТСЗА, що 

утворилися під час зварювання високолегованим дослідним електродом з 

рутиловим видом покриття («14-32») зі зниженим вмістом хрому (VI) (середній 

аеродинамічний діаметр частинок у розчині – 101,7 нм), а також серійним 

електродом «Cristal» з рутиловим видом покриття (середній аеродинамічний 

діаметр частинок у розчині – 148,5 нм). Нанорозмірні фракції ТСЗА відбиралися 

відповідно до способу визначення наночастинок в повітрі робочої зони [3]. 

Розмір частинок визначали методом динамічного розсіювання світла за 

допомогою приладу DinaSizer («Fritsch», Німеччина).  

В якості скринінгового методу визначення токсичності та пошкоджуючої  дії 

зварювальних матеріалів in vitro з використанням як тест-об’єкту сперматозоїдів 

великої рогатої худоби було адаптовано та використано відомий метод 

вилучення фосфоліпідів з мозку щурів [4]. Визначення оптичної густини 

отриманих фосфоліпідних екстрактів за допомогою приладу спектрофотометр 

ULAB 101UV (при довжині хвилі 540 нм) свідчить на користь руйнування 

молекулярної структури мембран сперматозоїдів, які були експоновані 

нанорозмірними фракціями ТСЗА серійного електроду «Cristal», та вивільнення 

фосфоліпідів, що вказує на його потенційну токсичність на відміну від 

дослідного електроду «14-32» зі зниженим вмістом хрому (YI). Запропонований 

експрес-спосіб може бути використаний в якості скринінгового при 

дослідженнях зварювальних матеріалів, при цьому доцільним є проведення 

подальших досліджень щодо валідності отриманих даних та наступного 

впровадження у практичну діяльність. 
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Фізичні фактори (ФФ) є широко розповсюдженими шкідливими та 

небезпечними чинниками лікарняного середовища, які чинять несприятливу дію 

як на працівників, так і на пацієнтів і відвідувачів, які знаходяться у закладах 

охорони здоров’я (ЗОЗ). Проведеним у 2020 році медико-соціологічним 

дослідженням встановлено, що несприятливий вплив на здоров’я осіб, які 

тимчасово чи довготривало знаходяться у ЗОЗ, чинять наступні групи ФФ (від 

4,3 до 28,3 % респондентів): недостатнє освітлення (45,6 %), іонізуюче 

(рентгенівське) опромінення (21,7 %), ультразвукові коливання (15,2 %), шум 

(13,0 %), лазерне опромінення (10,9 %), електромагніті поля (10,9 %), вібрація 

місцева (локальна) (4,3 %). У працівників ЗОЗ ФФ можуть слугувати причиною 

виробничих нещасних випадків, функціональних розладів (нервової системи, 

органів зору та слуху, серцево-судинної системи тощо), підвищеної 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а у деяких випадках – 

факторами ризику хронічної виробничо-зумовленої захворюваності (в т. ч. 

професійної) [1]. 

Для оцінки виробничих ризиків (ОВР), що зумовлені ФФ, необхідно: 

І. Провести ідентифікацію ФФ. Визначити наявність джерел і рівнів ФФ, 

ступінь та тривалість контакту із конкретними ФФ осіб, що знаходяться в ЗОЗ. 

Першочерговим є ідентифікація специфічних ФФ, що використовуються в 

лікувально-діагностичному процесі і визначають ризики для здоров’я 

працівників та пацієнтів, а саме джерел – високої та низької температури, 

вологості та швидкості руху повітря; звукових хвиль (акустичних, ультра- та 

інфразвуку) та вібрації; нераціонального або недостатнього освітлення; 

неіонізуючих електромагнітних випромінювань; ультрафіолетого 

випромінювання; іонізуючого випромінювання; оптичного (лазерного) 

випромінювання; газів та рідин, що зберігаються в умовах високого тиску 

(барокамери, сховища балонів з газом); механічної енергії (предмета, що 

рухається; некерованого руху та енергії) [1]. 

Важливим є ідентифікація ФФ (вид, джерело, рівень) в розрізі структурно-

функціональних підрозділів ЗОЗ та їх ризику гострого несприятливого впливу на 

здоров’я працівників та пацієнтів: відділення радіоізотопної діагностики; 

відділення променевої діагностики (рентгенографії; комп’ютерної / магнітно-

резонансної томографії); відділення променевої терапії; відділення (кабінет) 

ультразвукової діагностики; відділення (кабінет) фізіотерапії; відділення 
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(кабінет) стерилізації; відділення (кабінети) баротерапії,  сховища газів, рідин під 

високим тиском; інші лікувально-діагностичні кабінети, лабораторії, підрозділи 

з використанням екстремальних температур, лазерного, ультрафіолетового 

випромінювання, наявності інших ФФ, що формують ризики для здоров’я 

працівників та пацієнтів тощо [1]. 

ІІ. Ідентифікувати стадію розвитку безпеки в ЗОЗ. Визначити стан 

організації та дотримання вимог техніки безпеки під час використання ФФ в ЗОЗ. 

Під час оцінки слід враховувати фізичні, фізико-хімічні та біологічні 

характеристики небезпеки ФФ. При цьому необхідно звернути увагу на 

наявність: 

• підрозділів ЗОЗ та використовуваних практик і методів дозиметрії ФФ;   

• позначень у приміщеннях, джерелах наявності та виду небезпеки ФФ; 

• інструкцій з правил безпечного використання ФФ; 

• наявність та ефективність інженерно-технічних систем забезпечення  безпеки 

при використання ФФ; 

• засобів індивідуального захисту та їх застосування при роботі з ФФ;  

• комплектів для надання першої (долікарської) медичної допомоги та їх 

укомплектованості; 

• випадків та актів розслідування нещасних випадків, професійних захворювань 

та аварій на виробництві; 

• ставлення (відношення) керівництва ЗОЗ до безпеки [1]. 

ІІІ. Провести якісну оцінку ризику ЗОЗ та відповідності систем захисту. 

Визначити: (1) можливі небажані події, щодо їх впливу на здоров’я персоналу та 

пацієнтів, які мали місце в ЗОЗ, та класифікувати їх за ступеням тяжкості 

наслідків за чотирма категоріями (катастрофічні, критичні, некритичні, малі 

наслідки); (2) частоту небажаних подій (НП) за категоріями тяжкості наслідків. 

Оцінити ризик НП на якісному рівні.   Визначити категорії ризиків, які 

потребують кількісного моделювання; (3) наявність та стан систем захисту: 

засобів пожежогасіння та попередження вибухів в ЗОЗ. Під час оцінки слід 

встановити стан та технічну справність електроприладів; наявність дозволу та 

стан засобів пожежогасіння, присутність плану евакуації та системи пожежної 

сигналізації та ін. [1]. 

IV. Спланувати управління ризиком. В теперішній час єдиним ефективним 

підходом, спрямованим на профілактику несприятливих ефектів ФФ на здоров’я 

працівників та пацієнтів, є реалізація системи управління виробничими 

ризиками (УВР), з використанням 4-х рівневого підходу за результатами оцінок 

ризику. 

Перший рівень УВР передбачає обмеження виробничого використання 

шкідливих ФФ: 

• законодавчого визначення потреби контрольованого й безпечного їх 

використання; 

• технологічного забезпечення мінімальної вірогідності їх впливу на людей та 

навколишнє середовище [1]. 
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В галузі охорони здоров’я реалізація І рівня УВР можлива лише за рахунок 

контрольованого використання та застосування підвищених заходів безпеки при 

роботі та контакті з ФФ. Важливим напрямком зазначеного є використання 

сучасних та інноваційних технологій, які знижують існуючу небезпеку ФФ [1].  

Другий рівень УВР передбачає використання інженерно-технічних 

засобів для попередження неконтрольованого впливу ФФ на  працівників, 

пацієнтів та інших осіб в ЗОЗ. В галузі охорони здоров’я ІІ рівень контролю 

досягається шляхом виконання робіт із використанням ФФ у спеціально 

ізольованих приміщеннях, що мають відповідно передбачений рівень захисту. А 

також завдяки віддалення, ізоляції,  екранування джерел, скорочення часу 

перебування в умовах впливу небезпечного ФФ [1]. 

Третій рівень УВР передбачає заходи адміністративного контролю, 

спрямовані на зниження небезпеки контакту в ЗОЗ працівників та пацієнтів з ФФ 

шляхом їх захисту від експозиції ФФ (дозою, часом, відстанню та засобами 

колективними й індивідуальними захисту), покращення організації праці та 

дотримання техніки безпеки на робочому місці, що передбачають: 

• обмеження чисельності працівників, які зазнають максимально негативного 

впливу ФФ, шляхом надання спеціального дозволу (допуску) для виконання 

таких робіт; 

• скорочення до мінімуму тривалості й ступеня впливу ФФ, завдяки жорсткій 

регламентації тривалості виконання робіт; 

• попередження працівників про наявність небезпеки для їх здоров’я на 

робочому місці, обумовленої контактом з ФФ;   

• обмеження доступу до приміщень з джерелами небезпечних ФФ; 

• ідентифікацію та маркування приміщень та зон небезпеки ФФ із 

використанням піктограм; 

• облаштування виробничих приміщень та механізмів засобами попередження 

травм, забезпечення їх якісним освітленням; 

• забезпечення стабільного функціонування в ЗОЗ лабораторних підрозділів 

дозиметрії ФФ; контроль забезпечення умов праці на допустимому 

санітарно-гігієнічному рівні (за гранично-допустимими рівнями та 

тривалістю експозиції ФФ); 

• контроль за розміщенням механізмів, матеріалів, з метою забезпечення 

достатнього робочого просту та виробничих приміщень; 

• розробку і поширення письмових інструкцій, протоколів, стандартів щодо 

правил техніки безпеки при роботі з ФФ, впровадження навчально-

тренувальних програм та забезпечення контролю за дотриманням техніки 

безпеки; 

• впровадження дієвої системної програми медико-соціального забезпечення 

працівників, що експоновані на робочому місці ФФ; 

• здійснення в ЗОЗ систематичного моніторингу з комплексної оцінки ризиків 

виникнення серед працівників виробничо-зумовлених та професійних 

захворювань, що обумовлені ФФ; 
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• забезпечення в ЗОЗ систематичного обліку нещасних випадків, що викликані 

виробничими ФФ серед працівників, пацієнтів та їх відвідувачів [1]. 

Заходи ІІІ рівня УВР повинні передбачати максимальне обмеження 

призначення пацієнтам лікувально-діагностичних заходів із використанням 

шкідливих ФФ, що визначають підвищений додатковий ризик для їх здоров’я 

(виникнення гострих вражень, віддалених наслідків, ускладнень тощо, у т. ч. 

канцерогенних, тератогенних та ін.). Основними заходами для цього повинні 

бути:  

1) забезпечення довічного індивідуального раціонального дозиметричного 

контролю за використанням ФФ у пацієнтів на всіх рівнях та етапів реалізації 

лікувально-діагностичного процесу; 

2) обрання для діагностики методів з використанням менш небезпечних ФФ та 

з мінімальною діагностичною дозою впливу на організм (за рівнем, 

тривалістю, площею впливу; частотою повторних досліджень тощо); 

3) раціональне обрання для лікування менш небезпечних ФФ з використанням 

їх мінімально-ефективної терапевтичної дози (за рівнем, тривалістю та 

площею терапевтичного впливу; частотою повторного лікування; з 

максимальними інтервалами між сеансами (курсами) лікування тощо); 

4) попередження лікувально-діагностичної поліпрагмазії, шляхом 

контрольованого обмеження використання ФФ та комбінації ФФ з хімічними 

факторами (лікарськими засобами), що мають однакові або односпрямовані 

патогенетичні механізмами впливу з  шкідливими наслідками для здоров’я; 

5) максимальне обмеження доступу пацієнтів та їх відвідувачів до виробничих 

приміщень ЗОЗ, де наявні джерела шкідливих ФФ; 

6) недопущення контакту пацієнтів та їх відвідувачів з біологічними 

виділеннями (кров’ю, сечею, калом, мокротинням, патологічними 

виділеннями тощо), із забрудненою білизною, використаними медичними 

інструментами, обладнанням, упаковкою, що забруднені радіоізотопами 

тощо; 

7) забезпечення оптимального режиму провітрюванням та систематичного 

санітарного прибирання приміщень, де знаходяться пацієнти та їх 

відвідувачі; 

8) ізоляція пацієнтів та їх відвідувачів із зон проведення ультрафіолетового 

опромінення приміщень тощо [1]. 

Важливим додатковим напрямком на ІІІ рівні УВР є попередження у 

працівників та пацієнтів несприятливих віддалених наслідків впливу ФФ завдяки  

дотримання ними здорового способу життя, впровадження в практику ЗОЗ 

лікувально-профілактичного харчування, методів та засобів 

фармакопрофілактики, оздоровлення тощо [1]. 

Четвертий рівень УВР – забезпечення та контроль використання засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ) працівниками під час контакту з ФФ (захисних 

рукавичок, халатів, комбінезонів, фартухів, чобіт, окулярів, респіраторів тощо), 

відповідно до встановлених нормативів та регламентів. Також, доцільним є 

раціональне  використання ЗІЗ і у пацієнтів під час їх експозиції ФФ [1]. 
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Висновок. Розроблена методика дозволяє удосконалити управління 

виробничими ризиками в закладах охорони здоров’я, що зумовлені фізичними 

факторами, що забезпечує збереження здоров’я як працівників, так і пацієнтів, 

відвідувачів.  
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Надзвичайно актуальними у сучасній медицині є питання ранньої 

діагностики когнітивних розладів, особливо при поєднанні декількох 

захворювань, які тою або іншою мірою впливають на перебіг когнітивних 

функцій. Особливо інтенсивно процес зниження когнітивної функції, що 

виходить за межі норми, але не досягає рівня деменції, відбувається у пацієнтів 

із патологією, яка прямо або опосередковано спричиняє негативний вплив на 

кровопостачання та метаболізм головного мозку, зокрема це гіпертонічна 

хвороба (ГХ) та гіпотиреоз [1, 2, 3]. 

Мета дослідження: проаналізувати когнітивні порушення у хворих на 

гіпертонічну хворобу та у пацієнтів із гіпотиреозом за допомогою короткої 

шкали оцінки психічного статусу (MMSE) (чутливість 80-85%, специфічність 76-

80%), а також шкалу Адденбрука (ACE) (чутливість 94%, специфічність 97%). 

Матеріали та методи. В дослідження було включено 28 пацієнтів, вони були 

поділені на 2 групи: I група – 14 хворих, із гіпертонічною хворобою які  получали 

антигіпертензивну терапію (50%); II група – 14 хворих із гіпотиреозом, які  

приймали лікування (50%). Для оцінки когнітивних порушень використовували 

коротку шкалу оцінки психічного статусу (MMSE) та шкалу Адденбрука (ACE).  

Результати дослідження. За результатами тесту MMSE у всіх хворих не 

виявлено когнітивну дисфункцію порівняно із особами контрольної групи 

(p>0,05).  

Порівняння показників тестування ACE виявило дефіцит короткотривалої 

пам’яті у хворих на  гіпертонічну хворобу в порівнянні з контрольною групою 

(p<0,05).  



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

261  

Хворим із гіпотиреозом потрібно більше, ніж у нормі, часу і спроб для того, 

щоб вирішувати інтелектуальні завдання згідно діагностики стану домену 

виконавчих функцій (p<0,05). 

Висновки. Отже, не втрачає своєї актуальності питання подальшого пошуку 

різних інструментів нейропсихологічного тестування для оцінки стану доменів 

когнітивних функцій. Нейропсихологічне дослідження має бути комплексним і 

чутливим до широкого спектру порушень. 

Перспективи подальших досліджень. Будуть продовжені пошуки  у 

вибраному науковому напрямку. 
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Пристосування живих організмів до навколишнього середовища є одним із 

головних питань еволюційної біології. І хоча розуміння процесів адаптації в 

середовищі суттєво покращилося за останні десятиліття, залишається ще 

питання про процеси адаптації за умов неоднорідних та змінних середовищ, 

зокрема на клітинному рівні – як для еукаріотів, так і особливо прокаріотів [1]. 

Тому, однією із невирішених основних проблем адаптації є молекулярні та 

клітинні наслідки адаптаційних процесів у відповідь на мінливість середовища, 

а також як ці зміни можуть перетворитися на корисні для мікроорганізмів, проте 

шкідливі для людини адаптивні фенотипи. Це також важливо з точки зору 

медицини та ветеринарії, де питання пристосування патогенних мікроорганізмів 

до антимікробних засобів, антисептиків тощо є вкрай складною і важливою 

невирішеною проблемою. 

Давно відомо, що адаптація є важливим процесом пристосування організмів 

усіх рівнів організації (від одноклітинних до багатоклітинних) до змінних та 

несприятливих факторів навколишнього середовища з метою збереження 

життєздатності й оптимального розвитку і розглядається як універсальне 

загально біологічне явище властиве всім живим істотам [2]. В основі процесів 

адаптації усіх живих організмів переважно лежать процеси регуляції їх 

гомеостазу зі здатністю підтримувати сталість внутрішнього середовища для 

оптимальної життєдіяльності. Така адаптація проявляється на всіх рівнях 

організації організмів від генетичного до популяційного. Різноманітність і 

досконалість цих процесів дозволила різним організмам, у тому числі і 

бактеріям, грибам чи вірусам заселити різні екологічні ніші з досить 

малопридатними для існування умовами – від океанських глибин до кратерів 

вулканів. Зокрема, завдяки адаптації мікроорганізмів до різних забруднювачів у 

природі також здійснюються процеси самоочистки навколишнього середовища від 

шкідливих відходів діяльності людини [3].  

Якщо говорити про природні екосистеми, то мікроорганізми своєю 

життєдіяльністю суттєво впливають на підтримку життєдіяльності вищих 

трофічних форм життя – на думку багатьох вчених саме мікросвіт становить 
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систему життєзабезпечення біосфери [4]. Адже саме мікроорганізми суттєво 

здатні впливати на процеси, що відбуваються в ґрунті, воді, на поверхні рослин, 

у тваринних та людському організмах, створюючи при цьому передумови для 

розвитку тих або інших біоценозів і біогеоценозів – від мікробних плівок до 

мікробіома тіла людини та від морських глибин до вічної мерзлоти [5, 6, 7]. При 

цьому різноманітні мікроорганізми чудово адаптуються до змін температури, 

тиску, джерел вуглецю, рівня рН, солоності води, а також вмісту в середовищі 

токсичних речовин. Вони є дуже чутливими індикаторами, які чітко реагують на 

різноманітні зміни в оточуючому середовищі [8, 9, 10]. Відповідно 

мікроорганізми подібно іншим живим організмам у залежності від інтенсивності 

впливу й тривалості певних несприятливих факторів середовища дають на них 

адекватну відповідь. Часом таких екстремальних та пошкоджуючих факторів 

стає досить багато, тому у популяціях мікроорганізмів виникає ціла низка засобів 

захисту від них: від метаболічних механізмів до морфологічних пристосувань. 

Одним із таких особливих пристосувань у світі мікроорганізмів до умов 

середовища можна вважати мікробні біоплівки або мікроплівки, що є своєрідними 

мікробними товариствами, здатними ефективно протистояти, адаптуватися та 

поширюватися в найексремальніших умовах [11, 12]. Ці мікробні плівки різняться 

за метаболічною активністю, різним доступом до поживних речовин, а також 

ступенем пристосування до антимікробних речовин (антибіотиків, антисептиків) та 

організму-хазяїна, наприклад тварин чи людини [13, 14]. З одного боку сформовані 

мікроорганізмами біоплівки здатні суттєво протистояти екстремальним факторам, 

наприклад антибіотикам, антисептикам чи навіть фізичним факторам. З іншого 

боку – мікробні плівки, що сформовані непатогенними мікроорганізмами 

розглядаються як спосіб збереження цілісності харчових продуктів без зміни їх 

органолептичних властивостей та потенційної шкоди при споживанні та 

навколишнього середовища за рахунок відсутності хімічних консервантів чи 

стабілізаторів. 

Таким чином, мікроорганізми постійно адаптуються до умов свого мінливого 

існування, у тому числі й організму людини. Отже і вивчення механізмів 

виживання бактерій має дуже важливе значення для медицини, ветеринарії, 

фармакології. Адже стійкість мікроорганізмів до різних факторів середовища, їх 

здатність утворювати біоплівки порушує також важливе питання, яке 

безпосередньо стосується здоров’я людини, про спеціальні, новітні методи 

стерилізації та зберігання продуктів харчування, що відіграє також і важливу 

роль для і для харчової промисловості [15, 16]. Зокрема, деякі представники 

умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів, що здатні забруднювати 

продукти харчування, добре адаптувалися до різних методів консервування. Це 

і кисле середовище, що виникає внаслідок бродіння молочнокислими 

бактеріями, осмотичний стрес через підвищену концентрацію солі, а також більш 

сучасні методик, такі як використання інгібіторів росту – бактеріоцинів та інших 

консервантів їжі. Окремо слід зазначити і адаптацію до заходів збереження їжі, 

які мають суто технічний характер – термічна обробка, високий тиск 

(автоклавування), імпульсні електричні поля та УФ випромінювання, і також  

пристосування до низьких температур або охолодження при тривалому 
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зберіганні, зниженої концентрації кисню в атмосфері та навіть присутність 

захисних газів в навколишній атмосфері.  

Також зміни адаптації мікроорганізмів до антибіотиків та антисептиків, які 

піддаються їх впливу, поява явища полірезистентності у представників 

патогенних мікроорганізмів може бути зумовлена надходженням в навколишнє 

середовище різноманітних органічних сполук (наприклад, антибіотиків чи 

антисептиків у незначних чи слідових концентраціях), що здатні суттєво 

активувати процеси адаптації [17, 18]. І хоча традиційно стійкість бактерій і 

грибів до антибіотиків та антимікотиків розглядалися як природне явище, проте 

вони були суттєво прискорені діяльністю людини завдяки посиленому та не 

контрольованому вживанню цих препаратів як для лікування інфекційних 

захворювань у людини так і у тварин. Це ж явище може стати причиною того, 

що новітні препарати, які використовуються в медицині чи сільському 

господарстві, стають неефективними, що, у свою чергу, впливає на розвиток 

мікробіологічної й фармакологічної промисловості [19]. 

З іншого боку, адаптація мікроорганізмів до антимікробних речовин, які 

використовує людина для боротьби з небажаною мікрофлорою, завдає великої 

шкоди в промисловості, медицині й інших сферах. Підвищення резистентності 

мікроорганізмів робить неефективними використовувані традиційні лікарські 

препарати різних груп при лікуванні як бактеріальних і грибкових, так і вірусних 

інфекцій [20, 21]. Більше того, потрапивши в навколишнє середовище, 

антибіотики чи антисептики можуть впливати на природні мікробні популяції та 

змінювати співвідношення між патогенними, умовно патогенними та корисними 

мікроорганізмами. А це, у свою чергу, може призводити до суттєвого 

прискорення процесів біодеструкції різноманітних матеріалів та виробів, 

порушення та погіршення стану здоров’я людини та спонукає до необхідності 

постійного пошуку нових антисептичних засобів з підвищенням їх ефективності. 

При цьому мікроорганізмам, бактеріям, грибам та навіть вірусам, притаманні 

складні механізми молекулярної адаптації, про існування яких ще відносно 

недавно не можна було навіть припустити [22, 23, 24, 25, 26, 27]. Ці механізми 

стосуються різноманітних клітинних процесів у бактерій та грибків (від змін 

структури мембрани до продукції ферментів «антидотів»), а також молекулярно-

генетичних механізмів у вірусів зі зміною стратегії реалізації своєї нуклеїнової 

кислоти (ДНК чи РНК) у клітинах хазяїна. Мікроорганізми розробили низку 

ефективних стратегій пристосування до екстремальних умов навколишнього 

середовища. Наприклад, вони підтримують цілісність і пластичність клітинних 

мембран, модулюючи їх структуру та склад, а проникність та діяльність 

транспортерів регулюються для контролю транспорту поживних речовин та 

іонного обміну. Всередині мікробних клітин окремі фактори транскрипції 

активуються для посилення експресії генів, а специфічні шляхи передачі сигналу 

стимулюються для адаптації до змін навколишнього середовища. Крім того, 

мікробні клітини також мають налагоджені механізми репарації, що захищають 

макромолекули від пошкоджень, спричинених хімічними речовинами як 

навколишнього, так і внутрішнього середовища та іншими стрес-факторами – 

окислювальним, гіперосмотичним, термічним, кислотним тощо, які також 
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суттєво позначаються на ферментативній активності мікробів  [28]. Так само і 

віруси здатні пристосовуватися до факторів імунного пресингу організму 

людини чи тварин, а також дії противірусних препаратів, що зумовлює появу 

нових штамів, типів з розвитком епідемій чи пандемій [29]. При цьому деякі з 

них виявляються на стільки адаптованими до власних господарів, наприклад 

кажанів, як і господарі вірусів до даних патогенів, що останні практично не 

проявляють своєї патологічної дії [30]. Це можна розглядати як своєрідний 

симбіоз «патоген-господар», хоча традиційно це не притаманно патогенним 

мікроорганізмам. Як результат – ми маємо поліантибіотикорезистентність та 

нечутливість до противірусних препаратів. 

Таким чином, адаптаційні можливості, притаманні мікроорганізмам, є 

важливою складовою їх еволюціонування, а також одним із головних механізмів 

їх виживання та пристосування до змінних умов середовища, зокрема і організму 

людини. Важливим є знання про адаптаційні можливості патогенних та умовно-

патогенних мікроорганізмів, що є або можуть бути забруднювачами харчових 

продуктів та становлять безпосередню загрозу здоров’ю та життю людей через 

масовість харчових отруєнь, які вони можуть спричиняти. І, що саме головне, це 

стосується проблеми адаптації мікроорганізмів до антисептиків, дезінфектантів,  

антибіотиків, антимікотиків чи противірусних препаратів і створює суттєві 

перешкоди в боротьбі з різноманітними інфекційними захворюваннями 

бактеріальної, вірусної чи грибкової етіології. 
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Вступ. Тривога та конверсія, а тепер функціональний неврологічний 

(конверсійний) розлад (ФНР) визначаються наявністю неврологічних 

симптомів (наприклад, сенсорно-моторних, когнітивних), які не пояснюються 

ідентифікованою неврологічною патологією. ФНР може бути подібним майже 

до будь-якого неврологічного захворювання (наприклад, епілепсія, інсульт, 

хвороба Паркінсона) і являє собою значну частину неврологічних 

амбулаторних скерувань [24, 39]. ФНР часто призводить до тяжких і/або 

хронічних симптомів, що суттєво впливають на соціальне/професійне 

функціонування пацієнтів, на додаток до значних витрат на охорону здоров’я та 

суспільство. Проте існує невідповідність діагностичної класифікації та 

термінології розладу і його підтипів [1, 4, 41]. Тому Pick S., Goldstein L.H., Perez 

D.L., Nicholson T.R. наводять термінологію, яку рекомендують 

використовувати: ФНР — функціональний неврологічний розлад, ФНР-суд — 

ФНР із судомами, ФНР-рух — ФНР із ненормальними рухами (наприклад, 

тремор, хода, дистонія), ФНР-пар — ФНР із паралічем/ парезом [28, 40]. 

Біопсихосоціальні рамки визнають різноманітні пошкоджуючі (наприклад, 

психосоціальні негаразди, стать, фізичні захворювання, вплив моделей 

симптомів/хвороб), уражаючі (наприклад, фізичні травми, симптоми психічного 

здоров’я, міжособистісний конфлікт, інші стресові ситуації) та наслідкові 

психологічні (наприклад, уникнення, очікування хвороби, соціальна ізоляція) 

фактори, які можуть сприяти ФНР [3, 27, 38]. Однак точний механізм(-и), що 

лежать в основі симптомів ФНР, повністю досі не вивчені, і немає всіма 

прийнятої пояснювальної моделі. Сучасні пояснення походять від 

психодинамічних моделей, орієнтованих на травми, і натомість підкреслюють 

дисфункцію когнітивних процесів вищого порядку. Проте важливість 

психосоціальних проблем при ФНР не можна недооцінювати, враховуючи, що 

рівень впливу подій ранніх років життя та недавніх неприємних подій 

виявлялися неодноразово вищими у хворих із ФНР щодо контрольної групи. Як 

правило, хворі з ФНР часто повідомляють про різні стресові події життя: постійні 

проблеми у відносинах, професійний стрес та обов’язки, що обтяжені 

відповідальністю [21]. 

Обговорення. Змінене соціально-емоційне пізнання. Є вагомі докази 

порушення соціально-емоційного пізнання в людей із ФНР. Доволі надійне 

дослідження стверджує про те, що найважливішим фактором у цьому є 
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імпліцитне/несвідоме підвищення уваги до емоційної міміки в людей із ФНР-

суд, що пов’язано з несприятливими життєвими подіями, дисфункцією 

гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової осі та важкістю симптомів [28-30]. Ці 

поведінкові дані пов’язують безпосередньо з підвищеною активністю 

мигдалини, що спостерігається під час імпліцитної обробки виразів обличчя, 

що разом дозволяє припустити наявність посиленої афективної вираженості 

цих подразників [16, 31-34]. 

Посилення підкіркової «несвідомої» обробки потоку інформації (наприклад, 

через таламо-мигдалевий шлях), поряд з ініціацією основних афективних 

реакцій через гіпоталамус та ПАСР, може, безумовно, призвести до  

автоматичної та швидкої алокації уваги до таких подразників. Зменшені 

розміри таламуса та підвищена активність ПАСР, про що повідомляється у 

хворих із ФНР, надають додаткову підтримку цій гіпотезі [26]. Крім того, Perez 

та співавт. відзначили, що індивідуальні відмінності в розмірах мигдалини та 

ПАСР у пацієнтів із різними видами ФНР мають зв’язок із симптомами 

порушеного психічного здоров’я, ознаками тривоги та обмеженням соціальної 

ролі внаслідок афективних порушень. Разом ці дані підтримують гіпотезу про 

зв’язок між структурними та функціональними змінами в патофізіології хворих 

із ФНР [22-26]. 

Існують  певні  докази  явних відмінностей В  обробці  виразів  обличчя  

як  у  дітей,  так  і  дорослих із ФНР, пов’язані з попередніми психо-соціальними 

стресорами та/або з дезадаптацією пристосувальних стилів поведінки. Ці 

результати поведінки підкріплюються змінами обробки емоцій у таких 

ділянках, як мигдалина, орбітофронтальна кора та інсула. Відмінності в 

обробці виразів обличчя також відзначалися при інших соматичних розладах. 

Дослідження, що визначають порушення менталізації, вказують на труднощі 

в точному визначенні ментальних станів та емоційних переживань у хворих із 

ФНР [35, 37]. 

Ці зміни в соціально-емоційному пізнанні мають бути важливими ознаками 

в майбутніх перспективах теоретичного вивчення та психологічного лікування 

хворих із ФНР. Саме особливе місце мигдалеподібного тіла та активація 

мигдалево-таламічного шляху нааводить на думку про доцільність використання 

прегабаліну не тільки емпірично, а й науково обґрунтовано. В Україні 

використовується препарат Огранія, який має високу біоеквівалентність щодо 

оригінального прегабаліну й ефективний у лікуванні ФНР [2, 17].  

Порушення інтероцептивної обізнаності. Кілька дослідників виявили 

невідповідність між суб’єктивними (когнітивними) реакціями та 

психофізіологічними діями під час емоційної обробки, що свідчить про 

зменшення інтеграції між свідомим емоційним досвідом та соматичними 

реакціями. Вісцеромоторні реакції  на  емоційні подразники можуть бути не 

сприйняті точно або неправильно інтерпретовані людьми з ФНР, що являє 

собою збій «інтероцепції». Інше дослідження, у якому було вивчено 

нейроендокринні реакції на соціальний стрес, також показало розбіжність між 

суб’єктивними та нейроендокринними реакціями на стрес у пацієнтів із ФНР-

пар. Існують також попередні експериментальні докази інтероцептивного 
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дефіциту при проходженні класичного завдання на виявлення серцебиття  в 

пацієнтів із ФНР [9, 23]. Потенційна нейробіологічна основа для 

інтероцептивного дефіциту при ФНР може задіювати інсулу. У дослідженнях, 

розглянутих у цій статті, у людей із ФНР-суд інсула була менш задіяна під час 

випадкової обробки нейтральної міміки та під час обробки 

неприємних/нейтральних зображень МСАЗ у пацієнтів із ФНР-рух. Крім того, 

інсула є структурною основою і є задіяною в нейровізуалізації. Крім того, 

розмір передньої інсули не мав зв’язку із вираженістю симптомів у жінок із 

змішаним ФНР [18]. 

Вегетативна  гіперреактивність.  У кількох дослідженнях було виявлено 

підвищене початкове вегетативне збудження та підвищену активність осі ГГА 

в людей із ФНР, а інші дослідження відзначали подібні підвищення під час 

експериментальних емоційних завдань з обробки емоційної інформації або 

фазових реакцій на афективні подразники. Пов’язані із серцем вегетативні 

експерименти показують, що симпатична активність підвищена на  

початковому рівні  або преіктально в людей із ФНР-суд, але вона знижується 

під час та/або після нападів, виявляючи можливу функцію нападів як засобу 

зменшення посиленого фізіологічного/афективного збудження, про яке деякі 

пацієнти усвідомлюють. Підвищена ЧСС та знижений тонус блукаючого нерва 

також спостерігалися при ФНР-рух. Крім того, висновки Баквіса та ін. 

збігаються з іншими дослідженнями про порушене функціонування осі ГГА в 

людей із ФНР, причому два дослідження демонструють наявність зв’язку між 

маркерами осі ГГА та несприятливими життєвими явищами [12. 35]. 

Спостережувана підвищена вегетативна реактивність при ФНР, імовірно, 

пов’язана з гіперактивністю та зменшеним пристосуванням мигдалини, що 

спостерігається під час завдань з афективної обробки. Цей профіль нагадує дані 

щодо кількох інших нервово-психічних розладів і може являти собою 

«лімбічний шрам», що виникає внаслідок раннього або хронічного психо-

соціального стресу [25]. 

Подібне збільшення базового рівня або підвищена вегетативна / ГГА-

активність при виконанні завдань також спостерігалися при інших соматичних 

розладах. Існують також дані про зменшення розмірів гіпофіза як у людей, що 

страждають на ФНР, так і в іпохондриків. У сукупності ці дослідження 

привертають увагу до підвищеного збудження та вегетативної реактивності як 

важливої патофізіологічної особливості, яка може бути пов’язана зі зміненим 

соціальним пізнанням, психосоціальними негараздами та вразливістю  до  

інших  соматичних  розладів і симптомів [6]. 

Підвищена активність моторних ланцюгів та зв’язків лімбічно-

рухової системи. Підвищена активність у рухових ділянках кори під час 

афективної обробки інформації часто спостерігається при виконанні 

афективних завдань у багатьох дослідженнях. Ці результати перегукуються з 

попередніми повідомленнями про низку структурних змін у рухових 

нейроциркуляціях у хворих із ФНР. Наприклад, повідомлялося про атрофію 

кори в премоторних та моторних ділянках у людей із ФНР-суд, який був 

пов’язаний із депресивними симптомами. На противагу цьому, Айбек та ін. 
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повідомляли про потовщення кори премоторної зони в людей із ФНР-суд, а 

відмінності труднощів із прийняттям відповідальності (тобто з адаптаційною 

відповіддю) були пов’язані з індивідуальними відмінностями в товщині 

вентральної премоторної кори в пацієнтів із змішаним ФНР. Об’ємне 

збільшення додаткової моторної зони було відмічено в молодих людей із ФНР, 

при цьому об’єми додаткової моторної зони (ДМЗ) негативно корелювали з 

часом визначення мімічних емоцій. 

Вважається, що ДМЗ бере участь у відборі послідовностей дій у відповідь 

на внутрішні сигнали, тоді як премоторна ділянка — у  виборі дій у відповідь 

на зовнішні сигнали. Мозочок, який, як повідомлялося, демонструє розмірні 

відмінності в пацієнтів із змішаним ФНР та ФНР-суд, має добре 

задокументовану роль у координації рухово-когнітивно-афективної обробки 

[7, 14]. 

Підвищений зв’язок лімбічно-моторних ланцюгів спостерігається також під 

час афективної обробки завдань та в спокої у хворих із ФНР. Можливо, що 

посилений лімбіко-моторний зв’язок може опосередковувати вплив емоцій на 

довільний руховий контроль у хворих із ФНР, сприяючи автоматичній активації 

або гальмуванню послідовностей рухів [20]. Шляхи, за допомогою яких цей 

вплив може здійснюватися, потенційно включають інсулу, передню поясну 

звивину або вентральне смігасте тіло. Саме ці зоне, зокрема інсула, є місцем 

прикладання дії препарату прегабаліну (Огранії). Крім того, існують дані про 

прямі зв’язки між мигдалиною і довільною руховою корою в людей і тварин, і 

хоча, як вважають, ці шляхи є менш сильними, ніж інші фронтолімбічні шляхи, 

можливо, вони могли бути структурно або функціонально сильнішими в людей 

із ФНР [15]. 

Порушена регуляція емоцій / префронтальна активність. Виявлено 

відмінності в декількох префронтальних ділянках під час завдань з афективної 

обробки, включаючи дорсолатеральну префронтальну кору та поясну кору / 

припоясну звивину [4]. 

Дорсолатеральна префронтальна кора бере участь у когнітивній регуляції 

емоційних станів, а передня поясна звивина, як відомо, є важливою для 

когнітивного контролю та регуляції сенсомоторних/вегетативних афективних 

реакцій. Отже, порушена передфронтальна кора під час виконання цих завдань  

може  означати  порушення в розподілі ресурсів, спрямованих на регулювання 

емоцій [16]. 

Ділянки префронтальної кори тісно пов’язані з мигдалиною та ПАСР, тому 

підвищена лімбічна активність може потенційно порушити функціонування 

префронтальної кори за допомогою зворотних взаємодій. Окрім того, 

нейроендокринні реакції на стрес (тобто вивільнення глюкокортикоїдів), 

опосередковані мигдалиною та гіпоталамусом, також можуть негативно 

вплинути на функціонування систем регуляції емоцій префронтальною корою. 

Проте необхідно провести більше досліджень, щоб зрозуміти специфіку профілів 

активації префронтальної кори в патофізіології ФНР. Для узагальнення 

розуміння процесів наводимо схему зі статті Pick S., Goldstein L.H., Perez D.L., 

Nicholson T.R. (рис. 2) [10]. 
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Рис. 2. Схема нейробіології емоційних розладів за Pick S., Goldstein L.H., Perez 

D.L., Nicholson T.R., де: ПФК — префронтальна кора, ДЛПФК — 

дорсолатеральна префронтальна кора, ОФК — орбітофронтальна кора, ППЗ 

— передня поясна звивина, ПРЗ — первинна рухова зона, ГГА — гіпоталамо-

гіпофізарно-адреналова вісь, OФК — орбітофронтальна кора, ПАСР — 

періакведуктальна сіра речовина, ПМЗ — премоторна зона; ДРЗ — додаткова 

рухова зона 

Короткий огляд можливої ролі емоційної обробки в генеруванні та 

збереженні функціональних неврологічних симптомів. Ключові відмінності в 

емоційній обробці включають розлади концентрації на афективні подразники, 

неточну інтероцепцію та спотворену емоційну регуляцію [8]. Афективне 

перезбудження та гіперреактивність пов’язані з підвищеною лімбічною  

активністю, яка виявляє руйнівний вплив на нейроциркуляцію, що має 

вирішальне значення для когнітивного контролю, ініціації поведінкових/рухових 

реакцій та усвідомлення. Вплив на лімбічну систему прегабаліну пояснює 

ефективність його використання при тривожних розладах та ФНР. В Україні 

активно використовується прегабалін (Огранія) у дозах 75-600 мг. Певно, 

гіперактивація мигдалини та інсули і є рівнем вибору дози препарату, тобто 

функція прегабаліну (Огранії) — нормалізувати імпліцитну (мигдалина) реакцію 

на стимул [11, 13, 34]. 

Зміни емоційної обробки при ФНР включають: 

1. Лімбічну гіперактивацію (а саме мигдалеподібного тіла), надмірне 

афективне (вегетативне) збудження та соматосенсорну ампліфікацію, 

пов’язану із загрозою. 
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2. Порушення інтероцепції вісцеромоторних емоційних реакцій, що, 

можливо, сприятиме зниженню емоційного сприйняття та недостатній 

інтеграції афективних, когнітивних та вісцеросоматичних переживань. 

3. Субоптимальну емоційну регуляцію, яка має тенденцію до гіпота 

гіперрегуляції в різних випадках у однієї і тієї самої особи. 

4. Порушення в явних (суб’єктивних) інтерпретаціях афективних 

подразників (наприклад, розпізнавання емоцій та менталізація) [5]. 

Змінена емоційна обробка в пацієнтів із ФНР може порушити усвідомлення 

та/або вищий контроль над низкою інших когнітивних, поведінкових та 

соматичних процесів, тим самим сприяючи генеруванню симптомів ФНР таким 

чином: 

⚫ Лімбічна гіперактивація та вегетативне перезбудження сприяє активізації 

вивчених алгоритмів (тобто ФНР-руховий; ФНР-рецепторний) та/або вроджених 

афективних реакцій (наприклад, автономне збудження, тонічна нерухомість, 

психомоторне збудження; ФНР-руховий; звичайний ФНР) через лімбічні 

аферентні шляхи до свідомих моторних регіонів і районів ПАСР відповідно [19]. 

⚫ Зменшене суб’єктивне усвідомлення одного або декількох процесів 

нижчого рівня (наприклад, відчуття, поведінка, рухові реакції) 

опосередковується порушенням зв’язку між лімбічними ділянками та такими, 

які пов’язані з усвідомленням власної особистості, тіла та поведінки 

(наприклад, поясно-інсулярних, скронево-парієтальних ділянок). 

⚫ Змінений («згори вниз») контроль сенсомоторних та афективних реакцій, 

який може бути опосередкований зміненими взаємодіями ПФК-мигдалини, 

призводить до того, що в пацієнтів із ФНР відсутній свідомий/несвідомий 

контроль [36]. 

Майбутні напрямки. Цей огляд вказує на кілька важливих напрямків 

майбутніх досліджень. Реплікації існуючих висновків потрібні в широкому 

діапазоні типів симптомів ФНР із додатковими експериментальними 

парадигмами та більшими вибірками. 

Включення як клінічних, так і неклінічних контрольних груп із подібними 

факторами ризику до розвитку ФНР, а саме тих досліджуваних, які зазнали 

травми і/або легкої помірної тривожності та депресії. 

Необхідно залучити мультимодальну вибірку реакцій на емоційну обробку 

замість того, щоб спиратися лише на поведінкові, психофізіологічні, 

нейроендокринні або нейровізуалізаційні заходи. 

Має бути визначене співвідношення між відповідними коморбідними 

симптомами (наприклад, посттравматичним стресовим розладом, депресією, 

дисоціацією), психосоціальними факторами ризику (тобто травмою, життєвими 

подіями) та змінами емоційної обробки при ФНР [29]. Майбутні дослідження 

повинні додатково вивчити інтероцептивну обізнаність у вибірках пацієнтів із 

ФНР. 

Емоційну обробку слід вивчати поза лабораторними умовами, щоб 

підвищити екологічну обґрунтованість результатів. Необхідна додаткова робота 

для вивчення траєкторій розвитку змін емоційної обробки та пов’язаних із 

ними  нейробіологічних  процесів у дитячих прикладах ФНР. Слід детальніше 
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вивчити перехрест обробки емоцій, управління рухом, сприйняття дійсності та 

соматичні відчуття. 

Висновки. На підставі викладеного вище можна зробити такі висновки. 

Огляд літератури вказує на посилену підсвідому («знизу вгору») обробку 

емоційно підсилених подразників, надмірне афективне збудження, порушену 

регуляцію «згори  вниз» та змінене взаємосприйняття тілесних емоційних 

реакцій у людей із ФНР. Крім того, є дані про гіперактивацію лімбічної та 

рухової системи й посилену взаємодію цих нейроциркулятивних взаємодій під 

час емоційної обробки у вибірці пацієнтів із ФНР. Вплив на лімбічну систему 

прегабаліну пояснює ефективність його використання при тривожних розладах 

та ФНР. В Україні активно використовується прегабалін (Огранія) у дозах 75-

600 мг. Ми припускаємо, що ці зміни в емоційній обробці могли б 

безпосередньо сприяти породженню симптомів ФНР завдяки посиленому 

лімбічному впливу на низку нейронних ланцюгів, що беруть участь в 

усвідомленні й контролюванні багатьох процесів нижчого рівня, включаючи 

сенсорні, рухові та поведінкові функції. Ці відмінності в емоційній обробці 

можуть виникати з різних біологічних і психосоціальних факторів ризику, 

включаючи, але не обмежуючи, аберантну нейропластичність 

кортиколімбічних ланцюгів, пов’язану з ранніми або тривалими 

психосоціальними негараздами. Ця перспектива інтегрує нейробіологічні та 

психосоціальні процеси в єдину модель ФНР і вказує чіткі напрямки майбутніх 

досліджень. 
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КОМПОЗИЦІЇ НА СПЕКТР МІКРОФЛОРИ 

ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ У ПРАЦІВНИКІВ 

ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ  

 
Токар Ольга Михайлівна, 

Асистент кафедри терапевтичної стоматології 

Буковинський державний медичний університет 

 

Актуальність. Участь мікроорганізмів у виникненні запальних процесів у 

тканинах пародонта є загальновизнаною як вітчизняними, так і закордонними 

дослідниками. Вважають, що основним місцем перебування мікроорганізмів у 

ротовій порожнині є ясенні кишені, а також зубний наліт та бактеріальний наліт 

на слизовій оболонці ясен. Однак, видимо, інтенсивність розвитку запальних 

змін у тканинах пародонту знаходиться не лише у залежності від кількості 

зубного нальоту і загальної мікробної забрудненості порожнини рота, але й у 

високій мірі від реактивного стану індивідума та екологічних умов його 

перебування. 

Матеріали та методи. Матеріал для дослідження брали з пародонтальних 

кишень працівників деревообробної промисловості, в яких діагностували 

генералізований пародонтит І ступеню. Проводили дослідження кількісного 

складу та спектру мікрофлори пародонтальних кишень у хворих на 

генералізований пародонтит І ступеню, хронічного перебігу за показниками: 

КУО (колоніє утворюючих одиниць); дослідження морфологічних, 

тинторіальних, культуральних та біохімічних властивостей виділеної 

мікрофлори з наступним визначенням її родової та видової належності 

Запропонований антисептичний засіб володіє високою антимікробною 

активністю з широким спектром дії, репаративністю відносно клітин епітелію 

слабо аналгезуючою та адгезивною на поверхнях тканин пародонта активністю.  

Обгрунтованість складу і раціоналізаторська діяльність виготовлення і 

застосування у практиці терапевтичної стоматології композиційного розчину 

обумовлені біологічною активністю його складових компонент, а саме: 

декаметоксина, етонія, прополісу, етанолу (С2Н5ОН) – в мінімальних 

концентраціях. 

Проведено лікування 70 працівників деревообробної промисловості з 

діагностованим хронічним генералізованим пародонтитом І ступеню (35 чол. – 

основна група (А); 35 чол. – група порівняння (В))  віком від 25 до 45 років. Для 

порівняння результатів додатково провели обстеження 25 здорових осіб такої ж 

вікової категорії з інтактним пародонтом і збереженими зубними  рядами, які 

склали контрольну групу (С).  

Результати дослідження. 
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Після проведеного лікування спостерігали зміну спектру мікрофлори у 

пародонтальних кишенях працівників деревообробної промисловості з 

діагностованим генералізованим пародонтитом І ступеню.  

Зокрема, нами було встановлено зменшення кількості власне 

пародонтопатогенної мікрофлори. Так, у пацієнтів основної групи 

спостереження (А) спостерігали достовірне зниження рівня Actinobacillus 

actinomycetemcomitans практично в 10 разів – з 4,26±0,43 до 0,42±0,1  КУО/см3, 

рА1-А2<0,001. У пацієнтів групи порівняння (В) кількість Actinobacillus 

actinomycetemcomitans становила 0,74±0,1, що в 5 разів менше вихідного рівня, 

рВ1-В2<0,001 При цьому різниця у значенні даного показника у пацієнтів основної 

групи та групи порівняння була статистично значима, рА2-В2<0,05. 

Рівень Porphyromonas gingivalis, яка володіє високим ступенем 

пародонтопатогенності, після проведеного лікування у пацієнтів основної групи 

(А) зменшився у 5 разів і становив 0,46±0,1. У пацієнтів групи порівняння після 

проведеного лікування рівень Porphyromonas gingivalis зменшився у 2,26 разів  

та становив  0,86±0,1. При цьому встановлена статистично достовірна різниця 

між групами спостереження, рА2-В2<0,05. 

Кількість виявленої Treponema denticola після проведеного лікування 

достовірно зменшилася в обох групах спостереження (рА1-А2<0,001, рВ1-В2<0,001) 

і становила у пацієнтів основної групи (А) - 0,74±0,1, групи порівняння (В) - 

1,03±0,1. При цьому статистично достовірної різниці у значенні даного 

показника між досліджуваними групами, а також контрольною групою не 

виявлено, рА2-В2>0,05, рА2-С>0,05, рВ2-С>0,05. 

Після проведеного лікування спостерігали зменшення рівня мікроорганізмів 

з середнім рівнем пародонтопатогенності у пацієнтів з діагностованим 

генералізованим пародонтитом І ступеню. Так, після лікування ми виявили 

Prevotella intermedia у кількості 1,62±0,4 у пацієнтів  основної групи (А), що у 

2,26 менше порівняно з вихідним рівнем,  та 2,6±0,4 у групі порівняння (В), що 

у 1,25 разів менше, ніж до лікування. При цьому, кількість Prevotella intermedia  

у пацієнтів основної групи (А) після лікування незначно відрізнялася від даних 

здорових осіб контрольної групи - рА2-С>0,05. Встановлена достовірна різниця 

між кількістю даного мікроорганізму у пацієнтів основної групи та групи 

порівняння після проведеного лікування, рА2-В2<0,05. 

Серед бактерій з низьким рівнем пародонтопатогенності ми виявили значно 

меншу кількість Peptostreptococcus micros після проведеного лікування у 

пацієнтів обох груп спостереження, зокрема в основній групі (А) - 1,23±0,1, у 

групі порівняння (В) - 1,29±0,2. При цьому статистично значимої різниці у 

значенні даного показника між досліджуваними групами, а також у порівнянні 

з контрольною групою не виявлено, рА2-В2>0,05, рА2-С>0,05, рВ2-С>0,05.  

Відмітили зниження рівня Fusobacterium nucleatum у пародонтальних 

кишенях пацієнтів з діагностованим пародонтитом І ступеню після проведеного 

лікування. Так, у пацієнтів основної групи спостереження кількість 

Fusobacterium nucleatum зменшилася у 1,83 рази і становила 1,48±0,3, групи 

порівняння – у 1,32 рази і становила 1,88±0,2. При цьому статистично значимої 
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різниці між основною групою (А), групою порівняння (В) та контрольною 

групою (С) не виявлено, рА2-В2>0,05, рА2-С>0,05, рВ2-С>0,05. 

Після проведеного лікування спостерігали достовірне зменшення рівня 

Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus aureus, Candida albicans у 

пародонтальних кишенях пацієнтів обох груп спостереження. При цьому, 

статистично значимої різниці у кількості даних мікрорганізмів між основною 

групою (А), групою порівняння (В) та контрольною групою (С) не виявлено, рА2-

В2>0,05, рА2-С>0,05, рВ2-С>0,05. 

Висновки. Таким чином, ми встановили виражений вплив запропонованої 

композиції антисептичних засобів на спектр мікрофлори пародонтальних 

кишень у працівників деревообробної промисловості з діагностовани 

генералізованим пародонтитом І ступеню. Запропонована нами схема лікування 

з використанням даного антисептичного засобу була достовірно більш 

ефективною порівняно з традиційною терапією захворювань тканин пародонта. 
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За даними ВООЗ майже 80% населення земної кулі страждають на 

вегетативну дисфункцію (ВД). Більшість лікарів вважають, що цей діагноз являє 

собою комплекс нервових розладів, а деякі науковці визначають вегетативну 

дисфункцію як окремий діагноз. Як показали численні епідеміологічні 

дослідження, у популяції вегетативні порушення, починаючи з пубертатного 

віку, зустрічаються у 25–80% спостережень [4].  Цей синдром супроводжується 

порушеннями функціонального стану серцево-судинної системи (ССС) та 

системи дихання: тахікардією, брадикардією, аритміями із значними 

коливаннями ритму, нестабільністю артеріального тиску, тахіпноє, брадипноє та 

ін. [1].  

Особливе значення в генезі функціональних відхилень різних органів та 

систем, зокрема серцево-судинної, ендокринної, травної та інших, належить 

дисфункціям ВНС і нейроендокринному дисбалансу, що спостерігається в 

підлітковому віці. Саме в цьому віці виникають передумови для розвитку 

функціональних розладів і з боку вегетативних систем, які можуть стати 

причиною розвитку хронічних захворювань у дорослому віці [3]. Підлітки 

характеризуються нестабільністю вегетативної регуляції діяльності серцево-

судинної системи, а сколіотична хвороба погіршує її лабільність. 

Метою дослідження було оцінити вплив фізичної терапії при вегетативних 

дисфункціях і сколіозі у хлопців-підлітків. 
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В роботі здійснено аналіз, узагальнення та інтерпретацію даних наукової 

літератури та медичної документації з теми дослідження. Вивчення 

функціонального стану опорно-рухового апарату, вегетативної регуляції, психо-

емоційних особливостей та показників мозкової гемодинаміки проведено у 

школярів-підлітків віком 12–16 років: І група – підлітки з ВД і початковими 

проявами сколіозу ( І, І-ІІ стадії), шийно-грудна локалізація –12 хлопців, ІІ група 

– здорові діти –10 хлопців. Їхні батьки дали згоду участь дітей у дослідженні. 

Математичну обробку результатів здійснювали у статистичному пакеті MedStat 

[2].  

За результатами лікарського огляду сколіоз І ступеня діагностовано у 4 (33,3 

%), сколіоз І-ІІ ступеня у 8 підлітків (66,7%).  Функціональні дослідження ОРА 

показали, що рухливість хребта, сила і витривалість м'язів спини і черевного 

пресу до статичних навантажень у підлітків з ВД і сколіозом є нижчими 

порівняно з здоровими однолітками. Дослідження функціонального стану ВНС 

встановило, що у досліджуваних підлітків із сколіотичною хворобою нормальні 

показники і симпатикотонія реєструються рідше, тоді як парасимпатичні реакції  

спостерігаються частіше, ніж у здорових. За даними реоенцефалографії у хлопців 

з ВД і сколіозом виявлено зниження об’ємного кровотоку; порушення тонусу 

судин середнього і дрібного калібру.  

З цих позицій нами запропонована програма фізичної терапії, в якій 

основними засобами була лікувальна гімнастика на профілакторі Євмінова і 

масаж. Заняття проводилися тричі на тиждень протягом півроку. Передбачалося 

виконання фізичних вправ в домашніх умовах під наглядом батьків. Обсяг і види 

навантаження підбирались індивідуально з урахуванням фізичного стану і 

ступеня сколіозу, адже фізичне навантаження при сколіозі має відповідати 

фізичним можливостям пацієнта. За механізмом дії фізична активність мала 

місцеву та загальну регуляторну дію на організм хворого. Принципи фізичного 

тренування при сколіозі полягали в повторюваності, регулярності і тривалості 

втручання, необхідного для закріплення рухових навичок; поступовому 

підвищенні фізичного навантаження, що дозволяє запобігти фізичному 

перенапруженню. З метою корекції вегетативних дисфункцій крім кінезитерпії 

рекомендували дотримання режиму дня, спеціального харчування та 

фітотерапію 

За даними лікарського антропометричного огляду відмічено, що 

застосування запропонованої програми фізичної терапії дозволило досягти 

покращення результатів у 58% підлітків, стабілізації процесу у 34%. 

Ефективність застосування комплексу засобів фізичної терапії не спостерігалась 

у 8 % хлопців. 

При повторному дослідженні хворих за методикою САН було отримано 

наступні результати. Середні показники тесту (більше 4 балів) відзначено лише 

для самопочуття і активності, а оптимальні (більше 5) для показника настрою. 

Це є свідченням покращення психоемоційного стану хлопців-підлітків із ВД і 

сколіозом після курсу реабілітаційних втручань, зменшення втоми і напруження. 

У підлітків з ВД і сколіозом після проведення курсу фізичної терапії, 

показники тестів функціональних можливостей опорно-рухового апарату 
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зросли, а саме – рухливості хребта – на 16-25%, сили і витривалості м'язів спини  

– на 25%, черевного пресу – на 33%. Результати попередніх досліджень теж 

свідчать про суттєве покращення показників функціональних можливостей 

опорно-рухового апарату у студентів зі сколіозом. Виконання тесту на нахил 

хребта вперед з оцінкою ”норма“ після застосування ЛФК на профілакторі 

Євмінова й у домашніх умовах у дівчат збільшилося на 38,6 %, виконання тесту 

на нахил хребта назад – на 38,6 %, виконання тесту на нахил хребта вбік – на 30,9 

% [5] 

Дослідження вегетативної рівноваги показало збільшення підлітків з 

нормотонією і зменшення частки переважання симпатичних і парасимпатичних 

реакцій. Використання запропонованої програми фізичної терапії сприяли 

покращенню об’ємного кровотоку мозкових судин у обстежених підлітків на 20-

30%. У 10-20% підлітків із ВД і сколіозом відмічено нормалізацію тонусу судин 

середнього калібру, у 20-40% обстежених – нормалізацію тонусу артеріол. 
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Гостра крововтрата (ГК) – несподівана утрата організмом певного об’єму 

циркулюючої крові (ОЦК) в результаті швидкої і інтенсивної кровотечі, яка 

призводить до виникнення до розвитку гострої гіповолемії, порушенням системи 

гемостазу і втратою переносників кисню – еритроцитів. Під кровотечею 

(haemorragia) розуміють процес виливання крові із кровоносних судин при 

ушкодженні чи порушенні проникливості їх стінок. Особливе значення мають 

правильна тактика ведення постраждалих і ранених із вогнепальними 

пораненнями [1-2]. Останнім часом, зокрема через активні бойові дії на сході 

нашої держави, означена проблема є надзвичайно актуальною, що і спонукало 

нас до даної роботи. 

Існують різноманітні класифікації кровотеч, які включають характеристику 

джерела (анатомічні), причину виникнення, швидкість і величину крововтрати, 

тяжкість змін, які відбуваються в організмі. Так, Бисенков Л.Н. (2000) 

запропонував наступну узагальнену класифікацію кровотеч: а) за причинами 

виникнення – травма, поранення, патологічний процес; б) за термінами 

виникнення – первинна, вторинна, однократна, повторна, рання, пізня; в) за 

видом ушкодженої судини – артеріальна, венозна, капілярна (паренхіматозна); г) 

за місцем виливання крові – зовнішнє, внутрішнє, внутрішньотканинне, 

поєднане; д) за станом гемостазу (таке, що зупинилося; таке, що триває).  

Гострі кровотечі викликають невідповідність між масою ОЦК і ємністю 

судинного русла. Виникають порушення адекватного постачання тканин і 

органів киснем, зменшення перфузії тканин і функціональні розлади органів і 

систем. Наслідки кровотечі залежать від швидкості і об’єму кровотечі, 

тривалості постгеморрагічного періоду і некомпенсованого стану, кількості 

рецидивів кровотечі і індивідуальної чутливості до втрати крові. Означене 

визначило необхідність установлення тяжкості або ступеню крововтрати. 

І ступінь (легкий): пульс до 100 уд/хв., артеріальний тиск не нижче 100/60 

мм рт.ст., показник концентрації гемоглобіну не менше 120 г/л, кількість 

еритроцитів 2,5-3,0х1012 /л, гематокрит не менше 30 об%. 

ІІ ступінь (середньої тяжкості): пульс до 120 уд/хв., артеріальний тиск не 

нижче 80/40 мм рт.ст., показник концентрації гемоглобіну не менше 90 г/л, 

кількість еритроцитів 2,0-2,5х1012 /л, гематокрит 25-30 об%. 
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ІІІ ступінь (тяжкий): пульс до 120-140 уд/хв., артеріальний тиск нижче 80/40 

мм рт.ст., показник концентрації гемоглобіну не менше 50 г/л, кількість 

еритроцитів 1,5-2,0х1012 /л, гематокрит менше 25 об%. 

Розрізняють гостру і хронічну крововтрату. Під гострою масивною 

крововтратою розуміють наступне: якщо впродовж 1-2 годин оцінена втрата 

крові складала не менш 30% початкового об’єму і при цьому реєструються стійке 

зменшення артеріального і пульсового тиску. Гостра крововтрата викликає в 

організмі глибокі зміни гемодинаміки і залучає до дії складні механізми 

компенсації порушеного гемостазу. Ці зміни незалежно від джерела кровотечі  

характеризуються загальними проявами. Пусковим ланцюгом у розвитку цих 

порушень є наростаюче зниження об’єму циркулюючої крові і падіння серцевого 

викиду. Кількісне визначення об’єму крововтрати є важливим завданням, 

оскільки від його правильності багато в чому залежить успіх заходів по її 

спиненню та усуненню патологічних змін. Від їх правильності залежить 

проведення лікувальних заходів і оцінка їх ефективності. Важливість точного 

визначення об’єму крововтрати є необхідною і для динамічної оцінки 

ефективності інфузійно-трансфузійної терапії. Існують різноманітні методи 

визначення ступеню крововтрати, які умовно поділяють на дві великі групи – 

прямі і непрямі. Прямі включають колориметричний, гравіметричний і об’ємні 

методи. Їх використовують для інтраопераційної оцінки величини крововтрати. 

Колориметричний метод – базується на вилученні крові із операційного 

матеріалу з наступним визначенням концентрації складових частин крові 

(гемоглобіну) крові і перерахунком на об’єм крововтрати. До недоліків методу 

відносять певні труднощі вилучення крові, необхідність наявності стандартних 

розчинів гемоглобіну і калібровочних кривих.  

В основі гравіметричного методу лежить припущення, що 1 мл крові має 

масу – 1 г. Існують дві модифікації методу – зважування хворого і зважування 

операційного матеріалу. В останньому випадку враховують втрати крові на 

простирадлах і халатах, втрати води під час дихання, і нарешті, феномен 

секвестрації. Деякі автори вважають, що при застосуванні даного метода 

можлива недооцінка операційної крововтрати до 50%. 

Величину інтраопераційної крововтрати більш точно оцінюють за об’ємом 

крові, яку збирають в мірні ємності при виконанні оперативного втручання. Для 

цього використовують поняття врахованої крововтрати, тобто, об’єм крові що 

зібраний під час операції із серозних порожнин або операційної рани з 

урахуванням ваги згустків. Величину врахованої крововтрати оцінюють в 

мілілітрах, дефіциті глобулярного об’єму (ГО), у пацієнта від належного (в%) 

або в стандартних дозах еритроцитів (СДЕ). Одна СДЕ дорівнює 200 мл клітин з 

гематокритом (Ht) 100 об%, що дорівнює ГО стандартної дози (450 мл) ексфузії 

донорської крові.   

Непрямі методи визначення ступеня і об’єму крововтрати використовують 

на всіх етапах лікування хворого – від момента початку кровотечі  і первинного 

огляду хворого до зупинки кровотечі і усунення її наслідків. До непрямих 

методів визначення ступеня і об’єму крововтрати відносять: клінічний, 

лабораторний, променевий, математичний методи і їх комбінацію. 
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До останнього часу визначення ступеня і об’єму крововтрати здійснюють за 

клінічними ознаками – стану центральної нервової системи (ЦНС), забарвленні 

шкірних покровів і слизових оболонок, частоті пульсу і дихання, величині 

артеріального і венозного тиску, показниками гемограми]. Колір і вологість 

шкірних покровів, температура шкіри – це простий і важливий критерій оцінки 

стану потерпілого, який виражає характер периферичного кровотоку, виразність 

артеріального і венозного спазму. Порушення або часткове припинення 

кровопостачання шкіри і підшкірної клітковини у відповідь на зменшення ОЦК 

відображає процес “централізації кровообігу”. При розладах гемодинаміки – 

геморагічному шоці і централізації кровообігу шкіра набуває мармурового 

відтінку або сро-синьошного окрасу, її температура знижується. Після 

надавлювання на нігтьову пластинку капіляри нігтьового ложа заповнюються 

повільно. Зменшення ОЦК призводить до збудження симпатико-адреналової 

системи і одночасному гальмуванню венозного центру, що проявляється появою 

тахікардії. При крововтраті від 46 до 60% дефіциту ГО частота пульсу зростає до 

120-130 уд/хв., що забезпечує підтримання серцевого викиду і зменшення 

загального кровотоку. Якщо ж частота серцевих скорочень (ЧСС) становить 

понад 150 в хв., то зменшується тривалість діастоли, наповнення шлуночків. 

Тому зміни ЧСС при гострій крововтраті є важливою клінічною ознакою 

визначення її  ступеню, що має особливо цінне значення при динамічному 

спостереженні.  

В клінічній практиці нерідко низький рівень АТ помилково вважають 

єдиним показником стану гемодинаміки і кровотоку. Однак, стан гемодинаміки 

характеризують декілька показників, серед яких найважливішими є об’ємний 

кровотік (F), опір кровотоку (R), тиск крові (Р). Об’ємний кровотік (F) виражають 

в л/хв., він найадекватніше відображає стан кровообігу. Це величина, що 

прямопропорційна тиску крові  (Р) і зворотньо пропорційна опору кровотоку (R). 

У зв’язку з цим, АТ розглядають як інтегральний показник системного 

кровотоку. Його рівень залежить від ОЦК, разової сили скоротливої здатності 

міокарда і периферичного судинного опору. При централізації кровообігу спазм 

периферичних судин і збільшення показника серцевого викиду може 

компенсувати сниження ОЦК – артеріальний тиск може бути нормальним і, 

навіть, дещо підвищеним, нормальна величина ОЦК підтримується тахікардією 

і судинним опором. Слід пам’ятати, що помірна гіповолемія (15-20% ОЦК), 

особливо в положенні лежа, може не супроводжуватися сниженням АТ.  

Найчастіше застосовують метод визначення обсягу крововтрати є оцінка 

величини АТ і ЧСС через індекс шоку (ІШ) Альговера-Бурри. Його визначають 

як співвідношення ЧСС до систолічного АТ. Нормальне значення ІШ дорівнює 

0,54±0,021 од. Кожне наступне збільшення показника ІШ на 0,1 од. відповідає 

втраті 0,2 л крові або 4% ОЦК. Так, наприклад, при ІШ 0,84 і менше – обсяг 

крововтрати дорівнює 10% ОЦК, при 0,94-1,24 – 20%, 1,34-1,44 – 30%, при ІШ 

1,54 і більше – 40% ОЦК і більше. Достовірність результатів визначення об’єму 

крововтрати за методикою Альговерра-Буррі залежить від компенсаторних 

можливостей серцево-судинної системи, а тому такій підхід може служити лише 

для орієнтовної оцінки обсягу крововтрати на самому початку етапу обстеження 
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хворих. Даний метод мало інформативний при гіпертензивному синдромі, тому 

може використовуватися у дорослих хворих без ознак функціональної 

недостатності міокарду.  

Центральний венозний тиск (ЦВТ) залежить від ефективного 

циркулюючого об’єму крові, скоротливої функції правого шлуночка і венозного 

тонуса. Якщо правошлуночкової недостатності немає, то рівень ЦВТ 

корелюється із венозним поверненням крові до серця. Зменшення венозного 

повернення крові до серця зменшує артеріальний викид, який тимчасово може 

компенсуватися спазмом судин, що настає внаслідок дії катехоламінів. Це 

призводить до збільшення частоти скорочень серця і збільшення загального 

периферичного опору. Венозна система може компенсувати до 10% ОЦК без 

порушень ЦВТ за рахунок веномоторного ефекту. В цілому, ЦВТ, як і АТ є 

інтегральним показником, і не в усіх випадках адекватно відображати ступінь 

крововтрати. 

Важливим показником кровотоку в органах, що дозволяє судити не тільки 

про ступінь виразності порушень мікроциркуляції, а і непрямо про ступінь 

крововтрати і ефективність лікувальних заходів є величина почасового діурезу. 

Так, при зменшенні діурезу до 15-24 мл/год (норма 50-70 мл/год) спостерігають 

при значному дефіциті ОЦК і зменшенні кровотоку в нирках. Важливим 

елементом діагностики ступеню крововтрати є дослідження гематологічних 

показників. Крововтрата призводить до зменшення показників кількості 

еритроцитів і концентрації гемоглобіну в периферичній крові, гематокриту і 

питомої ваги крові. Але означені параметри, за звичай, залишаються незмінними 

впродовж перших годин після крововтрати при повільно наступаючій 

гемодилюції, а тому не є інформативними.  

Важливим критерієм оцінки ступеня крововтрати є показник відносної 

щільності крові, на визначенні якого базується метод Карабанова. В основі 

метода лежить явище зниження відносної щільності крові при розвитку 

постгеморрагічної ділюції. Визначення показника відносної щільності крові 

проводять шляхом порівняння досліджуваного зразка з стандартним розчином 

мідного купоросу із заданою щільністю. Відносна щільність цільної крові 

дорівнює 1056-1060 мг/мл, тоді коли при щільності крові 1053-1050 мг/мл – 

об’єм крововтрати дорівнює 1000 мл, при щільності крові 1044-1049 мг/мл – 

об’єм крововтрати дорівнює 1500 мл, а менше 1044 – більше 1500 мл. Але, вже 

при введенні понад 500 мл плазмозаміщаючих розчинів спосіб є непридатним 

через виникаючі погрішності.  

Для розрахунку оцінки ступеня крововтрати застосовують і показник 

гематокриту. В нормі він становить 32-49 об%. Після крововтрати , у зв’язку з 

наростаючою гемодилюцією, об’єм плазми збільшується, а об’єм еритроцитів 

стає меншим відносно об’єму крові. Найпоширенішим методом, що базується на 

визначенні обсягу крововтрати залежно від показника гематокриту є метод 

Мооre: об’єм крововтрати = ОЦКп · (Htп – Htф/Htп); 

де: ОЦКп – об’єм циркулюючої крові початковий в мл (до крововтрати), для 

чоловіків він становить 70-75 мл на кг маси, а у жінок – 60-65 мл на кг; Htп – 

гематокрит початковий; Htф – гематокрит фактичний.  
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Існують і інші методи визначення обсягу крововтрати залежно від 

показника гематокриту. Але, враховуючи той факт, що гематокритний показник 

є об’ємно-концентраційним, його величина буває справжньою лише при 

досягненню нормоволемії, яка може тривати 2-4 доби, висока вірогідність 

помилки. Ряд авторів вважають, що втрата 500 мл крові веде до зниження рівня 

гемоглобіну на 10-15 г/л, що також можна використати для визначення обсягу 

крововтрати. В літературі є велика кількість робіт, які дають можливість оцінити 

об’єм крововтрати за профілем білків плазми крові. Відмічають, якщо 

концентрація таких білків як трансферин, С-реактивний протеїн, церулоплазмін, 

альфа2-мікроглобулін зменшується до 1 г/л і менше, то крововтрата становить 

понад 1 л. 

Одним із об’єктивних тестів, що характеризують ступінь крововтрати, є 

зменшення ОЦК і ГО. Тільки визначення ОЦК і його компонентів дає 

можливість встановити, яка частина крові залишилась в організмі після 

крововтрати і бере участь у підтримці циркуляції (табл.1). Запропоновано ряд 

формул розрахунку ступеня крововтрати залежно від дефіциту ГО, зокрема: 

 об’єм крововтрати = ОЦКп · (ГОп – ГОф/ГОп); 

де: ОЦКп – об’єм циркулюючої крові початковий в мл (до крововтрати), для 

чоловіків він становить 70-75 мл на кг маси, а у жінок – 60-65 мл на кг; ГОп – 

глобулярний об’єм початковий; ГОф – глобулярний об’єм фактичний.  

Дефіцит ГО є найбільш стійким і достовірним показником, що відображає 

ступінь крововтрати, оскільки дефіцит ОЦК в силу зростаючої гідремії, особливо 

при проведенні інфузійної терапії, доволі швидко ліквідується, а клітинний склад 

крові змінюється значно  повільніше.  

Наразі активно розвиваються променеві методи діагностики об’єму 

крововтрати - рентгенологічні і ультразвукові. Встановлено, що коли при 

виконанні рентгенографічного дослідження грудної клітки визначається на рівні 

кута лопатки - це відповідає крововтраті від 1,0 до 1,5 л, на рівні тіла лопатки – 

2,0-2,5 л, а тотальний гематоракс – понад 3,0 л.  

В травматології та військово-польовій хірургії при первинному огляді 

застосовують орієнтовну оцінку об’єму крововтрати за локалізацією травми та 

розміром поверхні рани. 

Поширеними є непрямі методи, що базуються на оцінці клінічних і 

лабораторних даних або співставленні фактичного ОЦК і початкового (істиного, 

до крововтрати). Механізми оцінки величини крововтрати шляхом співставлення 

фактичного і початкового ОЦК базуються на розведенні  відомого об’єму 

індикатора, наприклад, синьки Еванса, в невідомому об’мі крові. ОЦК при цьому 

визначають за формулою:  

ОЦК= К1· V/K2, 

де: ОЦК - об’єм циркулюючої крові, V – об’єм введеного індикатора (л), К1 

– початкова концентрація мітки (мг/л), К2 - кінцева концентрація мітки через 30 

хв.  (мг/л).  
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Таблиця 1 

Ступінь важкості постгеморагічного синдрому (Шапринський В.О. 2003) 

Показники 1 бал 2 бали 3 бали 

Загальний стан Середньої 

тяжкості 

тяжкий Надто тяжкий 

свідомість збережена Ступор (іноді 

занепокоєння 

Тривала втрата 

свідомості 

покриви блідість Блідість та 

зниження 

температури 

Різка блідість, 

акроцианоз, холодний 

липкий піт, 

мармуровість 

Прояви гіпоксії 

головного 

мозку 

відсутні Позіхання, 

головокружінн

я, 

ортостатичний 

колапс 

Колаптоїдний стан на 

висоті кровотечі, шум у 

вухах 

Пульс, за 1 хв. <100 100-120 >120 

Систолічний 

тиск, мм.рт.ст. 

>100 80-120 <80 

Шоковий 

індекс 

0,7-1,0 1-1,5 >1,5 

ЦВТ, 

см.водн.ст. 

>5 3-5 <3 

Діурез, мл/год. >40 20-40 <20 

Гемоглобін, г/л >100 80-120 <80 

Еритроцити, 

1012/л 

>3,5 2,5-3,5 <2,5 

Гематокрит, % >30 25-30 <25 

Фібриноген, г/л 2,5-4 2,0-2,5 <2 

Зміни 

коагулограми 

відсутні Тромбоцити – 

100-180 тис., 

протромбінови

й індекс – 60-

80% 

Тромбоцити - <100 тис., 

протромбіновий індекс 

<60%, час фібринолізу 

<2 год., інші зміни 

Білок, г/л  65-80 55-65 <55 

Зміни сечовини 

і креатиніну 

відсутні Підвищення 

рівня сечовини 

Підвищення рівня 

сечовини і креатиніну 

Печінкові 

проби 

Без змін Незначні зміни Значні зміни 

Ендотоксикоз  Відсутній  Субклінічний  Клінічно виражений  

Зміни органів 

дихання 

Відсутні  Тахіпное 21-24 

за 1 хв. 

Тахіпное, інші зміни 

органів дихання 
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Останнім часом проводяться інтенсивні клінічні дослідження що до 

застосування при терапії гострої крововтрати кровозамінників, що здатні 

дублювати найважливішу функцію еритроцитів – перенесення кисню від легень 

до периферичних тканин. Для досягнення цієї мети створені препарати на основі 

гемоглобіну людського, тваринного та штучного походження [3]. Іншим 

напрямком досліджень є можливість застосування перфторвуглецевих сполук 

для транспортування кисню. Обидва напрямки є перспективними, оскільки їх 

удосконалення дасть змогу досягати нормальної перфузії тканин киснем за 

відсутності виникнення алоімунізації і запобігання посттрансфузійних 

неімунних ускладнень, перш за все, передавання інфекційних агентів. 
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The essence of the professional development of a teacher is to form himself as a 

person, with a certain correction of his image and rhythm of life in the direction of 

pedagogical activity. That is, a teacher is, first of all, a lifestyle and a certain worldview, 

and only then ‒ a profession. This idea of self-sacrifice and devotion to ideals should 

be formed during the student years, when the vision of the human world is still being 

formed. The need for such a vision of the teaching profession is necessary, as only 

formal and technical knowledge of the discipline is not enough not to be a good teacher, 

but to be able to work in general. Working with children is as complex and responsible 

as the work of a surgeon, and the consequences of irresponsibility and 

unprofessionalism can be catastrophic [1, 2]. 

The main mechanism of self-realization and becoming a teacher-professional is 

self-discipline and self-education. Professional self-education is aimed at the 

realization of the teacher himself as a person. The desire for self-improvement, self-

education are important factors in the professional growth of teachers, ensuring the 

expansion of his creative potential, cognitive interests and the formation of creative 

personality. 

Important for the professional growths of teachers are: 

1. Mastering advanced pedagogical experience, exploratory research. As a result 

of acquaintance with the activities of the best teachers and its analysis, the teacher 

understands the laws of the educational process, learns to pedagogically perceive each 

action of the child, to find the causes of conflicts and ways to resolve them. 

2. Systematic study of philosophical and psychological-pedagogical literature, 

legislative acts of the state on education, upbringing and training; meetings with 
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innovators; participation in the work of methodological associations, seminars, 

conferences, pedagogical readings, etc. 

3. Acquaintance with the pedagogical press, television, the Internet. They respond 

quickly to all changes in the system of pedagogical education and the educational 

process, acquaint with the experience of innovative teachers, scientific and pedagogical 

innovations, materials of various meetings, conferences and more. 

4. Acquaintance with the national system of education, which embodies the 

educational wisdom of the Ukrainian people, its best scientists, the progressive 

traditions of Ukrainians in family education, the educational significance of Ukrainian 

folk customs, traditions, holidays, rituals [2].  

In the process of professional self-education, the teacher must feel the freedom of 

self-expression. Teaching activities cannot be regulated and squeezed into instructions. 

Only with the establishment of professional freedom is it possible to effectively 

organize the process of professional growth of a teacher, which is a kind of search for 

their own way, the acquisition of their own "voice", their own "handwriting". A teacher 

who has freedom of expression, is able to manage their own development, can direct 

their creative forces to find new ways of teaching and educating students. The 

formation of a teacher as a professional and a subject of productive activity is a process 

of approaching the ideals of culture, the peaks of professionalism, creative self-

realization. Scientists emphasize the uneven stages and stages of professional 

development of the individual, marking it as an individual trajectory of professional 

growth, professional career. 

Professional career ‒ a sequence of professional roles, statuses and activities in 

human life, its promotion by steps (steps) of the production, social, administrative or 

other hierarchy. 

There are two types of professional career: personal career - a person's ascent to 

the heights of professionalism, the quality of work results, self-realization in 

professional activities and gaining recognition on this basis by people; job career ‒ 

promotion. 

Each teacher builds his career based on personal characteristics, values, skills. 

Career success largely depends on how well the professional choice was made, how 

successful the professional self-determination was. 

American management specialist Michael Driver identifies the following types of 

careers: 

1. Linear career. A person from the very beginning of employment chooses a 

certain field and persistently, step by step throughout life climbs the hierarchical ladder 

(for example, teacher -> head of the methodological association -> school principal -> 

inspector zealously, etc.). 

2. Stable career. The teacher, who is characterized by a stable career configuration, 

at a young age chooses the scope of their activities and remains in it until the end of 

working life. He improves his skills, but does not seek to advance through the 

hierarchical ladder. 

3. Spiral career. Such a career is typical for people who work enthusiastically for 

5-7 years, and then lose interest in teaching, move to another and start all over again. 
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4. Short-term career. A person often changes one job to another. Accidentally and 

temporarily reaches slight increases. These are usually unskilled, often undisciplined 

workers. 

5. Plateau-like career. If a person successfully copes with his responsibilities, he is 

considered worthy of promotion. However, after several promotions, she reaches a 

level that is the limit of her competence. She remains at this level until retirement. 

6. Declining career (descending). The person successfully begins the professional 

activity and goes on increase several times. However, due to unforeseen circumstances 

(illness, alcohol abuse, etc.) the quality level of her ability to work decreases, which 

leads to a return to the lowest level of her career. 

A professional personal career is a component of a teacher's life strategy. It is 

deserved if it is based on personal growth, substantive and successful self-

improvement, associated with hard work, achieving real results, the teacher's attitude 

to it as a vocation. It is good if it is accompanied by a career. However, not all teachers 

seek promotion. Some believe that the increase leads to administrative employment, 

displacing the professional content of activities, so do the same for 25-40 years. their 

careers are also successful, because meaningful, full of spirituality, accompanied by 

the growth of public recognition, honor, awards, love of students. 

So, a professional career is first and foremost a movement. And the movement 

cannot be without the purpose, a direction on achievement of vital and professional 

success, attractive personal professional prospect. 

Professional activity is inevitably accompanied by changes in the structure of the 

teacher's personality: there is a strengthening and intensive development of qualities 

that contribute to the successful implementation of activities, as well as suppressed and 

even destroyed structures that do not participate in this process. The positive influence 

of the profession on the teacher's personality is manifested in the formation of 

professional self-awareness, pedagogical orientation, pedagogical thinking, in the 

development of professionally important qualities, mastery of pedagogical experience 

and so on. However, the impact of the profession on the individual may have some 

negative manifestations, such as a sharp exacerbation of undesirable personal qualities, 

"roughness" and the removal of stereotypes of behavior, thinking, communication. All 

this causes difficulties in interacting with other people and makes the behavior of such 

people inappropriate to situations. It is a question of professional deformations of the 

person. 

Professional deformations (Latin deforma ‒ distort, distort) ‒ destructive changes 

of personality in the process of professional activity. 

Thus, professional development is not only growth and improvement, but also 

destruction and professional destruction, which are characterized as changes in the 

psychological structure of the individual in the process of pedagogical activity. 

Professional deformations have the following features: ‒ authoritarianism (French 

autoritaire ‒ authoritarian), which is manifested in the centralization of the entire 

educational process, the use of instructive communication style; dominance, 

conservatism, dogmatism; 

‒ emotional indifference (Latin indifference ‒ indifferent), which is characterized 

by emotional dryness and indifference to students; 
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‒ expansionism (Latin expansio ‒ expansion), which is manifested in the 

exaggeration of the importance of discipline; 

‒ behavioral transfer (Latin transfero ‒ transfer, move), which is realized in the 

manifestation of signs of role behavior characteristic of students; 

‒ self-confidence, straightforwardness, low critical thinking; 

‒ lack of communicative flexibility; 

‒ focus on social approval, etc. Professional deformities interfere with the teacher's 

work with students. Difficult-educated students are especially sensitive to them. They 

mostly fall under the "hot hand" of the teacher and listen to endless notations. They 

strive for independence, and the teacher thinks that it is better to warn them against bad 

deeds, temptations. This increases the abyss of misunderstanding, the lack of 

perception of each other's positions, the conflict is brewing. 

The sensitive (favorable) period for the occurrence of occupational deformities is 

the occupational crisis. Occupational crisis ‒ a deep dissatisfaction with their activities, 

n results, feelings of inability, inability to self-realization, inconsistency of ideas, 

opportunities to the results. Behavioral changes during a professional crisis are a 

response to the complexity of tasks, the solution of which causes behavioral reactions, 

which are fixed, become stereotypes, exacerbate certain personal qualities. 

In pedagogical activity teachers distinguish the following types of professional 

crises: 

1) the crisis of adaptation to the profession, which is experienced by every fourth 

teacher at the beginning of the professional path (24-25 years); 

2) crisis of routine work, which affects teachers who work at the school for 10-15 

years (32-33 years); 

3) crisis of a teacher with high work experience (42-43 years). 

Crises occur most often during the transition from one stage of professional 

development to another. They are a natural phenomenon and appear as abrupt changes 

in the vector of professional development of the teacher's personality: either lead to 

personal and professional maladaptation, or cause the transition to a higher level of 

professionalism. 

A constructive solution to the crisis situation involves the development of a new 

life strategy, professional activities, rethinking, revision and correction of his personal 

and professional position, acceptance of reality as it is, the discovery of new 

opportunities for self-realization, professional development. 

The most common means of preventing this phenomenon is the continuous 

psychological and pedagogical education of teachers, training. The knowledge gained 

during training quickly becomes obsolete. In foreign literature there is even a unit of 

obsolescence of specialist knowledge ‒ the so-called half-life of competence. In this 

case, this term, borrowed from nuclear physics, means the length of time after 

graduation, when due to the obsolescence of the acquired knowledge, the competence 

of the specialist is reduced by 50%. 

Self-education contributes to the formation of an individual style of pedagogical 

activity, helps in understanding the pedagogical experience and their own independent 

work, is a means of self-knowledge and self-improvement through pedagogical 

development [3]. 
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One of the modern methods of professional self-improvement is the method of 

"portfolio" - a description of work with the analysis of its effectiveness, the most 

successful methodological developments, examples of creative work of students and 

more. It may also contain documents that record professional development (diplomas, 

certificates, letters of thanks, characteristics, etc.), scientific, creative work, own 

articles, articles by famous scientists, which highlight the features of the problem on 

which the portfolio owner works, psychological research, summaries of lessons, 

educational activities. The "portfolio" method helps the teacher not only to systematize 

the pedagogical experience, accumulated knowledge, but also to give an objective 

assessment of their own professional level. The materials of the portfolio can be 

arranged according to the areas of pedagogical activity, interests, selected scientific 

problem, years of work, etc. The basis of work on the portfolio is to reflect the 

professional path, views and plans of the teacher. 

In order to bring your real image closer to the ideal, you need to be able to manage 

your own development. First of all, it means the ability to take responsibility for their 

own lives and professional activities, to build a professional educational strategy that 

would take into account individual characteristics, opportunities, needs, meet the need 

for education, training in the chosen field, intellectual, physical, spiritual development. 

And all this involves mastering the skills of self-organization and self-regulation. In 

self-organization there is a psychological readiness for pedagogical activity, in self-

regulation ‒ conscious management of their behavior, psyche, energy potential, control 

over emotions, maintaining the ability to think critically and solve complex problems 

[4]. 

Thus, the main ways of professional development are professional training, career 

development and teacher self-education. Professional development leads to a 

fundamentally new way of life of a teacher ‒ creative self-realization in the profession, 

which allows to identify their individual and professional capabilities. The shortest 

formula for the professional activity of a teacher is constant work, creativity, harmony 

of knowledge, feelings and behavior. 
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The main feature of learning technologies is the focus on a clearly defined goal, 

defining the principles and methods of optimizing the educational process, and 

evaluating the methods used. Currently, there are many learning technologies, each of 

which has the right to exist, study and implement. 

The modern education system is constantly updated and changes. Computer 

technology is constantly improving, becoming more accessible, flexible. Multimedia 

teaching aids (a set of visual, audio and other means of displaying information 

integrated with an interactive software environment) are increasingly being introduced 

into the educational process, among which multimedia presentations occupy an 

essential place. 

     This multimedia form allows presenting the material as a system of bright 

reference images filled with comprehensive, structured information in algorithmic 

order. The purpose of such presentation of educational information, first, to inform 

students about figurative thinking. 

  Under the combined combination of "inclusion" of auditory and visual 

information channels, the student can absorb up to 60% of the information. Moreover, 

the use of multimedia allows combining text, sound, and graphics. Thus, the use of 

multimedia significantly contributes to the assimilation of educational information by 

the student. 

     Systematic use of the computer, in particular multimedia presentations, in the 

classroom, contributes to: 

-increasing the quality of the use of clarity in the classroom; 

-growth of productivity; 

-implementation of interdisciplinary links 
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-structuring of educational material, which significantly increases the level of 

knowledge of students; 

     The use of presentations is appropriate at any stage of studying the topic and at 

any stage of the lesson: when explaining new material, consolidation, repetition, 

control. 

     Before working on a presentation, it is necessary to understand what will be 

discussed thoroughly. The presentation should be short, accessible and compositionally 

complete. According to the script, its duration should be no more than 20-30 minutes 

with the number of 20-25 slides, and the demonstration of one slide takes about 1 

minute. 

     Each educational multimedia tool must meet all didactic requirements and 

traditional manuals, namely scientific, systematic, consistent, accessible, connected 

with practice, and clarity. However, when creating a multimedia presentation, it is 

necessary to consider the relevant principles of classical didactics and specific 

approaches to the use of computer multimedia presentations. 

     An important point is the distribution of educational material on slides: it should 

be served in portions that are easy to understand. It is illogical to place much 

information on one slide, even if it is relevant to the issue's essence. 

     Thus, multimedia information is clear, concise, and accessible. In working with 

it, students learn to analyze, express their own opinions, and improve their ability to 

work on a computer. If the use of multimedia technologies is well thought out, the 

lesson will be figurative, visual, engaging, vital, which will develop the ability of 

students to work in pairs and groups. 
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Онлайн-освіта в світі загалом, та в Україні зокрема, в умовах карантину 

продемонструвала значні прогалини в освітній системі. При цьому карантин та 

необхідність навчання онлайн виявили проблему в освітньому процесі, яка 

вирішується важче за технічні недоліки. Більшість вчителів не мають досвіду та 

навичок, потрібних для ефективної роботи з учнями в новому, незвичному 

форматі. Рівень медіакомпетентності вчителів різних вікових категорій різний, 

швидко адаптуватися до нових умов вдалося не всім. Метою нашого 

дослідження є теоретичне обґрунтування процесу забезпечення розвитку 

медіакомпетентності вчителів іноземної мови в умовах мобільних медіаосвітних 

центрів.  

Актуальність нашого дослідження обумовлена сучасними вимогами до 

професії вчителя, пов'язаними з необхідністю вміти швидко відбирати 

інформацію з Інтернет-мережі для свого подальшого професійного розвитку, для 

доцільності використання Інтернет-ресурсів під час формування мовленнєвих 

компетенцій на занятті з іноземної мови. 

Здатність використовувати Інтернет-технології у процесі оволодіння 

іноземною мовою, тобто вивчати мову та навчати їй у мультимедійному, 

інтерактивному та гіпертекстуальному середовищі Т. А. Болдова називає 

мультимедіакомпетенцією [1]. Д. Рьослер  (Dietmar Rösler) визначає 

Meedienkompetenz як здатність бачити можливості технічних засобів 

навчання/засобів масової інформації та здатність критично їх 

використовувати/оцінювати [6]. Опрацювання та критичний аналіз теоретичних 

матеріалів [1, 4, 6] показав, що в наукових джерелах зустрічаються поняття 

медіакомпетенція та медіакомпетентність, і обидва є визначальними категоріями 

компетентнісного підходу в освіті. Слід зазначити, що проблем аналізу та 

впровадження компетентнісного підходу серед вітчизняних педагогів 

торкаються сучасні вчені та практики, серед яких Локшина О.І., Павленко О.І., 

Пометун О.І., Паращенко Л.І., Савченко О.Я. та ін. 

Компетенція розглядається одночасно в трьох значеннях: 1) як коло питань, 

в яких особа повинна бути обізнана; коло повноважень, делегованих суб'єкту 

(посадовцю, органу управління, групі і т.п.); 2) як досвід, інформаційний ресурс, 
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знання в певній предметній галузі, якими володіє суб'єкт; 3) соціально задана 

вимога до підготовки особи у певній сфері. 

Розглянемо поняття “компетентність”. У роботах В.А. Болотова, А.В. 

Хуторського, І.О. Зимньої, та ін. змістовий аспект поняття компетентності 

включає складові: мотиваційну (готовність до появу компетентності), когнітивну 

(володіння знаннями); діяльнісну (сформованість способів діяльності, 

технологічної письменності); аксіологічну (освоєння цінностей, ціннісне 

ставлення до професійної діяльності і особистого зростання). 

Експерти програми “DeSeCo” визначають поняття компетентності як 

здатністі успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти та 

виконувати поставлені завдання. До внутрішньої структури компетентності 

входять, на їх думку, знання, пізнавальні і практичні уміння і навички, ставлення, 

емоції, цінності та етичні норми, мотивація. Аналіз підходів різних вчених 

(В.А. Адольф, С.І. Ферхо, С.З. Байхонова, А.А. Жайтапова, М.Ж. Жадрина і ін.) 

щодо визначення поняття «компетентність» дозволяє констатувати, що 

компетентність - це інтеграційні особистісні якості фахівця, що сприяють 

раціональному і ефективному виконанню певної діяльності (в рамках конкретної 

професії), що призводять до її удосконалення. 

Як констатує А. В. Федоров, медіакомпетентність особистості є сукупністю 

умінь, що дозволяють вибирати, використовувати, критично аналізувати, 

оцінювати, передавати і створювати медіатексти різних видів, форм і жанрів, 

аналізуючи складні процеси функціонування медіа в соціумі [5]. 

В межах нашого дослідження під медіакомпетентністю ми розуміємо знання, 

навички та вміння користуватися комп’ютером, пошуковими системами та 

каталогами, орієнтуватися на веб-сторінках, оцінювати знайдені медіа технології 

та представляти у подальшому на їх основі самостійно розроблені матеріали. 

Тобто, вчитель іноземної мови для ефективного професійного розвитку повинен 

вміти застосовувати медіаосвітніх технологій як засіб доступу до автентичних 

матеріалів (телебачення, відео і аудіоматеріали, Інтернет-матеріали, технології 

віртуальної реальності); як інструмент обробки інформації для полегшення її 

використання (онлайн-переклад, морфологічний аналіз тощо); для забезпечення 

гнучкості інформації (гіпертекстові технології); як засіб спілкування з носіями 

мови (за допомогою електронної пошти, чатів, аудіо / відео конференцій тощо); 

як засіб спілкування "людина-штучний інтелект"; для тренування вимови і 

аудіювання (системи генерації та розпізнання мови); як засіб контролю та 

корекції помилок (засіб перевірки граматики та правопису, системи 

розпізнавання мовлення).  

Розвиток медіакомпетентності у вчителів іноземної мови, на нашу думку, 

мало б стати завданням спеціальних мобільних комплексних центрів навчання і 

перепідготовки (мобільні медіаосвітні центри) з сучасною матеріально-

технічною базою, які орієнтовані на якісні інноваційні перетворення. На основі 

аналітичного огляду наукових досліджень з проблем медіакомпетентності, 

дискусій у фокус-групах з вчителями іноземної мови, опитування та анкетування 

нами були виділені наступні вимоги щодо діяльності таких центрів: акумуляція 

ресурсних складових різного виду; реалізація сучасних тенденцій в сфері освіти; 
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врахування особливостей регіону; створення спеціального освітнього 

середовища; використання сучасних технологій навчання; індивідуалізація і 

диференціація навчання; партнерство. Однак виділені особливості не є 

вичерпними, так як можуть варіюватися і доповнюватися, залежно від специфіки 

таких центрів. 

Як результат, нами здійснено спробу сконструювати модель розвитку 

медіакомпетентності вчителів в умовах мобільних медіаосвітних центрів, яка 

характеризується наявністю мети, підходів (системного, компетентнісно- 

діяльнісного); принципів (цілісності, відтворюваності, варіативності, 

орієнтування на успіх); суб'єктів взаємодії; етапів формування 

медіакомпетентності; педагогічних умов; діагностики, критеріїв, показників, 

рівнів розвитку медіакомпетентності і кінцевого результату. 

Педагогічними умовами реалізації моделі розвитку медіакомпетентності 

вчителів в умовах мобільних медіаосвітних центрів є: орієнтованість освітнього 

процесу центру на активне використання медіатехнологій та методик їх 

реалізації; імплементація медіатехнологій безпосередньо в навчальний процес 

центру; оптимальне поєднання колективних, групових та індивідуальних форм 

роботи з вчителями; безперервність і послідовність проходження всіх етапів 

підготовки (теоретичної і практичної); взаємодія суб'єктів освітнього процесу за 

допомогою засобів і технологій медіа; використання методів психолого-

педагогічної діагностики та моніторингу 

Перспективним напрямом дослідження уважаємо подальше підтвердження 

ефективності впровадження сконструйованої моделі через статистично значущі 

відмінності у розвитку медіакомпетентності педагогів в умовах мобільних 

медіаосвітних центрів в контрольних і експериментальних групах. 

References: 

1. Boldova T. A. Obucheniye studentov starshikh kursov inostrannomu yazyku 

na osnove ispol'zovaniya elektronnykh gipertekstov (nemetskiy yazyk, yazykovoy 

vuz) [Teaching senior students of a foreign language based on the use of electronic 

hypertext (German, language university)]: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya 

dokt. ped. nauk : spets. 13.00.02 "teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya 

(inostrannyy yazyk)" / Boldova T. A. – Moskva, 2014. – 40 P. 

2. Zadorozhna, I. P (2008). Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy systemi 

movnoyi osvity. [Competence approach in the modern system of language education.] 

Bulletin of the KNLU, 14, P. 10-14. 

3. Lytvyn A. Zavdannya mediaosvity v konteksti pidvyshchennya yakosti 

profesiynoyi pidhotovky. [Tasks of media education in the context of improving the 

quality of training.] 2009. URL: http://www. nbuv. gov. ua/por 

tal/Soc_Gum/Pippo/2009_4/Lytvyn. htm 

4. Samokhval V. Kak razvivat' mediagramotnost' studenta i prepodavatelya 

universiteta: strategii i tekhniki: sbornik statey. [How to develop media literacy of a 

student and a university teacher: strategies and techniques: a collection of articles.] 

Issue 10. Minsk. 2017.199 p. 

5. Fedorov A.V. Slovar' terminov po mediaobrazovaniyu, mediapedagogike, 

mediagramotnosti, mediakompetentnosti. [Glossary of terms on media education, 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

301  

media pedagogy, media literacy, media competence.] Taganrog: Publishing house 

Taganrog. state ped. Institute, 2010.64 p. 

6. Rösler D. Neue Medien und Deutsch als Fremdsprache: Viele Fragen und ein 

Aufruf zur Diskussion. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/321918453_Neue_Medien_und_Deutsch_al

s_Fremdsprache_Viele_Fragen_und_ein_Aufruf_zur_Diskussion 

 

  

  



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

302  

METHOD OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE AS A BASIC METHODOLOGICAL 

CATEGORY 
 

Maksymiuk Marta 
Ph.D. in Philology, Teacher in the Department of Social Sciences and Ukrainian 

Studies, Bukovinian State Medical University 

 

The method of teaching (from the Greek. Metodos  a way of knowing, the path to 

something)  is a basic methodological category and a component of the language 

learning system. Thanks to teaching methods it is possible to realize the purpose and 

tasks of training.  

Modern methodology uses the concept of method in the following meanings: 

general methodological (method of cognition, study of reality), generaldidactic 

(system of interconnected activities of teachers and students in the learning process) 

and purely methodological (direction in learning that determines the strategy of the 

teacher in the process formation of communicative competence of students).  

A method is a set of ways of interconnected activity of a teacher and a student, 

aimed at achieving the goals of teaching, education and development of students. 

Methods of demonstration, explanation and practice have become widely used in 

teaching Ukrainian as a foreign language. Each method is determined by the dialectical 

connection of all participants in the educational process. To teach new material, as well 

as the organization and control over the level of its assimilation, the teacher uses certain 

methods, namely: acquaintance (with new material), comprehension, practice (practice 

of foreign language speech).  

In the process of mastering the Ukrainian language as a foreign language at all 

stages of education in educational institutions, demonstration occupies an important 

place, and this method is especially important for students who are just beginning to 

learn the language. The use of this method makes it possible to use figurative thinking 

and associative memory (appropriately selected and bright visual materials contribute 

to better learning). Demonstration is usually used at the stage of acquaintance with new 

material. Thanks to this method, students get acquainted with the study material, can 

better understand it, comprehend, and the student develops a willingness to use this 

new material. The importance of the correct use of this method is due to the lack of 

natural foreign language environment, which forces the teacher to pay attention to the 

visual demonstration of the specifics of the functioning of language and speech foreign 

language phenomena in a specially created communicative situation. 

Explanation as a method of teaching Ukrainian as a foreign language in modern 

methods occupies a relatively small place, due to the chosen strategy of communication 

in the process of mastering the language. Explanation according to the implicit 

approach is through the introduction of new material in a specially created situation of 

foreign language speech in the classroom, so that students understand the patterns of 

practical functioning of a particular language phenomenon in a communicative 

situation.  
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The result of acquaintance and comprehension of new material at a lesson of the 

Ukrainian language as a foreign language is effective practice in foreign language 

communication. Exercise is another method that plays a dominant role in the formation 

of foreign language communicative competence of students. Exercise is realized 

through the performance of special exercises, mainly speech, as a result of which 

speech skills and ability to speech activity in various spheres of communication are 

formed.  

A structural component of each method is the technique, which is interpreted as an 

elementary pedagogical act of the teacher, through which knowledge is acquired, skills 

and abilities of students are formed, their motivation to master the subject.  

Each of the above methods is implemented in a system of techniques through the 

student to solve a large number of problems related to thinking and sensory perception. 

For example, the techniques associated with the introduction of new material may be a 

comparison of common and differences between linguistic phenomena of native and 

foreign language (comparison), a combination of parts, elements in general (synthesis), 

the relationship of the object to a group of objects, phenomena (classification). 

Techniques related to the need to apply the introduced material in practice can be 

answers to questions, descriptions, comparisons, text translations, etc. Techniques "fill" 

any method and make up the content of speech activity, which is formed in the form of 

speech action.  
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Art education is designed to promote the personality forming, to educate the 

spiritualy in the schoolchildren taking into account their personal needs, requests, 

creative abilities and the inclinations. In the third paragraph of Article 1, as amended 

by the law of Ukraine «On Extracurricular Education» № 2145-VIII of 25.08.2018 

stated: «the institution of out-of-school education – a component of the out-of-school 

education system, which provides the knowledge, the forming skills and the interests, 

ensures the individual needs for the creative self-realization and the intellectual, 

spiritual and physical development, the preparation for the active professional and the 

social activities, creates conditions for the social protection and the organization of the 

meaningful leisure in accordance with the abilities, the talents and the health of the 

pupils and the listeners» [1]. It is also defined in the Article 4 of this Law of Ukraine 

that the extracurricular education «is aimed at the development the abilities and the 

talents of the pupils and the listeners, meeting their interests, the spiritual requirements 

and the needs in the professional determination» [1]. The Concept of the modern art 

school defines the mission of the art education as the discovery, the nurturing and the 

development of the ability to create all capable of learning art [2]. Reforming the field 

of primary art education by the Directorate of Art Education of Ukraine envisages a 

complete change in the scope of work, the directions of the activates of the teachers of 

art schools, as well as the comprehensive development of the pupils. The new strategy 

put forward by the Director General of this institution directs of the teachers to 

providing the educational process by new interesting forms, the teaching methods and 

to elaborate and implement author’s educational programs, the project, the educational 

methods and the technologies, the methods of competency-based learning. This 

mentioned in section IV by «Regulations on the art school», approved by the Order of 

thr Ministry of Culture of Ukraine on August 09, 2018 № 686, also in this document 

in section the pedagogical worker is entitled to «elaboration and the implementation of 

author’s educational programs, the projects, the educational methods and the 

technologies, the methods and first of all methods of the competence training» [3]. 

Paragraph 7 of Article 21 of the Law of Ukraine «On Education» states the following: 

«The institutions of specialized educational carry out the educational activities under 

their own educational programs…» [3].     
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I elaborated the following elementary level educational programs: «Educational 

program of the elementary level of primary art education in music art, the instrumental 

form - piano» [4]  and « Educational program of the elementary level of primary art 

education in music art, the instrumental form – piano «Reading notes from the letter» 

[5]. 

The documents provides for the implementation of education by applicants at the 

elementary level of primary art education, introducing the various methods, the 

techniques, the elements of teaching, is a universal design in the field of education and 

provides full-time form of its acquisition by the pupils. The presented programs is 

developed according to individual and personality-oriented approaches and the 

sequence of teaching material on a modular system is built, based on the exiting level 

of the musical and auditory representations of the pupils from the six age. The 

educational programs have a four-year full-time of art education with the end-to-end 

development of six artistic competencies approved by the National Qualifications 

framework of Ukraine. The Programs are foreseen the individual lessons in the 

speciality, lesson-game, lesson-concert, lesson-lecture. The Programs based on the 

principle of the continuity. It is main for the development all artistic competencies 

during forth years of learning.  

The purpose of the Educational program of the elementary sublevel is the 

formation of a harmonious personality capable of self-realization of creative potential, 

which would combine spiritual and intellectual qualities. 

The proposed Educational programs have the following structure: 

1. General provisions of the Educational program of the elementary sublevel. 

2. Learning outcomes of the pupils and the content (goals) of training. 

3. List of main components: the normative content of primary art education. 

4. Forms and means of current and final control. 

5. Reqyirements for material and technical support of the educational process. 

6. Tools of the internal quality assurance sustem of education. 

7. Indicative curricula for pupils from the 1st to the 4th academic year. 

8. Sources used in the development of the Educational Program. 

9. Recommended scientific and methodical literature. 

10.  Recommended list of educational works (Appendix). 

Also suggested to introduce the creative tasks into the educational process with the 

use of a personal computer (selection of the photos, the drawings, the pictures that 

reflected the artistic image of certain musical works); to draw in that programs: inxaint 

Paint, yandexkraski, use digital narratives, multifunctional vector graphics editor – 

Inkscape – 0.92.3, program-make a video from certain photos or video – Windows 

Mowie Maker 2.6.4038.0.4th grade pupils of the relevant creative tasks that promote 

the development of creativy and free expression of the artistic thinking. 

The recommended list of educational works offers the study of the modern musical 

works and the musical compositions of Olena Veligura. Their diversity presented on 

the Educational book «Piano.com.ua» [6]. 

There programs differ only that in the Educational program of the elementary level 

of primary art education in music “Reading notes from the letter” the requirements are 

aimed at developing reading skills from the list of the pupils. The Educational program 
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“Instrumental form – piano” the requirements are aimed at the forming of performing 

skills of a notice pianists and the forming of their personality. 

They meet the updated requirements in the connection with the modernization of 

the educational process in the institutions of the primary art education, have their own 

strategy for the development of the creative potential of pupils aged 6-9 years. Their 

content takes into account the requorements the “Methodological advice on writing 

educational programs” of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine. 

In the 2021-2022 academic year there are planned to be introduced into the 

educational process of the Communal institution “Semenivska children’s music 

school” of the Semenivska City Council of the Chernihiv Region.    

However, the problem of the continuity is not sufficient decided in their practical 

sense. The principle of the continuity was offered to the introducing in the institutions 

of the primary art education, the preschool education and the general secondary 

education by Ministry of Culture and Information  Politics of Ukraine, by Ministry of 

the Science and Education of  Ukraine. Some scientifics elaborated the educational 

programms for the institutions of the corresponding profile. 
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Критерії професійної компетентності майбутнього фахівця в сфері 

енергозбереження та енергоефективних технологій відображають різницю між 

рівнями, містять розпізнавальні ознаки, оцінюють повноту сформованості 

відповідних її компонентів. Кожен із зазначених критеріїв та показників має 

свої особливості. 

1. Мотиваційний критерій є основою, на якій будуються основні 

професійні якості майбутнього фахівця. До цього критерію також включаємо 

розвиненість ціннісних орієнтацій на використання рефлексії безпосередньо в 

професійній діяльності, показником чого є ціннісні орієнтації та професійні 

цінності.  

2. Знаннєвий критерій являє собою сукупність загальних і професійних 

теоретичних і практичних знань, а також спроможність до навчання.  

3.  Практичний критерій передбачає здатність застосовувати надбанні 

знання з метою генерування нових ідей та використовувати різноманітні засоби 

(інструменти, матеріали, методи тощо) для виконання професійних завдань в 

різних умовах.  

4. Комунікативний критерій передбачає уміння вести діалог, обирати 

різні стилі вербального і невербального спілкування в залежності від ситуацій, 

що складаються, міжособистісна взаємодія з метою узгодженої роботи в 

колективі.  

5. Особистісний критерій являє собою низку моральних-етичних 

якостей, які дозволяють усвідомлювати своє положення в суспільстві й 

відповідальність за наслідки своєї діяльності, формувати лідерські якості, 

прагнення до самовдосконалення і активну суспільно-громадську позицію.  

Під показниками розуміємо якісні характеристики, що відповідають 

певному рівню сформованості професійної компетентності. Виходячи з 

визначення професійної компетентності майбутніх фахівців в сфері 

енергозбереження та енергоефективних технологій і її компонентів нами були 

визначені основні показники, представлені в таблиці 1. Таким чином, рівень 

сформованості професійної компетентності майбутнього фахівця залежить від 

рівня сформованості кожного з структурних компонентів, які визначаються 

конкретними знаннями, уміннями та якісними характеристиками [1]. 
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Таблиця 1  
Критерії та показники сформованості професійної компетентності 

№ 

з/п 

Критерії Показники 

1 Мотиваційний формування інтересу до професійної діяльності; 

бажання працювати фахівцем в сфері 

енергозбереження та енергоефективних технологій ; 

мотивація досягнення успіху в професійній діяльності 

2 Знаннєвий сукупність теоретичних й фактологічних завдань, 

набутих у процесі навчання і професійної діяльності; 

розуміння основних принципів, процесів і понять у 

професійній діяльності; здатність до навчання 

3 Практичний здатність до прийняття управлінських рішень й 

виконання складних завдань, що потребує оновлення 

та інтеграції знань, у звичних в умовах і в умовах 

недостатньої інформації та суперечливих вимог; 

вміння провадження дослідницької та інноваційної 

діяльності 

4 Комунікативний навички міжособистісних відносин, уміння чітко, 

зрозуміло і переконливо висловлювати свої думки та 

почуття за допомогою вербальних і невербальних 

засобів спілкування; здатність спілкуватися з 

клієнтами, колегами (керівниками і підлеглими), 

представниками взаємодіючих організацій; тактовність 

та толерантність у спілкуванні; уміння доносити 

інформацію до усіх учасників навчального процесу. 

5 Особистісний професійна мотивація; становлення інтересу до 

обраної професії і усвідомлення себе як майбутнього 

професіонала; лідерські якості; відповідальність за 

наслідки діяльності 

 

Одна з головних проблем в професійній освіти (вищій, фаховій передвишій) 

пов’язана з демотивованістю більшості студентів, із зміною цінностей сучасної 

молоді. Самоціллю стає не сам процес пізнання, оволодіння майбутньою 

професією, а отримання диплома, що, у свою чергу, призводить до зниження 

базових показників навчання. 

Під мотивацією навчання майбутніх фахівців технічних спеціальностей 

розуміємо потяг і націленість студентів на різні аспекти освітної діяльності, 

пов’язані з професійним становленням і досягненням професійної 

компетентності, зокрема, у сфері енергозбереження та енергоефективних 

технологій, виділяємо наступні мотиви: бути зацікавленими до занять з 

навчальних дисциплін професійної спрямованості; мати потребу у набутті 

глибоких і міцних знань; мати бажання отримати інтелектуальне задоволення 
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після вивчення спеціальних дисциплін; стати висококваліфікованим фахівцем, 

який впроваджує енергоефективні заходи у відповідні галузі економіки. 

Мотиваційний критерій зумовлює цілеспрямованість дій студентів, 

організованість і стійкість цілісної діяльності, спрямованої на досягнення 

зазначених цілей. 

Ефективність навчальної діяльності залежить від соціальнопсихологічних і 

соціально-педагогічних чинників. На успішність навчальної діяльності 

впливають також сила і структура мотивації. Згідно із законом Йєркса-Додсона 

ефективність навчальної діяльності знаходиться у прямій залежності від сили 

мотивації. Але прямий зв’язок зберігається до певної межі. При досягненні 

результатів і продовження збільшення сили мотивації – ефективність діяльності 

знижується. 

Мотивація є провідним чинником, що регулює активність, поведінку, 

діяльність студента під час професійної підготовки. Будь-яка педагогічна 

взаємодія зі студентом стає ефективною лише з урахуванням особливостей його 

мотивації. 

Рівнями навчальної мотивації є:  

− високий – у студентів переважає внутрішня мотивація навчання;  

− достатній – внутрішня та зовнішня мотивації навчання приблизно 

однакові;  

− базовий – у студентів переважає зовнішня мотивація навчання. 

Знаннєвий критерій характеризує рівень оволодіння студентами 

теоретичними знаннями та здатність використання знань щодо 

енергозбереження та новітніх інформаційних технологій при розв’язанні 

технічних задач. Високий рівень знань і навичок майбутніх фахівців має 

формуватися вже з перших днів навчання у закладі освіти. 

При вивченні технічних навчальних дисциплін трансформується світогляд, 

поглиблюється самопізнання та гармонізується ставлення до майбутньої 

професії. У цьому процесі особливо велике значення має накопичення власного 

досвіду здійснення фахової діяльності.  

За допомогою розвитку механізмів професійної саморегуляції, зокрема, 

професійної рефлексії, у майбутніх фахівців здійснюється формування фахових 

умінь і навичок. Паралельно відбувається засвоєння знань, що трансформуються 

у невід’ємні особистісні риси, необхідні у майбутній діяльності за фахом [2].  

Наявність високого рівня знань і вмінь в сфері енергозбереження та 

енергоефективних технологій через реалізацію відповідних функцій дає 

можливість задіяти механізми професійної саморегуляції студента та сприяє 

підвищенню рівня професійної компетентності у енергозберігаючому аспекті.  

Рівнями критерію є:  

– високий – студенти володіють теоретичними знаннями з основ 

енергозбереження, алгоритмічним мисленням; мають просторову уяву; здатні 

самостійно підібрати різні способи розв’язання технічних задач і вирішувати їх 

з урахуванням енергозберігаючої складової, використовуючи новітні 

інформаційні технології;  
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– достатній – студенти мають достатній рівень засвоєння теоретичних знань 

для самостійного розв’язання задач, у тому числі використовуючи новітні 

інформаційні технології, проте переважають стереотипні підходи; іноді 

виникають труднощі у виборі способу розв’язання задачі;  

– базовий – студенти володіють низьким рівнем базових теоретичних знань 

з енергозбереження; у зв’язку з обмеженістю теоретичних знань не завжди 

можуть розв’язувати навіть типові задачі, у тому числі використовуючи новітні 

інформаційні технології. 

Комунікативний критерій оцінює навички міжособистісних відносин, 

уміння чітко, зрозуміло і переконливо висловлювати свої думки та почуття за 

допомогою вербальних і невербальних засобів спілкування; здатність 

спілкуватися в майбутній професійній діяльності з клієнтами, колегами 

(керівниками і підлеглими), представниками взаємодіючих організацій; 

тактовність та толерантність у спілкуванні. 

За допомогою цього практичного критерію оцінюються уміння майбутнього 

фахівця розв’язувати професійні завдання різного рівня (стандартні, 

нестандартні) в сфері енергозбереження та енергоефективних технологій, 

контролювати, оцінювати й корегувати власну діяльність, аналізувати її 

ефективність.  

Практичний критерій характеризує рівень професійного самовизначення 

особистості, що являє собою досить складний, тривалий, дуже рухливий, 

багатоплановий і часом суперечливий процес. Показниками цього критерію є: 

рівень сформованості практичних умінь і навичок розв’язання професійних 

завдань за умови використання енергозберігаючого підходу.  

Рівнями критерію є:  

− високий – студенти володіють комплексом знань і вмінь здійснення 

фахової діяльності, використовуючи енергозберігаючий підхід у повному обсязі, 

визначеному освітньо-кваліфікаційною характеристикою; здатні розв’язувати 

інженерні задачі; виявляють активність, самостійність, творчий підхід у типових 

і нестандартних ситуаціях;  

− достатній – студенти самостійно відтворюють основні професійні знання 

та вміння щодо використання енергозберігаючого підходу у стандартних 

ситуаціях;  

− базовий – студенти відтворюють окремі фрагменти професійних знань і 

вмінь щодо енергозбереження за  діють за встановленим алгоритмом. 

Особистісний критерій відображає ступінь розуміння характеру майбутньої 

професійної діяльності, вміння, усвідомлюючи мету поставленого професійного 

завдання, використовувати енергозберігаючі підходи, користуватися новітніми 

інформаційні технології, інтерпретувати й аналізувати одержаний результат. 
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   Профессиональное музыкальное образование в настоящее время 

приобретает всё большую значимость. В разнообразной жанровой структуре 

музыкального искусства важное место занимает подготовка 

высококвалифицированных специалистов, владеющих искусством пения 

посредством постижения исполнительской культуры вокалиста. 

  К исполнительской культуре обращались такие известные учёные и 

музыканты, как О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, Д.Б. Кабалевский, которые 

отмечали, что профессионально-педагогическая культура представляет собой 

общую культуру и выполняет функцию специфического проектирования общей 

культуры в сфере педагогической деятельности. 

Этой проблемой интересовались и наши учёные – современники: О.Е. 

Плеханова, Т.Д. Смелкова, Н.Х. Нургаянова, И.В. Шинтянина и др. Они 

подчёркивают, что вокально-исполнительская культура характеризуется 

уровнем мастерства и считается составляющей вокально-педагогической 

культуры учителя музыки. 

    Исполнительская культура выпускника-вокалиста как профессионально 

значащее качество во многом определяет успешность его музыкального 

образования и профессионально-педагогической деятельности, что не в 

достаточной мере осознано организаторами художественно –педагогического 

процесса в вузе. И, поскольку в настоящее время практика вокального творчества 

в значительной степени опережает своё творческое осмысление, то организация 

художественно-педагогического процесса в музыкальных вузах нуждается в 

методическом обеспечении, направленном на эффективное развитие 

исполнительской культуры вокалистов. 

    Процесс развития исполнительской культуры студентов – вокалистов 

станет эффективным, если будут реализованы: личностно ориентированный, 

продуктивно деятельностный и креативно развивающий подходы; осуществлена 

научная разработка структуры и содержание исполнительской культуры 

студентов – вокалистов, а также: учтены следующие педагогические условия:  

--- профессионально – творческий статус педагога – вокалиста; 

--- педагогическое общение, музыкально – творческое взаимодействие на 

субъективно – объективном и субъективно – субъективном уровнях; 

--- самостоятельная работа как область технического и  

художественно-творческого совершенствования студентов – вокалистов; 

--- сфера творческой самореализации, само-проявления, самопознания,   

само-осознания, самооценки; 
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---  музыкальный репертуар, как основа учебно-творческого процесса на 

организационном и содержательном уровне; 

--- внедрение в педагогический процесс подготовки специалистов – 

вокалистов технологий, обеспечивающих качественное использование 

дидактических основ всего обучающего комплекса, в котором в полной мере 

учитывается специфика певческой природы, её литературно- поэтическая и 

собственно музыкально-составляющая; 

--- уточнение структуры и содержания исполнительской культуры студентов 

– вокалистов, основу которых составляет совокупность технической и 

художественно-образной сторон исполняемых произведений, способствующее 

раскрытию творческого потенциала личности певца на уровне эстетического 

сознания и эстетической деятельности; 

---  выявлена специфика развития исполнительской культуры студентов – 

вокалистов в вузе; определены педагогические условия развития 

исполнительской культуры студентов – вокалистов в области 

профессионального образования; разработана и экспериментально  

апробирована педагогическая модель развития исполнительской культуры 

студентов-вокалистов в вузе. 

   Определены педагогические условия развития исполнительской культуры 

студентов-вокалистов в области профессионального образования; 

--- разработана и экспериментально апробирована педагогическая модель 

развития исполнительской культуры студентов-вокалистов в вузе. 

     Когда мы говорим о интеллектуальном уровне развития студента, то в 

этом  мы видим и высокий уровень вокально – исполнительской культуры и 

соответствующий интересный певческий материал, и преподавателя, умеющего 

увлечь и заинтересовать студента. В классе сольного пения происходит не только 

процесс профессиональной постановки голоса, но и взаимосвязь с другими 

видами искусств: живописью, литературой, театральным искусством, что 

приводит личность к творческому обогащению и формированию духовных 

ценностей. Такая связь позволит студентам в дальнейшем ( в любой сфере 

деятельности ) решать с успехом самостоятельно и наиболее эффективно самые 

сложные задачи. 

  В связи с этим встаёт проблема внедрения новых идей, усовершенствования 

образовательных программ, обогащения библиотек и интернета сборниками 

вокальной музыки, а также издание статей, пособий, хрестоматий и всего того, 

что обеспечит успешность учебного процесса. Немаловажное значение в 

настоящее время приобретают и методические работы, которые были бы 

написаны интересным и понятным для студента языком. Также не должен быть 

чересчур объёмным формат методички, отпугивающий студента не только 

языковой формой, но и явно увеличенными размерами. Методичка должна 

умещаться в телефон, который является неотъемлемой частью повседневной 

жизни. 

  Индивидуально – личностное развитие вокалиста должно проходить не 

только через исполнительскую культуру, но и через систему знаний по теории, 

истории вокальной педагогики и исполнительства, позволяющей правильно 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

314  

осваивать технологию певческого процесса и приобретать профессиональные 

вокальные навыки. Необходимым условием являются также лекционные и 

семинарские занятия, в которых бы изучались вокальные терминологии других 

стран, различные методики преподавания, причины их сходства и развития, 

давалась бы оценка исторических методов с точки зрения современной 

вокальной школы; установление зависимости между эволюции методик 

преподавания пения и требованиями, предъявляемыми к манере исполнения 

вокальной музыки той или иной эпохи. 

  Исполнительская культура зависит не только от перечисленных программ, 

но и с использованием в учебном процессе многообразных творческих форм 

обучения: открытые уроки, мастер-классы, конкурсы, конференции, 

прослушивание аудио и видеозаписей с последующим анализом. Такое 

погружение в вокальное искусство способствует профессиональному 

становлению и развитию личности будущего педагога – музыканта. 
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Михаліцька Наталія Ярославівна, 
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Фізичне здоров'я - це стан фізичного, духовного й соціального благополуччя, 

найважливіша складова частина будь-якого успіху. Це важлива характеристика 

продуктивних сил, це суспільне надбання, що має матеріальну й духовну 

цінність. Одним з головних способів збереження здоров'я, фізичної активності, 

оптимального психофізичного стану студентської молоді є ведення здорового 

способу життя [1, с. 6].  

Стан здоров’я людини обумовлюється різноманітними соціальними, 

економічними, екологічними чинниками: якщо умовно прийняти вплив усіх 

чинників на здоров’я за 100%, то приблизно 20% залежить від спадковості, 

близько 20% – від екологічних умов, не більше 10% – від стану системи 

охорониздоров’я. Найбільш суттєва частка, котра за оцінками різних дослідників 

становить щонайменше 50% залежить від способу життя людини [1].  

Спосіб життя взагалі - це біосоціальна категорія, яка інтегрує уявлення про 

певний тип життєдіяльності людини та характеризується його трудовою 

діяльністю, побутом, формою задоволення матеріальних та духовних потреб, 

правилами індивідуальної та громадської поведінки [1]. При цьому спосіб життя 

людини включає три категорії: · 

• рівень життя – це, в першу чергу, економічна категорія, яка відображає 

міру задоволення матеріальних, духовних та культурнихпотреб людини; ·  

• якість життя – міра комфортупри задоволенні людських потреб 

(передусімсоціальна категорія); ·  

• стиль життя характеризує особливості поведінки у житті людини, тобто 

певний стандарт, під який підстроюється психологія та психофізіологія 

особистості (соціально-психологічна категорія) [1, с.6]. 

Критерієм здоров'я є здатність організму людини до адаптації (від лат. adapto 

– пристосування), тобто здатність пристосуватися до мінливих умов 

навколишнього середовища, до навантажень (психічних і фізичних), якими 

супроводжується життєдіяльність, зберігаючи при цьому (або швидко 

поновлюючи) сталість внутрішнього середовища організму – гомеостаз. 
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У студентському віці молодь володіє великими можливостями для 

напруженої розумової праці, цей період є заключним етапом вікового розвитку 

психофізіологічних і рухових можливостей організму, він характеризується 

інтенсивною роботою над формуванням своєї особистості та виробленням стилю 

поведінки. Це час пошуку відповідей на різноманітні етичні, естетичні, 

загальнокультурні, політичні та інші питання. Навчання у вищій школі потребує 

від здобувачів значних інтелектуальних та нервово-емоційних напружень, що 

сягають в період екзаменаційної сесії найвищої межі [2]. 

Коли особистість буде здоровою фізично та психологічно, то і навчання в 

закладі вищої освіти буде успішним[3]. 
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Проблема професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

лишається пріоритетною в педагогічній науці. Реформування освітніх процесів в 

Україні, спрямоване на оновлення змісту освіти, удосконалення технологій, 

форм і методів навчання. Одним із пріоритетних завдань вищої школи стоїть 

завдання професійної підготовки фахівців, які у своїй педагогічній діяльності 

зможуть поєднувати глибокі фундаментальні теоретичні знання і практичну 

підготовку. 

Основні положення і закони щодо професійної освіти відображені у законі 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні, Державній програмі «Вчитель», Концепції «Нової української 

школи», Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), 

Стандарті вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта. Зазначені 

документи відображають основні вимоги до структури змісту освіти і умов 

реалізації освітнього процесу. 

Професійна підготовка майбутніх вчителів початкової школи є дуже 

важливою для успішної реалізації освітніх реформ. Великий тлумачний словник 

сучасної української мови тлумачить поняття «підготовка» як дію за значенням 

підготовити; запас знань, навичок та досвід набутий у процесі навчання, або 

практичної діяльності. 

Одним із видів підготовки є професійна підготовка. Педагогічна 

енциклопедія розкриває термін «професійна підготовка» як: «сукупність 

спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, 

що забезпечують можливість успішної роботи з певної професії; процес 

повідомлення учням відповідних знань й умінь» [1]. У Законі України «Про вищу 

освіту» наголошується на тому, що професійна підготовка – це здобуття 

кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю [2]. Багато 

провідних вчених, таких як: М. Бубнова, О. Павлик, Л. Хоружа, С. Сисоєва, 

І. Соколова та ін. у свої дослідженнях пропонують свої визначення професійної 

підготовки. Аналізуючи їх праці можна дійти висновку, що професійна 

підготовка майбутнього вчителя – цілеспрямований процес оволодіння 

теоретичними знаннями і практичними вміннями, що забезпечує ефективну та 

результативну педагогічну діяльність. 
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Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи має на меті 

формування інформаційно-комунікаційних компетентностей та її складових. 

Однією з таких складових є графічний редактор. 

Комп’ютерна графіка – розділ інформатики, який вивчає методи цифрового 

синтезу і обробки зорового контенту [3]. 

В національній бібліотеці імені В. Вернадського є наступне визначення 

комп’ютерної графіки. Комп'ютерна графіка – це спеціальна ділянка 

інформатики, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за 

допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів [4]. 

Одним з найбільш поширених типів програм для роботи з графікою є 

графічні редактори. Графічні редактори – це прикладні програми, призначені для 

створення й обробки графічних зображень на комп’ютері в діалоговому режимі 

[5, c. 37]. 

Вивчення графічного редактора розпочинається у початковій школі. Це одна 

з найпростіших та найдоступніших для учнів програм. Методичні аспекти до 

використання цього програмного засобу на уроках мають свої особливості. Їх 

урахування обов’язкове при підготовці та проведенні уроків інформатики у 

початковій школі. 

У навчальній програмі курсу «Інформатика» для 2-4 класів передбачено 

вивчення у 2-му, 3-му та 4-му класах графічного редактора в темі «Графіка» [6]. 

Основні наукові результати пошуку методичних шляхів викладання теми 

«Графіка» представлені у шкільних підручниках та у вигляді практичних завдань 

у робочих зошитах з інформатики. Практичні роботи чітко виділені, добре 

описані, доступні для дітей. Досліджуючи проблему вивчення графічного 

редактора у початковій школі автори підручників пропонують дотримуватися 

об’єктного підходу. Вибір рівня складності подачі матеріалу, типів практичних 

робіт та прикладного програмного засобу в авторів може дещо відрізнятися. 

Учням початкових класів легше використовувати растрові графічні 

редактори. При цьому за вимогами навчальної програми кожен з інструментів 

потрібно пояснити як засіб створення певних об’єктів із певними властивостями. 

Зміна властивостей об’єкту, в окремих випадках, дозволяє змінити сам об’єкт. 

Нині існує досить велика кількість різноманітних графічних редакторів. Їх 

поява була спричинена головним чином потребою людства в ілюстративних, 

образних формах відображення навколишньої дійсності. За своєю сутністю 

створені на комп’ютері зображення можуть бути растровими, векторними та 

фрактальними [7]. 

Вивчення учнями будь-якого графічного редактора слід починати з вивчення 

його інтерфейсу. Процес опанування можливостей використання графічного 

редактора можна побудувати наступним чином: перш за все ознайомитись з 

основними режимами роботи та можливостями конкретного редактора. 

Наступним етапом є узагальнення знань учнів за допомогою виконання різних 

завдань в середовищі графічного редактора. У різних графічних редакторах 

можливості та інтерфейс можуть істотно відрізнятися, але основні інструменти 

лишаються однаковими на це також слід звернути увагу учнів. 
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Особливістю ознайомлення учнів початкової школи з графічним редактором 

є те, що для вивчення кожного інструменту чи можливості вчителю необхідно 

заздалегідь готувати конкретні практичні завдання для учнів. 

Практика засвідчує, що часто вчителями інформатики використовуються 

прийоми «вільної» роботи в графічному редакторі, коли учням пропонується 

«намалювати щось на власний розсуд», але при цьому не розкриваються 

можливості використання редактора. В цьому випадку більшість учнів 

використовує тільки два чи три інструменти а інші інструменти залишаються не 

задіяними, тобто учні в повній мірі не знайомляться з усіма можливостями 

графічного редактора. 

Тому особливої уваги вимагає від вчителя підготовка вправ, які повинні 

будуватися за дидактичним принципом від простого до складного.  

Вивчення студентами графічного редактору схоже за основними завданнями 

як і вивчення учнями, за відмінністю складності пропонованої роботи та більш 

варіативним використанням інструментів та можливостей графічного редактору. 

Окрім того майбутнім вчителям потрібно освоїти не один графічний редактор, а 

всі, що використовуються у початковій школі не тільки для ефективного 

проведення уроків з інформатики а і для підготовки вчителя до уроку, оскільки 

навіть базові знання графічного редактору дозволять розробляти власну 

графічну продукцію, насамперед наочність до уроку.  

Перед викладачем стоятиме завдання створити такі педагогічні умови 

професійної підготовки студентів, за яких вони з перших кроків вмітимуть 

виявляти знання, систему вмінь, що визначають певний рівень професійної 

компетентності майбутнього фахівця, і є основою професіоналізму як здатності 

людини ефективно і якісно здійснювати певний вид діяльності. [8, с. 97] 

Отже успішний процес підготовки майбутніх вчителів початкової школи до 

формування в учнів умінь роботи з графічним редактором базується на 

виробленні в них потреби в самостійному професійному самовихованні та 

самоосвіті, вмінням керувати особистим удосконаленням і вдосконаленням 

інших, розвивати свої розумові здібності, систематично поповнювати знання, 

використовувати новітні досягнення психолого-педагогічної науки на 

інформаційних технологій. Це означає давати студентові не готові педагогічні 

рішення, а правильно орієнтувати студента в самостійних пошуках шляхів 

професійного становлення, надавати йому допомогу у засвоєнні думки про 

необхідність поєднання самовдосконалення з ростом професійної майстерності.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК 
 

Красильников Арсентий Александрович 
к.п.н., доцент кафедры физического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности 

ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет 

 

           Введение. В исследовании представлены данные уровня физического 

состояния (ИФС), характеризующее функциональные резервы организма 

студенток, занимающихся  по специализации «Фитнес-йога», в группах 

атлетической гимнастики и посещающие учебные занятия специализации 

«Общая физическая подготовка».  Полученные исследования свидетельствуют 

об эффективности занятий  «Фитнес-йога» и позволяют рекомендовать введение 

указанной формы занятий в рамках организации  профессионально -прикладной 

физической подготовки в системе физического воспитания студентов высших 

учебных заведений. 

    На сегодняшний день особо остро обозначена проблема понижения  

двигательной активности студенток на фоне интенсификации учебно - 

образовательной деятельности, что отрицательно сказывается на состоянии 

здоровья. Сохранение и укрепление здоровья женщины является задачей 

общегосударственной важности [1, 4, 5]. 

     В учебных заведениях профессионально - прикладная физическая 

подготовка (ППФП)  имеет немаловажное значение. ППФП является важным 

компонентом обязательных занятий по физическому воспитанию в ВУЗах. 

Однако на учебных занятиях этому аспекту не уделяется должного внимания, 

хотя и увлеченность студенток каким либо видом физкультурно - 

оздоровительной деятельности сохраняется на протяжении всей жизни. 

Приобретенные умения и навыки в процессе освоения избранного вида 

двигательной активности приобретают немаловажную ценность для достижения 

целей в будущей профессиональной деятельности. Большую часть студенческой 

молодежи в ВУЗах – девушки. Для вовлечения и мотивированного восприятия  

учебного процесса в Вузах вводятся современные  формы организации 

оздоровительных занятий, такие как  кардиофитнес, йога, атлетическая гимнастика, 

имеющие целевую направленность. Разнообразие  видов специализации 

«Фитнес-йога» позволяет проводить оздоровительные занятия со студенками 

различного уровня подготовленности. Именно высокий мотивационный интерес 

к  данному виду двигательной активности определил использование указанной 

специализации в рамках ППФП будущих специалистов в области 

международных отношений.  

Вопросы  изучения особенностей функционального состояния девушек во 

время занятий оздоровительной направленности  представлены  сравнительно 

немногочисленными  исследованиями, связанными с изменением уровня 
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физического здоровья и функциональных резервов организма студенток в 

зависимости от специфики форм и методов занятий, а также в  динамике сезонных 

биоритмов.  

В исследовании были задействованы  97 студенток РУДН факультета 

международных отношений, чья будущая профессиональная деятельность 

связана с деловой и публичной коммуникацией. Приобретенные 

профессионально - прикладные умения и навыки в избранном виде двигательной 

активности будут использованы в будущей профессиональной деятельности.   

Возраст исследуемых 17-18 лет, которые признаны по результатам 

диспансерного обследования практически здоровыми, обследование 

проводилось в различные сезоны года: осень, зима, весна.   

 Все обследуемые были разбиты на три группы: I - ая группа (n=37) - 

девушки, занимающихся в группах «Фитнес-йога», II - ая (n=33)  в группах 

атлетической гимнастики и  III - я (n=27) - посещающие учебные занятия 

специализации  «Общая физическая подготовка».  

          Для определения индекса физического состояния (ИФС) использовался 

метод компьютерной обработки результатов по картам резервов здоровья 

студентов («Паспорт физического здоровья», св-во №70, 2001 г. Минздр. 

России). 

Индекс физического состояния – это, обобщенная оценка физического 

состояния, индивидуальный рейтинг. Он оценивается  по 6-ти бальной шкале. 

Наивысший индекс равен 6,0 баллам – это абсолютное здоровье. Низкое  

значение ИФС (менее 3,0) свидетельствует о неудовлетворительном физическом 

состоянии организма, отсутствии необходимых резервов здоровья, а возможно – 

и о присутствии факторов риска заболевания ИБС.                                                                                                                                                                          

Комплексное изучение уровня физического состояния (ИФС) 

обследуемых выявило, что у студенток I-ой и II-ой группы, занимающихся в 

группах  «Фитнес-йога»  и атлетической гимнастики, среднегодовая оценка по 

шкале индекса физического состояния (ИФС) составила 4,46±0,04 и 4,39±0,071 

балла соответственно, что характеризуется хорошим физическим состоянием, 

высоким уровнем резервов здоровья и работоспособности. При этом оценочный 

результат II-ой группы,  посещающей занятия специализации «ОФП» – 4,15±0,01 

баллов (p<0,001), что также определяет физическое состояние организма: «в 

пределах нормы». 

       Следует отметить, что значения ИФС подвержены сезонным колебаниям. 

Обследование группы студенток весной 2019 года отмечены максимальными 

значениями ИФС у всех обследуемых этого показателя  4,41±0,013; 4,36 ±0,020 

и 4,12±0,011  балла в I - ой и во II - ой в III - ей группах    соответственно. Осенью 

показатель ИФС составил в I - ой группе  4,34±0,018, во II - ой: 4,32±0,019, в III 

- ей: 4,19±0,03 балла. Достоверно низкие показатели индекса отмечены зимой и 

составили: в I - ой - 4,3±0,02, во II - ой - 4,24±0,03, в III - ей-4,02±0,07  баллов.  

         Сезонная динамика показателей массы тела и ИМТ у всех обследуемых 

характеризуется более высокими значениями весной, что, вероятнее всего, 
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связано со снижением некоторых функциональных показателей организма, 

двигательной активности и изменением метаболизма  в связи с введенным 

режимом вынужденной самоизоляции.    Установленная сезонная динамика 

индекса физического состояния и индекса Скибински, как и функциональные 

показатели PWC170 и МПК, характеризуются более высокими значениями у всех 

обследуемых в весенний период года (весна 2019).  

Сезонная динамика показателей массы тела и ИМТ у всех обследуемых 

характеризуется более высокими значениями зимой, что, вероятнее всего, 

связано со снижением двигательной активности и изменением метаболизма  в 

данный период.     Выявлено, что у студенток, занимающихся в группах «Фитнес-

йога», отмечаются более высокие среднегодовые значения физиологических 

показателей: PWC170 на 14,4%; МПК – 8,17%; ЖИ – 13,6%; индекса Скибински – 

12,9% в сравнении с данными девушек, обучающихся по стандартной учебной 

программе.  

                Таким образом, значение индекса физического состояния (ИФС), 

характеризующее функциональные резервы организма, достоверно выше у 

студенток, занимающихся в группах «Фитнес-йога», чем у девушек, 

обучающихся по программе «ОФП», независимо от сезонов года. В свою очередь 

это свидетельствует об эффективности указанной формы занятий и позволяет 

рекомендовать введение вида оздоровительных занятий специализации  

«Фитнес-йога» в учебный  процесс в рамках  ППФП в системе физического 

воспитания студентов высших учебных заведений.  
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НАУКОВОГО 

СТИЛЮ МОВЛЕННЯ В ТЕХНІЧНОМУ ВИШІ 

 

Курова Галина Іванівна 
ст. викладач 

Державний  університет «Одеська політехніка» 

 

Лішневська Тетяна Валентинівна 
ст. викладач 

Державний  університет «Одеська політехніка» 

 

Постановка проблеми. Реформи в системі  вищої освіти, що відбуваються 

на всіх рівнях – від початкового етапу підготовчих відділень  до підготовки 

аспірантів, обумовлюють особливі вимоги до процесів навчання, зміну 

стандартів професійних знань, умінь і навичок. Це в повній мірі стосується 

підготовки іноземних громадян в закладах вищої освіти України.  

Здобуття іноземцями вищої, зокрема технічної, освіти на українській мові 

окреслило проблеми вдосконалювання володіння науковим стилем мовлення 

(НСМ) в обсязі, необхідному слухачеві вишу, з урахуванням різного рівню 

початкової підготовки з української мови, різного співвідношення української та 

російської мов в навколишньому мовному середовищі певного регіону країни, 

різної мотивації навчання тощо.  

У зв’язку з цим пильна увага приділяється розробці нових інноваційних 

систем та навчальних матеріалів на підґрунті комунікативно-діяльнісного 

підходу до процесу навчання. Особливої уваги заслуговують матеріали з 

наукового стилю мовлення української мови, оскільки без якісного оволодіння  

НСМ стає неможливим здобуття іноземними громадянами вищої фахової освіти 

в сучасних вишах України.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В працях з лінгводидактики  

сучасних українських дослідників (Єщенко Т.А., Вишнякова С.А., Сергєєва Г.Н.,  

Жогіна І.В., Лазаренко С.В., Швець Г.Д. та ін.) окреслено такі проблеми, як: 

принципи відбору та організації навчально-методичного матеріалу з наукового 

стилю мовлення, особливості навчання НСМ студентів і аспірантів, вивчення 

впливу особистісних характеристик інофонів на процес їхнього навчання НСМ, 

певні аспекти навчання наукового стилю мовлення на різних етапах. 

Підкреслено, що створення необхідних  - відповідно до етапу, цілей, рівня, фаху 

- навчально-методичних матеріалів з НСМ є запорукою ефективного навчання 

іноземних громадян у вишах України.  

Постановка завдання. Нагальні потребі сьогодення у зв’язку з повним 

переходом  навчання на українську мову у вишах країни висувають певні  вимоги 

до організації навчального процесу, структури та змісту програм та посібників 

для інофонів. Аналіз особливостей навчання української мови іноземних 

студентів близького та далекого зарубіжжя довів актуальність   проблеми 
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розробки посібників з НСМ, відповідних до цілей навчання української мови, 

зокрема,  в технічному виші та до чинних навчальних планів мовної підготовки 

іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в навчальних закладах різних 

регіонів України. 

Виклад основного матеріалу. Комунікативно-діяльнісний підхід до процесу 

навчання, який відповідає дидактичним принципам науковості, системності, 

зв’язку теорії з практикою, свідомості, активності, наочності та доступності, є 

підґрунтям сучасного процесу навчання мови. На основному етапі навчання в 

політехнічному університеті студенти-іноземці продовжують вивчати 

українську мову, поглибшують та удосконалюють отримані на підготовчому 

етапі знання з української мови, зокрема, наукового стилю мовлення, який має 

свої специфічні мовні засоби.  

Адаптація до нового мовного середовища, опанування мовними нормами 

сучасної української  мови, розуміння особливостей наукового стилю взагалі та 

специфічних особливостей наукового стилю професійного спілкування, зокрема, 

за обраним фахом, правильне вживання фахової термінології та лексико-

граматичних конструкцій наукового стилю  є складовими процесу навчання на 

основних курсах технічного вишу.  

Основними цілями навчання української мови за фаховим спрямуванням є  

формування у іноземних студентів  професійної, мовнокомунікативної, 

термінологічної  компетентностей, вироблення навичок коректного мовного 

оформлення й композиційно-смислової побудови наукового тексту в   усній чи  

писемній формах. Перед іноземним студентом стоїть завдання оволодіти 

широким спектром компетентностей, які забезпечують здатність спілкуватися 

українською мовою в достатньому для здобувача вищої технічної освіти обсязі. 

 На кафедрі української мови Державного університету «Одеська 

політехніка» розроблено матеріали з української мови для іноземних студентів 

основного етапу навчання, до складу яких входять базові  посібники як з 

мовленнєвої практики, так і з наукового стилю мовлення.              

          Сучасний текстоорієнтований підхід до професійно-орієнтованого навчання 

обумовив структурно-змістовну складову матеріалів посібника з НСМ.  Таким 

чином, органічною складовою посібника з НСМ є автентичні тексти та 

мікротексти, змістовне наповнення яких співвідноситься з відповідними 

граматичними темами, розширює активний і пасивний словник,  сприяє 

засвоєнню лексико-граматичних конструкцій НСМ, що є  значущим   для тих, 

хто вивчає українську мову як мову майбутньої спеціальності. 

 На основному етапі навчання в технічному віші іноземні студенти повинні 

розуміти особливості наукового стилю мовлення, основними з яких є ясність і 

предметність тлумачення, логічна послідовність викладу, узагальненість понять 

і явищ, об’єктивний аналіз, точність і лаконічність висловлювань, аргументація 

й переконливість тверджень, однозначне пояснення причинно-наслідкових 

відношень, докладність висновків.        
Урахування при організації  матеріалу посібника базової підготовки, 

сформованих мовних та мовленнєвих компетентностей іноземних студентів  

обумовило номенклатуру мовних, умовно-мовленнєвих   і мовленнєвих  вправ та 
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завдань,  націлених на активізацію умінь і навичок комунікації в навчально-

професійній сфері  спілкування за обраною тематикою, а також відбір текстів для 

кожної з тем посібника. 

Особливої уваги заслуговують основні мовні засоби, окреслені наявністю 

великої кількості термінів, графічних засобів, абстрактної та  іншомовної для 

української (але «міжнародної»  за суттю) лексики, уживанням суто наукової 

фразеології, стійких термінологічних словосполук, значної кількості 

віддієслівних іменників, ланцюжків іменників у родовому відмінку, певних 

дієслівних форм (зазвичай безособових, узагальнених чи неоднозначних - 

переважно теперішнього часу), дієприкметників та дієприслівників, 

специфічних стандартних кліше тощо. 

Кожна з тем посібника з НСМ містить  інформаційну та граматичну складову. 

Мовний матеріал  відібрано з урахуванням його актуальності в науковому стилі 

мовлення та необхідності для задоволення комунікативних потреб іноземних 

студентів, пов’язаних з навчально-професійною сферою.     

Лексико-граматична складова обумовлена актуальністю для наукового 

стилю мовлення таких конструкцій (моделей), як:  визначення предмета 

(процесу, явища), класифікація, якісна характеристика, порівняння 

властивостей, визначення зв’язку/взаємозв’язку та залежностей, зміна 

властивостей або стану, використання тощо.  

Критеріями відбору текстового матеріалу служать інформаційна цінність, 

тематична співвіднесеність з матеріалами, актуальними для всіх спеціальностей 

технічного вишу, доступність викладу, наявність продуктивних мовних одиниць.  

В посібнику використано текстовий матеріал, який співвідноситься з так 

званими «наскрізними» темами, тобто такими, що вивчаються усіма студентами 

політехнічного університету в межах вивчення інформатики та комп’ютерних 

дисциплін (наприклад, «Поняття інформації», «Інформаційні процеси», 

«Системи числення», «Інформаційні ресурси та інформаційні технології», 

«Засоби реалізації інформаційних процесів», «Алгоритмізація і програмування», 

«Мови програмування», «Захист інформації»  тощо). 

          Структура кожної  теми має наступні компоненти:  

          1) репрезентування граматичних конструкцій та мовні вправи; 

          2) мікротекст(-и) для аналізу функціонування  відповідних лексико-

граматичних конструкцій, супроводжувані мовними та мовно-мовленнєвими 

вправами; 

          3) текст для вивчаючого читання з системою завдань, що включають 

мовленнєві комунікативні вправи, покликані актуалізувати навички та вміння 

студентів стосовно до теми висловлювання; 

          4) резюмуючі комунікативні завдання до теми з виходом в репродуктивно-

продуктивну діяльність в усній або письмовій формі; 

          5) завдання для самостійної роботи студентів згідно з заданим алгоритмом. 

          В кожній темі посібника запропоновано автентичні тексти, передтекстові, 

притекстові  та післятекстові завдання.  

          Метою передтекстових завдань є: 

- засвоєння нового лексичного матеріалу;  
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- засвоєння  нових лексико-граматичних моделей теми; 

- формування й закріплення навичок використання певних  кліше НСМ  

на запропонованому навчально-науковому матеріалі; 

- максимальне полегшення сприйняття автентичного наукового тексту, що 

презентується в темі. 

          Притекстові завдання орієнтують студентів на загальне цілісне сприйняття 

текстового матеріалу. 

         Метою післятекстових завдань є:   

       - перевірка  засвоєння загального змісту наукового тексту;  

       - перевірка засвоєння  певних лексико-граматичних конструкцій та 

синтаксичних моделей на базі відповідного текстового матеріалу; 

       - формування вмінь та навичок підготовленого та непідготовленого 

висловлювання за темою текстового матеріалу.  

          Опанування матеріалом системи  вправ  першої частини кожної теми надає 

змоги іноземним студентам орієнтуватися в словотвірній системі української 

мови,  давати визначення наукових понять,  розуміти  синонімічні  та антонімічні 

відносини лексем у межах вивчених тем,  володіти мінімально необхідним 

набором синонімічних лексико-граматичних конструкцій наукового стилю 

мовлення. 

Перевірку та самоперевірку засвоєння матеріалу полегшують тестові 

завдання та розгорнуті списки питань наприкінці теми, пов’язані з інформацією 

вивчених текстів.  

          Завдання другої частини теми націлюють на наступне відтворення змісту 

тексту/теми: 

       - за відповідними питаннями;  

       - за складеним самостійно чи під керівництвом викладача планом; 

       - за складеними самостійно або  запропонованими схемами.  

       Метою завдань другої частини теми є: 

а) формування навичок та вмінь орієнтуватися в структурі наукового тексту, 

виділяти головну інформацію та відтворювати її; 

б) розвиток умінь та навичок складати різного роду плани й тези наукового 

тексту; 

в) розвиток навичок компресії фахового тексту; 

г) розвиток фахового усного та письмового  мовлення;  

д) формування вмінь та навичок підготовленого та непідготовленого усного 

монологічного висловлювання за обраною темою з використанням як 

інформації, представленої в посібнику, так і допоміжного матеріалу, залученого 

студентами самостійно.  

          Залучення текстів за обраним фахом  дозволяє іноземним студентам в повній 

мірі продемонструвати отримані уміння та навички як на матеріалі аналізу 

текстів за відповідною спеціальністю, так і при формуванні власного 

підготовленого чи непідготовленого монологічного висловлювання або  участі в 

діалогах за певною фаховою темою. 

          Висновки. Проведена апробація розробленого посібника з наукового стилю 

мовлення в навчальних групах студентів основного етапу навчання 
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політехнічного вишу дозволяє зробити висновок, що  робота за посібником 

сприяє активному засвоєнню іноземними студентами-нефілологами мовного та 

мовленнєвого матеріалу української мови в рамках професійно-орієнтованого 

підходу. Навчально-методичний апарат посібника виконує функцію формування 

мовленнєвої та комунікативної компетентностей, що забезпечує повноцінну 

участь іноземних студентів у начально-професійному спілкуванні. 

          Матеріали посібника можуть бути інтегровані з будь-якими матеріалами за 

фаховим спрямуванням студентів політехнічного вишу економічних, інженерно-

технічних та хімічних спеціальностей. 
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Розвиток у дошкільників узагальнених способів розумової діяльності є 

важливим підґрунтям формування життєвої компетентності, вміння 

орієнтуватися у змінному навколишньому світі, пристосовуватися до нових умов 

життя, продуктивно та гармонійно взаємодіяти з довкіллям. Саме тому логіко-

математичному розвитку приділено велику увагу у Базовому компоненті 

дошкільної освіти в Україні. 

Гра - природний спосіб розвитку дитини. Тільки в грі дитина радісно і легко 

розкриває свої творчі здібності, освоює нові навички та знання, розвиває 

спритність, спостережливість, фантазію, пам'ять, вчиться міркувати, 

аналізувати, долати труднощі, одночасно вбираючи неоціненний досвід 

спілкування. Математична освіта в дошкільному віці є дуже важливою для 

подальшого розвитку дитини, а особливо коли це проводиться в грі. 
Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку пройшла тривалий шлях свого розвитку. У ΧVΙΙ - ΧΙΧ ст. питання 

змісту і методів навчання дітей дошкільного віку арифметиці і формування уявлень 

про розміри, заходи вимірювання, часу і просторі знайшли відображення в 

передових педагогічних системах виховання, розроблених Я.А. Коменським, 

І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинського, Л.М. Толстим та ін Сучасниками методики 

математичного розвитку є такі вчені як Р.Л. Березіна, З.А. Михайлова, 

Р.Л. Ріхтерман, А.А. Столяр, А.С. . Метліна та ін 

Мета статті: теоретично проаналізувати та обґрунтувати педагогічні умови 

використання дидактичних ігор при формуванні елементарних математичних 

уявлень у дітей молодшого дошкільного віку. 

У дітей дошкільного віку розвиваються пізнавальні здібності, інтелект, 

прищеплюються навички культури мовного спілкування, удосконалюється 

моральне ставлення до навколишнього. Відомо, що багато дітей відчувають 

труднощі при засвоєнні математичних знань.  

Математика - один з найбільш важких навчальних предметів. У розвитку 

мислення дошкільників велику роль відіграють дидактичні ігри. Розглядаючи 

завдання, поставлені в дидактичній грі, дитина вчиться виокремлювати окремі 
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ознаки предметів, явищ, порівнювати, групувати, класифікувати за певними 

загальними ознаками. Діти вчаться міркувати, робити висновки, узагальнення, 

при цьому тренується їхню увагу, пам'ять, розвивається довільне сприйняття. 

Навчання математики дітей молодшого дошкільного віку невід’ємне без 

використання дидактичних ігор. Дидактична гра вимагає посидючості, 

серйозного настрою, розумової активності. Тільки в грі дитина радісно і легко 

розкриває свої творчі здібності, розвиває спостережливість, фантазію, пам'ять, 

вчиться міркувати, аналізувати, долати труднощі [1].  

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні зазначено 

компетентності дитини молодшого дошкільного віку щодо ігрової діяльності: - 

виявляє інтерес і бажання до відображення широкого кола об’єктів 

довколишньої дійсності, використовуючи прицьому попередньо набутий досвід 

діяльності з різними конструкторами (в тому числі LEGO), природним та 

штучнимматеріалом; - починає діяти в грі відповідно до заздалегідь поставленої 

мети, урізноманітнює ігрові сюжеті в сюжетно-рольовій грі; - переважає спільна 

(колективна) ігрова діяльність, що стає тривалішою.  

В іграх діти використовують дорослого як зразок для наслідування; - уміє 

планомірно розглядати предмети і споруди, виокремлювати в них основні 

складові конструкції, їхспіввідношення за розмірами, формами, розташуванням; 

- використовує різні способи створення будівлі та елементи оздоблення [2, с. 17].  

Організована робота з математичного розвитку дітей молодшого 

дошкільного віку, відповідно до сучасних вимог, сприятиме підвищенню рівня 

розумового розвитку дітей. Якщо при проведенні роботи з математичного 

розвитку дітей використовувати дидактичну гру, це дозволить забезпечити більш 

ефективну роботу з дітьми, поліпшить їхню увагу, пам'ять, сенсорний розвиток, 

уяву, і тим самим підготує дошкільнят до подальшого навчання.  

У дошкільному віці гра має найважливіше значення: гра для дітей - навчання, 

гра для них - праця, гра для них - серйозна форма виховання. Гра для 

дошкільників - спосіб пізнання навколишнього світу. Гра - це не тільки 

задоволення і радість для дитини, що саме по собі дуже важливо, з її допомогою 

можна розвивати увагу, пам'ять, мислення, уяву дитини. Граючи, дитина може 

здобувати, нові знання, вміння, навички, розвивати здібності, часом не 

здогадуючись про це. Ігри математичного змісту розглядаються як один із 

засобів, що забезпечують раціональний взаємозв'язок роботи вихователя і дітей 

з формування елементарних математичних уявлень. Гра цінна тільки в тому 

випадку, коли вона сприяє уточнює та формує математичні знання дітей. 

Дидактичні ігри та ігрові вправи стимулюють спілкування, оскільки в процесі 

проведення цих ігор взаємини між дітьми, дитиною і батьком, дитиною та 

педагогом починають носити більш невимушений і емоційний характер.  

Гра - це не тільки задоволення і радість для дитини, що саме по собі дуже 

важливо. З її допомогою, можна розвивати ті якості малюка, які необхідні для 

подальшого життя. Ігри, спрямовані на розвиток сприйняття, формують у дитини 

вміння аналізувати предмети за такими ознаками, як колір, форма і величина. 

Дидактична гра є формою навчання, найбільш характерною для дітей молодшого 

дошкільного віку. У дидактичній грі містяться всі частини, характерні для ігрової 
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діяльності дітей: ігрова задача, навчальна задача, зміст, правила гри, ігрові дії, 

результат або оцінка. Основна мета - вирішення конкретних навчальних завдань, 

спрямованих на розвиток пізнавальної діяльності дітей. Значення дидактичної 

гри полягає в тому, що вона розвиває розумову активність, самостійність, 

ініціативність дітей. В цій статті ми пропонуємо методи і варіанти проведення 

дидактичних і ігрових завдань з дітьми для формування елементарних 

математичних уявлень [3, с. 17-19]. 

Знаючи про те, що мислення дитини носить наочно-дієвий характер, 

розрізнення параметрів величини предметів і фігур в іграх слід здійснювати за 

допомогою практичних дій: прикладання, накладання, обстеження, групування 

на двома ознаками: величина - форма. При проведенні дидактичних ігор з 

формування сприйняття величини використовуються дидактичні іграшки: 

пірамідки, мотрійки, грибочки, втулки. З педагогічної літератури ми бачимо, що 

раніше проведені дослідження з розвитку математичних знань у дітей показали, 

що основні кольори спектру сприймаються ними по-різному. Найбільш 

складним для сприйняття дітей є зелений колір, а жовтий сприймається легко.  

Доцільний наступний порядок ознайомлення дітей з основними кольорами: 

жовтий, синій, червоний, зелений. Жовтий колір стимулює накопичення енергії 

і внутрішньої сили. З ним слід знайомити дітей восени, у найскладніший період 

адаптації дітей до нових умов життя. Потім можна знайомити дітей з синім 

кольором. Він запрошує до спокою і відпочинку. Освоєнню червоного кольору 

відведіть весь зимовий період. Червоний колір заохочує активність, 

ініціативність і самостійні дії малюка. Наприкінці року діти познайомляться із 

зеленим кольором. Отримані знання варто переносити в побутову ситуацію. Діти 

повинні знайти предмети побуту певної форми, кольору, величини в 

навколишній обстановці, на прогулянці. Граючись в будівельні ігри з дітьми, 

розвивайте вміння порівнювати будівельний матеріал за формою, величиною, 

кольором, називати його складові. Також важливо закріплювати вміння 

співвідносити різнорідні предмети за кольором, формою, величиною, розрізняти 

і називати колір: жовтий, синій, червоний.  

Необхідно формувати вміння розрізняти і називати форму, замінюючи назву 

форми назвами відповідних предметів: коло, квадрат, прямокутник, розвивайте 

вміння розрізняти і називати величину контрастну: велику і маленьку (більше, 

менше, дуже великий, дуже маленький, самий маленький). В результаті 

експериментування діти дізнаються, що з кубиків і цеглинок можна будувати, а 

з куль не можна. Тут же закріплюються уявлення про круг і кулю: куля котиться, 

а коло ні, про куб і квадрат: з кубів можна будувати, а з квадратів не можна. 

Граючи в ляльковому куточку, діти поповнюють і закріплюють знання про 

величину, форму, колір, кількості. Необхідно групувати з дітьми посуд за 

кольором, розміром, порівнювати чашки і блюдця.  

Читаючи книги, варто розрізняти їх за величиною: великі і маленькі, товсті і 

тонкі. Розповідаючи казки, порівнюйте героїв за зростом. Діти мають називати 

героїв казки «Ріпка» починаючи з діда і, навпаки, з мишки. Важливо 

орієнтуватися в послідовності виконуваних дій у казці, користуючись словами 

«спочатку - потім». Граючи на прогулянці, діти можуть порівнювати камінчики, 
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гілочки, листя, квіти, грудки снігу, бурульки, знайомитися з різними поняттями, 

наприклад «далеко-близько». «Дмитро поїхав далеко на велосипеді, а Оля 

близько». Так само рахують відерця і совочки: відерець стільки ж скільки і 

совочків, повне - пусте. Гуляючи навколо саду знаходять довгі і короткі доріжки, 

широку і вузьку стежку, високі дерева і низькі кущі. У самостійній грі дитина 

маніпулює предметами, практично співвідносить їх за розміром і формою, 

знайомитися з їх внутрішнім устроєм.  

Для дітей молодшого дошкільного віку важливо забезпечити різноманітність 

і мінливість предметного середовища, що оточує дітей, включаючи в нього не 

тільки іграшки, але і різні предмети побуту дорослих, які цікаво 

використовувати; кожна дитина повинна мати можливість вільно брати будь-які 

іграшки і діяти з ними на власний розсуд (в тому числі розбирати їх на частини і 

заглядати всередину). У групі створюється куточок сенсорного розвитку. До 

нього можуть увійти розвиваючі ігри, які допомагають розвитку пізнавальних 

здібностей, формуванню інтересу до діяльності з геометричними фігурами, 

величинами; настільно-друковані ігри, дозволяють розвивати логічне мислення, 

навички рахунку, сприяють розвитку довільної уваги, емоційного контролю, 

посидючості. Всю роботу в куточку сенсорного розвитку потрібно організувати 

з урахуванням індивідуальних особливостей дітей. Пропонувати дитині гру 

треба, орієнтуючись на рівень її розумового і морально-вольового розвитку, 

прояви активності, залучати в ігри малоактивних, пасивних дітей, 

зацікавлювати. У дошкільному навчальному закладі в ранковий і вечірній час 

можна проводити ігри математичного змісту (словесні і з використанням 

посібників, настільно-друковані, такі, як «Доміно фігур», «Склади картинку», 

«Арифметичний доміно», «Лото», «Знайди пару» , ігри в шашки і шахи. При 

правильній організації і керівництві з боку вихователів ці ігри допомагають 

розвитку у дітей пізнавальних здібностей, формуванню інтересу до дій з 

числами, і геометричними фігурами, величинами, вирішення завдань. Таким 

чином, математичні уявлення дітей удосконалюються [4, с. 34-35].  

Отже, ефективна організація дитячої діяльності з метою міцного і глибокого 

засвоєння дошкільнятами програмного матеріалу по формуванню елементарно - 

математичного пізнання буде здійснена при виконанні визначених вимог: в 

процесі дітей математики слід поєднувати традиційні і нестандартні форми 

навчання; велике значення при навчанні дітей математики через гру мають 

дидактичні ігри математичного змісту, що проводяться з метою закріплення, 

вдосконалення знань, умінь і навичок, отриманих на занятті. 
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Карагезян Наіра Павлуївна, 
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Державного університету «Одеська політехніка» 

м. Херсон, Україна 

 

У науковому просторі сучасної педагогіки проблема підготовки майбутніх  

фахівців до їхньої професійної діяльності передусім розглядається під кутом 

зору системності як ідеї про структурно-організований комплекс окремих 

одиниць, сукупність певних взаємопов’язаних компонентів. 

Досягнення мети професійної підготовки передбачає активізацію 

пізнавального інтересу студентів до вироблення вмінь з метою ефективного 

виконання певних дій, доведених до автоматизму, спрямованих на вирішування 

поставленої ситуації чи завдання [3].  

Освітня діяльність не може ефективно здійснюватися без рефлексії її засад і 

засобів.  

Дослідження рефлексивної проблематики – важливий напрямок для 

окреслення загальних перспектив розвитку сучасної науки та вирішення низки 

практичних завдань. Евристична цінність і фундаментальна значущість 

зазначеної категорії у науковому плані пов'язана із створенням нових парадигм 

інтеграції різнорідних знань, подоланням «безсуб’єктності» у соціальних 

системах; у практичному – із розробкою принципово нових технологій 

підтримки індивідуальних і групових суб'єктів діяльності, зміною в освіті 

переважання наукових знань на домінування розвитку рефлексивних процесів і 

здібностей. 

Можливість здійснення рефлексії пов’язана із внутрішньою готовністю 

людини до розвитку. Дослідники Т. В. Разіна, І. М. Семенов,  Слободчиков В. І. 

та інші вважають пусковим механізмом рефлексії існування певної проблемно-

конфліктної ситуації або нерозв’язаного на діяльнісному рівні 

протиріччя [5; 6; 7]. Деякі науковці – І. О. Котик, О. Б. Старовойтенко та інші 

співвідносять початок функціонування рефлексивних процесів з вираженою 

потребою людини у пізнавальній активності, аналізі самої себе, а відтак – з 

пошуковою спрямованістю поведінки [2; 8].  

Поняття рефлексії у широкому сенсі використовується нами для позначення 

актів самосвідомості, самопізнання, самоаналізу, наявності у здобувача освіти 

механізмів і норм свідомого контролю над процесом зростання і функціонування 

свого знання. Вона – один з механізмів самовизначення особистості та умова 

буття у статусі саusа suі (причини себе).  
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Рефлексивні процеси можуть не усвідомлюватися, не привертати увагу, 

проте без них навчальна робота здобувача освіти перетворюється в механічний 

рух. Усвідомлення засад власного руху-поступу в предметному полі передбачає 

оцінювання і санкціонування не лише продуктів навчання, аналіз раніше 

виконаних дій, а й процесів їх зародження та контроль за реалізацією цих 

процесів. Рефлексивними є лише ті акти мислення, які охоплюють експлікацію 

засад певної оцінки чи санкції та експлікацію критеріїв, за якими здійснюється 

контроль. 

Важливою умовою створеного рефлексивно-співтворчого середовища є 

світоглядно-вартісна форма вітакультурного зростання учасників розвивальних 

взаємин, яка виявляється у реалізації фундаментальної здатності викладача і 

здобувача освіти до саморозвитку через рефлексивну здатність до 

самовизначення, ціннісного і відповідального ставлення до власної 

життєдіяльності та до набуття досвіду творення себе кожного моменту часу як 

унікальної цілісності та індивідуальності.  

Реальну дію дана умова знаходить у:  

1) співдіяльнісній і співтворчій позиції учасників інноваційного навчання, 

2) глибинному осягненні власних можливостей у процесі проблемно-

рефлексивного діалогу та полілогу,  

3) активному рефлексуванні та духовному збагаченні власного ментального 

досвіду,  

4) ситуативному осягненні  унікальності рефлексивно-творчого ситуативного 

буття на основі рефлексії викладача і студента пройденого освітнього процесу та 

власних результатів. 

Цілісний освітній цикл характеризується наступністю чотирьох періодів 

(інформаційно-пізнавального, нормативно-регуляційного, ціннісно-

рефлексивного, духовно-креативного). 

Ефективний освітянин організовує освітній процес так, що збагачує його 

формозмістовий перебіг соціальним досвідом, спонукає здобувачів освіти до 

пошуку власного способу пізнання і перетворення надбань етнонаціональної 

культури. Цей процес багаторівневий і поліфонічний.  

Саме через особливий культурно-психологічний простір, багатоваріативні 

психомистецькі технології навчання та відкрите і рівноправне спілкування 

відбувається самореалізація всіх учасників освітнього процесу, стимулюється 

рефлексивно-творчий  потенціал особистості, розвивається здатність до 

культуротворення. Це наочно підтверджує модель рефлексивної організації 

паритетної освітньої діяльності (Рис.1.). 
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Рис. 1. Рефлексія як підґрунтя розвитку освітньої діяльності 

 

Загалом основні смислові утворення (мотиви, смисли, цінності), визначаючи 

зміст індивідуального світу Я людини, самі знаходяться на межі взаємодії 

зовнішнього і внутрішнього світів, на лінії взаємодії об'єктивного і 

суб'єктивного, причому свій вияв вони знаходять у різноманітних формах 

активності, (насамперед зовнішній або внутрішній) і так чи інакше спрямовують 

життєдіяльність особистості як індивідуальності. 

 В ході активної життєдіяльності людини відбувається взаємовплив 

цінностей, смислів і мотивів, їх дооформлення і ситуативна видозміна. Окрім 

того, рефлексія, як активна форма саморегуляції психічної активності, 

організовує зсередини ціннісно-смислову сферу особистості у формі активного 

діяння. Завдяки їй здобувач освіти переструктуровує і збагачує свій внутрішній 

світ, упорядковує і змінює смислові утворення як його межі.  

Отже, ціннісно-смислова сфера, виникаючи як найглибинніше приховане 

утворення, визначає зміст і динаміку психодуховного світу, структурується та 

рубрикується за допомогою рефлексії. 

Д. О. Леонтьєв виділяє три форми динаміки смислів – процеси 

смислоутворення, смислоусвідомлення і смислопобудови. Смислоутворення 

визначається як «процес поширення смислів від провідних, 

смислоутворювальних або «ядерних» смислових структур до конкретних, 

периферійних, похідних у конкретній ситуації діяльності» [4, с. 255]. Під час 

смислоутворення відбувається рух-поступ смислів «зверху-вниз», від більшого 

до меншого; при цьому «джерелом зміни є деяка апріорно наявна вища смислова 

інстанція, вищий сенс» [4, с. 131]. Водночас зберігається змістовно-смислова 

сутність сенсів, видозмінюється лише форма їх вияву в діяльності. 

Динаміка процесів смислоусвідомлення характеризується встановленням 

внутрішніх контекстів і смислових зв'язків. Така рефлексивна діяльність 
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свідомості розглядається О. М. Леонтьєвим як «задача на смисл», при вирішенні 

якої відбувається своєрідне «вбудовування» даного смислу в загальну систему 

смисложиттєвих зв'язків людини. Сигналом запуску даного процесу слугує 

емоційне переживання людини. 

Якісна відмінність третього виду динаміки смислової сфери, процесів 

смислопобудови – в «особливій внутрішній діяльності», спрямованій на 

перебудову, реорганізацію чи упорядковування взаємин людини із довкіллям 

(О. М. Леонтьєв, В. В. Столін, Ф. Є. Василюк). При цьому часто відбувається і 

якісно-змістовна зміна смислової сфери людини. На думку Д. О. Леонтьєва, 

існують три класи ситуацій: а) критичні перебудови, б) особистісні внески та в) 

художні переживання, котрі спричиняють різні змістові трансформації смислів. 

При зіткненні суб'єкта зі світом виявляється суперечність між реальними 

життєвими відносинами (людиною, художнім твором) та їх смисловою 

презентацією у структурі особистості. Унаслідок цього й розгортається певна 

внутрішня діяльність, яка спрямована на видозміну ціннісно-смислової сфери і 

яка є суттю смислової динаміки, виражає її основоположний зміст [1, с. 55]. 

Ціннісно-смислова сфера індивідуальності здобувача освіти – складне 

системне утворення його внутрішнього світу. Цінності, смисли і мотиви – це 

змістовно-динамічні компоненти-утворення, які, з одного боку, визначають 

наповнення внутрішнього світу, а з іншого – спрямовують життєдіяльність, 

визначають характер стосунків індивіда зі світом. Ядром усієї цієї системи є 

смислова рефлексія, основна функція якої полягає у змістовному перетворенні 

ціннісно-смислової сфери. Після того, як потреба в рефлексії виникла, 

відбувається певна внутрішня робота: переосмислюється раніше одержаний 

досвід і розширюються межі його розуміння, здобувач освіти стає більш 

сприйнятливим до різних аспектів нової інформації. Як результат – 

актуалізується суперечність між певним ідеальним мисленнєвим конструктом 

«майбутнього фахівця» й усвідомлено-наявним досвідом особистості. Для 

подальшого розгортання рефлексії потрібне певне особистісне зусилля 

здобувача освіти.  

Іншим важливим напрямком дослідження є вивчення комунікативного 

аспекту рефлексії, по-перше, як важливого процесу мислекомунікації (у форматі 

досліджень системної миследіяльнісної методології), по-друге, як механізму 

природного розвитку діяльності, зокрема процесів рефлексивного управління 

освітнього діяльністю студентів. 
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Демократизація освіти, яка відбувається у нашому суспільстві, висунула нові 

вимоги на розвиток творчого типу особистості школяра, який здібний на відміну 

від учня – виконавця самостійно розмірковувати, приймати нестандартні 

рішення. Успіх такого творчого рішення залежить від того, наскільки школяру 

вдалося визволитися від шаблону. Якщо будемо залучати школяра до творчого 

мислення, ми тим самим стимулюємо розвиток у нього тих якостей, без яких 

неможливо людина майбутнього. 

    На сучасному етапі висуваються такі ж високі вимоги й до особистості 

вчителя. Він повинен володіти широким діапазоном творчих можливостей, 

проявляти педагогічну творчість у практичній діяльності. Професіоналізм 

вчителя проявляється у вмінні творчо підходити до організації педагогічного 

процесу, форм та методів педагогічного впливу; побудова взаємовідношень  « 

вчитель – учень» на принципах співпраці і урахування  особистісних, в тому 

числі і гендерних характеристик тих, хто навчається. 

     Тому перед вчителем стоїть важлива установка на формування типу 

творчої особистості учня, яка здібна творчо вирішувати проблемі суспільства, а 

це можливо тільки при поновленні змісту, форм, засобів, методів та прийомів 

роботи школи та під силу вчителю, який має свій вироблений стиль діяльності. 

      Творчий стиль включає в себе: важливі професійні якості, таки як 

компетентність, яка характеризує вокально – педагогічну діяльність, а також 

особисті якості викладача у ставленні з студентами. Крім цього, розуміння 

компетентності включає в себе систему ціннісних орієнтацій, звичок, культури 

мови і також образ життя, тобто мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову 

складову. Але для успішного викладання цього недостатньо. Значить, вміння їх 

передати не менш важливо, ніж компетентність у своєї предметної галузі, тобто 

в галузі педагогіки та психології. 

       Професійна компетентність є результат педагогічної системи, в якій була 

отримана загальноосвітня, спеціальна та професійна підготовка. Важливо 

підкреслити, що стиль керівництва завжди буде визначатися оцінкою 

результативності дій викладача вокалу, який володіє необхідним рівнем знань, 

які зосереджені у предметних галузях музикознавства, музичного виконавства, 

методикою                      музично- естетичного виховання, педагогіки та психології, 

які багато в чому обумовлені вокальним мистецтвом, які мають свою мову та 

потребують свою систему викладання. 

   Під стилем діяльності розуміється обумовлена типологічними 

особливостями стійка система способів, які пробуджуються у спеціаліста, 
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завдяки потягу до найкращого здійснення професійної діяльності. Стиль 

педагогічної діяльності – це стійка система дій педагога, його особливий підхід, 

що склався при вирішенні навчально виховних задач та виконанні професійних 

функцій вчителів. На практиці стиль проявляється у процесі конкретної 

взаємодіє*ї учителя з учнями: на заняттях та особистій бесіді, у конфліктній 

ситуації, неформальному спілкуванні через такі ознаки: 

--- нестереотипно сприйняття вчителем зовнішнього впливу та обставин; 

--- прагненням оптимізувати перетворити цей вплив оригінальними 

способами та нестандартним рішенням навчально – виховних задач. 

    У ході нашого дослідження ми намагалися виявити залежність між 

характером стиля діяльності педагога та готовністю школярів до творчої роботи. 

Дослідження проводилося на базі загально – освітніх шкіл міста Одеси. Було 

встановлено, що у класах, де вчителя музики віддають перевагу репродуктивній 

діяльності ( пропонуючи їм на заняттях різні види репродуктивних завдань та 

використовуючи лише періодично творчі завдання) – учні мають великі 

труднощі при виконанні репродуктивно – творчих та творчих завдань. У 

практиці навчання, де вчитель творче підходить сам до вирішення педагогічних 

задач, то його учні з задоволенням, успішно займаються творчою діяльністю. 

   Таким чином, творчий підхід до педагогічної діяльності створює найкращі 

умови для розвитку та формуванню творчої особистості школяра, формуванню 

її активної творчої позиції. Успішне ставлення творчої індивідуальності учнів у 

більшості визначається рівнем професіоналізму учителя, цілеспрямованими 

діями, комунікативними здібностями та організацією культури – саме ці 

характеристики виступають показниками творчого стилю його діяльності. 

   Творча позиція учнів на заняттях, незважаючи на явність у них різних 

гендерних та індивідуальних характеристик, знаходиться безпосередньо в 

залежності від характеру стиля діяльності вчителя. Творча позиція школяра 

визначається тим, наскільки вміло педагог організує навчальний процес, а саме: 

--- ігрову діяльність ( сюжетно – рольові ігри, рольові ситуації); 

--- комунікативну діяльність (діалоги, диспути, комунікативні тренінги та ін.) 

--- діяльність з структурування навчального матеріалу; моделювання, тобто 

процес побудови передбаченого прообразу визначного об’єкту з розкриттям 

його основних властивостей та відношень. 

   Отже, формування творчого стилю діяльності педагога, якщо перебудувати 

зміст, форми та методи його професійної підготовки й акцентувати її увагу на: 

--- вміння оптимально використовувати свої педагогічні здібності та 

особистісні якості для вирішення професійно-педагогічних задач; 

--- вміння війти за межи традиційної системи знань, умінь; 

--- вміння чинити опір педагогічному консерватизму та догматизму, 

подолання стереотипів у роботі; 

--- вміння прогнозувати та здійснювати творчий підхід до роботи; 

--- вміння у досвіді інших виділяти нові ідеї, керівництво якими забезпечує 

професійний ріст; 

--- оволодіння потребою систематично працювати над собою. 
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Вища музична освіта в сучасних умовах займає все більш значуще місце як в 

сфері культурних досягнень розвитку країн так і на світовій політичній арені, 

оскільки ступінь розвиненості країни визначається в першу чергу її культурним 

рівнем. 

   Особливу роль при цьому відіграє вокальне мистецтво як безпосередньо 

звернене до людини, її почуттів, емоцій, естетичному свідомості. Вокальне 

мистецтво відкриває широкі можливості для взаєморозуміння між країнами і 

народами в сфері культури, що підтверджується популярністю і престижністю 

міжнародних вокальних конкурсів. 

    Таким чином,  сучасні реалії розвитку суспільства, орієнтація на його 

гуманізацію та демократизацію, входження України в європейський культурно-

освітянський простір висувають особливі вимоги до працівників сфери 

мистецької освіти. 

   В працях музичної підготовки свідчить, що проблема вокальної підготовки 

майбутніх вчителів музичного мистецтва досліджувалася в різних аспектах, 

пов’язаних із виявом специфіки вокального мистецтва та виконавства: 

психологічних засад, фізіологічних засад, психологічних та ін. 

   Між тим, в деяких працях науковців, присвячених удосконаленню 

вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва висвітлюється 

системний підхід до формування комплексу вокально-слухових тв вокально-

технічних умінь та навичок. Так, наприклад: Ю.В. Грищенко, В.  Наукове 

дослідження полягає у тому, що в перше у вітчизняному мистецтвознавстві, 

Антонюк, О.Г. Небога та ін. наполягають, що вокальну освіту потрібно 

розглядати як цілісну педагогічну систему, яка пов’язана з національними та 

регіональними особливостями. « Наукове дослідження полягає в тому, що в 

перше у вітчизняному мистецтвознавстві, київська школа розглядається, як 

мистецький феномен світової вокальної традиції. ( О.Г. Небога) 

   Доведено, що вокальна підготовка досягає більшої ефективності в умовах 

реалізації творчого підходу самого студента як майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до навчання, який реалізується за такими напрямками, як: свідома 

робота над голосом, самостійна робота над якісним звукоутворенням, розвитком 

відчуттів і вокальних уявлень через розуміння голосоведення і нейромоторной 

діяльності організму; робота над вивченням методики розвитку вокальних і 

музичних здібностей засобами вокального мистецтва, опанування музичним 

репертуаром и вокальною творчістю композиторів різних епох та народів. 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

346  

   Крім того, ефективність вокальної підготовки майбутніх педагогів-

музикантів залежить від методів, за допомогою яких викладач постановки голосу 

здійснює процес передачі вокально-педагогічного досвіду. Метод – це спосіб, за 

допомогою якого викладач передає, а студент засвоює теоретичні знання та 

вокально-практичні навички. 

   Слід зазначити, що мистецька виробила раціональні підходи до організації 

вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Зокрема 

вивчення вокальної композиції здійснюється в класі постановки голосу у три 

етапи, означених як підготовчий основний і завершальний.  

   Перший етап вивчання твору – ознайомлення з музичною композицією, що 

включає прослуховування і зоровий аналіз словесного та нотного тексту; 

вивчення літератури про твір і його автора; аналіз форми та виразових засобів, 

розбір стилю і жанру. Традиційно ознайомлення з вокальним твором 

здійснюється шляхом його ілюстрації викладачем. 

   На другому етапі вивчення музичного твору традиційно передбачається 

опанування художньо-технічними засобами для реалізації усвідомленої 

виконавської концепції. Студентові необхідно оволодіти тонкощами 

використання вокально-виконавських прийомів: виробити чистоту інтонації та 

чіткість дикції, художню виразність вокальної орфоепії, звукоутворення і 

звуковедення, гнучкість і пластичність голосу, вокальне дихання і динаміку. 

Велике значення у цьому процесі має педагогічне керівництво. 

  Третій етап – вивчення твору – практичне втілення художньо-образного 

задуму композитора, цілісне осягнення всіх елементів музичної композиції у 

їхньому співвідношенні і взаємообумовленності з вокально-технічними 

засобами. Першочергового значення на завершальному етапі набуває підготовка 

студента до концертного виступу, виховання сценічної витримки  та волі. 

Звільнити співака від психологічного під час виступу можуть тренінгові вправи, 

які формують стійкі рефлекси і зміцнюють емоційну пам’ять. 

   У процесі експериментальних розвідок встановлено, що високий рівень 

вокального розвитку вчителя музичного мистецтва характеризується 

сформованістю мотиваційних установок до занять вокалом, що виявляється у 

глибокому усвідомленні потреби вдосконалення власних вокальних умінь та 

навичок, зацікавленності вокальним мистецтвом, прагненні до вокально-

педагогічної діяльності; навичок звукоутворення та голосоведення, розвитком 

діапазону, загладженністю регістрів голосу, розвиненністю індивідуальних 

тембральних характеристик, високою виразністю вокальної мови, наявністю 

навичок самостійного творчого інтерпретування, володіння широкою палітрою 

емоційно-виразних засобів виконання. 

   Експериментальні розвідки засвідчують, що вокальний розвиток майбутніх 

вчителів музичного мистецтва відбувається більш успішно за таких умов: 

надання їм можливості  формувати узагальнені уявлення про еталонне звучання 

та виконання за рахунок забеспечення доступу до аудіо та відео матеріалів із 

взірцями зразкових вокальних виконань; активного залучення до фахової 

вокально-педагогічної та вокально-виконавської діяльності в єдності основних 

структурних компонентів мотиваційного, інформаційного, та регуляційного. 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

347  

Література 

Антонюк В. Вокально-педагогіка. Підручник.-К.:ЗАТ « Віпол», 2007.-174с. 

Грищенко Ю.В. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні. Автореф. 

діс…канд. пед. наук.-К. 2011.-22с. 

Гребенюк Н.Є. Вокально-виконавська творчість: психолого-педагогічний та 

мистецтвознавчий аспекти: { монографія}//Н.Э. Гребенюк.-К.:НМАУ ім. П.І. 

Чайковського, 1999.-269с. 

Небога О.Г. Київська вокальна школа в контексті національних культурних 

традицій. К. 2021.-201с. 

 

  

  



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

348  

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Появление и распространение коронавируса COVID-19 существенно 

повлияло на  образование, в частности на медицинское. В соответствии с 

рекомендациями постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 

года № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины 

коронавируса СОVID-19» и в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Украины от 11.03.2020 года № 1 / 9-154 с 12 марта во всех 

учебных заведениях Украины был введен карантин. Таким образом, лекции и 

практические занятия, экзамены переведены в он-лайн форму, а получение 

клинических навыков были отложено или перенесено также в он-лайн.  

В соответствии с научными исследовательскими моделями, которые 

прогнозируют, что периодическое социальное дистанцирование может быть до 

2022 года, пандемия дала возможность медицинским учреждениям образования 

использовать ресурсы телемедицины во время обучения [1, с.3].  

Таким образом, существенным вкладом в формирование профессиональных 

знаний, умений будущего врача является изучение и применение ресурсов 

телемедицины.  

Телемедицина определяется как «предоставление медицинских услуг на 

большом расстоянии с использованием телекоммуникационных 

информационных технологий с целью оказания помощи пациенту или 

населению». Телемедицина может улучшить как качество обслуживания, так и 

здоровья пациентов, а также сократить расходы на медицинское обслуживание 

на душу населения. Сфера здравоохранения в эпоху COVID-19 представляет 

собой идеальные условия для ускорения этого роста. Глобальная нехватка 

врачей, географическое неравномерное распределение первичной и 

специализированной помощи и высокие национальные расходы на 

здравоохранение стимулируют развертывание телемедицины в сельских, 

городских, военных учреждениях [2, с.6]. Именно поэтому большое значение 

имеет рассмотрение и применение всех возможных ресурсов телемедицины при 

изучении дисциплины «Медицинская информатика» студентами медицинских 

учреждений высшего образования.  

Современная телемедицина содержит различные процедуры, направленные 

на решение различных клинико-организационных задач. Нормативным 

документом по применению телемедицины в Украине Приказ Минздрава от 

26.03.2010 № 261 «О внедрении телемедицины в учреждениях 

здравоохранения». Стандарт Health Level 7 (HL) предназначен для облегчения 

взаимодействия компьютерных программ-приложений в учреждениях 

здравоохранения. Цель (HL7) состоит в такой стандартизации обмена данными 

между медицинскими компьютерными программами, при которой исключается 
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или снижается необходимость в разработке и реализации специфических 

программных интерфейсов. Общая структура стандарта включает: движение 

пациентов (поступление, выписка, перевод), порядок прибытия, финансовые 

вопросы, данные клинических наблюдений, интерфейс для данных общего 

назначения, информация для руководящего персонала, назначения, операции и 

лечебные процедуры, система эпикризов [3, с. 114].  

В ответ на COVID-19 разработчики электронных медицинских карт 

эволюционировали, чтобы поддерживать больше возможностей телемедицины. 

Например, включили отслеживание инфекций, связь с изолированными 

пациентами и удаленный мониторинг. Это также позволяет координировать 

перемещения пациентов между учреждениями, рекомендации медсестрам по 

удаленной поддержке пациентов. Эти технологии обеспечили непрерывность 

оказания медицинской помощи во время пандемии и могут продолжать 

оказывать помощь после кризиса.  

При изучении медицинской информатики студентами большое внимание 

уделяется рассмотрению и внедрению телемедицинских процедур - стандартная 

последовательность совместных действий с определенной целью географически 

удаленных друг от друга медработников, пациентов, вспомогательного 

персонала с использованием компьютерной и телекоммуникационной техники. 

В наше время существуют следующие основные виды телемедицинских 

процедур, составляющих общую телемедицину:  

 - телемедицинское консультирование, 

 - биотелеметрии (телемониторинг),  

 - домашняя (индивидуальная) телемедицина,  

- телескрининг, 

 - телеприсутствие, 

 - телеассистирование,  

 - дистанционное обучение [4, с.114].  

Телемедицинское консультирования является компонентом повседневной 

лечебно-диагностической работы. Обязательным компонентом деятельности 

современного врача является общение с коллегами через Интернет 

(профессиональные Интернет-сообщества, социальные сети).  

На практических занятиях выделяаются основные направления 

телемедицины:  

 - кардиология (дистанционный анализ электрокардиограмм, 

ехокардиограмм и других исследований как в реальном, так и в отсроченном 

времени),  

- телемедицина критических состояний (правильная организация 

очередности и объема оказания первой медицинской помощи, пострадавшим 

оказывается квалифицированная и специализированная помощь специалистов 

определенного профиля),  

 - военная телемедицина,  

- телехирургия (использование беспроводных сетей и роботизированных 

технологий для оперирования отдаленных пациентов),  
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 - телереабилитация (перевод стационарных пациентов в их дома после 

острой фазы заболевания и снижает расходы на госпитализацию как для 

пациентов, так и для медицинских работников) [5, с.182].  

Основными целями изучения ресурсов телемедицины в медицинском 

образовании являются: содействие получению базовых знаний, 

профессиональных знаний, умений, улучшения принятия решений, отработки 

отдельных или критических событий, обучение работы в команде. Это дает 

возможность приобрести студентам основным телемедицинским навыкам, 

чтобы подготовить их к нынешних и будущих пандемий, студенты узнают, как 

внедрить телемедицину [6, с.272].  

Таким образом, при овладения учебной программы по дисциплине 

«Медицинская информатика» при изучении ресурсов телемедицины студенты-

медики узнают; как поддерживать общение между пациентом и врачом 

средствами видеоконференций, защищать конфиденциальность пациентов, 

обеспечивать равенство в доступе и лечении, добиваться наилучших возможных 

результатов при использовании платформ телемедицины [7, с.90].  
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Аннотация. В статье рассматривается раскрытие мотивационных возможностей 

современных средств коммуникации к занятиям физической культурой среди 

обучающихся средней школы. Предпринятое педагогическое исследование 

позволяет сделать вывод, что эффективное формирование мотивации к занятиям 

физической культурой при помощи современных средств массовой 

коммуникации позволит создать потребность в постоянных физических 

упражнениях у обучающихся, тем самым фактически улучшая их физическую 

подготовку.  

Ключевые слова: средства массовой коммуникации, обучающиеся средней 

школы, занятия физической культурой, ценностное отношение, мотивация, 

система дополнительного образования, аудиовизуальные средства 

коммуникации.  

Введение. На современном этапе развития информационного общества 

мотивация к занятиям физической культурой во многом формируется под 

прямым воздействием аудиовизуальных средств коммуникации. В основном 

через интернет, социальные сети, телевидение, видеофильмы.  

 Информационные средства имеют большое воздействие на умственное 

развитие физической культуры подростков, ее влияние дает возможность 

достичь рационального деятельного отношения молодежи к физическим 

упражнениям, в общем и целом, к здоровому образу своей жизни [1]. 

 Применение телекоммуникационных и электронных средств напрямую 

зависит от повышения или уменьшения интереса к урокам по физической 

культуре и занятиям спортом. Уже немало лет преподавание физической 

культуры в школе ведется узко, однобоко, школьники не интересуются 

занятиями, которые проводят в нынешних условиях. Из года в год ученики 

средней школы проявляют минимальную активность к физической культуре, 

разнообразию физической активности и к спорту в целом. Воздействие 

информационных средств коммуникации становится немаловажным, поэтому 

ученики зачастую из своей настоящей жизни, реальности полностью 

погружаются в виртуальный мир [2].  Поэтому поступательное внедрение 

информационно-коммуникативных технологий в сознание обучающихся 

положительно сказывается на заинтересованности учеников к предмету. Для 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

352  

формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре 

необходимо выделять, анализировать и извлекать положительные результаты из 

данного внедрения.  

 Повышение эффективности и качества учебного процесса, формирование 

физической культуры личности напрямую зависит от внедрения 

информационных технологий в учебный процесс, что после стимулирует 

применять физические упражнения в личных целях, а ведение здорового образа 

жизни побуждает духовное и физическое совершенствование [3].  

 Исходя из указанной выше проблематики нами была сформулирована цель 

исследования – выявить влияние информационных средств коммуникаций на 

формирование мотивации к занятиям физической культурой, приобщение 

школьников к физической активности по средствам и методам информационного 

воздействия. 

Методы и организация исследования. В рамках настоящего исследования 

рассматривались всевозможные информационные коммуникативные средства 

информации на уроках физической культуры в средней школе. Опытно-

экспериментальной базой исследования явилось «Государственное 

общеобразовательное учреждение города Москвы №2100, структурное 

подразделение №2», в исследовании приняли участие школьники 5-х классов в 

количестве 30 человек. 

 При организации исследования были определены три логически 

последовательных этапа. На первом этапе были проведен теоретический анализ 

и обобщение литературных данных по изучаемой проблеме, определены цель, 

задачи и гипотеза исследования. На втором этапе собирались результаты 

тестирований физической подготовленности, проведено анкетирование. Был 

подготовлен и проведен педагогический эксперимент, отобраны методы и 

средства исследования.  

 На третьем этапе все полученные результаты в ходе эксперимента были 

обработаны и проанализированы, были сформулированы выводы.  

В эксперименте участвовали два класса. Было сформировано две группы 

учащихся, экспериментальная - учащиеся 5 класса «А», и контрольная - 

учащиеся класса 5 «Б», в каждой было 15 человек. В контрольной группе было 7 

мальчиков и 8 девочек, такое же количество мальчиков и девочек было в 

экспериментальной группе. 

 По уровню своего физического развития и физической подготовленности 

ученики в общей массе отличались мало. Уроки в экспериментальной группе 

осуществлялись так же, как и в контрольной, но на каждом уроке были 

задействованы современные информационные технологии. Учебный процесс с 

учениками экспериментальной группы проводился с учетом разработанных 

рекомендаций, в контрольной группе занятия проводились в традиционной 

форме, по общепринятой методике, с использованием стандартного спортивного 

инвентаря. 

 В контрольной и экспериментальной группах была равная 

продолжительность урока - 45 минут, по четыре урока в неделю. Учебные 

занятия и спортивные мероприятия в обеих группах проводились по учебному 
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плану без отклонений от программы, в привычных условиях для учеников. 

Помимо этого, в экспериментальной группе в ходе спортивно-массовых 

мероприятий решались задачи формирования ценностного отношения к 

физической культуре с использованием информационных технологий. 

Одним из эффективных средств, которое необходимо использовать на 

уроках физической культуры являются ИКТ. С помощью ИКТ уроки по 

физической культуре проходят более насыщено и продуктивно. 

Одним из важных направлений в работе учителей физической культуры 

является повышение качеств образовательного процесса, с помощью 

использования информационных технологий в урочных и внеурочных занятиях 

[4]. Информационные коммуникативные технологии следует использовать 

совместно с традиционными формами обучения. 

На уроках по физической культуре можно использовать ИКТ по 

следующим направлением: 

- формирование представлений о правильности техники выполнения 

двигательного действия. В школе закладывается фундамент основ техники 

основных двигательных действий.  

- расширять кругозор учащихся об видах спорта, об значимых 

спортсменах. Это будет способствовать формированию у школьников 

словарного запаса. Эффективным средством будет являться использование 

видеоматериала. 

- формировать правильное представление о здоровье, здоровом образе 

жизни.  Рекомендовано использовать различные презентации по темам ЗОЖ. 

- демонстрировать материал об оказании первой медицинской помощи при 

травмах. Это необходимо проводить в рамках материла о технике безопасности 

по разделу программы. 

Во внеурочной целесообразно задействовать ИКТ по следующим 

направлениям:  

- для проведения мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, а также воспитываются в неблагополучной социальной среде. В 

связи с чем проводим профилактику вредных привычек (просмотр 

видеороликов, короткометражных фильмов),  

- с целью просвещения родителей и педагогов, проводить демонстрацию 

презентаций на родительских собраниях, педагогических советах, методических 

объединениях (темы: «Как сохранить здоровье ребенка», «Для чего нужен режим 

дня», «Здоровье учащихся и педагогов как основополагающий фактор 

успешности в учебе», «Значение занятий физической культурой для развития 

детей с ЗПР» и т.д.,   

- проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

тестирования, анкетирования; 

- разработка документов, планов, сценариев, конспектов, докладов, 

рекомендаций, грамот, дипломов и пр., при проведении школьных соревнований 

(использование таблиц, графиков, итоговых протоколов); 

- обобщение опыта;  

- ведение электронного журнала.  
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Одним из приоритетных направлений работы учителей физической 

культуры является повышение качества образования через использование 

информационных технологий на уроках и внеклассных занятиях наряду с 

традиционными формами обучения.  

Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель 

становится разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, 

повышает его творческую активность, а с другой – требует высокого уровня 

технологической и методической подготовленности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Проведя анкетирование 

детей 5 классов мы смогли сделать вывод о том, что программа с использованием 

средств ИКТ эффективно повлияла на сформированность мотивации к занятиям 

физической культурой. После проведения повторного анкетирования в 

экспериментальной группе в основном преобладает средний и высокий уровень 

сформированности мотивации к занятиям физической культуры. В контрольной 

группе сформированность осталась примерно на том же уровне. 

Изменение отношения к занятиям физической активностью в 

положительном направлении в экспериментальной группе составило 45%, в то 

время как в контрольной группе оно изменилось лишь на 7 %. Исходя из этого 

можно сделать вывод, результаты в контрольной и экспериментальной группах 

разнятся значительно. 

После проведения повторного анкетирования было выявлено, что 

заинтересованных в занятиях физической культурой детей стало значительно 

больше. Это, в свою очередь, дополнительно указывает на успешность 

применения ИКТ в предложенной программе. 

Принимая во внимание большую заинтересованность и мотивированность 

обучающихся к занятиям физической культурой закономерно улучшились и 

показатели физического развития. 

 
Таблица 1. Сравнительные результаты тестирования физической подготовки контрольной и экспериментальной 

группы до и после эксперимента 

Группы 6 минутный 

бег (км). 

 

челночный 

бег 3х10 

(сек). 

Прыжок в 

длину 

(м). 

30 м. 

 

Наклон 

вперед из 

положения 

сед ноги 

врозь (см). 

Контрольная до 1 ±4,5 9,3±0,7 1,7±1,5 5,8±0,2 6±0,2 

Контрольная после 1,1 ±4,3 9,3±0,7 1,73±1,4 5,75±0,21 7±0,4 

Экспериментальная 

до 

1,05±6,2 9,3±0,8 1,65±1,4 5,9±0,3 5±0,1 

Экспериментальная 

после 

1,8±4,8 8,6±1,1 1,95±1,9 5,1±0,32 17±0,9 
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Рис. 1 – Сравнительные результаты до и после эксперимента в контрольной и экспериментальной группе 

Таким образом, анализируя результаты в контрольной и 

экспериментальной группе после эксперимента можно сделать вывод о том, что 

в экспериментальной группе результаты по всем тестам достоверно выше, чем 

аналогичные результаты в контрольной группе. 

Так в тесте «6 минутный бег» результат в контрольной группе равен 1100 

м, а результат в экспериментальной группе равен 1800 м. В тесте «челночный бег 

3х10» результат в контрольной группе равен 9,3 сек., а в экспериментальной 

группе 8,6 сек. В тесте «прыжок в длину» результат в контрольной группе равен 

173 см., а в экспериментальной группе результат равен 195 см. В тесте 30 м. 

результат в контрольной группе равен 5,75 сек., а в экспериментальной группе 

результат равен 5,1 сек. В тесте «Наклон вперед из положения сед ноги врозь» 

результат в контрольной группе равен 7 см, а в экспериментальной группе 

средний результат равен 17 см. 

 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что по всем тестам 

в экспериментальной группе результаты значительно выше результатов 

контрольной группы. Полученные результаты имеют достоверное различие по 

всем тестам при (Р≤0,05). Это доказывает то, что разработанная нами программа 

задействования средств ИКТ является эффективной для развития 

мотивированности и ценностного отношения у обучающихся к занятиям 

физической культурой. 

Выводы. Проанализировав научные источники нами было установлено, что на 

современном этапе интерес у школьников к занятиям физической культурой 

значительно упал. Продолжая тенденцию ухудшения здоровья учащихся все 

больше и больше занятия физической культурой требуют к себе особого 

внимания.  

 Включение ИКТ в программу занятий по физической культуре направлено 

на эффективное обучение и воспитание школьников. Таким образом решается 
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проблема внедрения в учебный процесс по физической культуре новых методов, 

направленных на формирование ценностного отношения к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Первичное анкетирование и тестирование позволяет заключить, что учащиеся 5 

класса имеют слабо сформированное ценностное отношение к занятиям 

физической культурой. Тестирование функциональных возможностей у детей 

позволяет говорить о том, что в контрольной и экспериментальной группах 

результаты находятся примерно на одном уровне. 

 После проведения первичного тестирования нами была разработана 

программа задействования средств ИКТ, формирующих мотивацию и 

ценностное отношение детей к занятиям физической культурой. Занятия с 

привлечением ИКТ чаще проводились в экспериментальной группе. 

После проведения таких занятий нами было проведено повторное тестирование, 

в ходе которого были получены результаты, доказывающие в полной мере их 

эффективность.  

 В экспериментальной группе после проведения программы результаты по 

всем тестам значительно превосходят результаты контрольной группы, что и 

доказывает эффективность разработанной методики. 
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Dedicated to the 880th anniversary of the birth of the great Azerbaijani poet 

Nizami Ganjavi  

 

A humanist artist, a poet of human ideals, there is no hero, no image other than 

his own ideal. The poet, who turned the hero of an ordinary legend into a living 

embodiment of his aesthetic ideal, does not give Gays-Majnun, the symbol of 

unrequited love, which is a saga of love in Eastern poetry, as an ordinary madman of 

love and a prisoner of love. Speaking about his ideal hero in the section of the poem 

“On the greatness of Majnun”, the poet-poet writes it with his delicate heart and 

presents it as follows: 

Do not think that Majnun is crazy 

It was not the madmen you saw. 

A lighted lamp with fasting and prayer, 

He was not mentally alien, far from polite. 

He was the greatest scientist of his time, 

He was like a doctor explaining the world. 

He opened the way to hidden meanings, 

In his heart were a thousand secrets of heaven. 

Every word of the gold coin alone is beautiful, 

It looked like a beautiful tulip. 

Everyone knows the mind of a madman, 

These pearls cannot be scattered from him [2]. 

Nizami’s philosophy of love, which has a deep social meaning, is the first source 

of the poet’s humanism, and this philosophy of love is one of the main factors that raise 

him to the level of a translator of the highest ideals and even human love. According 

to the poet, love is an incomparable source of power that elevates a person, makes him 

noble and gives him wings. Love is the most powerful divine power that inspires man: 

When Gays saw him, he was astonished. 

He gave her heart, he took her heart 

Gays’s love awoke the girl 

Heart to heart love grew .... 

So after a while, 

These two were burned in the fire 

Draw your sword to cruel love 
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It robbed young hearts. 

... Do not say that love is sharper than a sword, 

It is this love that creates the heart 

Whoever escapes the sword game is real, 

He must be struck on the head with a sword. 

No one is afraid of the sword of love, 

The sword is not cut from the head of the lover. 

He who is in love is not afraid of his life, 

He who loves his soul is not afraid of the world [2].  

It is gratifying that Nizami, the shining sun of the twelfth century Azerbaijani 

poetry, illuminated the future development of Middle Eastern poetry, which gave birth 

to countless star galaxies in the vast skies of world literature due to the extraordinary 

heat of this poetic sun. 

 Nizami's art has been famous in a wide area stretching from the shores of the 

Mediterranean to the Himalayas, in the Caucasus, Iran, Turkey, Central Asia, 

Afghanistan, India, Pakistan. and the Nizami school of poetry was established in the 

literature of other nations [1]. 

Hundreds of eminent masters of words of the East, inspired by this inexhaustible 

genius, read and learn from it, decorated the mysterious art garden with new, fresh, 

colorful, fragrant flowers of poetry: For example, a small piece from the works of N. 

Ganjavi:  

My voice lives in a world of love, 

My breath sinks in a world without love. 

My soul, my body kneaded with love 

Don't have a day without love is mine. 

Let there be no heart without love, 

Let the floods of sorrow wash it away. 

... Although you have the science of Calinus, 

When you die, you return to a Calinus. 

Since death is definitely the last resort 

Whether you are Plato or a Kurd ... 

... I knew there were people everywhere who loved me, 

Everyone holds a bride in their arms. 

I also cut my own live magic. 

I marked every verse from it. 

I said, “Whoever wants to see me, 

My copy appears in my poem. 

My example is when I perish, 

If I disappear like Yusuf, this is my shirt ... ” and if we look at the example we 

quoted from the rabbis of the Uzbek poet Omar Khayyam, we will see a confirmation 

of this:  

Love is the sign of the spiritual world, 

Love is the most beautiful song of youth, 

Oh you who are ignorant of the world of love 

Understand that love is the joy of life. 
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Aristotle, Jamhur is the only wisdom 

Caesar, if you are like Fakhfur, 

Drink wine from Jamshid's glass, the day will come 

You will die, Bahram alone, your fame will fade. 

Gul said: - Joseph is the Egyptian meadow, 

I am a ruby with a mouth full of gold. 

I said: - What is the sign of Yusifli? 

He said: - Take me from my shirt [3] 

The pen is moving as fast as the wind, 

The place has always been high, 

He runs faster than the man of fear, 

He has a speed like Shabdiz. 

Ride a magnificent finger on top, 

The joint is a belt, the face is a nail. 

The fireplace you just bought from this treasury, 

He is the great Nizami lying in Ganja. 

Although he was in Ganja, 

Treasures are on top of it. 

Words hold the world alone. 

The nightingale is one of the seventy heavens. 

The word dressed him in green, 

Not Tuti, but Khizr himself. 

It's easy to stand in the square, 

Regularly hit the paw. 

If Nizami paws, everyone, 

Paws broken, do not eat here. 

Nizami is an elephant, not an equal, 

The value of the word pearl took from him. 

Give glory to Navoi. 

Give him strength from two elephants. 

Two glasses of their love, 

Let me start by praising the mosque.  

The author of these verses, the great Uzbek poet and thinker of the 15th century 

Mir Alisher Navai, considered Nizami an irreplaceable genius teacher in all respects, 

and what he said about the master of Ganja, “Nizami is a reliable treasurer of the pearl 

culture. Nizami’s “Khamsa” is so great and heavy in its content and meaning that to 

measure it, you need a scale as large as the heavens, a stone as large as the earth”, he 

said. The words of the great German poet Hote about our Nizami Ganjavi are very 

valuable for us: “Nizami collected the love legends and semi-miraculous legends that 

he encountered around him with great passion”. 

By establishing a literary school in the Near and Middle East, Nizami Ganjavi 

became an invaluable artist, occupying a special place in world literature. Tagi 

Khalisbeyli is interested in this opinion: “He also brought the legend to the written 

literature by creating a new masnavi on the theme of “Leyli and Majnun”. The poet 

became world famous with this theme and immortalized the Arab legend. This is 
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confirmed by the writing of about 150 “Leyli and Majnun” after Nizami. If we look at 

the sources used by Nizami, it is clear that, as in his other works, he was united with 

the written and oral sources in the epos “Leyli and Majnun”. Although the legends and 

narrations on the subject of “Leyli and Majnun” originated in any part of history on the 

Arabian Peninsula or in ancient Babylonia, its scope was very wide [4, p.72]. 
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The majority of the most striking characteristics of German technical language in 

the context of syntax can be attributed to the intention of increased comprehensibility 

(unambiguity and exactness). However, some of them will also be mentioned in the 

next section on syntactic features to achieve anonymity and economization. This 

already suggests that a large number of the syntactic constructions are considered 

conducive to intelligibility, but other sentence types and arrangements do not 

necessarily prove deficient in achieving exact communication. 

Thus, interrogative and request sentences are clearly relegated to the background 

in technical communication in comparison to propositional sentences. From a 

functional point of view, the dominance of declarative sentences reflects, on the one 

hand, the striving for anonymity and, on the other hand, they place the representational 

function in the foreground. The expressive and appellative functions move into the 

background. 

The dominant subordinate clauses to be identified are conditional and final clauses, 

which have the function of being explicit through logical links. A conditional sentence 

formulates a condition, such as in the sentence: Wenn die Natur mit weniger CO2-

Ausstößen belastet werden soll, dann müssen die Energiekonzerne auf Wind- und 

Solarenergie umsteigen. A final clause, on the other hand, expresses an intention or a 

goal, such as in the following sentence: Photovoltaikanlagen bestehen aus 

Solarmodulen mit einzelnen Solarzellen, damit Lichtenergie in elektrische Energie 

umgewandelt werden kann. 

Other examples of linguistic forms in the area of syntax can be found in addition 

to those at the level of morphological composition and derivation. In particular, relative 

clauses and attribute series should be mentioned here, which contribute above all to 

technical language clarity and a more precise representation of the facts, such as in the 

sentence: Eine Photovoltaikanlage besteht aus Solarmodulen, die in ihrer Gesamtheit 

den Solargenerator bilden. 

It should be noted that the complexity of a sentence is increased by the occurrence 

of relative clauses, attributions, function verb phrases and prepositional constructions, 

e.g. in the context of an increased sentence length. The communicative function of 

longer sentences is clarity, in that as much information as possible is added. However, 
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sentences with high sentence complexity can make comprehension more difficult, so 

that a reduction in sentence complexity can now be observed in technical languages. 

The majority of syntactic characteristics of German technical language can be 

traced back to the desire for a correspondence between the expressive and the content 

side in the linguistic communication of facts. In this sense, an unusual accumulation of 

nouns and subordinate clauses can be observed through preceding and following 

adjectives, following nouns and relative clauses [1, p. 418]. 

As mentioned above, attention should also be paid to the linguistic function of 

economization. The primary goal here is communicative efficiency, which is linked to 

the individual motivations and abilities of the communicators. As far as German 

technical language is concerned, we should again refer to the basic orientation of 

technical communication, to present subject-related or specific facts as clearly, 

precisely and in an economically justifiable form as possible [2, p. 390]. In this sense, 

technical communication statements and texts are always bound to the understanding 

of the respective recipients, whether experts or laypersons. In addition, their 

articulation, like any other action within the framework of professional processes, is 

subject to certain economic constraints. Although these can be characterized as 

relatively similar globally at the present time, they are nevertheless quite different not 

only due to different (inter)cultural specifics of the communicative context (e.g. within 

a country or subject), but also along subject-specific text types. 
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   New challenges of today’s situation in the world gave birth to many innovations in 

the sphere of education. As a result of withstanding COVID 19 by means of so called 

global isolation and separation, we can trace a new tendency in foreign language 

teaching – a breakthrough in students’ desire to speak during our on-line lessons due 

to a kind of communication “gap”. Consequently we are to pay more attention to 

speaking as one of the four basic skills to be developed while teaching foreign 

language: listening, reading, writing and speaking. So we want to share our experience 

of teaching English for future interpreters and translators during last challenging year 

of on-line education.  

    When we look back at the usual lesson in our classroom, we realise, that lecturers 

applied on-line learning mostly to individual work of students: their self-education, 

home assignments, additional tasks, individual (or group) presentations and 

conferences. These so called episodes in students’ educational process happened more 

or less often depending on the lecturer’s desire and students’ needs [1]. 

But all of a sudden our life changed unexpectedly in spring 2020 when our planet 

faced pandemic and its consequences. In one unprecedented moment all the students 

in Ukraine were forced to work on-line for three terms already. 

So, if to sum up our new experience, let’s pay attention to some interesting 

tendencies we noticed in teaching foreign languages. The main point is that now on-

line work is not a kind of additional or temporary idea, but it is the only way out and 

the only clue in the teaching process so to say “ever after”. We face a crucial change 

in the attitudes towards on-line teaching: it is not an episode – it is our reality. All the 

assignments, tasks, exercises, translations, summaries and texts are now “flying in the 

skies”. For this purpose the Sikorsky Distance Learning Platform was launched in KPI 

which is a very helpful tool for both students and lecturers of our university. 

As the daily routine changed and our students do not need to hurry up to the 

classrooms every day, they stay at home, communicate with friends and mates on-

line, study and some even work on-line – they sooner or later must become mad keen 

on speaking mostly to successfully overcome the so-called communication gap. To 

fill the vacuum of real life communication and socializing they are eager to attend our 

on-line lessons thus demonstrating that even the shy students-introverts may be very 

active, productive and creative in some circumstances (compared to their sometimes 

passive behaviour and attitudes in the old traditional classroom). The computer 

somehow helps them find the anchor that enables to overcome shyness and speak 

English fluently. So we are forced to spend almost every minute of our Google-classes 

or ZOOM-conferences on speaking. Speaking gradually becomes the queen of our on-

line lessons.  
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That is why while re-planning the lessons due to new realities (on-line teaching) 

we must bear in mind the wide variety of tasks and exercises for    speaking.  

There is no denying the fact, that every aspect in foreign language teaching 

involves speaking. 

While fulfilling the listening tasks the students may do: 

1. Pre-listening speaking tasks (predicting, guessing, etc.) 

2. After-listening speaking tasks (questions/answers, retelling, summary, plan, 

dialogues/monologues, group discussion, role-playing, etc.). 

Reading in its turn also supposes a lot of speaking: 

1. Pre-reading speaking tasks (predicting, guessing, topic discussion, explaining 

the title, etc.) 

2. While-reading speaking tasks (commenting, discussing new vocabulary, 

questions/answers, retelling, paragraph summary, plan, dialogues/monologues, group 

discussion, etc.). 

3. After-reading speaking tasks (questions/answers, retelling, summary, 

dialogues/monologues, group discussion, role-playing, etc.). 

Even writing has much to do with speaking: 

1. Pre-writing speaking tasks (plan, questions/answers, choosing the title, , 

discussing topic vocabulary, etc.). 

2. After-writing speaking tasks (retelling, summary, dialogues/monologues, group 

discussion, role-playing, etc.). 

The speaking aspect in its turn has multi-level structure that involves the speaking 

tasks starting from rather primitive to very complicated ones. What we mean that we 

usually start our speaking activities with questions/answers first. Then we propose 

dialogues/monologues, after that group discussion may go. And only then we practice 

group discussion and role-playing. This order is by no means a must for those lecturers 

that plan their on-line speaking classes.  But our experience has shown that after 

application of such a technique the students have made great progress in developing 

their speaking skills. 
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After face-to-face romantic encounters, strangers’ choice of potential partners is 

suggested to come under the influence of different factors. The researchers argue that 

the conversational initiators have only 30 seconds to impress an opposite-sex stranger. 

Moreover, first impressions are possible to overturn only in a two-day time (Mann & 

Ferguson, 2017). Thus, the first impression outcome can be either positive “success” 

or negative “failure”. As such, first impression outcomes may be influenced by the 

following factors: strangers’ physical attractiveness (Sprecher, 1989), similarity in age, 

education, race, religion (Surra et al., 2006), as well as similarity in personal traits, 

values, and interests within the romantic dyad (Watson et al., 2004), and the cascade 

of hormones and neurotransmitters (Crenshaw, 1997).  

Some researchers point out that nothing can influence a stranger’s choice, i.e. 

initiation partners’ choice is made accidentally (Lykken & Tellegen, 1993). On the 

other hand, linguists also argue that one of the key factors that influences the first 

impression outcome is interpersonal communication (Hargie, 2011; Knapp & 

Vangelisti, 2010). Ultimately, a high degree of interpersonal communication 

competence is likely to lead to success, helping conversational initiators achieve their 

communicative goals, i.e. to impress a potential date for a limited time; while the lack 

of communication skills may cause failure in initiating romantic relationships resulting 

in the unsuccessful first impression outcome.  

Immediacy behaviours employed by female and male partners to impress a stranger 

of the opposite sex are also highly influenced by stereotypical norms. As such, men 

and women are believed to have different repertoires of immediacy behaviours. 

Affecting initial relationship outcomes and subsequent interactions (Ambady & 

Skowronski, 2008; Sprecher, 1989), a high degree of male interpersonal 

communication competence in face-to-face romantic encounters is crucial, comprising 

up to 57% of the successful first impression outcome, i.e. verbal immediacy behaviour 

makes up 21% while nonverbal immediacy behaviour constitutes 29% (Romaniuk, 

2020). As such, the aim of this paper is to analyse the collection of male verbal 

communication skills in face-to-face romantic encounters as well as their effect on 

female partners’ choice in face-to-face romantic encounters. 

Data were drawn from 142 couples of opposite-sex heterosexual strangers 

interacting for approximately 30 seconds on the reality dating shows The Bachelorette 

(2012-2019). Specifically, the reality dating shows are considered to be a reliable and 

educational source of dating scripts for millions of fans and viewers.  For example, 

they reflect traditional gendered ideas about men and women engaged in romantic 

relationships (Dubrofsky, 2006). According to the media format of the reality dating 

show The Bachelorette (Fleiss, 2012-2019), male contestants, vying for the attention 
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of a single bachelorette, compete against each other to receive a reward, i.e. “the first 

impression rose” at the First Impression Rose Ceremony as well as an invitation to a 

date. Practically, after face-to-face romantic encounters, the bachelorette decides 

whether she is interested in initiating the romantic relationship with a male partner or 

not.  

The findings showed that in the initial dyadic interactions, men employed eleven 

verbal immediacy cues to impress their female partners: Greeting, Identification, 

Emotional State, Continuation of Relationship, Intrigue, Compliment, Place of 

residence, Self-praise, Hobbies & Interests, Profession, and Family. The binary 

multiple logistic regression was performed to verify whether predictor variables (i.e., 

verbal immediacy cues) affected the first impression outcome variable (i.e., Success 

vs. Failure). Moreover, it was also used for suggestions about which predictor variables 

had a major effect on the first impression outcome variable.  

The results identified that the verbal immediacy cues have different effects on the 

first impression outcome, i.e. positive, negative, or the absence of the effect. 

Interpreting odds-ratio (eβ), it was concluded that the following verbal immediacy cues 

made a positive effect:  

1. Compliment e0.541 = 1.718;  

2. Hobbies & Interests e0.462 = 1.587; 

3. Continuation of Relationship e0.421 = 1.523;  

4. Profession e0.394 = 1.482.  

The aforementioned four verbal immediacy cues increased the likelihood of the 

first impression outcome variable – “success”, i.e. positive first impression outcome. 

As such, their usage in face-to-face romantic encounters can affect the success of initial 

dyadic interaction and positive first impression outcome up to 21%.  

Conversely, we found that the following verbal immediacy cues had no effect on a 

female partner’s choice:  

1. Self-praise e-0,082 = 0,922; 

2. Intrigue e-0,875 = 0,417; 

3. Place of Residence e-1,082= 0,339;  

4. Emotional State e-1,126 = 0,324.  

These four verbal immediacy cues increased the likelihood of the first impression 

outcome variable – “failure”, i.e. negative first impression outcome. As such, their 

usage in face-to-face romantic encounters can result in the failure of initial dyadic 

interaction.  

Both verbal immediacy cues Introduction and Family were revealed to be beyond 

the logit-model of the male verbal immediacy behaviour: 

1. Introduction e19,73 – Odds Ratio (eβ) was not found; 

2. Family e-19,99 – Odds Ratio (eβ) was not found. 

 The last verbal immediacy cue Greeting was constant, i.e. its usage in the face-

to-face romantic encounters is necessary and relevant.  

Future research should analyse the collection of male nonverbal communication 

skills that can have a beneficial effect on female partners’ choice in face-to-face 

encounters, constituting up to 29% of the successful first impression outcome. 
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Пародія така ж само давня, як і загалом мистецтво, адже її первинна сутність 

передовсім полягає у наслідуванні. Про наслідувальну природу мистецтва писав 

ще Аристотель у першому розділі трактату «Поетика». А літературні твори як 

твори мистецтва філософ відрізняв один від одного «трьома рисами, а саме: чим, 

що і як наслідують» [1, c. 39].  

Головним завданням пародії як художнього прийому є наслідування, 

спрямоване на інші твори. Тож пародія є наслідуванням уже створеної художньої 

дійсності, яке, за логікою Аристотеля, можемо умовно визначити як 

«наслідування наслідуваного». 

Нині пародія з її іронічно-гротесковим началом перетворилася на унікальний 

культурний феномен, що охоплює різні жанри майже в усіх видах мистецтва.  

Мета розвідки – дослідити елементи еволюції сучасної пародії як засобу 

осмислення фактів пандемійної сучасності. Такий погляд допоможе окреслити 

нові прийоми пародіювання, шляхи сьогоднішньої модифікації пародійних 

форм. 

Оскільки пародія є результатом творчої переробки оригінального твору, вона 

стає зручним інструментом для розвінчання сталих уявлень та стереотипів, 

розкриває нові погляди на ті чи інші сторони життя людини, порушує традиційні 

схеми мислення й сприйняття звичних норм. Об’єктом зображення в пародійних 

творах можуть бути фольклор, мистецькі твори (літератури, живопису, 

кіномистецтва, графіки, архітектури, скульптури, театральні тощо), художні 

прийоми та стиль одного або кількох авторів, жанри, літературні напрями і 

школи, історичні події та інші мистецькі або життєві явища; а метою такого 

зображення, як правило, є критика вказаного об’єкту. Невипадково Ю. Тинянов 

пов’язав пародіювання з проблемою еволюції літератури в цілому, присвятивши 

цьому явищу багато робіт («Достоевский и Гоголь (к теории пародии)», «О 

пародии», «О литературной эволюции» та інші). На думку вченого, усякі зміни в 
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літературі (особливо стосовно перехідних епох), супроводжуються певним 

«поверненням», тобто наслідуванням і пародіюванням творів минулого. Слідом 

за Ю. Тиняновим, М. Поляков називає специфічною властивістю пародії її 

здатність до особливої насиченості та енергії в «епохи культурного зламу», тобто 

в епохи переходу літератури від одного напряму, що вже вичерпав себе, до 

іншого, що переживає своє становлення [2, с. 207]. Подібний «розквіт» 

пародійної творчості пояснюється передовсім пошуками авторів нових форм, 

тем і сюжетів. Приблизно в подібній ситуації перебуває сьогодні 

постмодерністська література та мистецтво в цілому. 

Відомо, що на початку українська літературна пародія була серйозною, та 

сатиричного підтексту в її зміст додає усна народна творчість, про що свідчить 

наявність великої кількості пародійних пісень, дум, колядок й щедрівок, з якими 

можна ознайомитися у записах та збірках П. Чубинського, Б. Грінченка, В. 

Гнатюка та ін. 

Сучасні реалії такі, що ми спостерігаємо майже повну втрату творів усної 

народної творчості в містах, а у селах, де мало б бути більш стійке слідування 

традиціям, передовсім зберігається лиш формальна сторона обряду із 

виконанням окремих творів усної народної творчості, пов’язаних з цим обрядом 

(колядки, щедрівки, купальські і весільні пісні тощо). Куди ж, насправді, подівся 

фольклор, запитаємо себе? Він змінив локацію. Розважальні жанри типу 

анекдотів, частівок, разом зі спілкуванням активних верств населення 

перемістилися в Інтернет. Тож твердження про припинення розвитку фольклору 

є несправедливими. Одним із шляхів його розвитку якраз і стає прийом 

пародіювання. 

Пародія за своєю природою інтертекстуальна і головною умовою її існування 

є не тільки наявність прототексту, тобто об’єкта пародіювання, а й реципієнта, 

який усвідомлює, що саме пародіюється. Скажімо, Ю. Тинянов підкреслював: 

«Пародія існує тому, що крізь твір проступає другий план, що пародіюється; чим 

більш є визначеним, окресленим цей другий план, чим більш усі деталі твору 

містять подвійний відтінок, сприймаються під подвійним кутом, тим сильнішою 

є пародійність» [3, с. 319]. Проте без упізнавання того, що пародіюється, пародія 

переходить до системи звичайних творів. 

В умовах всесвітньої пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), яка стала 

причиною переміщення різних видів діяльності, спілкування та й взагалі джерел 

отримання інформації в мережу Інтернет, логічним є переміщення фольклорних 

творів у віртуальний простір, які необхідно наповнюються новим, сучасним 

змістом. Тож невипадковим є відбиття реалій та настроїв сучасників в обрядових 

піснях осінньо-зимового циклу, використаних пародійно. Імовірно, 

зосередження уваги саме на цих творах пояснюється вірою, бажанням і 

побажанням здійснення чуда, а також висміювання людської поведінки, 

загострення страхів та вад на тлі пандемічної ситуації. 

Обрядові пісні зимового циклу, а саме народні колядки, спрямовані на 

побажання щедрого врожаю, достатку, добра, здоров’я й щастя господареві та 

членам його сім’ї. Сучасні колядки-пародії мають двопланову природу і 

передають іронічне зображення дійсності та подекуди її «передражнюють». Так, 
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колядка «Коляд, коляд, коляда…» містить щирі побажання позбавлення усіх бід 

та незручностей, які приніс у світ COVID-19: «Коляд, коляд, коляда / Вірус хай 

уже мина. / Щоб жили ми всі без бід / І забули про ковід. / Щоб відкрили всі 

кордони / Зникли всі вже заборони / Щоб ми маски познімали / Всіх навколо 

обіймали. / Щоб до всіх вернувся смак / Щоб відчули в куті мак. / Щоб із нюхом 

все гаразд / Було в кожного із нас. / Щоб в селі, а також в місті / Всі в 

маршрутку могли сісти. / Щоб водій  стоячих брав / І не кашляв, і не чхав. / Я 

колядку цю нову / Звіршувала на ходу. / Ви ж мені гостинчик дайте / І за стіл 

уже саджайте. / Будем ми усі радіти, / Хай сміються поряд діти. / Хай Різдво 

дарує казку, / Мир, любов і Божу ласку» [4]. У цій колядці подані конкретні реалії 

пандемічного карантинного життя – масковий режим, ізоляція, симптоми 

коронавірусної хвороби, складність у роботі транспорту та міжміського 

сполучення, бажання подолати страх, тривогу та всі труднощі даної ситуації. 

Магічний текст колядки – сакральний заклик до вищих добрих сил, що існують 

у світі, покликаний привернути увагу до земних проблем людини у особливий 

період, коли ми чекаємо радісних емоцій і справжніх див, віримо у чудодійну 

силу різдвяних віншувань.  

Більшою гостротою зображення наділена друга колядка, у якій перший 

чотиривірш («Ковід, ковід, ковідниця, / Добра в масці молодиця, / А без маски не 

така, / Дайте антисептика») [5] формально повторює традиційний текст 

колядки («Коляд, коляд, колядниця, / Добра з медом паляниця, / А без меду – не 

така, / Дайте, дядьку, п’ятака…»), створюючи через підміну ціннісних понять 

«коляда» (свято) – «ковід» (вірус, який приніс багато горя людству), «з медом 

паляниця» (атрибут свята, святкова їжа) – «в масці молодиця» (маска на 

молодиці – атрибут захисту від зараження), «дайте п’ятака» (те, чого завжди не 

вистачає молоді для розваг) – «дайте антисептика» (те, чого не вистачає 

українському народу, для захисту від хвороби) комічний ефект.  

Переповнені комізмом побажання так званого «колядника» у другій строфі: 

антитіл як символу здоров’я і природного захисту, завершення локдауну 

(суворий карантин, під час якого люди не можуть вільно пересуватися країною 

та не мають повної свободи дій [6]) як символу свободи, якої не цінували раніше 

(«Я ковідку заспіваю, / Антитіл вам побажаю. / Хай lock down той триклятий / 

Оминає вашу хату!») [5]. У тексті пародії з’являється неологізм – «ковідка», що 

дає можливість посилити гумористичний зміст колядки. Згадується ситуація 

жорсткого локдауну – «той триклятий», коли зачинялися кафе, ресторани та 

розважальні заклади, влада обмежила відвідування парків та зон відпочинку, 

проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів. 

У третьому та четвертому катренах висміюються страхи та прояв людської 

жадібності в стані паніки: гречка та засоби особистої гігієни, які масово 

скуповувалися людьми в березні 2020 року в очікуванні апокаліпсису і запаси 

яких у деяких осіб збереглися і сьогодні, а також величезні черги і сварки в 

магазинах за товари. І, звичайно, одна з найбільших проблем – дистанційна 

форма навчання в режимі online, яка стала викликом для всіх в нових, 

необлаштованих українських реаліях: «Побажаю вам одразу, / Щоб завжди були 
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в запасі / Ота гречка із папіром, / Що ви в березні купили. / Щоб забулось, як в 

останнє, / Дистанційне те навчання, / Та без черги вас всю зиму / Пропускали в 

магазини" [5].   

У сучасних колядках-пародіях порушується питання про можливість стежити 

за своїм здоров’ям: «Колядую, колядую, / Від локдаунів чаклую. / Дайте трохи 

грошей – / На ПЛР-тест хороший. / Коляд, коляд, колядниця, / З антигеном 

паляниця. / Дайте їжі на виніс, / Щоб я здоровий виріс» [7]. У тексті робиться 

особливий акцент на актуальну медичну термінологію пандемічного часу 

(«ПЛР-тест», «антиген»), що з царини спеціальної лексики переходить до сфери 

лексики загальновживаної, зрозумілої для кожного.  

У 2021 році з’явилися колядки-пародії, в яких вказується на посадову особу 

відповідальну за здоров’я нації та йдеться про  важливість масового щеплення: 

«Коляд, коляд, колядин, / Не проблема карантин / Сам Степанов дозвіл дав, / 

Щоб я вам колядував. / Коляд, коляд, колядин, / Наступає карантин / Зробим 

вакцинацію усією нацією» [7]. Багато людей у всьому світі мають  низький рівень 

довіри до вакцинації, а відсутність щеплення у кожної конкретної людини 

починає сприйматися як загроза громадському здоров’ю. У колядці відчувається 

оптимістичний настрій. Зрозуміло, що сміх, гумор та раціональне сприйняття 

ситуації – найкращі способи вберегтись від панічних настроїв, не впадати у 

відчай та зберегти здоров’я у часи пандемії. 

За феноменом поняття «пародія» немає міцно закріпленого чіткого 

визначення. При створенні пародії відбувається процес народження нового 

змісту, який набуває різних значень: від гострої сатири до гумору, від карикатури 

до іронії. Пародія переймає творчу манеру автора художнього тексту і в комічних 

образах представляє ідейно-тематичний зміст цього твору. Мережа Інтеренет 

рясніє пародіями-роздумами про те, якими б були вірші поетів-класиків, 

написані під час пандемії COVID-19. Дещо жорстоко, саркастично, часом з 

елементами «чорного гумору», зображена дійсність у пародії на поезію 

М. Некрасова «Мужичок с ноготок» [9]: Однажды, в жестокий ковидный 

локдаун / Я из дому вышел, вокруг ни души / Вдруг прет мне навстречу (похоже, 

что даун) / Без маски, перчаток… Кричу: – Не дыши! / – Откуда, болезный? / – 

Да, тут, недалече. С больницы ковидной! / – Так ты там лежал? / – Чему 

удивляться, ведь нас там не лечат. / Отец нынче помер, а я убежал [8]. Пародія 

зберігає зовнішнє схематичне обрамлення, сюжетну схему твору: збережена 

система персонажів (розповідач, чоловік і його померлий батько), несподівана 

зустріч у безлюдному місці, неочікувана розмова. Комічний ефект досягається 

заміною давніх понять сучасними. Так, «студеную зимнюю пору» замінено на 

«жестокий ковидный локдаун», такий прийом ґрунтується на співвіднесеності 

цих понять: складні умови (природні / епідеміологічні), що заважають звичному 

плину життя. «Гляжу, поднимается медленно в гору / Лошадка, везущая 

хворосту воз. / И, шествуя важно, в спокойствии чинном. / Лошадку ведет под 

узцы мужичок» [9, c. 120] змінено на «Вдруг прет мне навстречу (похоже, что 

даун) / Без маски, перчаток… Кричу: – Не дыши!» [8]. Спокій, милування 

зимовою картиною, плавність руху у пародії перетворюються на обурення через 

зустріч із молодим чоловіком, який нехтує засобами особистого захисту. З 
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подальшого діалогу ми дізнаємося про втечу хлопця з лікарні через те, що йому 

із батьком не надавалася допомога. Ця розмова імітує діалог некрасовського 

розповідача з хлопчиком, який так само розповідає про свою «величезну» сім’ю 

з двох осіб, про батька, як вони працюють. Подібне зображення з’являється не 

випадково, демонструючи народну оцінку сучасних подій, ставлення до заборон 

тощо. Кожна людина в екстремальній ситуації змушена прискорено сприймати 

та переробляти величезну кількість інформації, реагувати на загрозу, яку не всі 

повністю усвідомлюють. А наслідки можуть бути трагічними – від 

коронавірусної хвороби помирають.  

На заміні на протилежний за значенням зміст побудована пародія на уривок 

дитячої віршованої казки К. Чуковського «Айболить»: «Страшный дедушка 

Ковид! / Он под деревом сидит. / Так что может заразиться / И мужчина, и 

девица. / Старичок, и грудничок – / Все, кто встретится. / Всех прохожих 

заразит / Страшный дедушка Ковид» [8]. Витриманий ритм, а також структура 

твору, основні елементи змісту чітко вказують нам експозицію дитячої казки про 

лікаря-добродія Айболитя, якого в пародії замінив його антипод – «страшний 

дідусь Ковід», головна функція якого – не лікувати, а заражати. Епідемія 

коронавірусу, оголошена сьогодні у всьому світі, сприймається громадянами 

різних вікових категорій як серйозна загроза їх здоров’ю і життю. Смертельний 

вірус охопив планету, змусив кожного відчути свою беззахисність, але позитивні 

емоції та гумор здатні підтримувати людський організм. 

Пандемія коронавірусу та карантин змінили нашу повсякденність, звичний 

спосіб життя. Значна кількість людей відчуває зрозумілу тривогу, а деякі 

піддаються паніці в стресовій ситуації. Наслідки панічних настроїв у суспільстві 

можуть викликати масову депресію, підвищений рівень смертності та зниження 

народжуваності. Пародія, створена на вірші А. Фета, вражає своєю відповідністю 

стилю і ритму твору-оригіналу. Сатиричний ефект досягається заміною 

позитивно забарвленої, життєствердної образності на негативну, пов’язану із 

застереженням від зараження COVID-19, та іронічним ставленням ліричного 

героя до самого себе: «Я пришел к тебе с ковидом / Рассказать, что все пропало. 

/ И чтоб ты к моим флюидам / По ночам не припадала. / Рассказать тебе про 

краски / Те, что осень породила. / И чтоб ты, мой друг, без маски / В 

супермаркет не ходила» [8]. Багато сімей опинилися в ізоляції вдома і це не 

просте психологічне випробування, особливо для тих сімей, в яких взаємодія 

була ускладнена відсутністю щоденного довірливого спілкування, або 

надмірною опікою. 

Неймовірне відтворення ритму віршів В. Висоцького знаходимо в рядках 

пародії: «Я не люблю быть дома и понуро / Читать фейсбук и шарить телеграм. 

/ Я не люблю, когда температура / И кашель давит бронхи по утрам. / Я не 

люблю до колик, до печенки / Не чуять хлеб, уху и колбасу. / Когда сижу один на 

удаленке / Как волк свирепый, загнанный в лесу. / Как тяжело внутри такой 

рутины / Стоять в порту большому кораблю. / А потому все ваши карантины / 

Я никогда уже не полюблю» [8]. У пародії йдеться про те, що в умовах карантину 

більшість людей опиняються в незвичних для них умовах ізольованості, однак 

інтернет-спілкування (фейсбук, телеграм) може тільки на певний час 
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компенсувати відчуття самотності, не замінюючи повною мірою повноцінні 

людські стосунки. Вимушена ізоляція негативно впливає на самопочуття та 

емоційний стан  людини.  Пародійний текст зберігає авторський настрій В. 

Висоцького – категоричний, перенасичений критикою соціальної та внутрішньої 

дисгармонії. 

Проблема глобальної коронавірусної  пандемії COVID-19 є найбільш 

актуальною у сучасному світі. Вона хвилює всі категорії населення різних країн 

світу. Ситуація коронавірусної пандемії небезпечна не тільки для фізичного 

здоров'я і життя людей, а й для здоров’я психічного. Психологічно люди не 

готові  до сприйняття інтенсивного та загрозливого  інформаційного потоку в 

умовах соціально-економічних змін і зростання тотальної  нестабільності. Тому 

надзвичайно важливим є емоційний аспект і особливий стиль мислення людини. 

Захисною реакцією на загрозу пандемії є звернення до гумору та іронії. 

Аналізуючи різні пародії стає зрозуміло, що саме цей прийом є  популярним  і 

цікавим, коли не просто фокусує увагу на актуальних фактах чи  подіях життя, а 

дає іронічну або сатиричну оцінку явища, розкриває нові погляди на ті чи інші 

сторони життя людини, порушує стандартні схеми сприйняття дійсності та 

мислення. Пародії здатні викликати сміх щодо суспільних феноменів, 

критичного осмислення фактів дійсності, вчинків влади і навіть глобальних 

світових подій.  
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Тематика новітніх лінгвістичних досліджень все частіше актуалізує вивчення 

політичного дискурсу, зокрема тих його аспектів, які відносяться до 

лінгвістичних особливостей політиків демократичної партії США. Вони 

виступають адресантами електорального дискурсу, чиї вектори адресованості 

направлені прямо чи опосередковано на електорат. Цей дискурс утілює 

домінуючі ідеологічні позиції демократів, а саме лібералізацію та соціал-

демократичні цінності в сферах життя людей. 

За Ван Дейком у політичному дискурсі реалізується не тільки політичні і 

соціальні характеристики, а й індивідуальні характеристики політиків. Це з 

легкістю простежується під час передвиборчої кампанії, в якій кожен учасник 

представляє власну політичну платформу, приміряє особисту модель поведінки 

на собі під час подій, викладає власні думки під час мовлення, що загалом і 

формує його індивідуальний стиль, імідж [1, 16-24]. 

На думку Ю. Ю. Суханова власний політичний стиль настільки ж важливий, 

як і вираження політиком загальних позицій партії, її ідеологічних основ та 

інтересів груп, які він підтримує [2, с. 43-50]. 

Разом з цим в контексті даної проблематики вчені звертаються до поняття 

«мовної особистості», яке розкриває особливості ефективного впливу мовців на 

слухачів задля досягнення своїх політичних цілей. Здійснюючи на 

співрозмовника мовний вплив, як вербально, так і невербально, будь-який 

учасник розмови спонукає інших до здійснення деяких практичних дій, впливає 

на світогляд та особисті цінності. 

Першість у використанні та дослідженні терміну «мовна особистість» у 

лінгвістичній науці належить В. В. Виноградову. В 1930 році він запропонував 

цей термін та виділив її основні структурні рівні: 

- вербально-семантичний, який включає у собі лексикон мовця (лексеми, 

граматичні форми слів та семантико-синтаксичні та асоціативні зв’язки між 
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ними), а також усталений фонд лексико-граматичних знань у володінні 

природною мовою; 

- інтелектуальний - мовно-когнітивний, який включає у собі поняття, ідеї та 

концепти, які, формують картину світу цінностей особистості, рівень її культури; 

-мотиваційний, прагматичний рівень діяльнісно-комунікативних потреб, 

який представляє собою тезаурус із понятійною диференціацією лексикону за 

певними тематичними групами та систему цілей особистості, її мотивів, 

інтересів, установок [3, с. 23-24]. 

З кінця XX ст. це поняття стає орієнтиром у дослідженні поведінки політиків, 

їх іміджу, проблем ефективного впливу на політичний електорат. За словами 

української дослідниці Н. М. Деренчук «лінгвістичний аналіз мовної 

особистості» означає «комплекс психофізичних властивостей індивіда, який дає 

йому змогу здійснювати і сприймати мовлення» [4, с. 31].  

З метою аналізу лінгвістичних характеристик мовної особистості політика 

демократичної партії США погоджуємось з Ю. М. Карауловим та визначаємо 

мовну особистість «як сукупність здібностей і характеристик людини, що 

зумовлюють створення нею мовних творів (текстів), які розрізняються ступенем 

структурно-мовної складності, глибиною і точністю відображення дійсності, 

визначеною мовною спрямованістю» [5, с. 31].  

Вчені звертають увагу на різницю термінів «мовна особистість» та «мовний 

портрет». Н. М. Деренчук звертається до терміну «мовна особистість» як до 

«узагальнювального поняття для характеристики особливостей індивіда в 

динамічному розвитку». Термін «мовний портрет» позначає, на її думку, 

«детальнішу характеристику лінгвістичних та екстралінгвістичних ознак певної 

особистості в конкретний період [6, с. 34].  

«Мовна особистість» політика демократичної партії США розкривається у 

текстах програм кандидатів у президенти, партій, політичних рухів, публічних 

виступах у ЗМІ, інавгураційних зверненнях, ток-шоу, інтерв’ю, президентських 

дебатах. 

На практиці реалізація потенціалу «мовної особистості» має на меті – 

досягнення влади, а також подальше утримання влади. Це досягається через 

створення привабливого іміджу партії та кандидата у президенти з одного боку, 

а з іншого – спроби вибрати невдалі або двоякі висловлювання, або інші 

елементи кампанії опонентів і показати виборцям їх з негативного боку. 

Отже, дослідження «мовної особистості» політика демократичної партії 

США стосується узагальнювального поняття особливостей індивіда в динаміці 

та реалізується в ситуації виборів, боротьби за владу. «Мовна особистість» у 

контексті політичного дискурсу, з одного боку, акумулює мовні, соціальні та 

культурологічні особливості свого народу, а з іншого, – є залежною від 

особливостей ідіостилю мовця, його іміджу, його мовної спрямованості. 
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Орієнтація структури текстів Лесі Українки на архаїчні міфологеми робить її 

яскравим представником одного з головних напрямів культурної ментальності 

своєї епохи, орієнтованої на неоміфологічну свідомість. Найбільше тяжіння до 

міфологічного мислення Лесі Українки виразилося в драматургії. Причому 

письменниця обирає не тільки різноманітні міфи, а й способи їх обробки. 

Антична міфологія послужила основою для драматичної поеми «Кассандра». 

Слов'янська міфологія відображена в драмі-феєрії «Лісова пісня», що по праву 

вважається вінцем драматичної творчості української письменниці. Кельтська 

міфологія представлена у творі «Ізольда Білорука». Саме ці твори стають 

предметом нашого аналізу у цьому дослідженні. 

В цілому, Леся Українка перебувала у руслі тенденцій 

загальноєвропейського літературного процесу, основу якого становило 

переосмислення  міфологічної та історичної спадщини в рамках неоромантизму 

і неоміфологізму XIX-XX ст. У своїх драмах вона представляла міфологічний 

тип мислення, на всіх рівнях її художніх творів, що давало змогу наповнювати їх 

новими смислами і аналогіями. 

У своїй творчості Леся Українка приділила найбільше уваги образу жінки. 

Письменниця займалася вивченням «Жіночого питання». Найбільшої сили в 

зображенні жіночих характерів досягла поетеса в своїх поемах «Ізольда 

Білорука», «Кассандра»,  також у п'єсі «Лісова пісня». Кожен із названих творів 

містить у собі жіночі образи надзвичайно виразні, оригінальні і нові за самою 

своєю суттю. Персонажі цих творів – натури цілісні, в них втілено благородство 

і внутрішня краса.  Її персонажі мають велику силу почуття. Кожен із цих образів 

супроводжується чоловічим персонажем, проте свою рівність із чоловіками 

жінки досягають за допомогою загальнолюдських рис, а також силою та 

цілісністю незламного характеру. Розум і тонка психологічна організація 
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ставлять їх у рівень з чоловіками, а часто і вище за них. Їхні трагедії – це трагедії 

великих почуттів і широких прагнень. 

Поема «Ізольда Білорука», яку Леся Українка написала у Кутаїсі у 1912  

році – один з її останніх творів, «лебедина пісня» поетеси. Вперше цей твір був 

надрукований у журналі «Літературно-науковий вісник», у 1913, №1. «Ізольда 

Білорука» – це варіація  на популярну у середньовіччі тему про Ізольду і 

Трістана, яка виникла із кельтських легенд. Ця легенда – це протести проти 

католицької церкви та її переслідування  різних земних радостей. Всі 

середньовічні романи про Трістана переносять центр уваги на драму 

невмирущого кохання васала та його королеви Ізольди Золотокосої. Але увагу 

Лесі Українки привернула дійова особа, яку письменники минулих періодів 

залишали на другому плані – Ізольду Білоруку – дружину Трістана.  Ця поема в 

багатьох деталях не має прототипу серед відомих творів середньовічної 

літератури про Трістана та Ізольду. 

Завдяки французьким перекладам Леся Українка була обізнаною із 

кельтською традицією, яка і стала першоджерелом у створенні куртуазної 

літератури – саме таким чином з’явилася поема «Ізольда Білорука», яка сягає 

коренів кельтської міфології.   

 Хоча сюжет поеми Лесі Українки дещо змінений і основний фокус 

зосереджений на Ізольді Білорукій, ми вважаємо, що твір може бути показовим 

щодо цілісного аналізу цього персонажа. Повторимося, що це не легенда, яка 

породжена Середньовічною культурою і записана Жозефом Бедьє, це – 

самостійний твір, в якому більша увага приділена Ізольді Білорукій. По суті,  

це – новий, складний, проте надзвичайно глибокий образ. Цей твір – справжня 

ода сильній особистості, яка витримує всі удари долі, кохає з надзвичайною 

силою і захищає своє право на кохання будь-якими засобами, навіть ціною смерті 

коханої людини. 

У передмові до поеми «Ізольда Білорука» Леся Українка зазначає: «Основа 

сеї поеми взята з середньовічного роману «Трістан та Ізольда». Зміст його –

фатальне та нещасливе кохання лицаря-васала Трістана і його королеви Ізольди 

Золотокосої. Се кохання повстало з чарівного дання, любовного напою, випитого 

через помилку. В деяких версіях згадується ще й друга Ізольда – Білорука, що 

кохалася з Трістаном, як він був у розлуці з першою милою – Ізольдою 

Золотокосою» [5, с. 97]. 

Зацікавленість Лесею Українкою «віком лицарства» пояснюється не тільки 

прочитанням роману про Трістана та Ізольду (кельтські легенди, за винятком 

підробки «Пісень Оссіана» Макферсоном, у той час не були відомі), але й 

спільністю українських і кельтських національних архетипів [4]. 
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У своїй поемі поетеса оригінально розробила слабо виражену лінію про дивні 

стосунки Трістана із законною дружиною. Чому вона це зробила? Очевидно, її 

привернула можливість розкрити трагедію жінки, охопленої великими 

почуттями, наділеної величезною моральною силою, безмежно вірною, але 

приреченою на незгасаючі муки нерозділеного кохання. Леся Українка 

зосереджує увагу на обійденій, непоміченій іншими авторами психологічній 

колізії. 

Ізольда Білорука зустрічається Трістану коли він найбільше сумує за своєю 

коханою. У переробці Лесі Українки портрет дівчини повністю протилежний 

королеві. Вона постає перед лицарем у праці, навіть зовнішність її цілком 

відрізняється: чорний, «мов то горе» колір дівочої коси, «лілійні» руки. Контраст 

і зіставлення двох жінок у поетеси виростає до філософсько-вселенського 

масштабу. «Поетка, змалювавши кількома майстерними мазками пензля 

зовнішній образ Ізольди Білорукої, зуміла дати нам відчути не лише відмінності 

її вдачі, а й якусь притягаючу, таємну, хоча може й гріховну глибину тої вдачі, 

моторошну глибину, від якої паморочиться голова» [2, с. 69.]. Змальований образ 

Ізольди Білорукої вважається одним із найкращих портретів в історії української 

літератури:  

Мов доля необорна, 

була її краса, 

і чорна, мов те горе, 

була її коса. 

Хороші в неї очі 

і темні, мов одчай, – 

хто гляне в теє пекло, 

то забуває рай [5, с. 98]. 

Авторка використовує всі способи, щоби показати, що ці образи двох Ізольд 

протилежні один одному. Тут навіть присутнє традиційне з часів Середньовіччя, 

вкорінене в європейській культурі протиставлення «верху» і «низу». Особливо 

привертають увагу імена двох Ізольд: Білорукої і Золотокосої. Здавалося б, 

змінилося всього лише одне слово, однак це постає потужним стилістичним 

прийом у творі. 

Трістан полюбив Ізольду Білоруку лише тому, що вона нагадувала йому його 

кохану – королеву Ізольду Золотокосу. Але як би пристрасно не любила Трістана 

друга Ізольда, все ж її чорна коса не могла заступити пам'ять про золотисті 

локони королеви. Використовуючи рефрен-відлуння імені й строфічну анафору, 

Леся Українка показує, що тільки звучання імені справжньої коханої приносить 

насолоду Трістанові [3].  І Трістан весь час страждає. Через шалене кохання до 

Трістана – Ізольда Білорука готова на багато що.  Жертвуючи своєю красивою 

зовнішністю, Ізольда за допомогою чаклунства хрещеної матері – феї Моргани – 
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стає золотокосою, щоби бути подібною до незабутньої коханої Трістана. Таке 

самозречення заради любові не може не привести до втрати індивідуальності. 

Епізод зі зміною зовнішнього вигляду Ізольди, створений Лесею Українкою, 

абсолютно оригінальний. Це своєрідна метаморфоза: справа в тому, що фея 

Моргана змогла змінити в образі хрещениці все, крім душі: 

Що схочеш, коханая доню, 

тобі я зміню в одну мить, 

одного не зможе Моргана – 

твоєї душі одмінить [5, с. 100]. 

Зміна її зовнішності тільки посилює трагедію цієї жінки, яка наділена 

величезною моральною окрасою, безмежною надією на взаємне почуття 

Трістана, але приреченою на невгамовне страждання нерозділеного кохання. 

Побачивши Ізольду Білоруку у вигляді Ізольди Золотокосої, Трістан забуває 

про все на світі: перед ним його кохана. Він уже готовий все забути, випити зілля, 

щоби залити «печаль, народжену розлукою», і Білорука для нього вже не існує, 

він порівнює її з тінню: 

Вона забудеться тепер, 

як ночі тінь минула [5, с. 101]. 

Він готовий відправити її «босою» в Єрусалим. Душа Ізольди Білорукої не 

витримує розмов Трістана, і вона знову стає Ізольдою з чорною косою. В епізоді 

зі зміною зовнішності вимальовується внутрішня драма образу – ця красива і 

горда жінка йде на приниження, щоби тільки відповідати мрії улюбленого 

Трістана. Але її жертви і приниження марні. Вона засліплена коханням до 

Трістана, її душа відкрита природним поривам, і готова віддатися їм без 

роздумів. У цьому таїться головна небезпека, тому що Ізольда не здатна до 

роздуму і схильна як до прекраснодушних марень, так і до помилок серця. Вона 

пристрасно кохає і хоче бути коханою, але байдужість Трістана доводить Ізольду 

Білоруку до хворобливого стану, і тільки тоді перед нею постає реальність, а не 

ілюзія.  

Наступні події нагадують лицарський роман, адже Ізольда йде на фатальний 

обман: коли в морі з'являється білий парус, який обіцяє прибуття Ізольди 

Золотокосої, Білорука сповіщає Трістана про чорний колір вітрил – знак того, що 

Ізольда Золотокоса не приплила. Так байдужість Трістана губить його ж самого. 

«Вона знає, що ця свідомо сказана неправда може бути для нього фатальною, але 

для неї це єдина можливість зберегти Трістана для себе і не віддати його 

щасливій суперниці. Леся Українка майстерно підготовляє цей момент з метою 

виправдати вчинок Ізольди Білорукої» [1, с. 121].  
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Психологічно загострюючи образи, авторка вміло об'єднала епізоди 

фольклорного (подвійна зміна кольору волосся Ізольди чаклунством феї 

Моргани) і середньовічного (в заключній частині звучить мотив чорно-білого 

вітрила) походження. Коли Ізольда Білорука говорить хворому Трістану 

фатальну для нього неправду, вона до кінця відстоює своє право на кохання. 

Ізольда чудово розуміє, що ця брехня може стати вирішальною для Трістана, але 

понад усе вона прагне зберегти його для себе, не віддавати його іншій. 

Середньовічна легенда тут служить психологічним мотивуванням вчинку і 

загостренням колізії. 

Кульмінація поеми настає в момент, коли над вже мертвим Трістаном 

постають дві Ізольди: Білорука і Золотокоса. У Лесі Українки Золотокоса не 

помирає разом із Трістаном, авторка порушила середньовічну традицію. Те, як 

ставились обидві жінки до Трістана, авторка яскраво змалювала у фінальних 

строфах: 

Посестро, голос твій мене лякає! 

Скажи по правді! Мій Трістан умер?! 

Ізольдо Злотокоса, бог розсудить, 

чий був Трістан, чи твій, чи, може, мій, 

та бути з ним аж до його сконання 

дісталося-таки мені самій. 

Ти не привезла чорного вітрила, 

не жалібна – ясна твоя краса, 

та милий в гріб не ляже непокритий, – 

його покриє чорная коса [5, с. 104]. 

Любов, а швидше жертовність Ізольди Білорукої долає межу смерті, у момент 

зречення земного життя, коли на знак своєї вірності вона присягається вже 

мертвому Трістанові покрити його тіло своєю чорною косою, адже цю дію можна 

інтерпретувати як присягу постригтися у черниці. 

Таким чином, Леся Українка, поставивши «злочинну» Ізольду у центрі уваги, 

намагалася зрозуміти, а, можливо, і виправдати її злочин. Авторка по-своєму 

трактує усім відомий сюжет, переосмислюючи події на новий лад, адже у новому 

часі – нові ідеали. Поетеса в поемі розкрила трагедію сильної жінки, позбавленої 

справжнього кохання. Цей твір – це гімн сильний особистості: незалежної, 

рішучої, готової зробити власний життєвий вибір. Ізольда  

Білорука – неоромантичний персонаж, тому вона сильна, вольова та незалежна 

особистість. У своїй поемі Леся Українка порушила проблему кохання, 

зобразивши «любовний трикутник» – стосунки Трістана та Ізольд. Новий час 

породив нові ідеали, саме тому вольова жінка бореться як за своє кохання, так і 

за людську гідність.  
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Перед викладачем української мови, який працює з іноземними студентами, 

постає одразу низка завдань, від виконання яких залежить якість освітніх послуг 

та рівень мовленнєвої компетенції  студентів. Одним із таких завдань є долання 

мовленнєвого бар’єру студентів.  

Поза тим, що саме явище мовленнєвого бар’єру складне, він, до того ж, в 

різних людей проявляється по-різному: 

• в одних це може бути психологічний стан, коли студенту здається, що він 

не знає ні слів, ні речень, а тільки вміє читати і писати, коли ж потрібно говорити, 

такі студенти мовчать і соромляться, – тоді долати його потрібно, враховуючи 

психологічні аспекти самого явища і особистості студента, в якого є 

мовленнєвий бар’єр; 

• в інших мовленнєвий бар’єр – це не страх говоріння, а артикуляційна, так 

би мовити, незрілість, коли через акцент чи вади у мовленні студента не 

розуміють. Тобто, за своєю природою, цей бар’єр у мовленні зовсім інший і не 

пов’язаний із психологією, тож і долати його потрібно, іншими методами, ніж 

психологічний мовленнєвий бар’єр; 

• також мовленнєвим бар’єром, за визначенням багатьох словників, 

вважається недостатнє знання мови, малий словниковий запас, зокрема пасивний 

словник, незнання структури мови та нерозвинене відчуття мови. 

Оскільки перший тип мовленнєвого бар’єру – це явище суто психологічне, 

то й усувати його варто методами, які впливають на психологію людини. На 

допомогу в такому разі прийдуть ігрові форми вивчення лексики та структури 

речень, а також робота в групах, в парах із виконанням ситуативних завдань 

(мовленнєва ситуація). Це може бути, наприклад, пошук захованої десь речі 

(«сюрпризу») за підказками у записках і шляхом опитування носіїв мови, яка 

вивчається. Коли необхідно ставити запитання  носіям виучуваної мови 

(користуючись на початку навіть заготовками на окремих аркушах, 

«шпаргалками»), студент не боїться, адже в нього в руках є текст, а саме 

промовляння прочитаного є практикою мови, тренуванням мовленнєвих 
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навичок. Це легше, ніж відповісти на питання викладача чи одногрупника, не 

маючи перед очима готової відповіді, так тренується артикуляція, так швидше 

запам’ятовується на підсвідомому рівні структура виучуваної мови. Коли ж 

студент отримує від носія мови відповідь на своє запитання, він переживає 

відчуття успіху – емоційний стан перемоги, який надає впевненості й бажання 

ще і ще пережити подібні емоції, які пов’язані з вивченням мови. Саме цей 

емоційний стан і розв’язує проблему психологічного мовленнєвого бар’єру. 

Мовленнєвий бар’єр, який має психологічні причини, можна подолати 

шляхом відволікання уваги студента від самої думки про цю проблему. 

Наприклад, під час гри в «снігову кулю» або «їстівне – неїстівне» немає коли 

роздумувати й зациклюватися подумки на проблемі мовленнєвого бар’єру, адже 

йде гра, весела, в якій задіяна вся група, рухлива, яка вимагає зосередженості 

рухів, спритності, насамперед фізичної, хоч водночас пов’язана і з мовленням. 

Це і гра в «Панаса» та в «Каблучку», коли можна розучувати речення на зразок 

«Хто це сказав?», «У кого каблучка?». Це і тематичні малюнки та картки з 

написаним під малюнком словом, яке називає явище чи предмет. Слово вже є – 

отже, немає страху забути його і не згадати чи не змогти вимовити; ось воно, 

граматично правильно написане, тож залишається тільки вимовляти. 

Частота виконання таких завдань, звісно, впливає на якість запам’ятовування 

і на гнучкість мислення, адже самі лише вправи на переклад не містять креативу, 

новизни, не виводять із зони комфорту, як це відбувається в житті, коли 

необхідно застосувати на практиці знання з мови, а от вивчення лексики з 

картками, з м’ячем, рольові ігри та ситуації має неабияке значення [1]. Руханки, 

які супроводжуються новою лексикою, задіюють різні відділи головного мозку 

(і ті, що відповідають за зір; і ті, що відповідають за слух, за рухи, за дотик). Що 

їх більше, то більша імовірність швидкого запам’ятовування. Під час виконання 

таких вправ думати про мовленнєвий бар’єр немає часу – треба ловити м’яч або 

встигнути першим за допомогою готових реплік опитати людей і знайти нарешті 

захований десь в просторах університету «сюрприз». 

Методи, про які йдеться, є основою комунікативно-діяльнісного підходу до 

вивчення української мови як іноземної. Цей метод відомий давно і детально 

описаний в літературі з методики викладання іноземних мов. 

Другий тип мовленнєвого бар’єру – артикуляційний мовленнєвий бар’єр. 

Це явище лінгвістичне, яке пов’язане з артикуляційними особливостями тієї 

мови, яка є для студента рідною. Так, для студентів з Індії, Непалу та Бангладеш 

важко дається вимова українських палаталізованих приголосних [й], [ш], [x], [ж], 

[з], [ц], [н], [л], [д] та губно-зубний [в]. Для подолання цього мовленнєвого 

бар’єру знадобляться скоромовки. З них варто починати кожне практичне 

заняття. Це і весело, і корисно для мовлення та пам’яті, до того ж, їх можна вчити 

навіть тоді, коли студенти ще не читають. Текст скоромовки ритмічний і 

римований, це покращує запам'ятовування. Також сприяє розвиткові правильної 

вимови слухання аудіозаписів та перегляд відео. 
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Велика кількість подкастів [2], яка зараз є в одному лише ютубі, дозволяє 

викладачу зробити цікаву і корисну добірку фільмів для студентів з різної 

тематики.  

Третій тип мовленнєвого бар’єру пов’язаний із неправильним підходом до 

навчання студента, тобто він пов’язаний із методичною стороною навчання. Це, 

так би мовити, педагогічний мовленнєвий бар’єр. Причини його виникнення 

можуть бути різні. Так, наприклад, є студенти, які не виконують домашні 

завдання в повному обсязі, що призводить до відставання від групи, а потім 

переростає в мовленнєвий бар’єр. Відставання в навчанні може бути спричинене 

й невдалим добором методів викладача (неврахування вікових та культурних 

особливостей студента), відсутність потрібних засобів навчання (хорошого 

підручника, наочності, аудіо-та відеотехніки, власних розробок, картотеки, 

небажання вдосконалюватися, слідкувати за новими методиками, 

невідповідність засобів і методів навчання його меті, невміння окреслити ближчі 

цілі й остаточну мету навчання, неправильне планування заняття, зокрема 

розподіл часу на занятті, невміння зацікавити студента навчальним матеріалом 

тощо). Отже, варто розібратися в причинах невстигання: чи це особливості 

індивідуального розвитку, чи прихований міжособистісний конфлікт між 

студентом і викладачем, чи неправильний підхід до навчання. Так, перша й третя 

причини долаються шляхом добору засобів і методів навчання, а друга має 

психологічну природу і мусить бути спочатку усунена зовсім, щоб потім 

застосувати правильну методику. 

Підручники, які є сьогодні в Україні й призначені для вивчення української 

мови, на нашу думку, не цілком відповідають комунікативній меті навчання, 

зокрема комунікативно-діяльнісному підходу у вивченні української мови як 

іноземної. Головним недоліком існуючої нині навчальної літератури для 

вивчення української мови іноземцями вважаємо відсутність в ній 

нестандартних завдань, які змушують думати; які дивують, бо є несподіваними 

для студента; які вражають новизною і креативністю; які спонукають до 

вивчення мови в дії, в ситуації, за межами класу навіть, які максимально 

наближені до життя. Натомість в них ми маємо такі завдання, як читання й 

переклад, побудова письмових запитань до тексту чи відповідь на готові 

питання, граматичні таблиці, правила з величезною кількістю винятків, що 

властиво українській мові й що робить її, за словами самих студентів, 

«неймовірно складною мовою». Насправді такі завдання роблять нинішні 

підручники швидше граматичними довідниками з вправами, а не підручною 

книгою викладача й студентів, а також, на нашу думку, не сприяють розвитку 

комунікативних компетентностей студентів на належному рівні. Тому викладачі, 

окрім підручників з української мови для іноземців, застосовують також інші 

навчальні засоби, частину з яких виготовляють самі чи, в кращому випадку, 

знаходять в магазині або в інтернеті.  

Суть комунікативного методу в тому, що «треба вчити мову, а не про мову» 

[3], тобто робота зі студентами має бути організована таким чином, щоб вони 

якомога більше говорили [4], а більша частина робочого часу викладача має бути 
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відведена під час заняття на те, щоб правильно організувати словесну взаємодію 

студентів (робота в парах, у трійках та в групах), а не на заучування граматичного 

правила без його практичного підкріплення. 

Ми ж є прихильниками комунікативно-діяльнісного підходу, який 

ґрунтується не лише на спілкуванні як такому, а на спілкуванні в дії. Це може 

бути створення мовленнєвих ситуацій, представлення проєктів як результату 

невеличких короткострокових досліджень, вивчення граматичного матеріалу не 

за самими лише таблицями, а в дії: наказовий спосіб дієслів, наприклад, можна 

вчити, рухаючись по класу чи в університеті й використовуючи речення з 

наказовою формою дієслів у письмовій чи усній формі: «Іди прямо», «Поверни 

праворуч», «Зупинись», «Порахуй десять кроків і поверни ліворуч», «Вернися 

назад на п’ять кроків». Сюди ж належать екскурсії, під час яких студенти повинні 

самостійно запитати дорогу в місцевих мешканців, поставити питання 

екскурсоводу про автора твору, купити самостійно квиток в театрі тощо. 

Комунікативно-діяльнісний підхід – це саме життя. Цей підхід можна 

реалізувати навіть під час роботи над аплікацією (листівка, скажімо, до якогось 

свята), ліплення з глини чи пластиліну, малювання, адже в процесі такої роботи 

обов’язково треба і попросити щось (ножиці, фарбу певного кольору, шматочок 

глини), і запитати щось (наприклад, чи є в когось інші кольори, основа для 

аплікації тощо). 

Отже, долання мовленнєвого бар'єру, на наш погляд, швидше відбувається 

тоді, коли увага студента переключена не на його мовленнєві огріхи 

(усвідомлення яких часто і є причиною мовленнєвого бар’єру), а на роботу, на 

процес творення, на мовленнєву ситуацію, а також тоді, коли є життєва потреба 

говорити. Саме тому комунікативно-діяльнісний підхід у вивченні іноземної 

мови, на нашу думку, є сьогодні найбільш продуктивним у методиці викладання 

української мови для іноземців. 
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РАУШАНГҮЛ МҰҚЫШЕВА ПОЭЗИЯСЫНЫҢ 

ТАҚЫРЫПТЫҚ-ИДЕЯЛЫҚ СИПАТЫ 

 
Рахимбаева Гаухар Кинаятовна 
филология ғылымдарының кандидаты, 

«Тұран-Астана» университетінің доценті  

Қазақстан Республикасы 

 

Каржауова Саним Бакытбековна 
«Тұран-Астана» университеті 

«Қазақ тілі мен əдебиеті» мамандығының  

1-курс магистранты 

Қазақстан Республикасы 

 

Мұқышева Раушангүл Зақанқызы – ақын, аудармашы, филология 

ғылымдарының кандидаты. Венгриядағы Сегед университеті Алтаистика 

кафедрасының қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің оқытушы.  

Ақын поэзиясы терең ой, құнарлы тілі арқылы оқырман қауымды баурап 

алар сипатымен ерекшеленеді. Өлеңдерін оқығанда сағыныш сезімін аңғаруға 

болады. Туған жерге, əкеге деген сағыныш лебі есіп тұрғандай. Мəселен «Әке 

қабірінің басында» атты өлеңінде: 

 

Қабіріңнің басына бір түп жусан өсіпті, 

Қабіріңнің қасына бір ауылдас көшіпті. 

Суретіңе қарадым, дегендейсің сыбырлап: 

«Көп күттім ғой, балам-ау, неге мұнша кешіктің»? 

Қабіріңнің басына бір түп жусан өсіпті, 

Тəңіріден біздерге бұйырған бір несіп бұл, 

Қасиетін қазақтан басқа халық ұқпайтын 

Сағыныштан жаралған өсімдік деп есіттім... [1, 6-б.]. 

 

деп, ақын əкеге деген ішкі сағынышын бір түп жусанмен шебер байланыстыра 

отырып, халқымыздың «аруақтар желеп жебеп жүреді» деген нанымының 

бояуын арттыра түседі. Әкенің қадір-қасиетінің жоғары екенін, о дүниелік болса 

да «жебеп» жатқанын бір нəзік сағынышпен жырға қосады. Немесе «Сағыныш» 

өлеңінде: 

 

...Жаңбыр жиі жауатын жат қалада, 

Сарғаясың сағынып түздегі елді. 

...Жат жерде жүр ғой қазақ қаншама мың, 

Десе де, атамекен аңсағаным. 

Қайрансыз қалар ма едім, кім біледі,  



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

391  

Шыр еткенде осы жерге тамса қаным... [1, 6-б.]. 

 

деп шетелде «бір атаның» балаларының арасында жүрсе де, атамекеннің орны 

бөлек болатынын ерекше сезіммен жеткізеді. 

Ал «Ертісім» өлеңінде ақынның торығуы байқалады. Ішкі жан-

дүниесіндегі «шерлі əуенді» өзен жағасына келіп ақтарып жатқандай. Өлеңде 

өмірдің əділетсіз, қиын тұстарынан түңілу басым сияқты. Өйткені ақын өз 

қиялындағы жақсылықтарды үнемі басып отырған өмірге өкпелі: 

 

Өмір өз заңын үйретем дейді,  

Қиялымдағы құлын мүсінді 

Күл-талқан етіп күйретем дейді. 

Мен арман еткен аппақ сезімді,  

Ат құйрығына сүйретем дейді. 

Сылқылдай күлер сайқал үмітті 

Бұрынғысынан да сыйлы етем дейді... [2, 142-б.]. 

 

Ақын «дейді» сөзін идеяны жеткізуде түйін сөз ретінде алып, тазалық пен 

адалдық атаулыны ығыстырып жіберердей қатал өмірдің келбетін «күл-талқан 

етіп күйретем дейді», «ат құйрығына сүйретем дейді» деген сөздер арқылы 

шебер жеткізеді. Ақынның өзіндік қолданысындағы «сайқал үміт» деген 

айқындауы құлақты елең еткізеді, ал «сылқылдай күлген үміт» арқылы алдамшы 

қоғамның келбетін көз алдымызға елестетеді. «Өтеді-ау өмір бір демде» атты 

өлеңінде:  

 

Біреудің көңілін қалдырып, көңілің қалып біреуден, 

Алладан – мейір, адамнан пейіл тілеумен, 

Әрнені көңілге алып, 

өмірге налып жүргенде, 

өтеді-ау өмір бір демде. 

Аңғалдығың өзіңе оқ боп атылып, 

Ойдағыңды кейде досың да қате ұғып, 

Жүрегіңді ұрлатып алып, 

тырнатып алып жүргенде, 

өтеді-ау өмір бір демде... [2, 144-б.]. 

 

деп, өмірдің қас-қағымда өте шығар жалған екенін баян етеді. Бұл дүниеде 

біреуден көңілің қалып, ақ пен қараны ажырата алмай, Алладан медет тілеп 

жүргенде қас қағым өмір өтіп кететінін ойлап жабығады. «Тəңірім деп жүрек 

қайталар мəңгі» деп, соңында оның емін «Тəңірден» тапқандай болады.  

«Тыншып тұр əлем көзі мұңды» деп басталатын жолдардың соңғы 

шумақтары сыңсып тұрған «қайың қыз» кейпіне еніп, кейіптеуді шебер 
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қолданады. «Жүрегіңді ұрлатып алып, тырнатып алып жүргенде» деген 

жолдарда бүгінгі қоғамдағы түрлі көріністер, яғни жүрегің қаламаса да, еркіңнен 

тыс басқа дүниелерді істеуге мəжбүр болатын сəттер, соған орай туындаған 

жүрек сыздатар түрлі өкініштер назарға алынғандай көрінеді.  

Ақын өлеңдерінде бір сөзді бірнеше рет қайталау арқылы бір нəрсеге немесе 

құбылысқа ерекше мəн беріп, назар аудару сияқты тəсіл кездеседі.  

З. Қабдолов пайымдағандай  «өлеңнің əр жолы немесе əрбір ой ағымы бір 

сөзден басталып» отыратын əдепкі қайталаулардың (анафоралардың) бірқатарын 

жырлардан кездестіреміз [3, 231-б.]. 

Мысалы:  

 

Ертісім, 

Ерке толқынға ертіп кет, 

Ессіз елеске елтіп тек, 

Шерлі бір əуенді 

тоқтармын шертіп кеп. 

Ертісім, 

Ессіз сол елестің еркі үшін, 

Ауыр мұң – мұнарды серпіші, 

Біздерге қиын, сен түсін... [2, 142-б.]. 

 

деп, ішкі жан дүниесін, көңіл-күйін жеткізуде əр шумақтың басында «Ертісім» 

сөзін қайталап беріп, оны өз ойын жеткізуде басты қазық етіп алады.  

З.Қабдолов «өлеңнің əр жолының соңында немесе əрбір ой ағымының аяқ 

жағында бірнеше сөздер сан рет қайталанып отырады»,- дейді [3, 248-б.]. Ақын 

өлеңдерінде көркемдік тəсілдің (эпифораның) осындай түрі кездеседі, яғни 

негізгі ойды айтуда бір сөзді қазық етіп алу əдісі қолданылады, ойды түйдектетіп 

айтқанда бір сөз немесе сөз тіркесі неше мəрте қайталанып беріледі:  

 

...Бір кем дүние. 

Бір кем дүние! 

Тұрағы жоқ тұрлаусыз бұлт ең, дүние. 

Жарығыңмен алдар көздің құрты ең, дүние... 

Бір кем дүние! 

Таңсам ба екен –  

Креске керілген, 

Күрескен өліммен, 

Ғайсаның қанды жарасын?! 

Тауысам ба екен 

Жемтікке көмілген, 

Көндіккен өлімге 

Пайғамбарымның наласын?! [2, 143-б.]. 
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деп «азған өмірдің» жалғандығына, адамдар пендешілігінің шегі жоқ екендігіне 

қатты налып, торыққан сəті «Бір кем дүние» сөзінің қайталануы арқылы беріледі. 

Мұндай əдістер қазақ ауыз əдебиетінің үлгілерінде, əсіресе, эпос жанрында 

көптеп кездеседі. Мұның өзі ақынның ауыз əдебиетінен еркін сусындағанын 

танытса керек.  

Ақын өлеңдеріндегі «Қан саулап кетер – Ағытсам жырды, Ағызсам 

мұңды, Қиратып қиянат қалқанын» дегендегі «қан саулау» сөзі арқылы қоғам 

шындығын негізге алады. Жалт-жұлт еткен жарығымен баурайтын бұл дүниенің 

жалғандығын тұрлаусыз, тұрағы жоқ бұлтқа теңеу арқылы өзіндік тың 

көркемдегіш құрал тудырады. Бұдан өзге «ессіз елес», «құбыла сөз», «семсер 

текті сөз», «сұңғыла сезім», «кісікиік көңіл», «пенде тағдыр», «жырынды ой» 

айқындауыштары ақын тудырған жаңа қолданыстар. «Қара өлеңім – қаптап 

келген қалың қол, Қайтіп оны жеңейін?», ...Тыпыршып, тулап, кісінеп, 

Құлыннан безді ене-өмір» атты тың көркемдегіш құралдар өзіндік сипатымен 

ерекшеленеді.  

Ақын жырларынан А.Байтұрсыновтың: 

 

Қазағым, елім, 

Қайқайып белің 

Сынуға тұр таянып. 

Талауда малың, 

Қамауда жаның, 

Аш көзіңді, оянып. 

Қанған жоқ па əлі ұйқың, 

Ұйықтайтын бар не сиқың? [4, 1-б.]. 

 

деген өлеңдерімен мазмұн жəне форма жағынан үндестік байқалады. Ақын: 

 

...Таусауда бекер,  

Талмаурап жаным, 

(Тал қармар – халім) 

Тағдырдың тартқан талқанын. 

Жұмбақталғым кеп, 

Үнсіз тасындым, 

Мінсіз басымның 

Жұмыр еместігін дəлелдеп... 

деп, бес арыс, үш бəйтеректен бері келе жатқан, кеңес кезінде үзіліп қалған алтын 

желіні жалғағандай əсер қалдырады. Ақынның ауыз əдебиетінен тыс, жазба 

əдебиетінің көрнекті өкілдерін сүзіп оқығаны аңғарылады. 
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Ақынның «Қыпшақтар туралы толғау» деген өлеңінде «Көненің сырын 

балбалдар, Күмбірлеген бұл мекен» деген бір ауыз сөзі арқылы-ақ түркі 

халқының əдебиеті мен мəдениетінің, жазуының тарихын, «Қыпшақы аттың 

тұяғы, дүбірлеген бұл мекен» деген жолдар арқылы осы ұлы далада болған сан 

соғыстар мен жорықтарды ұтқыр жеткізіп отыр, бұлардан аз сөзге көп мағына 

сыйдырарлық үлкен ақындық шеберлікті, нақтылық пен ұтқырлықты танимыз. 

«Табынғаны сертпен тең, Семсер текті сөз бопты» деп, ата-бабамыздың сөздің 

қасиетін түсінген кемеңгерлігін, сөзге тоқтаған даналығын, оны кие тұтқан 

тектілігін паш етеді. «Тыңдағанда қоңыр саз, Қорқыт көңілі жай бопты» деп, 

музыка өнерінің кереметтігін күй құдіреті Қорқыттың көңілі толуы арқылы 

беріп, мəдениетіміздің озықтығын алға тартады. Жалпы, ақын бір өлеңінің 

бойына ғана түркі халқының, бабамыз қыпшақтардың тарихын сыйдырған. «Бар 

екен бүгін ұрпағы, санасы, ойы қырағы. Қарашығындай сақтаған, Қыпшақтан 

қалған мұраны» деп, өткенімізді ұлттық код ретінде бағалап отырған ұрпағын 

мақтан тұтып, еліміздің болашағына үлкен үміт, зор сеніммен қарайды.  

Р.Мұқышева, сонымен қатар, аудармашылық қырымен де көзге ерекше 

түскен ақын. Ол Аттила Йожеф, Жигмонд Мориц, Шандор Петөфи 

туындыларын қазақ тіліне шебер аударған. Ақынның аудармашылық қыры жеке 

мақалаға арқау болатындай құнды мұралар.  

Р.Мұқышева өзіндік өрнектерімен, құнарлы да орамды тілімен оқырманын 

тəнті еткен ақын. Бүгінде оқырмандары ақын жырларын сағынып жүргендей 

əсер қалдырады, сағынтып барып ақынның жаңа топтамаларына қол жеткізерміз 

деген ойдамыз. 
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The Global Positioning System (GPS) satellites transmit electromagnetic signals 

at two L-band frequencies ( f1 = 1.57542 GHz; f2 = 1.22760 GHz). In an ionospheric 

GPS radio occultation, the signals from a GPS satellite are received by a Low Earth 

Orbit (LEO) receiver as the GPS satellite sets or rises through the ionosphere 

[6,7,8].Theoretically, the TEC values can be obtained by appropriate inversion of 

signal measurements that are recorded by the Earth-based GPS receivers. Since a 

complete forward physical signal model of the ionosphere is not available yet, TEC 

can be computed by various inversion techniques. These TEC computation methods 

can be grouped into three categories: computation of TEC using the pseudo ranges, 

carrier phase delays, or a combination of pseudo range and phase delay measurements. 

The computation of TEC from the difference of pseudo ranges (P2-P1) is simple and 

robust.  

The disadvantage is that the measurements are noisy and vulnerable to multipath 

corruption, especially for those satellite signals received at low elevation angles. The 

computed TEC values from the difference of carrier phase delays (L1-L2) is less noisy 

and more immune to multipath corruption than those obtained from the pseudo ranges 

but the computation procedure suffers from an initial phase ambiguity due to the 

hardware used in satellites and receivers. The third computation category aims to 

combine the advantages of the above methods by using both (L1-L2) and (P2-P1) data. 

Although the necessary instrumental biases and the initial phase ambiguities are 

corrected by this method, the problem of cycle slips requires preprocessing for the 

search of connected phase arcs. The (L1-L2) and (P2-P1) data can be combined in TEC 

estimation by many different algorithms.  
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The Total Electron Content (TEC) is the amount of free electrons along the path 

of the electromagnetic wave between each satellite and the receiver, given by 

 

where N is the electron density and ds is the line element along electromagnetic 

wave path. TEC is an important geophysical parameter, which has also applications for 

correcting navigation measurements for single frequency receivers. The ionosphere 

have many ions and free electrons [1,2] . Slant TEC is a measure of the total electron 

content of the ionosphere along the ray path from the satellite to the receiver , 

represented in Figure 1 as the quantity Ts. Vertical TEC enables TEC to be mapped 

across the surface of the earth. The slant TEC, from equation (5) can be calculated 

using GPS signal [6]  

 ,                                                   (5) 

where Δρ is the difference between time delays measured by the L1 and L2, c is light 

velocity c (m/s), f1 = Frequency of the L1 wave, f2 = Second frequency (L2 wave). 

The proposed method reduces the contamination due to multipath by applying an 

optional weighting function on the computed TEC data according to the satellite 

positions with respect to the local zenith.  

A two-step regularization algorithm combines the computed and weighted 

vertical TEC and provides smooth VTEC estimates for the 24-hour period with 30 s 

time resolution. The first step of the regularization includes the minimization of error 

utilizing a high pass penalty function. This step requires the determination of two 

regularization parameters which are to be chosen from the error function formed by the 

L2 norm of the difference between the estimated and actual VTEC values. The second 

step of regularization includes a sliding window median filter which further reduces 

the jagged features in the estimated VTEC values.  

Within this period, we observed both the typical quiet day TEC structure of the 

ionosphere and also the VTEC values of the most positively and the most negatively 

disturbed days of the month. The results of the proposed estimation algorithm are 

compared with other TEC estimation methods that are available on the internet. It is 

observed that the developed estimation procedure is highly accurate in construction of 

TEC values from various satellites. 
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Fig.1. Slant TEC (STEC) from a satellite to a receiver 

When the sun radiates through this layer of atmosphere, the particles will be separated 

into electrons and ions. These free electrons affect the GPS satellite signals and cause 

varying propagation delays. The electron density is higher during daytime than 

nighttime, in general [3,4,5]. And it is higher during equinox seasons than other 

seasons. Slant total electron content (STEC)  is the amount of electron 

density  along a slant path between a satellite and a receiver, expressed in TECU (1 

TECU = 1016electrons/m2) (Fig.1.). Figure 2 confirms the dependence of the magnitude 

of VTEC on Solar zenith angle, VTEC maximizes when the solar zenith angle is a 

minimum.  

 

Figure 2.Solar Zenith angle (top-panel) and VTEC (bottom panel) over Uzbekistan in 

the year 2014. 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0

50

100

150

200

Months

Z
e
n
it
h
 a

n
g
le

 (
d
e
g
re

e
s
)

 Solar zenith angle during selected days per month in 2014

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0

20

40

60

80

100

120

Months

V
T

E
C

 (
T

E
C

U
)

 VTEC during selected days per month in 2014

 

 

GPS VTEC

IRI VTEC



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

398  

References 

1. H.E. Eshquvatov, B. J. Ahmedov, Y.A.Tillayev, & U.T.Asatov. (2021). 
Analyzing Solar Flares using the Tashkent SuperSID Monitor. CENTRAL 
ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(2), 1-9.2021 
. 

2. Eshquvatov H.E, Tillayev Y.A, Asatov O’.T. Calculate of ionospheric TEC and 
Scintillation S4 index from the Maidantal GPS station , Challenges in science of 
nowadays, Proceedings of the 4th International Scientific and Practical 
Conference, Washington, USA, May 26-28, pp.342-345, 2020. 

3. Eshquvatov H.E, Tillayev Y.A, Asatov O’.T.  Estimation of Zenith Tropospheric 
delay for Maidanak GPS station data by CSRS-PPP service, Scientific Research 
in XXI Century, Proceedings of the 6th International Scientific and Practical 
Conference, Ottawa, Canada, August 26-28, pp.133-138, 2020. 

4. Fuller‐Rowell, T. J., Codrescu, M. V. , Moffett, R. J.  & Quegan, S.  (1994). 
Response of the thermosphere and ionosphere to geomagnetic storms. Journal of 
Geophysical Research, 99, 3893–3914. 

5. S.R.Tojiev, V.S.Morozova, B.J. Ahmedov, and H.E. Eshkuvatov, 
Electromagnetic Studies  of  Ionospheric and  Magnetospheric Perturbations 
Associated with The  Earth, Atmospheric and  Astrophysical  Phenomena, 
Mathematical Physics, World Scientific, 2012, pp.254-278.   

6. Tojiev, S.R., Ahmedov, B.J., Tillayev, Y.A., Eshkuvatov, H.E. Ionospheric 
anomalies of local earthquakes detected by GPS TEC measurements using 
data from Tashkent and Kitab stations. Advances in Space Research 52, 
1146-1154, 2013. 

7. B.J.Ahmedov, S.R.Tojiev, H.E. Eshkuvatov. Low radiofrequency radiation in the 
D-layer of the ionosphere and possibility of their registration on Tashkent VLF 
station ,  Uzbek Journal of Physics, Vol.17,№6, pp.339-350, 2015 . 

8. S.R.Tojiev, B.J.Ahmedov, H.E. Eshkuvatov, Ionospheric pecursors of 
earthquakes recorded by VLF receiver at Tashkent IHY station, Adv. Space 
Research, 2014, Vol.54,pp.628-643. 
 
 

 

 

 

  

  



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

399  

THE ROLE OF IMPACT IONIZATION IN THE BALANCE 

OF PARTICLES, MOMENTUM AND ENERGY IN 

PLASMA-ION AND HALL EFFECT THRUSTERS 
 

Guo Zongshuai, 
the fourth year postgraduate student 

Zhukovskiy National Aerospace University  

"Kharkiv Aviation Institute", Ukraine 

 

Huang Zhihao, 
the second year postgraduate student 

Zhukovskiy National Aerospace University  

"Kharkiv Aviation Institute", Ukraine 

 

Peng Shuai, 
the first year mastership student 

Zhukovskiy National Aerospace University  

"Kharkiv Aviation Institute", Ukraine 

 

In the process of impact ionization in electric propulsion thrusters the 

disappearance of a neutral atom and the creation of a new electron and ion are not the 

only one effect that needs to be taken into account. In the process of impact ionization 

the density of the momentum and energy of electrons (due to the loss of energy of 

electrons) and atoms (due to the disappearance of momentum and energy together with 

the atom) decrease. 

The appearance of new slow ion as a result of ionization in the flow of ions already 

accelerated by the electric field means a decrease in their mass flux velocity and an 

increase in the velocity dispersion – pressure. 

The following expression, called the Thomson formula [1], is known for the 

ionization cross-section of the hydrogen atom and the so-called hydrogen-like particles 

– alkali metal atoms, singly charged ions of helium and alkaline earth metals, etc., 

having one electron on the outer shell: 

.    (1) 

In fact, Thomson's formula was obtained as a result of solving the problem of 

elastic scattering of a bombarding (primary) electron by an initially immobile 

(secondary) electron. The only difference from the problem of finding the transport 

cross-section for electron-electron scattering is the limitation of the upper limit of 

integration over the impact distance to the value, at which the primary electron transfers 

energy to the secondary one . 

The advantage of expression (1) is comparative simplicity. On the other hand, 

however, Thomson's formula is inapplicable for non-hydrogen-like objects and does 
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not coincide well enough with the empirical dependences  demonstrating the 

maximum dependence in the vicinity of , while (1) has a maximum at 

. 

Remaining mainly within the limits of the assumptions made by Thomson, it is 

possible to clarify the solution, namely: 

- considering that while reaching the secondary electron, the primary electron is 

accelerated by the field of the atomic core, and its velocity before the moment of 

scattering is determined by the sum of its energy at a large distance from the atom and 

two ionization energies (in circular motion, the kinetic energy , potential energy  

and total energy  are related by the ratio ); 

- determining the ionization cross-section taking into account the number of 

electrons  in the valence shell with the same break-out energy; 

- determining the range of integration over the impact distance as such, in which 

the secondary electron acquires, and the primary electron retains the energy sufficient 

for separation.   

In this case, the ionization-cross section is equal to: 

.    (2) 

Expression (2) demonstrates the maximum of the ionization crosssection at 

 , which is much closer to the experimental data than 

according to Thomson's formula (1), and is applicable not only to hydrogenlike atoms. 
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The paper considers some methodical aspects of teaching “Hemodynamics” in the 

course of “Medical and Biological Physics” using the application of higher 

mathematics and suggests methodological techniques of mastering hemodynamic basic 

concepts by medical students in the process of learning. 

Keywords: Higher Mathematics, Medical and Biological Physics, credit-modular 

system, limitations of models applicability. 

 

Розглянуто методичні аспекти застосування вищої математики при 

викладанні теми «Гемодинаміка» з дисципліни «Медична та біологічна фізика» 

студентам медичних спеціальностей. Запропоновано методичні прийоми, що 

сприяють кращому засвоєнню студентами основних понять гемодинаміки. 

Ключові слова: вища математика, медична та біологічна фізика, кредитно-

модульна система, гемодинаміка, межі застосування моделей. 

 

 

Introduction. 

In order to improve the quality of education, it is necessary to use such forms and 

methods of teaching that urge students’ creative activity aimed at forming and 

developing professional thinking, as well as the ability to learn new ways of 

professional activity. 

In modern medicine, with the use of complex research and diagnostic equipment, 

mathematical methods of data analysis, and mathematical modeling, students, future 

doctors, have to understand deeply fundamental mathematical and physical concepts, 

which is impossible without practical skills of solving problems and doing laboratory 

work. However, under the credit-modular system, a small number of academic hours 

are offered for problem-solving, as well as the lecture course is somewhat shortened. 

According to the current curriculum, students have to master independently from one-
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third to one-half of the study material on medical and biological physics at different 

faculties. 

The purpose of this article is to consider methodological suggestions for students 

to master the basics of hemodynamics on examples that allow exploring clearly models 

of varying complexity and quantifying the parameters that determine the limitations of 

the proposed models application.  

Main body. 

The curriculum for the course on “Medical and Biological Physics” is made up of 

three modules: mathematical processing of the results of medical and biological 

information; basics of biophysics; basics of medical physics. It is suggested to combine 

these modules [1] on the basis of such a key concept as a human body: its characteristics 

and physical methods of its study, the study of physical factors’ impact on the body, 

the analysis of using physical methods for diagnostic and therapeutic purposes. 

“Medical and Biological Physics” is taught in the first year, so students at this stage 

know the physiology and human anatomy only “in terms of” the school curriculum, 

and a relatively low level of basic physical and mathematical training of students who 

do not have to do external testing in physics and mathematics in order to enter the 

higher medical institution, significantly complicates a sufficiently deep consideration 

of physical and mathematical principles and laws on which the methods studied in this 

course are based. 

The tasks offered to students for practical training in the first module of the course 

on “Medical and Biological Physics” seem to them too abstract, not related to their 

future practice and profession. The teacher’s task is to show the transition from doing 

purely mathematical problems (finding derivatives, integrals, solving differential 

equations, etc.) to their application in professional medical practice. Having acquired 

in school the ability to find derivative functions of one variable, to integrate, students 

at the same time often can not explain the physical meaning of these important 

mathematical concepts. And further considerations of a number of theoretical, as well 

as clinical, pharmaceutical subjects, require meaningful mastery of the mathematical 

apparatus of higher education. Students face significant difficulties when determining 

the limitations of applying both classical laws and models used in medical and 

biological physics. Bridging this “gap” is an important and quite difficult task for the 

teacher that requires using special methodological approaches. One such approach may 

lie in providing examples that allow exploring clearly models of varying complexity 

and quantifying the parameters that determine the limitations of the proposed models' 

application. The movement of blood through vessels is a topic that provides the teacher 

with a large number of such examples, which can be considered in the laboratory and 

practical classes by using computer programs and models [2]. 

The simplest model of blood circulation is the movement of a homogeneous fluid 

through rigid tubes, on the example of which the basic concepts (stationary flow, 

viscosity, linear and volumetric velocities, laminar and turbulent motion, etc.) are 

introduced and the equations of hydrodynamics are recorded (Bernoulli, Newton, 

Poiseuille,  Hagen-Poiseuille, etc.). 

When considering hemodynamics, first, it is advisable to ask students to 

independently indicate the inconsistency of the simplest model of the actual blood 
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movement through vessels. Medical students, as a rule, easily list most of these 

differences (the presence of formed elements in the plasma, the elasticity of blood 

vessels, the difference in properties of arterial and venous blood, etc.). The peculiarity 

of the proposed methodological approach is that all the discrepancies named by 

students are immediately analyzed in terms of introducing appropriate corrections to 

the equation and considering the characteristic values of the parameters at which the 

simplified model ceases to correspond to real cases (limitations of application). It is 

important to operate with real values of the corresponding parameters. 

For example, the fact of erythrocyte aggregation can be neglected when 

considering the blood movement through vessels whose diameter is much larger than 

the aggregates’ characteristic size. Changes in blood viscosity can be similarly 

considered with changes in hematocrit or partial pressure of carbon dioxide, 

heterogeneity of blood flow caused by higher velocity and concentration of 

erythrocytes along the central axis of the blood vessel, etc. 

Students should also pay special attention to the qualitative, not just quantitative, 

difference between blood viscosity and homogeneous fluid viscosity with the viscosity 

coefficient not depending on the shear rate and, therefore, on the linear velocity 

(Newtonian fluid). Blood is a heterogeneous fluid, non-Newtonian. At low shear rates, 

which are characteristic of small vessels, the viscosity coefficient increases 

significantly. It is advisable to consider the problems of blood flow in different blood 

vessels separately – in thin arteries, which value of the coefficient is an order of 

magnitude higher than that in the aorta, and in the capillaries – two orders of magnitude 

more. At high shear rates, blood can be considered as a suspension and its mechanical 

properties can be studied in two models: suspensions of erythrocytes in saline and 

suspensions of other particles. This is right for the blood flow through the large arteries. 

The movement of blood through such vessels depends on erythrocytes’ concentration 

and physical properties.  

Consideration of hemodynamic basic concepts gives the teacher an opportunity to 

analyze the qualitative change in the process when changing certain parameters, for 

example, the nature of blood flow through blood vessels, which can be laminar or 

turbulent. The Reynolds number is the ratio of inertial forces acting in the flow to 

viscous forces, and is a non-dimensional parameter. Its value depends on density, linear 

velocity, vessel diameter, and kinematic viscosity. It is important to draw students' 

attention to the physiological and clinical significance of this parameter. Under 

physiological conditions, blood flow in the main vessels is mainly laminar in nature. 

The critical Reynolds number is used as a criterion for a fluid transition from laminar 

to turbulent flow. During physical overload, blood flow can become turbulent due to 

an increase in linear velocity. Disruption of the laminar blood flow, first of all, should 

occur in those vessels in which the speed of motion is the greatest (in the aorta). In 

laminar blood flow, the heart work is directly proportional to the volumetric blood flow 

rate, and in turbulent motion, the relationship between them is almost quadratic, and 

the heart must do more work to overcome additional resistance. The laminar blood 

flow violation can result in various diseases. For example, in anemia, the Reynolds 

number increases due to a lower blood kinematic viscosity as a result of a decrease in 

the number of erythrocytes per unit volume and a change in their properties. Blood 
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viscosity also significantly affects such an important hemodynamic factor as blood 

pressure. 

Considering examples and solving problems with real numerical values of blood 

flow parameters corresponding to different blood flow modes in different types of 

vessels, help students not only better understand the basic concepts and laws of 

hemodynamics, but also clearly illustrates the concept of model adequacy, its 

application, and qualitative changes in the model with quantitative changes in its 

parameters. 

Particular attention is to be paid to hemodynamic parameters such as volumetric 

blood flow rate. Unfortunately, students do not always understand that they use 

different terminology to characterize this quantity. Volumetric blood flow rate is often 

referred to as cardiac output, blood flow, or simply bloodstream (eg, cerebral blood 

flow, renal blood flow, etc.). Volumetric blood flow rate is the volume of blood flowing 

through a cross-section of a vessel (for example, through the aorta at the exit of the left 

ventricle) or several vessels, and therefore through the vascular pool (for example, 

through brain vessels) per unit time. Understanding this nuance is important for 

medical students to better master the physical meaning of the jet continuity equation. 

At the same time, they should also pay attention to the fundamental importance of the 

concept of “flow” in physics and medical and biological physics. 

The volumetric blood flow rate in the large or small circle can be defined as the 

amount of blood flowing through a large (or small) circle in a minute, or as the amount 

of blood that the heart expels per minute into the aorta or pulmonary artery. Therefore, 

it is called blood minute volume, and more often – cardiac output. At rest, cardiac 

output is about 5 l/min [3]. The volumetric blood flow rate reflects the blood supply to 

the internal organs (or blood flow from them), and, thus, the main function of the 

circulatory system, a transport one. The main mechanisms of blood circulation 

regulation in the body are aimed at ensuring that the volumetric blood flow rate meets 

the organs’ needs in blood. Thus, the volumetric blood flow rate is one of the most 

important indicators of hemodynamics, and its deviation from the norm can lead to 

severe pathological conditions – ischemia (decrease in volumetric blood flow rate in a 

single organ) or shock (decrease in volumetric blood flow rate in the entire circulatory 

system). 

To better master the concept of volumetric flow rate, an analogy is made with 

electric current. The strength of electric current, according to Ohm's law for the electric 

circuit section, is directly proportional to the potential difference in the circuit section, 

and inversely proportional to the resistance of the section. Similarly, the volumetric 

rate, according to Poiseuille’s law, is directly proportional to the pressure difference in 

the tube (vessel) section and inversely proportional to the hydraulic resistance. A 

similar parallel: current is the rate of flow of charge, the volumetric rate is the rate of 

volume of liquid flow. It should be noted that this is not a formal but a semantic 

similarity. In biophysics and physiology, it is accepted to allocate some main 

hemodynamic indicators. One is rate, and the other is blood pressure. They characterize 

linear mass transfer processes quite comprehensively, as the coefficient of connection 

between them is a constant value. In hemodynamics, the change in resistance over time 

is a function of the change in blood volume, which indicates the nonlinear nature of 
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blood flow through the vessels. Therefore, resistance is also an important 

hemodynamic indicator, which is not uniquely determined by flow rate and pressure. 

The analogy between Poiseuille’s and Ohm’s laws makes it possible to model 

blood circulation using electrical circuits. However, students’ attention should be 

focused on the limitations of applying Poiseuille's law: it is performed only with 

laminar flow in thin tubes (vessels). General physics, electrical engineering have 

developed perfect methods of calculations and experimental researches of difficult 

branched electric circuits. The application of these methods to the study of blood 

circulation on its electrical models allows demonstrating clearly and drawing 

theoretical and practical conclusions of the hemodynamic basic laws. 

An important role in the study of hemodynamics is played by quantitative and 

qualitative analysis of Poiseuille’s law in terms of clinical practice: for example, the 

effect of a sudden alteration in circulating blood mass or peripheral vascular resistance 

on blood pressure. It is extremely useful for the student to calculate, preferably without 

using a calculator, that changing the vessel radius by, say, 20% at a constant volumetric 

flow rate will increase the pressure more than twice (proportionality of the total 

peripheral resistance of the vessel radius to the fourth power). So, even small 

fluctuations in the lumen of blood vessels have a great impact on blood circulation. 

Thus, it is no coincidence that the regulation of blood pressure in the body is associated 

with nervous and humoral effects, primarily on the smooth muscle membrane of blood 

vessels aimed to regulate their lumen. 

Issues related to vascular elasticity can be considered in the example of pulse wave 

propagation [4]. Its rate is directly proportional to the modulus of the vascular wall 

elasticity, its thickness, inversely proportional to the diameter and density of blood and 

increases, for example, with atherosclerosis development. This effect is explained by 

the fact that, due to pathological age-related changes in the arteries, there is an increase 

in stiffness (modulus of elasticity), as well as the thickness of their walls, and a 

corresponding decrease in lumen (inner diameter). If the normal rate of spread through 

the arteries is 4.5–6 m/s, then with atherosclerosis development it can reach 19–22 m/s 

[3]. 

With the pulse waves propagating, mechanical energy fails to overcome the viscous 

forces, so the amplitude of pulsations decreases and is no longer detected at the level 

of arterioles. This example also illustrates the importance of mastering this research 

material to diagnose a number of diseases correctly. 

When considering examples on the topic of hemodynamics, students apply the 

practical skills acquired in higher mathematics (the first module of the course), which 

helps them to overcome the formal approach to integrating and finding the derivative 

function, to understand the physical meaning of these mathematical operations. Also, 

and this is extremely important when working with medical students, they learn 

meaningful differentiation and integration of functions, the argument of which is any 

variable physical (biophysical, chemical, physiological) quantity, not “just X.” 

The course on “Hemodynamics” involves using the textbooks [5, 6], lecture 

presentations, computer programs with video, photo, text and graphic illustrations, 

independent laboratory work by students, as well as considering and solving problems 

with the help of computer programs and special teaching aids aimed at preparing for 
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the final module tests and developed by the teaching staff of the department, and testing 

acquired knowledge with the help of variable tests in the computer class of the 

department. It contributes to the integrity of perception not only of this particular topic, 

but also of the course on “Medical and Biological Physics” based on arranging all its 

sections around the key concept of a “human body”, as well as on forming a research 

type of thinking. 

When teaching this topic, it is also advisable to conduct a lesson in the form of a 

binary lecture, which is a kind of a dialogue between two lecturers – representatives of 

theoretical and applied (clinical) disciplines, which allows integrating knowledge from 

different fields to solve one problem and encourages students to improve knowledge 

of fundamental subjects in order to solve complex professional problems [7]. 

Conclusions and prospects for further development. 

The suggested methodological approach promotes a deeper understanding by 

medical students of the importance of the limitations of models application in medical 

and biological physics and other medical fields, facilitates the mastery of the 

fundamental base, and promotes the development of skills to solve further practical 

professional problems. 

In the future we are planning: 

– to develop recommendations on how to organize students’ knowledge and skills 

control in terms of students’ independent work, as a significant proportion of 

curriculum hours is focused on this type of educational and cognitive activities; 

– to develop together with colleagues from clinical departments a structural and 

logical scheme of conducting a binary lecture in the context of uniting theoretical and 

professional training of future doctors.  
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The problem of high-quality interaction between public authorities and civil society 

has recently become more and more urgent in Ukraine. Globalization processes are 

increasingly influencing the transformation of the public administration system, and 

the virtual world covers more and more aspects of public life in Ukraine. The presence 

of well-established communication and interaction between public authorities and civil 

society is a key factor in effective public administration. The course on the use of 

digital technologies in the field of public administration is an important stage and 

should simplify the mechanisms of interaction between public authorities and civil 

society. 

Along with the use of traditional approaches to state formation, Ukraine, keeping 

pace with the times, taking into account social needs and technological changes, has 

every reason to apply the experience of leading countries, where one of the priorities 

of social evolution is the use of public innovation. One of such innovative approaches, 

which forms a component of modern innovations in the field of public administration 

is the digitalization of public services [1]. 

Public administration should go beyond simple executive thinking in the direction 

of forming the components of communication. The development of administrative 

procedures, such as e-forums, e-platforms and platforms to substantiate stakeholder 

interests, such as data protection, public access to documents and appropriate 

verification of resource-oriented implications, is one of the first necessary steps in this 

direction. With a systematic state approach, digital technologies will significantly 

stimulate the development of an open information society as one of the most important 

factors in the development of democracy in the country, improving the quality of life 

of Ukrainian citizens [2]. 

A significant obstacle to the implementation of the necessary digital 

transformations is the low quality of strategic management. "The current system of 

strategic management does not meet the requirements of the time. The primary function 

of strategic management - strategic planning does not work. The introduction of quality 

strategic planning requires expanding the planning horizon to 20-30 years and 
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involving in this process both the expert community in forming the mission and vision 

of the country's development, and all citizens to discuss and approve the overall 

development strategy. In the future, it is advisable to draw on international experience 

and adopt it in an all-Ukrainian referendum "[3]. 

A significant problem that hinders digitalization and, as a result, slows down the 

process of cooperation between public authorities and civil society is bureaucracy. 

Between the citizens of Ukraine and the public authorities there is a wall of piles of 

papers, a large number of unclear procedures, and as a result a waste of time. Citizens 

of Ukraine complain that they have to constantly go against the wind and do contrary, 

not thanks to the state. 

This problem can be solved through the law on administrative procedure, which 

will operate on the principles of equality before the law, impartiality of the 

administrative body, openness, setting timely and reasonable deadlines, guaranteeing 

the right of a person to participate in administrative proceedings, guaranteeing effective 

remedies and more.  

It is worth noting that guaranteeing the right to participate in administrative 

proceedings will be a big step forward. This guarantees the protection of the interests 

of citizens and gives the right to speak before making a negative decision that will 

affect the interests and responsibilities. It is to be a kind of shield for business and civil 

society. Citizens of Ukraine will not have to learn about the cancellation of subsidies, 

loss of license or cancellation of the planned repair of roads ex post facto. Coordination 

of stakeholder interests will come to the fore. The opinion of civil society, citizens, 

small and medium-sized businesses will become important and it will be impossible to 

ignore it. The law will promote a major transformation that will ensure a modern, 

effective, transparent system of public administration in Ukraine and expand citizens' 

rights and participation in decision-making. The law on administrative procedure is 

undoubtedly the foundation for digitalization. Ease of interaction between citizens and 

public authorities should be a priority. 

For Ukraine, the digitalization process should follow an accelerated scenario. The 

sooner this process is implemented, the more effectively the country will be able to 

respond to new challenges, needs and be able to realize new opportunities. 

To implement this process, it is necessary to carry out the necessary reforms, 

remove legal and institutional obstacles to the digital economy, bring Ukraine's 

development strategy in line with modern information and digital modernization trends 

of socio-economic development, overcome corruption and cooperate with public 

organizations. An important element is the motivation of business to digitalization, as 

well as the support and development of innovation. In order to maximize the successful 

implementation of digitalization and ensure the readiness of the public to use digital 

opportunities for the citizens of Ukraine, measures should be taken to develop and 

deepen digital competencies. 

It should be understood that this process can be successfully implemented only by 

achieving cooperation between government, business and society. Consolidation needs 

to be achieved on strategic development and the use of digital technologies. This is the 

only way to achieve the necessary synergy that will ensure the effective 

implementation of digitalization in the field of public administration in Ukraine. 
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Georgia is a country in the Caucasus region of Eurasia. Situated at the juncture of 

Eastern Europe and Western Asia, it is bounded to the west by the Black Sea, to the 

north by Russia, to the south by Turkey and Armenia, and to the east by Azerbaijan. 

Georgia covers a territory of 69,700 km² and its population is 4.3 million. The history 

of Georgia can be traced back to the ancient kingdoms of Colchis and Iberia, and it was 

one of the first countries to adopt Christianity in the 4th century. Georgia reached the 

peak of its political and economic strength during the reign of King David and Queen 

Tamar in 11th and 12th century. At the beginning of the 19th century, Georgia was 

annexed by the Russian Empire. After a brief period of independence following the 

Russian Revolution of 1917, Georgia was invaded by Bolshevik armies in 1921 and 

incorporated into the Soviet Union in 1922.The independence of Georgia was restored 

in 1991. Like many post-communist countries, Georgia suffered from the economic 

crisis and civil unrest during the 1990s. After the Rose Revolution, the new political 

leadership introduced democratic reforms but the foreign investment and economic 

growth which followed initially have slackened substantially since. Georgia's 

constitution is that of a representative democracy, though Freedom House has stated 

that the country is "not an elective democracy" (a claim disputed by the Georgian 

authorities), organized as a unitary, semi-presidential republic. It is currently a member 

of the United Nations, the Council of Europe, the World Trade Organization, the 

Organization of the Black Sea Economic Cooperation, the Community of Democratic 

Choice, and GUAM Organization for Democracy and Economic Development. The 

country aspires to join NATO and the European Union. 

Georgia is a parliamentary republic, with the President as the head of state, and 

Prime Minister as the head of government. The executive branch of power is made up 

of the President and the Cabinet of Georgia. The Cabinet is composed of ministers, 

headed by the Prime Minister, and appointed by the President. The executive functions 

in Georgia comprise the President of Georgia who serves as Head of State and a Prime 

Minister who serves as Head of Government (except that the President functions as 

Head of Government with respect to the Ministries of Internal Affairs and 

Defense).The President of Georgia is the Head of State of Georgia and is charged by 

the Constitution with the responsibility of exercising the internal and foreign policy of 
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the state. He/she must ensure the unity and integrity of the country and the activity of 

the state bodies in accordance with the Constitution. 

The independence of the Judiciary is guaranteed by the Constitution. The highest 

court is the Supreme Court. It exercises control over lower courts. The Parliament 

appoints the Chairman of the Supreme Court upon the nomination by the President, 

and the Parliament can dismiss the Chairman. The Constitution establishes the 

Constitutional Court. The Constitutional Court rules on the legality and 

constitutionality of legislative or governmental acts and guarantees highest authority 

of the Constitution of Georgia. According to the Constitution, the President of Georgia, 

a Parliamentary committee, a Parliamentary faction, a member of the parliament, the 

supreme representative bodies of Abkhazia and Ajaria, or not less than 30,000 electors 

have the right to initiate legislation. Parliamentary committees and the President are 

the chief initiators of legislative proposals in Georgia. A draft law, prepared on the 

committee or received through legislative initiative, is discussed at a meeting of the 

relevant committee. The draft, with the view of the committee or explanatory note 

attached, is passed on to other Parliamentary committees and factions. It is published 

in the "Parliamentary Reports", a special issue of the Parliament. Before the committee 

decides to submit the draft law to the plenary session it arranges a committee reading. 

The reading is conducted in public. Information about the committee reading is 

disseminated through the mass media by the Parliamentary Press-Center, at least 7 days 

in advance. If the committee decides that the draft is ready for discussion at the plenary 

meeting, it is passed on to the Staff of the Parliament. The latter sees to it that the draft 

is put on the agenda of the Bureau. When the draft is initiated by the President of 

Georgia, the supreme representative bodies of Abkhazia and Ajaria, or a constituency, 

the Parliamentary Bureau refers the draft to the relevant committee.  

The Cabinet of Georgia is an executive council of government ministers in 

Georgia. It is headed by the Prime Minister of Georgia. In the cases of utmost 

importance, the meetings may be led by the President of Georgia. The first Cabinet of 

Georgia was formed by Noe Zhordania in the Democratic Republic of Georgia in 1918. 

However, the first head of government was Noe Ramishvili, Zhordania succeeding 

him.  

UNDP assists Georgia in promoting legislative, executive and judicial reforms. 

UNDP’s programme for Democratic Governance provides support to key institutions 

in Georgia: the Parliament, the ministries, the Supreme Court, the Constitutional Court, 

the Central Electoral Commission, and the Public Defender’s Office. 

Public sector reform, UNDP supports reforms in the public sector through a 

Capacity Building Fund and through an On-demand Consultancy Service. By the end 

of 2009, UNDP had assisted the 18 key public agencies in dealing with up to 30 

strategic issues. Through on-demand consultancies, UNDP helps the government to 

promote reforms and provides technical assistance to selected institutions. To date, 

UNDP has arranged over 40 short-term consultancies to key agencies, including: the 

ministries; the Prime Minister’s Office; the Public Defender’s Office; The National 

Bank of Georgia; the Tourism Department of the Adjara Autonomous Republic; and 

the Tbilisi City Hall.  
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Judicial  reform UNDP continues to work with the Supreme Court of Georgia to 

promote the ongoing court system reform and to enhance the institution of the Speaker 

Judge.  UNDP’s initiative with the Georgian Ministry of Corrections and Legal 

Assistance supports the state-funded legal aid system to expand its work throughout 

Georgia. In partnership with the Swedish International Development Cooperation 

Agency (Sida), UNDP assists the Ministry of Regional Development and Infrastructure 

to take the lead in reforming local self-governance. UNDP support focuses on 

developing a long-term vision for the reform, improving the legislation on 

decentralization, and providing stakeholders and the general public with better 

information on the reform. In addition, UNDP worked on developing a concept of 

training for local civil servants .also In Georgia are all kind of reforms :in economic, 

education, administrative, legislature, executive and judicature area. Georgia is 

democracy republic and development country and governance of state is free and 

democracy. 
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The directive of psychological and pedagogical study of children with hearing 

impairments, their preparation for school, as well as consolidation into special 

educational institutions was carried out by leading scientists. In particular, scientists 

describe speech development in children who have varying degrees of complex hearing 

impairment (deaf, hard of hearing, late deaf) (Batueva, 2010; Kulbida, 2011; Tarasova, 

Nasedkina, 1999; Neumann, 1961; Sheremet, 1997; Bodner-Johnson, & Sass-Lehrer, 

2003; Boyd, & Shapiro, 1986; Bracken, & Cato, 1986; Hall, 2000; Marschark, 2007; 

Moeller, 2000; Yoshinaga-Itano, Sedey, 1998, etc.); identify levels of readiness for 

school (Sheremet, 1997; Malinovich, 2014); indicate persistent violations in dialogic, 

monologue, impressive speech; lexical-grammatical, phonetic-phonemic, sound, 

intonation norms of speech (Neumann, 1961; Rozanova, 1978; Chernyh, 2017; 

Sheremet, 1997; Geers, 2002); pay attention to the problems of including acquired 

speech in practical activities (Morozova, 1939; Lutsko, 1987); emphasize the need for 

special skills for learning (Gutkina, 2003; Korsunskaya, 1969; Leongard, 1991; 

Malinovich, 2014; Moreva, 2006; Noskova, 2008; Chernykh, 2017; DesJardin, 

Ambrose, 2009; Martindale, 2007 and others);  note that speech readiness for school 

should include the development of coherent speech, communication skills (Boskis, 

2004, Golovchits, 2001; Moog, & Stein, 2008; Sarant, 2009; Thal, 2007; etc.), 

vocabulary (Rosa  -Maria, 1989; Mayne, 2000), the formation of elements of writing, 

reading; dialogic, monologue, internal speech; correct sound pronunciation (Lutsko, 

2013; Moreva, 2006, etc.);  consider general readiness for school (Malynovych, 2014; 

Rechytska, Parkhalina, 2000; Sheremet, 1990); pay attention to diagnostic 

examinations (Fomichova, 1999); formation of children's oral speech, development of 

auditory perception (Leonhard, 1991; Lutsk, 1987), educational and cognitive 

activities (Shapoval, 2000; Nicholas, & Geers, 2008); prove that corrective work can 

give positive results on the development of speech activity (Solovyova, 1971), mental 

operations (Gilevich, Korovina, 1986). 

In scientific works (Batueva, 2010; Tarasova, Nasedkina, 1984; Bodner-

Johnson, & Sass-Lehrer, 2003; Boyd, & Shapiro, 1986; Bracken, & Cato, 1986; Hall, 

2000; Marschark, 2007; Moeller, 2000  Yoshinaga-Itano, Sedey, 1998, etc.) according 
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to the degree of severity and complexity of hearing impairment, three groups of 

children with hearing impairment were identified: 

 -deaf - deep, persistent bilateral hearing loss of hereditary nature or acquired 

as a result of disorders in the prenatal, natal and postnatal (at an early age) periods; 

 - hard of hearing -partial hearing loss with varying degrees of severity, which 

is the cause of speech disorders; 

 - late deaf - loss of speech after it has been formed. 

A significant number of children with hearing impairments to some extent 

retain some percentage of it.  They can only hear loud (70 to 80 dB), low (up to 500 

Hz) sounds and do not perceive high (> 2000 Hz). In their works, Neumann (1961), 

Batueva (2010), Tarasov (1984) and other scientists distinguish three degrees of 

deafness: I–it is possible to hear sounds from 20 to 50 dB (speech perception is 

available at a distance of more than 1 m); ІІ − from 50 to 70 dB (difficult perception of 

speech at a distance of up to 1 meter); III − from 70 to 90 dB.It means that the 

perception of sounds is  as in deaf children (speech is difficult to perceive even near 

the ear). Currently, the current International Classification of Hearing Impairment uses 

four levels to assess children's hearing, in particular, the first degree of hearing loss 

determines a hearing loss not exceeding 40 dB (Epifantseva, 2007). 

Depending on the volume of perception of sound frequencies, Neumann (1961) 

identifies four groups of deaf children. Children in the first and second groups perceive 

only loud sounds at a short distance from the ear. Deaf people of the third and fourth 

groups perceive and distinguish a larger number of sounds, different in nature of sound 

(musical, speech, household, animal origin, etc.). 

Usually, in preschool children with hearing impairments, scientists (Neumann, 

1961; Rozanova, 1978; Chernykh, 2017; Sheremet, 1997, etc.) observe persistent 

disorders: in dialogic and monologue speech, in particular, phonetic-phonemic (sound 

and syllabic design), lexical-grammatical (agrammatism) and intonation speech defects 

(slow tempo, vagueness, pathological pauses, monotony), etc. During education, 

children have considerable difficulties in perceiving spoken language. Loss of hearing 

causes changes in their mental development, in particular, speech development slows 

down. For example, Rozanova (1978) points out that in seven-year-old children with 

the second degree of deafness speech is grammatical, using simple one-syllable 

sentences (or individual words).  In addition, there is no (partial) understanding of the 

meanings of words, as well as the difficult formulation of their own opinions. 

According to the observations of scientists (Solovyova, 1971; Gilevich, & 

Korovina, 1986) as a result of gradual, comprehensive, corrective, educational and 

training work on the development of speech skills can bring children with hearing 

impairments to normal. Thus, correctional work with the late deaf  provides the 

development of auditory-visual-vibrational perception, understanding of oral speech, 

preservation of phonemic, lexical and grammatical norms of their speech. Children 

with hearing loss (hard of hearing) have the opportunity to accumulate vocabulary, to 

master to some extent the grammatical structure of speech, its lexical norms, despite 

the obvious violations in the development of speech. 

Speech readiness for schooling, according to scientists (Gutkina, 2003; 

Leonhard, 1991; Malinovich, 2014; Moreva, 2006; Noskova, 2008; Chernykh, 2017; 
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Rechytska, & Pakhalina, 2000; DesJardin, & Ambrose, 2009; Martindale, 2007, etc.), 

requires from hearing-impaired children special skills for perception and assimilation 

of language material, which are necessary for the acquisition of new subject 

knowledge, as well as for the formation of communication skills with their peers and 

adults. 

Sheremet (1997) examines children with hearing impairments, identifies four 

levels of readiness for school. The special attention pays to the level of speech 

formation: vocabulary, coherent speech, skills of learning the sound structure of the 

word. 

Scholars (Boskis, 2004; Golovchitz, 2001; Leongard, 1991; Moog, & Stein, 

2008; Sarant, 2009; Thal, 2007) include the ability to understand coherent speech or 

the meaning of words in the context of language. formation of communication and 

social skills; formation of elements of writing, reading, dialogic, monologue, internal, 

speech, correct pronunciation (Lutsko, 2013; Moreva, 2006, etc.). 

Subsequently, Malynovych (2014) in the  work identifies four components that 

determine the readiness of children with hearing impairments to study at school: 

communicative, cognitive , motivational, emotional-volitional and sensorimotor. The 

communicative component is based on speech and thinking activities, which include 

children's abilities, in particular, to master various forms of oral and written language, 

sign language, reading skills, understanding the dactyl alphabet and reading, the ability 

to read from the lips. 

In order for a child with hearing impairments to be able to master the 

educational material at school at a sufficient level, the scientist Kulbida (2011) argues 

that the state of development of the auditory function, speech and intelligence is of 

great importance. Based on a study of deaf Cuban children, Kastelyanov (1989) 

observed that in order to enter school, an older preschooler must develop: vocabulary, 

spoken language, appropriate grammatical rules and coherent speech skills. 

Korsunskaya (1969) noted that it is impossible for a deaf child to master speech 

through auditory perception. Therefore, the formation of speech uses preserved 

analytical systems (visual, tactile, motor-vibration) − and this requires a different 

approach to the system of teaching and education. Speech development involves the 

child's mastery of dactyl language, written speech (the ability to distinguish letters), 

oral speech (pronunciation and lip-reading). The researcher identifies the conditions 

necessary for children to master oral speech, namely: installation on oral speech, which 

should become habitual; filling vocabulary in dactyl form; the transition from 

approximate pronunciation to exact (in relation to the assimilation of sounds); focus on 

correct speech (correction of phonetic, lexical and grammatical errors);  

communication with close surroundings without hearing impairments. 

Morozova (1939) and Lutsko (1987) argue that deaf and hard-of-hearing 

children have difficulties in using the studied speech material in unfamiliar life 

situations. As Morozov (1939) points out, "inclusion in the text" requires speech 

experience and similar situations. To understand textual forms, such children need to 

go through certain stages of training: understanding the meaning of the word; 

awareness of thought (read the text); understanding the meaning of sentences in 

situations, actions, etc. 
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In relation to the "Program for the development of deaf preschool children", 

developed by Lutsko (2013), all possible components should be formed in the future 

student: cognitive, physiological and speech components. The speech development of 

a deaf child includes vocabulary enrichment; formation of skills and abilities of 

communication, writing, reading; development of dialogic, monologue, internal, 

conjugate speech; use of common and uncommon sentences in speech; improved 

command of the phrase; formation of correct sound pronunciation, etc. This view has 

been supported by other scientists (Shapoval, 2000; Nicholas, & Geers, 2008). 

Despite the conditions of the auditory derivation of children with hearing 

impairments, their speech readiness for school in scientific-theoretical, practical 

aspects involves the formation of the following speech components: sound, phonetic, 

grammatical norms of speech; basic level of vocabulary;  development of skills of 

written, oral, internal, dialogical, monologue, coherent and intonation speech; 

mastering the dactyl alphabet, developed the ability to read from the lips; ability to 

communicate with close surroundings. 
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Вивчення схильності до аутоагресії пов'язано зі схильністю людини до 

віктимної поведінки і може не залежити від ступеня залученості в соціальну 

ситуацію діяльності, тобто це означає, що аутоагресивна поведінка людини в 

основному пов'язана з індивідуальними характеристиками, а не соціальною 

ситуацією та оточенням. 

Аутоагресія означає умисне руйнування себе, самознищення. Це може 

виражатися у вигляді звинувачень, приниження і, крім того, фізичної шкоди 

різного ступеня тяжкості, в тому числі самогубство [5]. 

Така поведінка має різні форми вираження. Однією з таких різновидів 

вважається віктимізація. У перекладі з латинської мови термін "жертва" 

перекладається як потерпілий. Вивчення поведінки жертви вивчається такою 

дисципліною, як віктимологія (доктрина жертви). Поведінка жертви виступає як 

сукупність фізичних, психологічних та соціальних характеристик та ознак, 

набутих індивідом, що збільшують можливість стати жертвою злочину чи 

деструктивного діяння. Відповідно за  О.О. Андронніковою, жертва — це 

людина, яка відчуває страждання інших і своїх власних як нестерпний біль, що 

зазвичай маніпулює самогубством, і це можна простежити до одного з типів 

акцентуацій (дистимічний, збудливий, акцентований, нестійкий, екзальтований) 

наявністю розладів вольової поведінки, які не здатні подолати перешкоди; є 

потяг до самопокарання, завищена депресія, існують високі духовні та моральні 

норми та висока готовність заради інших пережити піти на жертви [2]. 

Підлітки часто кінчають життя самогубством, в той же час у молоді (18-31 

рік) також простежуються важкі форми аутоагресії. На теоретичному рівні це 

може бути пов'язано як з неадекватно сформованою самооцінкою, 

психологічною травмою і схильністю до самознищення з підліткового віку, так і 

(з прагматичної точки зору) збільшенням доступності можливостей для 

самознищення. Матеріальні ресурси дозволяють безперешкодно оплачувати ті ж 

сигарети, алкоголь, наркотичні речовини і т. д. [4] . 

При порівнянні показників поведінки жертв у кореляційних плеядах у 

хлопчиків та дівчаток Ю. В. Нікітіна та М. П. Семкова встановили, що однакові 

що одні й ті ж плеяди подібні між собою і кореляційної плеядою, характерною 

для вибірки в цілому. Можливо, відмінності пов’язані з тим, що середнє значення 
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агресивності у молодих чоловіків вище, і для них важливі як контроль над нею, 

так і певна соціальна компетентність (оскільки некритичність робить  їх 

соціально небажаними). Для дівчат некритичність не настільки важлива, вони 

можуть бути краще знайомі з нюансами стосунків, ніж хлопчики. Крім того, 

ієрархічні стосунки не так важливі для дівчат, для них аутоагресія є більш 

прийнятною і небезпечною, а для хлопчиків — гетеро агресія [8]. 

Сьогодні питання деструктивної та самоагресивної поведінки людини 

вважається одним із найважливіших у психологічній науці. У своєму 

дослідженні підліткової агресії А. А. Рін вперше вводить поняття 

"аутоагресивний зразок особистості", яке являє собою складне індивідуальне 

утворення, що складається з ряду підблоків: 

• характеристика, розроблена на основі взаємозв'язку між аутоагресією та 

індивідуальними характеристиками; 

• самооцінка, представлена співвідношенням між самоагресією та 

самооцінкою. Автор виявив, що чим вищий рівень аутоагресії, тим нижче індивід 

оцінює власні когнітивні здібності (пам’ять, увага, мислення), систему організму 

(фізичне «Я»), здатність вести автономію та самодостатність; 

• інтерактивний, що містить взаємозв'язок поглядів на успіх / невдачу з ходом 

соціалізації та адаптації особистості; 

• соціально-перцептивний, який виявляється взаємозв'язком між 

автоагресивними тенденціями та характеристиками самосприйняття іншими 

людьми (Rean 1999). Вивчення різних підходів до вивчення проблеми 

аутоагресивної поведінки особистості виявило, що в наш час у психології 

показано кілька векторів вивчення цієї проблеми. А. Є. Двірський, Д. М. 

Менделевич, Г. Т. Красильников, Є. В. Мартянова та інші розглядають 

демонстрацію автоагресивної поведінки як різновид суїцидальної поведінки 

людини. В. А. Руженков дещо зміщує акцент і зазначає, що аутоагресія 

передбачає варіацію самодеструктивної поведінки, яка не завжди означає 

свідоме та цілеспрямоване позбавлення життя [6]. 

На основі літературних джерел виявлено взаємозв'язок прояву аутоагресії та 

віктимізації. Таким чином, чим вища тенденція жертви відігравати певну роль, 

тим вища ймовірність агресії, що в свою чергу іноді призводить до несвідомої 

тенденції потрапляти в неприємні та небезпечні для життя ситуації внаслідок їх 

агресії або іншої провокаційної поведінки (образа, наклеп, знущання тощо) [1]. 

Для цих людей характерне навмисне створення або провокація гострої 

конфліктної ситуації. Їх поведінка може бути усвідомленням звичної асоціальної 

орієнтації людини, при якій виникає ворожість до конкретних осіб і в певні 

моменти (вибірково), але вона може бути і "розмитим", персоніфікованим 

об'єктом. Ці люди легко піддаються почуттям, особливо негативного характеру, 

вони висловлюють їх яскраво, домінуюче, нетерпляче, дратівливо. Наявність 

насильницького асоціального підходу особистості характерна для абсолютно 

всіх відмінностей у мотивації поведінки. 

Аналіз наукової літератури з питання поведінки жертви дозволив зафіксувати 

основні характеристики особистості жертви: низька самооцінка, почуття 
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безпорадності, ригідність, конформізм, висока тривожність та депресія. В. А. 

Туляков зазначав, що "жертва свідомо чи несвідомо намагається прийняти 

позицію  жертви, щоб заручитися підтримкою суспільства" [7]. Н. І. Бумаженко 

відібрав групу «нетипових» жертв або «брехливих жертв», які вчинять дії у 

формі самоушкодження чи спроб самогубства. Ця особистість, як зазначає автор, 

характеризується пасивним соціальним статусом і нездатністю впоратися з 

екстремальною або кризовою ситуацією без допомоги суспільства. Причиною 

цього явища можуть бути невиконані та невирішені внутрішньоособистісні 

конфлікти, що призводять до формування комплексу уявних або удаваних жертв 

[3]. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що проблема проявів деструктивних та 

аутоагресивних проявів людини є надзвичайно актуальною, особливо в контексті 

поведінки жертви. Пошук детермінант, що визначають появу тенденції до 

віктимізації людини, необхідний для більш точного розуміння природи цього 

явища та для визначення найбільш конструктивних напрямків психологічної 

роботи. Отримані результати дозволяють говорити про існування набору 

характеристик, що визначають різні прояви поведінки жертви. Ми визначили 

основні предиктори поведінки жертви: самоагресія, придушення агресії, 

придушення гніву. 

Тенденція виявлення соціальної ролі жертви може бути пов’язана з 

аутоагресією та залежністю. Що, в свою чергу, дуже згубно впливає на 

особистість. Така людина вважає себе невдахою і звинувачує інших людей у 

своїх нещастях. Водночас вона  глибоко переживає свою замкнутість, 

самотність, вважає себе вічним ізгоєм. Все це свідчить про низький рівень 

стійкості, нездатність ефективно долати стресові ситуації, відсутність усталених 

орієнтованих на життя орієнтацій, перевагу деструктивним стилям поведінки. 

Для цих людей характерна вираженість психоемоційних симптомів, що 

проявляється порушеннями сну, надмірною тривожністю, відволіканням уваги, 

напругою, вразливістю та опором, примхливістю, незадоволеністю своєю 

щоденною діяльністю. Ці люди емоційно втягнуті в ситуацію, вони песимістично 

ставляться до того, що відбувається, вони беруть участь у самообвинуваченні, в 

результаті чого відчувають емоційний дискомфорт. Самовинна пов’язана з 

звинуваченням інших та жалістю до себе. У той же час жертва схильна до 

роздратування та агресії, спрямованої не тільки на себе, а й на інших. 
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У світлі утвердження нових норм суспільного життя постають нові завдання 

щодо духовного розвитку дитини і підготовки її до суспільного життя. Про емоції 

написано дуже багато як в художній так і науковій літературі, вони продовжують 

викликати неабиякий інтерес у психологів, філософів, клініцистів та ін. 

Найвідоміші узагальнюючі огляди експериментальних досліджень емоційної 

сфери надані в роботах західних  психологів Р. Вудвортса (1950), Д. Ліндслі(1960), 

Я. Рейковського (1979) та вітчизняних авторів В. Вілюнаса (1973), Д. Додонова 

(1987), Г. Бреслава (2004). 

Але до теперішнього часу вчені так і не прийшли до єдиного висновку щодо 

періодичності виникнення емоційних явищ, наведені вікові рамки виникнення та 

розвитку емоцій мають суттєві розбіжності. 

Ранній вік Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Р. Заззо, О.В. Запорожець, О.М. 

Леонтьєв розглядають як особливо відповідальний період розвитку дитини, коли 

закладаються основні особистісні механізми, виникає перша модель світу  

система уявлень про навколишню дійсність [1], [2], [3], [4], [5], [6]. 

Ряд дослідників дитинства (Л.С. Виготський, В.В. Зеньковський, В.С. Мухіна, 

Д.Б. Ельконін та ін) посилаються на “неповторність, особливу значущість” цього 

періоду для всього подальшого розвитку людини. Як писав М.Д. Левітов 

“Маленька дитина за своєю психікою в більшій мірі уявляє собою мало 

систематизоване сполучення різних фрагментів психічних станів, психічний 

розвиток виявляється в тому, що поступово стається переростання психічних 

станів у риси особистості" [7]. 

Усвідомлене бажання батьків мати дитину є дуже важливим моментом в 

формуванні психоемоційної структури особистості дитини. Позитивний погляд 

на себе, життя і оточуючих формується у дитини ще в момент її існування у 

вигляді зародка. “Мене хочуть, люблять, чекають” – це формула, яка записана в 

підсвідомості, і яка стає підґрунтям розвитку, всього життєвого шляху 

особистості. Діти, про потребу появи яких на світ, довго сумнівались батьки, 

значно відрізняються від бажаних. Своєю поведінкою вони ніби мстять батькам 

за їх “небажаність, нелюбов, не очікування”. В практичній роботі вдається 

відрізнити таких дітей без особливих зусиль: вони негативно відносять до 
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оточуючих багато роблять “на зло”, слабо справляються з ситуаціями, які 

потребують усвідомлених і вольових зусиль, а основне, що часто більш за все 

хвилює і батьків і педагогів,  ці діти не люблять себе, твердять, що весь світ 

навколо ворожий, і в якості психологічного захисту вибирають емоційні і 

поведінкові реакції, які не сприймаються оточуючими: агресивність, замкненість, 

несміливість, або ж навпаки – демонстративність, капризність, некерованість.  

Багато батьків, які давно вже прийняли і полюбили свою дитину, дивуються: 

чому вона така, що вони роблять не так? Глибоке усвідомлення цього моменту 

дає поштовх до діагностики психоемоційних порушень у дітей і допомагає 

вибрати правильні і ефективні методи корекції. 

Слідуючим важливим фактором в діагностуванні причин появи дитячої 

тривожності і емоційних проблем є момент появи малюка на світ, тобто роди. 

Консультуючи маму дитини з емоційними відхиленнями, її обов’язково 

розпитують, чи були ускладнені роди, своєчасні чи з відхиленнями, якою була 

перша зустріч, з посмішкою чи стражданням на обличчі мами. Відповіді на ці 

запитання, виявляється, пояснюють дуже багато в виникненні ускладнень в 

емоційному розвитку дітей. 

В психології є поняття “родова травма”, і мається на увазі не органічні 

наслідки родів. В даному випадку відбувається подія, наповнена глибоким 

психологічним змістом для кожної людини. Захищений, заспокоєний, гармонійно 

пов’язаний з мамою і диханням, і харчуванням, і серцебиттям зародок відчуває 

себе в лоні мами дуже добре (якщо в процесі вагітності у мами багато проблем: 

захворювання, страхи, тривоги, стреси – то зародку не зовсім затишно). Приємні 

вологе середовище, тиша, голублячі звуки, ніжне прогладжування мами та батька, 

спокійна, безпечна темнота – тільки насолода, задоволення і спокій. Та раптом 

настає момент, коли необхідно розлучитися з цим: зникає волога, з’являються 

настійливі вштовхуючи з затишку поштовхи, щось тисне і заставляє виходити в 

невідоме. Перший людський страх – це не страх смерті, це страх перед життям. 

Дуже важливо зустріти маленьке створіння радісно, легко, дружелюбно. 

Кожна людина, яка зустрічає дитину на цьому світі, повинні подарувати їй першу 

посмішку. Не дарма в сучасній медицині намітились тенденції позитивного 

“облагородження” родів, коли дозволяється бути присутньому при родах батьків, 

пологи в воді, короткий тілесний контакт мами і дитини після механічного 

розриву пуповини, тієї нитки, яка в психологічному плані ніколи і не розірветься, 

а увесь розвиток дитини, її дорослішання і набуття самостійності – тільки 

поступово підсилить її. 

Людина, яка знає і глибоко розуміє важливість родів буде серйозно готуватися 

до них, а оточуючі постараються зробити їх менш болючими і приймуть активну 

позитивну емоційну участь в зустрічі новонародженого з зовнішнім світом. 

Емоційний розвиток не менш важливий, ніж когнітивний чи фізичний, 

соціальний чи мовленнєвий, і вимагає від дорослих не меншої уваги і підтримки. 
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Поведінки дорослих може як підтримати, так і загальмувати емоційний розвиток 

дитини. 

Уже у двохтрьох місячної дитини виникає позитивне емоційне пожвавлення 

стосовно мами чи іншої близької людини. Ця емоція, яка є основою, зародком 

всіх вищих почуттів, які формуються, названа в психології “комплексом 

пожвавлення”. Емоції по типу комплекса пожвавлення формуються в перші 

місяці життя дитини, шляхом набуття досвіду практичної взаємодії і спілкування 

з близькими дорослими. Дорослі допомагають дитині задовольняти всі життєві 

потреби, голублять її, забезпечують її комфорт і безпеку. Якщо такий досвід у 

малюка відсутній або ж недостатній, то поява комплекса пожвавлення 

затримується чи він може навіть зовсім не виникнути, що негативно вплине на 

весь подальший розвиток дитячої особливості. 

Відомий вчений Г.Г. Шпет в своїй роботі “Введення в етнопсихологію” 

доводив, що діти засвоюють культуру тільки в процесі переживання, тобто не 

абияке спілкування, не абияка передача фактів, але тільки та, яка може викликати 

емоційний відгук дитини, сприяє її розвитку та засвоєнню нових знань. 

Національна та культурна ідентичність, про яку пізніше говорив Е. Еріксон, 

складається, на думку Г.Г. Шпета, в процесі емоційного ототожнення дитини зі 

своїм народом і його культурою, причому проходить це ототожнення в процесі 

присвоєння не стільки знань, скільки переживань, тобто відношення оточуючих 

до цих знань [8]. 

По мірі розвитку у дитини формуються нові потреби та інтереси. Вона 

починає цікавитись не тільки вузьким колом речей, які безпосередньо пов’язані 

з задоволенням її органічних потреб в їжі, теплі, фізичному догляді. Інтереси 

поширюються на більш широке коло оточуючих предметів, явищ, подій, а разом 

з цим емоційні прояви стають складніші і змістовніші. Наприклад, наприкінці 

першого року життя дитини може відчувати задоволення від звуків музики, від 

іграшок. 

У самий ранній період життя з’являється чимало емоцій. Вони виражають 

радість і прихильність, страх і тривогу, довіру, задоволення, гордість. Протягом 

дня дорослі спостерігають і випробовують на собі всілякі емоції дитини. 

Немає правильних і неправильних почуттів і емоцій, усі вони відіграють 

важливу роль в житті дитини. І що не менш важливо – емоції дитини дають самим 

дітям і дорослим інформацію про їхній стан. Позитивні емоції, такі як радість, 

задоволення, довіра, дають дітям відчуття безпеки та надійності. Завдяки цим 

емоціям діти відчувають, що в їхньому світі все гаразд, вам допомагають 

набувати нового досвіду і повторювати набуте. Від інших емоцій їм погано, бо 

вони попереджують про небезпеку і незадоволеність. Вони попереджують про те, 

що щось не так. Гнів означає, що дитині трапилася перешкода. Сум призводить 

до зниження енергії і дає час для того, щоб адаптуватися до втрати чи 

розчарування. Страх спонукає дітей до захисту. Тепло і ласка свідчать дітям про 

те, що їх люблять і цінують. 
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Розвиток емоційнопотрібнісної сфери тісно пов’язаний з зародженням у 

цьому віці самосвідомості. Приблизно у 2 роки дитина починає пізнавати себе у 

дзеркалі  найпростіша первинна форма самопізнання. Потім дитина починає 

називати себе за ім’ям у третій особі. І вже ближче до трьох років з’являється 

первинна самооцінка  усвідомлення не тільки свого “Я", але й того, що “я 

хороший", “я дуже хороший”... Це суто емоційне утворення, яке не містить 

раціональних компонентів. Воно базується на потребі дитини у емоційній 

безпеці прийняття, тому самооцінка завжди максимально завищена [9]. 

Будьяка емоція чомусь навчає, тому дорослі мають допомагати дітям 

зрозуміти власні емоції, із розумінням ставитися до почуттів решти людей і 

знаходити ефективні способи справлятися з різноманітними випробуваннями 

емоціями. 

Перші кроки дорослих – вихователів і батьків – щодо підтримки емоційного 

розвитку дітей мають спрямовуватись на те, щоб зрозуміти, як і коли 

розвиваються емоції дітей і які емоційні завдання займають більшу частину часу 

дітей. 

Від народження і до трьох років діти переживають дві найважливіші емоцій 

стадії: довіру (залежність) і автономію (самостійність). Кожна стадія 

характеризується позитивними і негативними крайнощами, а центральним 

емоційним завданням стає розв’язання конфлікту між цими двома крайнощами. 

Хоча всі діти випробовують як позитивні, так і негативні емоції, здоровий 

емоційний розвиток забезпечується тоді, коли переживає позитивний досвід. Це 

стадії будуються одна на одній і перша становить підставу для другої. 

У перші місяці життя дітей виникають базові почуття або захищеності і 

довіри. Якщо у цьому віці у дитини не з’явиться почуття довіри чи впевненості, 

їй буде складніше придбати їх пізніше. Разом із батьками вихователі відіграють 

найважливішу роль у формуванні різного виду відносин і досвіду, які розвивають 

у дітях почуття впевненості у собі, Світі та людях, які їх оточують. 

Почуття захищеності і довіри виникає з відносин з іншими людьми. Самі 

собою ці почуття в дітей розвиватися не можуть. Вкрай важливо, щоб дорослі 

негайно відгукувались на такі сигнали, які ідуть від дитини, хоч то буде розпач 

чи радість. 

У будьякий момент діти з розвинутим почуттям довіри і захищеності 

починають виявляти велику самостійність. Дуже важливо на цій стації, щоб 

дитина почала самостійно спрямовувати свої і не виросла людиною, яка б 

постійно сумнівалася у власній цінності, й у можливостях. Самостійні діти 

роблять все. що можуть самі. Вони знають, що можуть вдатися і до сторонньої 

допомоги, не втрачаючи при цьому власних ідей. Відверто залежні діти 

невпевнені, постійно сумніваються у своїх здібностях керувати своїм світом. 

Вони покладаються на інших, очікуючи від них прийняття рішень, виконання дій. 

У цьому віці нормально, що діти часто переходять від автономної поведінки до 
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залежної, і навпаки. Вони то прагнуть бути дослідниками, то знову хочуть сидіти 

на руках у дорослих і ні про що не турбуватися. 

Якщо у дітей немає можливості досліджувати, якщо їхні спроби бути 

самостійними наштовхуються на роздратування, нетерпіння чи невдоволення 

дорослих, якщо їм не дозволяють самим приймати рішення стосовно себе, у них 

починає домінувати почуття сумніву і невпевненості. 

І навпаки, діти, в яких розвинуте почуття автономії,  це діти, яким надано 

багато можливостей досліджувати та удосконалюватися. 

Поступово у дитини виникають найпростіші моральні переживання. 

З’являється поки що наївне задоволення при виконанні прохань. Тому емоційні 

переживання починають викликатись не тільки тим, що приємно чи неприємно, 

але й тим, що добре чи погано, що відповідає чи протиставляє вимогам 

оточуючих людей. 

До початку дошкільного віку дитина приходить вже з відносно багатим 

емоційним досвідом. Вона звичайно доволі швидко реагує на радісні і сумні події, 

легко переймається настроєм навколишніх людей. Вираження емоцій носить у 

неї дуже безпосередній характер, які бурно проявляються в її міміці, словах, 

руках. 

Особливо важливе значення для маленької дитини має підтримання теплих, 

ласкавих стосунків з педагогами і вихователями. Доросла людина, яка зуміла 

завоювати симпатії дошкільника, легко доб’ється виконання від нього 

поставлених вимог. 

Саме видатному психологу Л.С. Виготському належить оригінальність ідеї, 

яка полягає в тому, що джерело емоційного розвитку знаходиться не всередині 

дитини, а в її відношеннях з дорослим. Згідно його позиції соціальне середовище 

та оточуючі дорослі являють собою органічно необхідні умови людського 

розвитку. Дитина не може жити і розвиватись поза суспільством, вона з самого 

початку включена у суспільні відносини, і чим менша дитина, тим більш 

соціальною істотою вона є. Саме така позиція висуває на перший план роль 

спілкування з дорослим у психічному розвитку дитини [9], [10]. 

На четвертому – п’ятому році життя у дитини вперше з’являються зачатки 

відчуття відповідальності. Це пов’язано з формуванням найпростіших ціннісних 

уявлень відносно того, що добре чи погано. Виникають переживання 

задоволення. Радості при вдалому виконанні своїх обов’язків і засмучення при 

відхиленні від встановлених норм. Цього роду емоційній переживання 

виникають, в основному, при взаємодії дитини з близькою йому людиною й 

поступово поширюються на більш широке коло людей. 

За період дитинства особливості емоцій (їх сила, протяжність, стійкість) 

змінюються в зв’язку з змінами загального характеру провідної діяльності 

дитини і її мотивів, а також в зв’язку з ускладненням стосунків дитини з 

навколишнім світом. Разом з переживанням задоволення чи незадоволення. 
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пов’язаних з задоволенням безпосередніх бажань, у дитини виникають більш 

складні відчуття, викликані тим, наскільки добре вона виконала свої обов’язки, 

яке значення мають їхні дії для других людей і в якій мірі дотримуються нею і 

навколишніми нормами і правилами поведінки. 

Однією з умов виникнення у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

складних емоцій є взаємозв’язок і взаємозалежність і взаємозалежність 

емоційних і пізнавальних процесів – двох найбільш важливих сфер його 

психологічного розвитку. 

Цікавими також є досліди С.В. Корницької, за даними яких діти раннього віку 

надають перевагу безпосередньоемоційному спілкуванню у вигляді спільної з 

дорослим діяльністю; у період здійснення переважної форми спілкування у дітей 

виявляється активне позитивне та вибіркове ставлення до дорослого партнера 

(сторонній дорослий викликає у дитини негативне ставлення); спілкування 

небажаної форми, особливо після бажаної, викликає нервове збудження і 

негативні емоційні прояви у дітей, ставлення до дорослого набуває в цей період 

подвійного характеру [11]. 

Виховання відчуттів у дитини повинно служити перед всім формуванню 

гармонійно розвинутої особистості, й одним з показників цієї гармонійності є 

певне співвідношення інтелектуального й емоційного розвитку. Недооцінка цієї 

потреби, як правило, веде до перебільшеного, одностороннього розвитку якоїсь 

однієї якості, частіше інтелекту, що, поперше, не дає можливості глибоко 

зрозуміти особливості самого мислення й керування його розвитком, подруге, 

не дозволяє до кінця вияснити роль таких сильних регуляторів поведінки дитини, 

як мотиви й емоції. 
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Актуальність. Однією з характерних особливостей професійної сфери 

працівників останнім часом прийнято вважати формування синдрому 

емоційного вигорання. Все частіше психологам доводиться спостерігати 

ситуації, коли працівник обтяжений умовами праці і професійними обов’язками. 

Вони складають такі екстремальні стресові умови праці, які вводять працівника 

в стан постійної підвищеної фізичної і психічної напруги, що стає викликом для 

здоров’я, впливає на його психофізіологічні функції, працездатність і виступає, 

як виявилося, особистістно руйнуючим фактором.  За даними американського 

Національного інституту проблем здоров'я і професійної безпеки (NIOSH), 

сьогодні у світі понад 35 млн. Людей страждають від проблем, пов'язаних з 

професійним вигоранням. Результати досліджень, проведених консалтинговою 

групою «My Voice», свідчать, що британські компанії щорічно витрачають 

близько 13 млн. Фунтів стерлінгів для оплати працівникам, які захворіли через 

всіляких професійних перевантажень. Потреба у вивченні цього явища 

дозволить скоректувати ергономічні умови організації праці, розробити систему 

психологічного супроводу та тренінгів для працівників різних професій. 

Мета статті – здійснити теоретико-методологічний аналіз особливостей 

професійного вигорання працівників. 

Вперше термін «емоційне вигорання» зустрічаємо в статтях американського 

психопатолога Герберта Фреденберга в 1974 році, в яких викладено опис  груп з 

числа працівників, які відчували поступове емоційне виснаження, втрату 

мотивації до основного виду діяльності і зниження працездатності [1]. 

У зарубіжній психології це питання в теоретичних і прикладних роботах 

описано більш широко (Д.Брайт, Ф.Джонс, К.Кондо, Є. Махер,Р.П. Мильруд, 

А. Пайнс, Г.А. Робертс, К. Роджерс, Г. Сельє, П.Торнтон, Г.Фрейденбергер ін.), 

проблема вигорання у вітчизняній психології представлена не чисельними 

дослідженнями таких вчених, як В.В. Бойко, Н.В.Водоп’янова, Н.В. Гришина, 

Е.Ф. Зеєр, В.Е. Орел, Т.В. Форманюк та ін. 

На відміну від професійної деформації, психічне вигорання частіше 

зараховують до повного регресу професійного розвитку, оскільки воно охоплює 

особистість в цілому, руйнуючи її і негативно впливаючи на ефективність 

трудової діяльності. Аналіз суб'єктивних відчуттів людей, що знаходяться на 

стадії емоційного вигорання, свідчить, що вони відрізняються від аналогічних 
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відчуттів, пов'язаних з «нормальної» фізичною втомою. Явище емоційного 

вигорання, по-перше, безпосередньо пов'язане з професійною діяльністю, а по-

друге, є незворотнім і не зникає після сну і інших форм відпочинку. 

Психологічної наукою заперечується ототожнення зазначеного феномена з 

такими станами, як депресія, втома, стрес [2]. 

В. Орлом узагальнено та визначено такі ознаки професійного вигорання [3]:  

- відчуття байдужості, емоційного виснаження; 

- деперсоналізація; 

- відчуття власної некомпетентності, недостатнього професійної 

майстерності, невпевненість в позитивних результатах професійної діяльності. 

Г. Фреденберг відмічено, що особи, які найбільше піддаються емоційному 

вигоранню, схильні значною мірою до співчуття, гуманності, є ідеалістами, 

інтровертами і володіють зниженим рівнем психічної стійкості. Також в «групу 

ризику» входять: 

- професіонали, робота який пов’язана з частим спілкуванням з іншими 

людьми (вчителі, медики, поліцейські), 

- робітники, які переживають постійний внутрішньоособистісний конфлікт 

(погані умови праці, замала чи нерегулярна заробітна праця, боязнь втратити 

роботу, місце проживання та ін.), 

- професіонали в нових умовах праці, 

- професіонали, які проживають у мегаполісах, бо їм постійно доводиться 

взаємодіяти з великою кількістю незнайомих людей. 

Однак перебування людини в зазначеному стані залежить не тільки від його 

індивідуально-психологічних особливостей. Явище емоційного вигорання 

насамперед пов'язано з організаційними факторами. 

Сучасні дослідження визначили, що формування у працівника синдрому 

професійного вигорання проходить три основні стадії. 

І стадія – на рівні виконання функцій, незалежної поведінки, забування в 

потрібний момент слів, термінів, фактів внесення записів до реєстрів і т. д. 

Виникають перебої у виконанні простих рухових дій. Залежно від характеру 

діяльності, ступеня нервово-психічного навантаження, індивідуально-

психологічних особливостей перша стадія може формуватися протягом 3-5 років 

з початку певної діяльності; 

ІІ стадія – зниження зацікавленості в роботі, потреба в спілкуванні (в т. ч. за 

межами роботи), зростання апатії, невдоволення. На цій стадії стає помітним 

поява негативних психофізіологічних проявів, таких як головний біль, 

збільшення систолічного тиску, біль в тазу і т. п. Збільшується кількість хвороб 

дихальних шляхів, проявляється підвищене роздратування. Період формування 

даної стадії в середньому - від 5 до 15 років; 

ІІІ стадія – безпосередньо особистісне вигоряння. Характеризується повною 

втратою інтересу до роботи і життя в цілому, емоційним спустошенням, 

відсутністю життєвих сил. Людина намагається якомога більше спілкуватися з 

тваринами, усамітнюватися. Можуть з'являтися суїцидальні думки, які в окремих 

випадках втілюються в життя. Посилюються негативні психосоматичні прояви і 

розлади. Ця стадія формується від 10 до 20 років. 
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Перейдемо до аналізу особливостей професійного вигорання у представників 

різних професій. 

О. Главацька [4] досліджувала особливості професійного вигорання 

соціальних працівників і визначила, що виникнення та розвиток синдрому 

залежить від віку, стажу роботи і статі працівника. Визначено, що професійне 

вигорання найбільш характерне для молодих недосвідчених соціальних 

працівників через завищені очікування щодо професії; щодо статі, то жінки 

більше схильні до появи й розвитку синдрому через велику кількість соціальних 

ролей та обов’язків. У чоловіків професійне вигорання тісно взаємопов’язане із 

переживанням міжособистісної самотності, низькою пізнавальною активністю і 

самоприйняттям. Дослідницею визначено, що соціальні працівники з високим 

ступенем професійного вигорання частіше уникають проблемних ситуацій, 

імпульсивних дій, використовують обережні стратегії поведінки, мають 

найнижчі показники особистісного адаптаційного потенціалу, поведінкової 

регуляції і нервово-психічної стійкості в порівнянні зі своїми колегами, що 

володіють низьким ступенем професійного вигорання. Зроблено висновки про 

те, що попередженню синдрому професійного вигорання соціальних працівників 

сприяє організація робочих пауз для емоційного розвантаження, оптимізація 

режиму роботи і відпочинку, навчання прийомам релаксації та саморегуляції 

психічних станів і конструктивних моделей доцільної поведінки. 

Г. Кизим [5] досліджувала особливості професійного вигорання практичних 

психологів різних вікових груп і встановила, що в різних вікових категоріях 

існують відмінності у структурі протікання емоційного вигорання. Неадекватна 

вибірковість емоційного реагування займає домінуюче місце в 

симптомокомплексі емоційного вигорання, незважаючи на різні вікові категорії. 

З віком симптом емоційно-моральної дезорієнтації прогресує. Найбільш 

потерпають від емоційного вигорання працівники вікових категорій 20 – 29 та 40 

– 47 років. У респондентів вікової категорії 20 – 29 років виникають складнощі 

у спілкуванні з більш кваліфікованими, авторитетними співробітниками. 

Недостатність досвіду роботи та невміння налагоджувати контакти з клієнтами 

є однією з основних причин вигорання. У респондентів вікової категорії 40 – 47 

років проблеми виникають унаслідок переосмислення свого життєвого та 

трудового досвіду, нереалізованих планів та перспективи виходу на пенсію. 

Психологи вікової категорії 30 – 39 років є найменш ураженими емоційним 

вигоранням. Основними чинниками емоційного вигорання практичних 

психологів Г. Кизим називає тривожність, фрустрацію, агресивність; ригідність; 

конфліктність. 

Н. Пузак [6] зауважує, що високий ступінь розвитку синдрому професійного 

вигорання у фармацевтичних працівників зумовлений особливостями їх 

професійної діяльності, зокрема потужністю спілкування на робочому місці зі 

значною кількістю хворих або пацієнтів, які перебувають у проблемних 

ситуаціях; незахищеністю від їх недоброзичливої поведінки, необхідністю 

стримувати емоції, неможливістю відмови у спілкуванні, тривалістю робочої 

зміни тощо. Основними наслідками професійного вигорання у фармацевтичних 

працівників є: зниження результативності роботи, погіршення здоров’я та 
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психоемоційного стану, плинність кадрів, порушення дисципліни, зниження 

якості надання медичної та фармацевтичної допомоги та послуг. Головні 

чинники, що впливають на виникнення синдрому «вигорання» розподілені 

Н. Пузак на особистісні та ситуативні. Ситуативні чинники впливають на 

психічне виснаження більше, ніж особистісні. Найбільш вразливими є ті 

співробітники, які відчувають занадто велике робоче навантаження та 

міжособистісні конфлікти протягом тривалого часу. Психічне виснаження, у 

свою чергу, програмує професійний стрес, який визначається як проблема 

важких (невирішених) ситуацій у взаєминах і структурі міжособистісної 

взаємодії, а також як проблема нечіткого визначення соціальних ролей і функцій, 

недостатньої емоційної підтримки з боку колег та керівництва. 

На відміну від інших професій соціальної сфери фахівці екстремальних 

професій у більшій мірі були досліджені вітчизняними психологами в контексті 

проблеми професійного вигорання. Так це питання висвітлено у працях 

С. Бочарової, С. Данилишиної, О. Мірошніченко, Б. Смирнов, С. Руденко, 

В.Шапарь та ін. [7-9]. При вивченні соціально-психологічних і індивідуальних 

характеристик особистості співробітників з ознаками емоційного вигорання, що 

мають відношення до екстремальних умов, виявлено, що більшості 

випробовуваних властиві такі характеристики: суперечлива мотивація, 

спрямована на досягнення успіху, і прагнення до збереження контактів і свого 

соціального статусу; нестійка емоційна сфера, гнучкість в побудові відносин з 

людьми з тенденцією надавати велике значення своєї соціальної позиції. Крім 

цього, вміння легко вживатися в різні соціальні ролі, не завжди цілеспрямована 

активність, знижена витривалість до стресу, прагнення знаходити причини 

невдач в діях інших людей, риси демонстративності; при перенапруженні – 

функціональні порушення, труднощі професійної та соціальної адаптації і т.д. В 

цілому відзначений несприятливий прогноз у вигляді невротичного розвитку: 

посилення прояви акцентуйованих рис характеру, загальне зниження 

адаптаційних можливостей, дезадаптація, психосоматичні порушення. 

Для службовців екстремальних професій характерна потреба в визнання 

своїх кращих якостей оточуючими людьми. Оптимальною умовою професійної 

та соціальної адаптації випробовуваних є робота, що дає можливість широких 

контактів, емоційної залученості, рухової або громадської активності. Необхідно 

відсутність жорсткого режиму, заходів, спрямованих на обмеження і 

придушення особистості, тобто занижують самооцінку. 

Також встановлено, що особистісні особливості випробовуваних за деякими 

параметрами не відповідають висунутим їм професійним вимогам, ускладнюють 

або виключають можливість швидкої соціальної і професійної адаптації, а 

значить, ризик виникнення синдрому емоційного вигорання тут, безсумнівно, 

високий. 

Аналіз результатів дослідження особистісних особливостей представників 

екстремальних професій «які вигоряють» показує, що спільними для них є 

тенденція до накопичення напруженості, невротичні зміни особистості з 

вираженим механізмом переносу. Все це - несприятливі для особистості зміни, 

що знижують її адаптаційний потенціал в соціальних відносинах, діяльності, що 
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порушують взаємодію з оточуючими в складних екстремальних ситуаціях. В 

кінцевому підсумку це призводить до виникнення симптомів вигоряння або 

інших порушень. 

З результатів типологічного аналізу вивчення ціннісної сфери представників 

екстремальних професій, проведеного І. Малишевим [10] слідує, що найбільшу 

актуальність для особистості фахівців з високим рівнем вигорання мають 

цінності «щасливе сімейне життя» і «здоров'я», які свідчать про виникаючі 

проблеми в зв'язку з наростаючим синдромом. Такі цінності, як «наявність 

хороших і вірних друзів», «краса природи і мистецтва»,«творчість», які 

компенсують, знижують негативний вплив вигоряння, мають меншу роль у 

вигоряючими фахівців. У свою чергу, дані цінності мають середню значимість 

чи актуальні для співробітників з низькими характеристиками вигорання. 

Розвиток синдрому емоційного вигорання в чому пов'язане з комплексом 

соціально-психологічних та індивідуальних особливостей особистості, які 

відображаються в її низькій стресостійкості, зниженні адаптаційних 

можливостей при психоемоційних навантаженнях, в труднощах соціальної і 

професійної адаптації. Особистісні особливості співробітників з ознаками 

вигоряння, службовців в екстремальних умовах, мають відмінності в порівнянні 

з тими, у кого цього синдрому немає: виявлені риси особистості (соціальна 

пасивність, стримування активної самореалізації, інертність в прийнятті рішень, 

незадоволеність і песимістична оцінка своїх перспектив, егоцентризм і т.д.), які 

сприяють виникненню синдрому. У характеристиках особистості фахівців з 

ознаками емоційного вигорання відзначені невміння швидко включатися в 

соціальне середовище і діяльність, нездатність вирішувати конфлікти 

конструктивним чином і ін. 

Також доведено, що професійне вигорання є чинником загострення 

психосоматичних проблем. Н. Самоукина [11] і деякі інші автори висловлюють 

обґрунтовану думку, що професійне вигорання є однією з основних причин 

зниження тривалості життя людей. 
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       Сучасний стан розвитку суспільства, який визначається постійним 

нарощуванням темпу соціальних та технічних змін в ньому, потребує  

сприймання людиною все більших об'ємів інформації, нарощування якої йде за 

геометричною прогресією, і вимагає все більшої уваги до наукового напряму, 

який досліджує емоційну сферу людини, вивчає його інтелектуальні особливості 

з метою підвищення ефективності роботи кожного окремого індивіду і сумісної 

праці у колективі (команді). 

Сприйняття внутрішнього світу людини, з акцентом на розумі, а не на 

почуттях, створює ситуацію, коли почуття та емоції залишаються поза 

свідомістю, а це, своєю чергою, породжує внутрішню напруженість, скованість 

і навіть різні захворювання. Однак ще на початку двадцятого сторіччя психологи 

визнавали, що для вивчення інтелекту необхідно звернутися до схеми 

внутрішніх відділків головного мозку, які забезпечують розвиток окремих 

інтелектуальних здібностей.  

Питання емоційної особливості людей та їх реакцій на події досліджувались 

багатьма вітчизняними  та зарубіжними науковцями, зокрема Д. Майером,           

П. Саловей, Д. Гоулменом, М. Ке де Врі, М. Селігманом, М. Акімовою, Ш. Берні 

та іншими [1-5]. Саловей і Майер започаткували дослідження діяльності, 

спрямованої на вивчення особливостей емоційного потенціалу. Вони визначили, 

що люди, які легко розпізнавали емоції інших, легко пристосовувались до змін 

навколишнього середовища і створювали підтримуючу їх систему соціальних 

відносин. Широке розповсюдження розуміння людиною емоцій отримане і 

завдяки роботам Деніела Гоулмена і Манфреда Ке де Врі. Ке де Врі стверджував, 

що розуміння мотивацій – своїх та інших людей, є важливим фактором у 

вивченні питань лідерства. Він виділяє три найбільш важливих допоміжних 

навики, які формують емоційний потенціал: 1. властивість активно слухати, 

2. розуміти невербальну комунікацію і 3. адаптуватись до широкого спектра 

емоцій.  

Дослідження Ш. Берна від 2001 року показали, що існують деякі незначні 

відмінності в характері розвитку емоційного прояву у чоловіків і жінок. В загалі, 

чоловіки більше схильні подавляти свої почуття, разом з тим вони висловлюють 

агресію прямо, жінки ж проявляють агресію вербально або поверхнево, але 
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більше схильні до прояву почуттів. Манфред Ке де Врі дає основні 

характеристики людей з високим емоційним потенціалом. Такі люди найбільш 

схильні до стійких міжособистісних відносин, краще можуть мотивувати себе та 

інших, найбільш активні, новатори і творці, більше ефективні в лідерстві, краще 

працюють в умовах стресу, краще справляються зі змінами, перебувають у 

більшій гармонії із самим собою. 

        Мартін Селігман показав, що менеджери, які настроєні оптимістично, 

ефективніші, їх дохід перевищував дохід тих менеджерів, які  були не схильні до 

прояву емоцій. Деніел Гоулмен виділив п’ять складових емоційного інтелекту, 

які в подальшому були зведені до чотирьох: 1. самосвідомість, 2. самоконтроль, 

3. соціальна чуйність і 4. управління відносинами. 

Функціонування будь-якої організації пов’язано із взаємодією двох 

складових: засобів діяльності і робочої сили. Здатність підприємства створити 

ключові цінності, що об’єднають зусилля всіх структур того чи іншого 

підприємства, є одним з найглибших джерел процвітання підприємств. 

Формування ключових цінностей чи принципів діяльності підприємства має 

своєю головною метою створити в уяві суспільства і в очах його співробітників 

позитивний образ, який визначається “філософією” відносин. Ці принципи, 

об’єднані в систему і визначаються як “кредо” підприємства та його “символ 

віри”. Організаційні цінності спрямовані на задоволення потреб членів 

організації і визнаються в якості таких більшістю членів організації. Цінності 

формуються в результаті усвідомлення соціальним суб’єктом своїх потреб, які 

визначають поведінку кожного співробітника. Усвідомлення індивідами змісту 

ціннісних установок утворює мотив діяльності, що дає змогу соціальному 

суб’єкту співвідносити конкретні ситуації, у яких він діє, із системою цінностей, 

якими він керується у своєї поведінці. 

Установки орієнтують людину в соціальній дійсності, скеровують і 

стимулюють її діяльність. Цінності людини формуються з тих елементів, які 

мають над нею емоційну владу. Їх виробляє суспільство під час суспільно-

історичної діяльності і передає наступним покоління під час соціалізації: 

навчання, виховання тощо, наприклад: смисложиттєві (уявлення про добро і зло, 

щастя, мету і сенс життя), універсальні (здоров’я, особиста безпека, добробут, 

родина, родичі, освіта, кваліфікація, правопорядок), спільного визнання 

(працьовитість і соціальний стан), міжособистісного спілкування (чесність, 

безкорисливість, доброзичливість), демократичні (свобода слова, національний 

суверенітет) [6]. 

Люди чи суспільство загалом, перш ніж щось створити, виробляють у своєї 

свідомості модель майбутнього об’єкта, визначену мету, досягненню якої 

підпорядковують усю свою діяльність. Створити гармонійну, ефективну 

організаційну культуру без розуміння цієї моделі перетворюється в 

непродуктивні дії. 

Інтенсивна глобальна конкуренція вимагає від керівників уміння добиватись 

відданості службовців, які повинні робити свою роботу так, ніби це їх власна 

компанія. У разі ефективного використання людських ресурсів та вірного 

вирішення конфліктних ситуацій виникає прорив, синтезується енергетичний 
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ефект, коли отримується набагато більше за очікуваний результат, а організація 

стає стійкішою до зовнішніх факторів впливу. Працівники підприємства 

починають розуміти один одного миттєво, практично з півслова, перед ними 

відкриваються нові горизонти, від отриманих вражень появляються нові ідеї, і як 

правило, вони знаходять своє відображення в реальних та практичних рішеннях.  

Через емоційне захоплення між членами команди зникає фізичний простір, 

виносячи на поверхню властивості кожного, які дрімали в резервному стані. 

Коли люди відкриваються для взаємного впливу, то поводяться невимушено і 

природньо, стають більш чуйними і товариськими. Роздумуючи в голос з чітким 

вираженням логично-вербального мислення, співробітники досягають 

внутрішнього об’єднання і цілісності, створюючи нові сценарії, знаходять нові й 

нові варіанти рішень складних завдань. Саме емоції, а не знання породжують 

новий клімат, який забезпечує ефективність в управлінні організацією. 

Управління людьми, по-справжньому, відбувається тоді, коли вони від 

управління отримують задоволення, чого без управління їхніми емоціями, не 

досягти. Використовуючи навики, знання, досвід та особисті якості різних типів 

людей, суміщаються явно несумісні речі, ефективна взаємодія досягається за 

рахунок особливого емоційного стану співробітників. Емоції керівника, який 

контролює емоційне поле колективу, формуються залежно від ситуації, набутого 

досвіду та інтуїтивних дій. Слова, зміст та інтонація в реченні не мають великого 

значення. Це швидше прояв особливого енергетичного потоку у формі голосових 

повідомлень та харизматичної поведінки.  

Дотримуючись правил і вказівок можна навчитись слухати, співпереживати і 

розуміти оточуючих, використовуючи це в комунікаціях, але щоб управляти 

потужним емоційним полем колективу цього недостатньо. Важливі навички 

емоційної компетенції, які закладені в реакції на прояв емоції, що спрацьовує в 

частки секунди і вирішує рівень емоційної компетентності. Навчитись цьому 

майже неможливо, це складний і тривалий процес, оскільки він зачіпає глибинні 

мозкові центри. Це талант, який проявляється не в кожного, і досягнути його, 

отримавши тільки знання і перейнявши практику поведінки, не можливо. Він 

властивий людям з народження та розвивається впродовж всього життя, 

проявляється індивідуально і вимагає наявності певних складових характеру. 

Без емоційної складової менеджмент не може бути успішним, і саме, 

емоційна складова підвищує особисту ефективність управління персоналом. 

Емоційний стан керівника та співробітників впливають на психологічний клімат 

в колективі і тим самим на ефективність роботи організації. Топ-менеджмент 

поступово усвідомлює, що для ефективного управління співробітниками і 

компанією, загалом, необхідно поєднувати розумовий розвиток і накопичення 

емоційного потенціалу. Клімат в організації залежить від емоційного стану 

кожного її члена. 

Працюючи разом з іншими людьми у складі однієї групи, кожен член 

колективу виконує роль частки, участь якої визначається енергетичною 

складовою. Всі люди відрізняються один від одного, і відмінність, за 

правильного використання їх енергетичного потенціалу, може надавати тільки 

користь. Щодня, стикаючись з різними речами, люди відчувають радість, сум, а 
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події викликають позитивні чи негативні певні почуття, які мають особливе 

значення у самовизначенні кожної людини. Під час спілкування, люди 

відчувають певні відгуки душі, що до теми розмови чи співрозмовника. 

Вираження своїх емоцій, і вдале спілкування залежить саме від цього. Якщо 

людина отримує можливість виразити себе в прояві емоцій та почуттів, не 

зважаючи на ставлення інших, відбувається розгін психічної активності. Така 

взаємодія супроводжується відповідним емоційним станом і залежно від 

духовних цінностей і стану нервової системи, може зберігатись доволі тривалий 

час. 

Співробітники з легкістю обмінюються настроями, не здогадуючись  що є 

причиною їх взаємодії. Кожна людина в комунікаційній ланці активує приховане 

емоційне становище. Емоції становлять основну частину контакту між людьми, 

це свого роду пріоритет уваги як стимулятор в передаванні важливої інформації 

без необхідності висловлювати її словами. Мистецтво підтримувати відносини, 

як здатність впливати та переконувати інших, проявляється в умінні слухати і 

передавати переконливу інформацію, в залагоджуванні конфліктів, у веденні 

продуктивних переговорів, в насназі людей і груп, в умінні виступити 

ініціатором передових змін, в співіснуванні з іншими заради досягнення цілі. 

  Загалом можна визначити, що розуміння людиною того, що емоції 

впливають на всі її дії і є основою емоційної свідомості. Таке усвідомлення дає 

пояснення прояву непокірних почуттів, в моменти загострень зовнішніх 

факторів впливу. Погодження власних почуттів з почуттями оточуючих нас 

людей, має важливе значення для роботи в колективі. Це важливо у більшості 

професій і особливо там, де вимагається спілкуватись з приводу різного роду 

делікатних питань. Емоційне усвідомлення починається з настроювання на потік 

почуттів, який постійно присутній в кожній людині, та визнання того, що емоції 

здатні сформувати те, що люди сприймають, про що думають і що роблять. 

Також це і розуміння того, що почуття впливають на тих, з ким людина має 

справу.  

Людина, в якої емоційна свідомість розвинута достатньо добре, може 

словами їх описати та пояснити причину виникнення, а люди з низьким 

емоційним інтелектом, розпізнають прояв своїх емоцій, як правило, вже тоді 

коли їхні емоції виходять з під контролю. Темп сучасного життя залишає людям 

доволі мало часу на обдумування своїх емоцій та проведення самоаналізу дій, 

викликаних емоціями. Важливо розуміти те, що коли людина виявляється у владі 

емоційного пориву, від хвилювання страждає її властивість думати. Але часто 

емоції без коливань і зволікань допомагають вирішити проблему, яка виявилась 

нездійсненною для розуму. Гнів допомагає проходити через перешкоди, які не 

вдалось розумно обійти. У моменти погрози зі сторони, страх під час небезпеки 

наділяє надзвичайними силами, мобілізує і дає змогу викиду великої кількості 

енергії для захисту і опору. 

 Радість дозволяє утриматись від безкінечної паніки, яку спричиняють 

безвихідні ситуації. Емоційна компетентність вимагає шукати золоту середину 

між розумом та емоціями, які забезпечують благодійну допомогу в різних 

ситуаціях спілкування. Подавляючи емоції в приказному порядку, добиваються 
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протилежного ефекту, збудження підсилюється, а біль стає нестерпним. Не 

справляючись з переживаннями, люди намагаються подавити хоча б зовнішній 

прояв емоцій. Стрес, який зберігається в середині, впливає на весь організм 

загалом. Придушення емоцій належить до категорії свідомих дій, які неможливо 

назвати розумними, з погляду енергетичних процесів організму людини. Краще 

для здоров’я не встрявати в їх натуральний процес. Енергетичний емоційний 

процес об`єднує фізичне, духовне, інтелектуальне і соціально-емоційне в одне 

ціле, активність людей є основною мотивацією і стає сама по собі їм 

винагородою. 

В сучасній Україні відбуваються глибокі соціально-економічні та духовні 

зрушення, що сприяють утвердженню людини як найвищої соціальної цінності. 

Велика увага приділяється різнобічному розвитку здібностей особистості, 

задоволенню її широких потреб, забезпеченню гармонізації міжособистісних 

стосунків. Наскільки будуть реалізовані ці завдання на практиці - насамперед 

залежить від самої особистості, її здатності вільно орієнтуватися в соціальному 

просторі, бажання саморозвиватися, самовдосконалюватися, самонавчатися і 

самореалізовуватися. 
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Stereotyping mechanisms are part of mythological thinking [1], the content of 

stereotypes depends on a specific culture and is transmitted in the process of 

socialization, in the family, then in the course of the so-called “hidden curriculum” in 

preschool educational institutions and schools, then strengthened by the mass media, 

public opinion, etc [2]. Gender stereotypes are one of the factors that contribute to the 

gender gap in education, prejudice and discrimination [3]. So, it seems important to 

look into the matter of the process of stereotyping on the educational level and 

overview the problem of it from the women side. In order to understand if there is such 

a correlation, we interviewed 1st year students. All the students were from families 

with a fairly high level of income and socio-economic status in their country, which 

provided them with the opportunity to receive higher medical education. The girls were 

asked 17 questions about their childhood, school life, the attitude of parents towards 

siblings depending on gender, the attitude of school teachers to female and male 

students, success in the Olympics and competitions, aptitude for various subjects, role 

models and cases of discrimination. Most of the girls emphasized their own privilege 

in comparison with their peers, since they had the opportunity to study, and their 

families supported their professional choice. They denied the facts of discrimination, 

with the exception of one respondent who spoke about cases of rape and harassment in 

her social circle. However, three Indian students emphasize that many girls do not even 

realize that it is possible to get a higher education after school. Also, four out of five 

Indian girls and a student from Sudan claim the danger and will be locked out of the 

street after 7-8 pm. Clothing restrictions are described by 7 girls (India, Sudan, 

Morocco). A Dutch student of Arab origin, who has the opportunity to compare the 

situation in the country of residence and in the countries where she lived before (Syria, 

Dubai) talks about the special attitude towards boys in Arab countries in comparison 

with the Netherlands and the fact that boys in these countries look down at girls, this 

situation in her opinion, is rare in European countries. All respondents deny the 
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difference in the educational process, but at the same time, a student from Morocco 

told us that “with the same results and skills in mathematics, it was boys who were 

chosen for competitions between a female and a male student,” and when asked, “Why 

exactly?” We received the answer - “men are better at mathematics, they have a more 

technical mindset and they, perhaps, would have done better in extraordinary tasks”. 

An Indian respondent also talks about similar statements from teachers, but she herself 

believes that the talent in STEM is a natural difference between boys and girls. An Irish 

student talks about different attitudes towards pranks. Many respondents speak of 

communication with male friends as undesirable from the point of view of society. For 

example, a student of Arab origin from Israel argued that, in the opinion of her family, 

any friendship is normal, but those around her said that “that any meetings, frequent 

conversations have a good reason to think that you are in a relationship and have certain 

responsibilities.” this should lead to marriage.” Thus, even though there were no 

restrictions on the part of parents, social gender stereotypes still subconsciously 

interfered with a free attitude towards life. 

Thus, after analyzing the personal stories of the respondents and the literature, we 

can conclude that gender stereotyping still exist and continues to exist in any culture 

of the world and is a problem because it affects the level of confidence of girls in their 

power to achieve any objectivities and therefore their future life. 
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Automation as an area of the modern market has long been a separate area, which 

is extremely important in terms of improving productivity, comfort and safety. The 

most vividly mechanical automation systems developed in the era of the first 

industrialization. As soon as automation ceased to be just a kind of electromechanics, 

there was a topic of data transmission in order to implement the algorithm of process 

control. Electronic control devices have undergone a radical evolution over the last 70 

years, and each time the applied data transmission protocols have changed. 

The first generation of electronic control systems were centralized systems. One 

control node processes signals from all sensors and issues control actions to all 

involved actuators. The second generation - hierarchical systems. With the growth of 

the number of control tasks in complex systems, the amount of processed information 

increases significantly and the complexity of control algorithms increases. As a result, 

it is impossible to carry out management centrally, as there is a mismatch between the 

complexity of the managed object and the ability of any governing body to receive and 

process information. 

In addition, in such systems, we can identify the following groups of tasks, each of 

which is characterized by appropriate requirements for response time to events 

occurring in the controlled process: 

• tasks of data collection from the control object and direct digital control (reaction 

time, seconds, fractions of a second); 

• extreme control tasks related to the calculations of the desired parameters of the 

controlled process and the required values of the controller settings, with the logical 

tasks of starting and stopping units, etc. (reaction time - seconds, minutes); 

• tasks of optimization and adaptive process control, technical and economic tasks 

(reaction time - a few seconds); 

• information tasks for administrative management, tasks of dispatching and 

coordination on the scale of the shop, enterprise, planning tasks, etc. (reaction time - 

hours). 

Obviously, the hierarchy of management tasks leads to the need to create a 

hierarchical system of management tools. This division, allowing to cope with 

information difficulties for each local government, creates the need to coordinate the 

decisions taken by these authorities, ie the creation of a new governing body. At each 

level, the maximum compliance of the characteristics of technical means to a given 

class of tasks must be ensured. 
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In addition, many production systems have their own hierarchy, which arises under 

the influence of objective trends of scientific and technological progress, concentration 

and specialization of production, which increase the efficiency of social production [1]. 

Often the hierarchical structure of the control object does not coincide with the 

hierarchy of the control system. Thus, as the complexity of the systems increases, a 

hierarchical control pyramid is built. Managed processes in a complex object of 

management require the timely formation of the right decisions that would lead to the 

goals, would be taken in a timely manner, would be mutually agreed. Each such 

decision requires a corresponding management task. Their combination forms a 

hierarchy of management tasks, which in some cases is much more complex than the 

hierarchy of the management object. 

This requires a lower-level digital transmission protocol that provides exchange 

between the upper-level controller and the lower-level controllers. To collect data from 

the top-level controllers, a top-level protocol is used, serving the exchange between the 

workstation of the control system controller and the top-level controllers. 

The third generation of electronic control systems - distributed single-level 

systems. According to this ideology, each sensor and drive is equipped with a 

microcontroller, capable of processing the signal, implementing the control algorithm 

and communicating over the data network not only with the workstation, but also with 

each other to implement the distribution of the control algorithm. In other words, this 

generation of automation systems is fully in line with Sun Microsystems' motto 

"Network is a computer", which emerged in the era of the Internet. It is the peculiarities 

of the functioning of distributed automation systems that form the list of requirements 

for data transmission protocols for modern control networks. 

In 1990, the first official publication of the open protocol LonWorks took place. At 

the same time, a description of the EIB protocol was published in Europe. In many 

respects the protocols are similar and solve the listed requirements approximately 

equally. They differ in quantitative characteristics and priority requirements. For 

example, Lon Works at maximum versatility has a very relative reliability, and EIB 

has absolute reliability and noise immunity, but its scope is not so wide. 

An interesting and quite noticeable trend is the development of integration in the 

creation of process management systems. This means making efforts to create the most 

versatile devices, software products and technologies in general. This directly leads to 

the standardization of various manufacturers. Standardization is one of the main 

ideologies in the creation of data exchange protocols in engineering systems. 

The KNX standard has gained wide popularity in the construction of engineering 

systems for houses and small premises in particular. Its advantage in the interaction of 

devices that operate on this standard and are contained in one network. Thus, to build 

a microclimate control system in the room it is enough to have the appropriate 

equipment that implements these functions. 

Subscribers (devices) connected to the bus (network) can exchange information 

through a common transmission channel, bus. In this case, the information to be 

transmitted is packed in a telegram and transmitted by cable from the sensor (sensor - 

the sender of commands) to one or more actuators. Upon successful transmission and 

reception, each receiving device acknowledges receipt of the telegram. In the absence 
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of confirmation, the transfer is repeated two more times. If there is no confirmation 

after that, the transfer process ends. 

The transmission is performed by modulating the voltage in the network, and the 

logic zero is sent as a pulse, with an amplitude of approximately ± 6 V. The absence of 

the pulse is interpreted as a logic unit. Telegrams are sent in packets containing 8 

information bytes. Forwarding is synchronized with start and stop bits, there is a parity 

control bit. 

Thus, the KNX standard can be used not only for the exchange of data between the 

technical means of automation (TMA) of household appliances, but also for the TMA 

of small industrial facilities located locally on a small area and fed through a single 

electrical network. 
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 Підземні трубопроводи (ПТ) транспортують газ, нафту, воду, сировину і 

продукти хімічної промисловості. Впливи середовища викликають корозійні 

пошкодження трубопроводів. Це призводить до аварій і катастроф, обумовлює 

перебої поставок і втрати продуктів, що транспортуються, забруднення 

навколишнього середовища. 

Для підвищення надійності і продовження термінів експлуатації металевих 

трубопроводів використовують протикорозійний захист (ПКЗ) ізоляційними 

покриттями і катодного поляризацією. Щоб запобігти корозійним 

пошкодженням необхідно вчасно і у відповідних місцях налагоджувати ПКЗ, що 

вимагає періодичних діагностичних обстежень ПТ. 

 Традиційні контактні електрометричні методи обстежень ПТ з поверхні землі 

трудомісткі і недостатньо інформативні. Внутрішньотрубна дефектоскопія 

виявляє вже наявні пошкодження металу труби, але не дає необхідної інформації 

про стан захисту для запобігання корозії. Оперативність, ефективність і 

інформативність обстежень істотно підвищують використання безконтактних 

вимірювань струмів (БВС). 

 У результаті проведених досліджень у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. 

Карпенка НАН України розроблено нові способи і пристрої БІТ, створена 

інформаційно-вимірювальна система та технологія безконтактних обстежень 

ПТ. Створено нові захищені від електромагнітних завад портативні прилади ОРТ 

і ОРТ+В для визначення розташування струмопроводів і дистанційного 

контролю установок катодного захисту (УКЗ). Розроблено апаратура типу БІТ-

КВП і БВС (рис. 1) з системою позиціонування і електронною пам'яттю для 

безконтактних вимірювань струмів і глибини залягання ПТ, визначення 

географічних координат і автоматичного запису результатів вимірювань. 
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Рис. 1. Робота з аппаратурю БІТ-КВП (азимутальна орієнтація а)  

та БВС (радіальна б) при обстеженні підземного трубопроводу. 

 Створені прилади передані для використання в Україні, Російській федерації, 

Казахстані для діагностичних обстежень магістральних газо-, нафто-, продукто-

, водопроводів, підземних трубопровідних мереж та інших струмопровідних 

комунікацій. 

 БІТ дають можливість інтенсифікувати процес діагностування технічного 

стану протикорозійного захисту (ПКЗ) ПТ, здійснювати інтегральний (рис. 2), 

диференційний (рис. 3) і локальний контроль, визначати нові параметри (які 

важко або неможливо було визначати шляхом контактної електрометрії) для 

більш повної оцінки придатності об'єктів до експлуатації. Кількісні оцінки 

розподілу струму УКЗ між нитками і гілками трубопроводів за результатами 

безконтактних вимірювань показують стан ПКЗ (ізоляції і електрохімічного 

захисту) на різних ділянках трубопроводів, оскільки розподіл струму найбільш 

чутливий до опору ізоляції та середовища. 

Оперативно виявляємо місця незадовільною ізоляції ПТ, визначаємо 

перехідний опір «труба-земля» на різних ділянках ПТ та його складові - 

перехідний питомий опір ізоляційного шару і поляризаційний опір, який можна 

використовувати для оцінки швидкості корозії в реальних умовах експлуатації.  

 

Рис. 2. Розподіл струму УКЗ по гілках трьох ПТ за БВС.  
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Рис. 3. Розподіл перехідного опору «труба-земля»  

і виявлення місць пошкоджень ізоляції ПТ за БВС.  

Приклади використання БІТ при діагностичних обстеженнях ПТ описані у 

публікаціях авторів [1, 2]. Були виявлені місця і ділянки пошкоджень ізоляції 

магістральних трубопроводів і трубопровідних мереж в населених пунктах і на 

території підприємств. Отримано кількісні оцінки параметрів ізоляції на різних 

ділянках ПТ. Виявлено помилки підключень УКЗ до анодів і підзахисних 

об'єктів. Виявлено найбільш ймовірні місця корозії, в яких необхідний 

профілактичний ремонт для запобігання ушкоджень. 
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The parameters of modern solar arrays in conjunction with electric propulsion 

thrusters allow interplanetary missions within the inner Solar system to be performed 

in times comparable to the times of operations with liquid propellant engines, and 

expeditions to the outer Solar system in less time. Moreover, in both cases, the share 

of the payload in the total mass of the spacecraft, which starts from a low nearEarth 

orbit, is in this case higher. 

However, there is a problem in this case with the change in illumination and, as a 

consequence, the output power of the solar array with a change in distance from the 

Sun. Thruster running with timeconstant parameters corresponding to the greatest 

distance from the Sun would mean that at shorter distances only a fraction of the 

possible power produced is used. The optimum is the variation of thruster parameters 

with the coincidence at each moment of produced and consumed power. 

In this case, the variation of both the specific impulse and the mass flow rate is possible. 

However, such variations cannot be independent. 

When using a plasmaion thruster, it is necessary to comply with the criterion for 

the coordinated operation of two relatively independent units – the ionization chamber 

and the ionoptic system. Mass flow rate and discharge voltage should be varied so that 

at any time the equality determined by the ChildLangmuir law [1] is fulfilled. Also, 

unlike the missions "Pioneer10.11" and "Voyager1.2", the task is to approach the 

object with zero relative velocity for the landing of the lander, but not a meeting on the 

flyby trajectory – both the projections of the spacecraft velocity at the moment of 

rendezvous must coincide with the same ones for the object. 

The simplest way to ensure the fulfillment of this condition during the transition 

from a circular orbit to a circular one is to require at each point of the transition 

trajectory that the azimuth projection of the spacecraft velocity coincide with the local 

circular velocity and use the residual radial jet acceleration – for acceleration in the 

first section of the trajectory and deceleration in the second section. The change in the 

sign of the radial projection of the jet acceleration should occur at such a point of the 

trajectory so that at the moment of rendezvous the radial velocity of the spacecraft 

would be equal to zero. 

Calculations were made for a mission from a low Earth orbit to the vicinity of the 

main asteroid belt object (Vesta) at a rendezvous with zero relative velocity, taking into 

account the change in the power of the solar array with distance from the Sun, the mass 

of the spacecraft change as the propellant is spent and the change in the mass flow rate 

and accelerating voltage in accordance with the ChildLangmuir law. 
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One of the results obtained with specific power of solar array 100 W/kg is shown 

in Fig. 1 and table 1, where  – thruster specific impulse in the vicinity of the Earth; 

, , ,   – start mass of spacecraft and masses of power system, thrust 

system and payload;  ,  ,   – time of exit from terrestrial Hill sphere, time of 

interplanetary flight and total mission time. 

 

 
Figure 1. Mission to Vesta 

 

Table 1. 

Mission to Vesta 

 
, 

m/s 

, 

days 

, 

days 

, 

days 
  

0.1500 70000.00 1045.82 269.32 1315.14 0.3298 0.5202 

 

It can be seen that payload mass in our cases are higher than in maneuvers with 

liquid propellant engines. Mission durations are similar to last ones. 
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In recent years, there has been an intensive expansion of the areas of application of 

small unmanned aerial vehicles (SUAV). A huge selection of different circuit solutions 

is associated with both the scope and the tasks being solved, and with the aim of 

optimizing the flight characteristics of drones. The most common types today are 

quadcopter UAVs [1], aircraft [2] and mixed types [3]. The latter make it possible to 

take the best qualities of the other two types and solve the tasks assigned to them more 

efficiently. However, the design of these aircraft is problematic due to the complexity 

of circuit solutions, synthesis of algorithms and automatic control systems (ACS). 

Partially, these problems are solved by synthesizing mathematical models of UAVs, 

which make it possible to display the real dynamics of the control object. 

Determination of the aerodynamic characteristics of the designed aircraft is currently 

possible both by blowing in a wind tunnel and using various computer environments 

[4, 5]. The first method is more difficult to implement and has a number of 

disadvantages: it is often necessary to create a scaled model of the aircraft; the controls 

are in a static position; the influence of the ACS operation in flight on aerodynamic 

characteristics is not taken into account. 

The study uses a parametric method for identifying a small unmanned aerial vehicle 

«VERTIGO» [3, 6, 7]. Its design decisions were made on the basis of the need to create 

an aircraft-type SUAV with the ability to implement the following flight modes: hover, 

low-speed «helicopter» and cruise «airplane» modes. The drones can use both APM 

series 2.5 - 2.6 and newer controllers, and based on Pixhawk, or their own solutions on 

the Arduino platform. These microcontrollers are used both for the implementation of 

UAV control systems and as flight data logging devices for further research. 

Typical synthesis problems are based on the assumption that the configuration of 

the architecture, including the controlled process and the control device, are specified 

with an accuracy of controlled parameters. These parameters can be amplification 
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factors or time constants of the ACS, its individual parts (correcting devices). The 

studies were carried out in order to obtain a dynamically similar mathematical model 

of a drone for analyzing its stability and controllability characteristics, synthesizing the 

structure and control laws of an onboard ACS - autopilot. 

The data obtained can be used in the future in the synthesis of both optimal and 

adaptive automatic control systems of the SUAV «VERTIGO», which will improve the 

quality indicators of the aircraft in different flight modes. 
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Unmanned aircraft vehicle are aircraft vehicles that fly without a human on board 

[1], recently, has been used remotely piloted aircraft RPA or remotely piloted vehicle 

RPV as synonyms of unmanned aircraft UA. Exploratory research stage in general is 

referred to as the user requirements definition. In many industries, is common for 

research studies to lead to new ideas or enabling capabilities which the mature in to 

initiation of the new project [2]. Requirements are the foundations of the project. They 

form the basis for design, manufacture, test and operations. Each requirement carriers 

a cost. Its therefore essential that a complete, but minimum set of requirements be 

stablished early. Changes in requirements later in the development cycle can have a 

significant cost impact on the project, possibility resulting cancelation [3]. High 

populated cities present several problems which in future will growing up, in the 

context of Mexico City and traffic problems, organs transplant has been presenting 

several challenges given the distribution of the hospitals.  Now a days for emergency 

in transport of organs is used helicopter taxi services However, not all hospitals have 

heliports as part of their infrastructure, making it necessary to improvise in the landing 

operation and final distribution of the transplant organ. As part of the alternative 

solution is the implementation and integration into the airspace of Mexico City delivery 

drones. Answering this question is not easy since Mexico City not only has road traffic 

but also airspace.  

In the process of aircraft development, the fundamental part of the conceptual 

design is to understand the mission profile, since this analysis describes the flight 

trajectory and the actions carried out in flight, from the point of view of systems 

engineering, the analysis of CONOPS (Concept of Operations) helps us to obtain the 
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big picture of operation of the system to be designed and in consequence to define the 

requirements of the system and allocate the functions in the conceptual design process.  

In this section is analyzed the future system integration as a part of system of 

systems. The Mexican society of organ transplantation has involved in this future trend, 

and took part in order to understand the mission. Basically the organ has operative live 

of four hours in which they request at least transportation take two of them. Every 

organ has to be transported with the official identification of the legal use. User 

recommend to know the position of organ at least every half hour. Temperature have 

to be maintain no more than 15 degrees Celsius. The weigh varies from 100 grams to 

1 kilogram, the maximum volume is a box of height 15, width 15 and length 25. The 

future system must be capable to takeoff and landing from heliports as the maximum 

area and desirable from surface of 5 by 5 meters. The hospitals selected for the 

operation are: Magdalena de las Salinas, La Raza hospital, Salvador Surivan , Los 

Angeles Hospital.  

In order to analyze the operation of the UAS the mission was decomposed in stages 

creating user journey map based on user interviews and on-site operations. 

The Mission has divided in: organ reception (organ is packed and all the legal 

documents than accredits are packed as a part of the complete shipping); start and take 

off (the route delivery is selected and the takeoff is monitoring by operator line of sight, 

drone reach 20 meters of altitude and proceed with conversion and climb in airplane 

mode); cruise (the aircraft reaches cruise altitude and cruise speed; the operation is 

realized beyond line of sight monitoring in ground control station); landing (at the last 

200 meters of the route the aircraft proceeds to conversion mode and final part of 

mission is completed in helicopter mode and the second operator monitoring the 

landing); delivery (legal documentation and organ is take from the system and delivery 

to receiving medic).  

Given the current state of technology, the team decided to restrict daytime 

operations and in an environment conducive to the operation, the aircraft will be able 

to operate with winds of up to 10 m / s in conditions without rain. The aircraft will be 

able to operate in an altitude range between 50 and 120 meters above ground level. It 

is desirable that the future aircraft has a obstacle avoidance system.  

The configuration selected for this mission is the so called Vertical Take-Off and 

Landing (VTOL) - fix wing. Historically due to the maturing of unmanned aircraft 

system (UAS) developments and market insights the drone configuration was divided 

into two major groups: fixed wing and rotary wing. Fixed wing aircrafts take the 

advantage of high lift to drag ratio, power efficient flying, and high flight speed. 

However, runway open-field facilities are required in general for take-off and landing. 

Rotary wing aircrafts can take-off and landing vertically so that they do not need 

runway. However, the rotary wing aircrafts cannot perform the advantages that fixed-

wing can: high-speed and aerodynamic efficiency as well as reliability. Generally, fix-

wing aircraft configuration is used in missions which require to cover extended areas, 

due to the required energy for maintaining sustained flight multirotor has reduced 

endurance, but this configuration has shown to be more versatile in operation. Insight 

in the market shows that most of the operators over the world prefers multirotor 

configuration being the acquisition cost the most significant factor, following by cost 
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maintenance, availability of replacement parts and the portability. However, became 

evident in recent years that drone operators in order to reduce operative cost have 

sought solutions that would cover fixed-wing aircraft with similar versatile features. 

Basically, the term VTOL is referred to those aircraft which pose the ability to rises 

and descends vertically, it does no requires forward motion to rise or descend [4]. The 

operational advantage of VTOL aircraft is that they can hold a fixed position and 

altitude over the earth, this flight condition in called hover. Fixed-wing VTOL  UAV 

merge as a new promising trend, which can inherent the advantages of both and thus 

have the ability of vertical take-off and landing as well as high cruising speed and 

enhanced endurance. This enables the possibility of performing wider range of 

missions or same missions with better performance.  

The design approach of VTOL aircraft extension propulsion is also called 

simplistic [5] . Simplistic approach is the addition of the multirotor architecture to fix 

wing aircraft, therefore all the simplistic VTOL aircraft are modified versions of 

already existing aircrafts, this addition suppose a contradiction design problem due is 

clash of solutions, multirotor configuration is added to fixed wing in order to provide 

hover characteristics this solution carried out the reduction of performance of the initial 

configuration of the fixed wing and reduction of hover performance of the equivalent 

multirotor. 

Most of the countries are now grappling with the regulatory issues related to drones, 

as they would with any innovation that has implications for public safety therefore 

countries are struggling to append UAS into their aviation regulatory framework. The 

challenge for regulate UAS include the need to ensure that drones are operated safety, 

without harming public and national security, and in a way that would protect areas of 

national, historical, or natural importance also countries made efforts to address 

concerns regarding property and privacy right of landowners or other person impacted 

by the operation of drones [6] . Regulatory framework changes by country context, 

however most of them has similar elements differing with wide ranges on the level of 

restrictiveness of each element that are often dictated by the whether country favors 

promotion of new technology or safety-first approach. In the context of civilian drone 

use licensing aircraft registration, labeling and insurance are required for the operation 

of the drone those requirements practically have become standard for countries with 

drone commercial regulation. Several countries impose requirements according to 

country jurisdiction such as Flight authorization information, UAS Operator 

Qualification, Radio Communications, Safety features and spatial restrictions. Spatial 

restrictions has been a subject of interest and debate depending on the legislation of 

civil aviation having as a main point the restriction fly close to airports, other spatial 

restriction are flights over sensitive locations and historical monuments or historical 

parks. The spatial restriction which drastically reduce the operation in commercial 

UAS is the Visual Line of Sight (VLOS). Maintain VLOS is requirement within 18 

countries [7]. Efforts have been made to regulate Beyond Visual Line of Sight 

(BVLOS) in some countries, over all those who intend to use the UAS for parcel 

delivery. The regulatory framework constantly evaluated and is important the 

monitoring of international and local regulation, along with technology trends and 

security and safety incidents.  
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The concept of removing the aircraft’s pilot has made photogrammetry operations 

become safer for the protection of human lives and reduction of operational costs, 

however, this concept brings new challenges to be facing. According to [8] the 

reliability of UAS must be assured for the following reasons: if UAS fails mission fails 

it can mean the loss of information in photogrammetric applications and in 

consequence extra cost not profitable for company operations; if drone crashes, the 

injuries or fatalities might be caused; any loss or malfunctions of the system can result 

in loss of the service provided, loss of the facility and cost of repair or replacement. 

Risk is a central issue in technology management [6] the holistic point of view the 

risk is related to the reliability and failures in the system, pilot training, and safety 

procedures. In order to maintain the reliability on the system is necessary to understand 

the operation on the systems. One of the common tools for mitigate the risk is to 

understand the origin of the failure. 

Reliability has to be formulated in during system conceptual design. Poor design 

will cause uncertain in operations but is necessary to maintain the balance between the 

perception of the risk and the cost of the final system. Therefore, Design for reliability 

affects directly the UAS specification and in consequence, during conceptual design 

formulation and systems architecture design the reliability functions are allocated in 

component level. 

Allocate the fault tolerance function to the control system is a property in systems 

than increase the reliability in aircrafts , that means the UAV can demonstrate that 

despite the failure of some control component or lost component of the frame, UAV is 

able to continue operating without degrading safety, therefore in the conceptual design 

stage of the aircraft the fault tolerant control will play an important role for the 

definition of «without degrading safety» and determine the control strategy and in 

consequence position of the control components, as well as the allocation of functions. 
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The problem of desalination of natural, mine and other waters with high 

mineralization is quite complex. The problem is exacerbated by the fact that all known 

methods of water desalination, such as: ion exchange [1], membrane methods [2], 

electrodialysis [3], are accompanied by the formation of concentrated solutions, the 

processing of which is quite complex and economical costly. When concentrations of 

saline solutions reach above 50 g/dm3, ion exchange, electrodialysis and membrane 

methods are generally unsuitable for use. 

From previously published scientific works on the desalination of natural and 

wastewater, it is seen that any of the known methods of water desalination should be 

used at a concentration of mineral salts in water less than 3.0%. This concentration is 

the limit for both ion exchange and membrane methods. The use of evaporators [4] and 

dryers [5] is a costly and economically impractical way. In the case when the extracted 

minerals need to be dumped in a landfill, the problem only becomes more complicated, 

because soluble mineral salts are not allowed to be placed in conventional landfills, 

and the creation of special sealed landfills for such waste is too expensive. 

There is one option to solve the problem of processing salt concentrates - the 

production of reagents or materials suitable for use. Solutions containing sulfate ions, 

calcium and magnesium ions are easy to process to obtain binders and building 

materials. However, the processing of sodium chloride solutions is a much more 

complex problem. The most economically feasible way to process them is to obtain 

iron chloride [6, 7]. There are almost no publications on obtaining aluminum chloride 

from concentrates. The main aspects of obtaining aluminum salts by electrodialysis are 

described in [8], but a number of problems remain unsolved. 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

460  

The aim of the work was to determine the parameters of the process of synthesis of 

aluminum chloride in the processing of waste containing solutions of sodium chloride. 

We used three-chamber electrolyzers with a chamber volume of 75-175 cm3 each. 

This electrolyzer contained: cation exchange membrane (MK-40), alloy steel cathode 

(12Х18Н10Т), aluminum anode (AD-0) and anion exchange membrane (MA-41). 

Weakly alkaline solutions of alkali (L = 50-70 mg-eq/dm3) were used in the cathode 

chamber, and weakly acidic solutions of hydrochloric acid (K = 0.5-50 mg-eq/dm3) 

were used in the anode chamber. The working solutions were solutions of sodium 

chloride with a concentration of 1700-1900 mg-eq/dm3. The area of the electrodes was 

0.12 dm2. The current was in the range of 0.25-1.00 A.  

When the concentration of NaCl solution in the working chamber below 50-100 

mg-eq/dm3, the solution was replaced by the original. When reaching the alkalinity in 

the cathode chamber of 1400-1700 mg-eq/dm3 it was also changed to the original with 

an alkalinity of 50-70 mg-eq/dm3.  

Obtaining chlorides and hydroxochlorides of aluminum is a very promising area of 

waste processing - solutions of sodium chloride of various concentrations. The process 

of dissolving aluminum is effective regardless of the concentration of sodium chloride 

in the working chamber. The use of anodes made of aluminum metal greatly simplifies 

the process. If the cathodes and anodes are separated by a working zone, both metal 

plates and metal shavings can be used as aluminum anodes. This significantly reduces 

the cost of production of aluminum coagulants. 

On the other hand, the process of obtaining aluminum chloride is complicated by 

the interaction of activated aluminum with water along with its anodic electrochemical 

cleavage. In addition, if the pH of the medium in the anode region increases, the 

formation of oxygen or active chlorine at the anode is possible, which can further 

oxidize aluminum. 

Obviously, the output of the main process - the synthesis of aluminum chloride, 

may depend on the anode current density. Therefore, in the first stage, we determined 

the yield of aluminum ions Al3+ and the yield of chloride diffusion depending on the 

anodic current density. 

In the first stage, the desalination process of a solution of sodium chloride with a 

concentration of 1700 mg-eq/dm3 was obtained to obtain aluminum chloride at a 

current of 0.25 A, at an anodic current density of 2.08 A/dm2. Diffusion of chlorides 

from the working chamber to the anode chamber is quite effective. The concentration 

of aluminum in the anode chamber increases faster than the concentration of chlorides. 

Obviously, in this case, aluminum partially interacts with water. This can be seen by 

increasing the pH of the medium in the anode chamber. 

This process reduces the diffusion of chlorides into the anode region. In addition, 

it affects the diffusion of sodium into the cathode region. It is obvious that the partial 

diffusion of protons into the cathode region causes an increase in alkalinity in the 

working chamber, which again reduces the efficiency of diffusion of chlorides into the 

anode region. After 50 hours of electrolysis, the difference in the concentrations of 

aluminum and chlorides in the anode region reaches 890 mg-eq. The pH level reaches 

4.36. This causes partial hydrolysis of aluminum with the deposition of Al(OH)3. The 

concentration of aluminum at 50-52 hours of electrolysis falls from 3230 mg-eq/dm3 
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to 1850 mg-eq/dm3. The current yield of Al3+ ions starting from the 8th hour of 

electrolysis exceeds 100%, which is due to the dissolution of aluminum when 

interacting with water. Diffusion of chlorides is quite effective. The current output 

reaches approximately 100%. Diffusion of sodium ions is less efficient. Although in 

some periods of electrolysis current yield in these processes reaches 95-100%. 

When the current increases to 0.5 A, the anode current density to 4.17 A/dm2, the 

process intensity increases. Although the current yield in the process of chloride 

diffusion is reduced to 90-96% (except for the last 4 hours of electrolysis), and the 

current yield of alkali in the cathode region is reduced to 80-90%, the dissolution of 

aluminum in interaction with water at pH - 2.21–3.20 is less significant compared to 

the previous experiment. 

The contribution of this process to the yield of Al3+ cations does not exceed 24.4%, 

and at certain stages of the process its contribution is less than 1%. As a result of 

electrolysis, an alkali solution with a concentration of 1300 mg-eq/dm3 was obtained, 

and the concentration of sodium chloride in the working chamber was reduced to 10 

mg-eq/dm3. 

When the current increases to 1 A at an anode current density of 8.34 A/dm2, the 

process speed increases even more. If at a strength of 0.25 A the concentration of 

chlorides in the anode region increases to 2345 mg-eq/dm3 in 50 h, then at a current of 

1 A the concentration of chlorides in the anolyte at 2691 mg-eq/dm3 is achieved in 7 

hours of electrolysis. The equivalent concentration of aluminum ions in the anolyte 

does not exceed 2697 mg-eq/dm3. This suggests that the dissolution of aluminum is 

due to electrolysis, and the contribution of chemical dissolution of aluminum is 

virtually absent. In 10 hours of electrolysis, a solution of aluminum chloride 

concentrating 3470 mg-eq/dm3 was obtained. 

The concentration of aluminum ions in the amount reaches 3884 mg-eq/dm3. This 

means that the contribution of the chemical process of dissolving aluminum does not 

exceed 12%. The pH of the medium does not exceed 3.0. This indicates that the 

resulting solution is quite stable and can be used as a coagulant for a long time. The 

yield of alkali current reaches 92%, and the diffusion of chlorides from the working 

chamber into the anode region - 99%. The yield of aluminum ions, taking into account 

the chemical dissolution of the anode, reaches 100.1–108.5%. 

Thus, when conducting electrolysis of sodium chloride solutions in a three-

chamber electrolyzers, they can be effectively desalinated to obtain solutions of 

aluminum chloride and alkali. The intensity of the process increases with increasing 

anode current density. 

With increasing anode current density increases the yield of aluminum chloride 

obtained by electrochemical dissolution of the anode, while with decreasing current 

increases the contribution of chemical dissolution of aluminum in acidified solutions. 

This increases the basicity of the obtained product, the pH of the solution, which 

reduces its stability, and may be accompanied by a pH > 5 precipitation of aluminum 

hydroxide. 
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Internet users frequently need to store, send, or receive private information. The 

most common way to do this is to transform the data into a different form. The resulting 

data can be understood only by those who know how to return it to its original form. 

This method of protecting information is known as encryption. 

A major drawback to encryption is that the existence of data is not hidden. Data 

that has been encrypted, although unreadable, still exists as data. If given enough time, 

someone could eventually unencrypt the data. 

A solution to this problem is steganography. The ancient art of hiding messages so 

that they are not detectable. No substitution or permutation was used. The hidden 

message is plain, but unsuspecting to the reader. 

Goal steganography is to hide the existence of the message, while cryptography 

scrambles a message so that it cannot be understood[1]. 
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 Figure 1. Steganography and Cryptography 

 

Least Significant Bit (LSB) 

LSB is a technique being used to embed a secret message into an image cover. 

Image pixels can be converted into binary form and secret message can be converted 

into ASCII in binary form also. A least significant bit of image pixel is substituted 

with one bit of secret message binary. The secret message must be converted into a 

binary format based on the ASCII code. 

The ASCII code for space is 32 and the binary of 32 is 00100000. Let suppose that 

the secret message is "A", and image pixels are {4, 134, 42, 78, 200, 33, 76 and 57}. 

The binary of the secret message is 01000001 and the binary of image pixels converted 

into binary form. One bit of the secret message embedded inside the least significant 

bit for one image pixel. 

LSB can be developed to become more secure. Our algorithm is similar to LSB, 

which converts the message and image pixels into binary form, but the difference is in 

substituting. The most significant bit (MSB) uses to decide the substituted bit of a 

message if it is the first bit of LSB or the second bit. Our algorithm is a protocol 

between the sender and the receiver. For example, when MSB is '1', it substitutes the 

first bit of the LSB and when MSB is '0', it substitutes the second bit of the LSB. This 

algorithm is called a development least significant bit (DLSB). 

Pixel Value Differencing (PVD) 

This section explains the PVD method for grayscale image suggested by Wu and 

Tsai. The two consecutive pixels of a non overlapping block have been considered for 

data embedding. The algorithm PVD are described below: 

1. Let the two consecutive pixels of an original image be Px and Px+1, where  

Px = 90 and Px+1 = 110. 

2. The original difference value d = |PX − PX+1| = 20 ∈ R3.  

The corresponding value of Ln = 16 and Un = 31. 

3. The number of bits to be embedded in this block, b = log2(Un − Ln + 1) =  4 bits. 

Let it be 10012 .  Now bd = 9. 

4. The new difference value d′ = bd + Ln = 25. 

5. The value m = |d′ − d| = 5. 
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6. At the extraction side, the stego-pixels P′x and P′x+1 can be obtained as Px= 88 

and P′x+1= 113. 

7.The difference d∗ = |P′x − P′x+1| = |88 − 113| = 25 ∈ R3. The secret data can be 

recovered as |d∗ − Ln | = 25 − 19 = 910 = 10012. 

GLM (Grey Level Modification) 

The principle behind the algorithm is to change the parity of the brightness value 

of an image in black and white representation. 1 bit of the hidden message is 

embedded in each pixel of the image. 

Embedding 

At the beginning, the brightness values of all pixels are made even by changing 

all odd values by 1. Then the parity of these values is compared with the parity of the 

data bits. For example, if the first bit of data is even (that is, equal to 0), then the first 

pixel does not change, if it is odd (equal to 1), then the brightness value changes to 

odd. 

Retrieving 

For each pixel containing the hidden message, a luminance value is determined. 

If it is even, then the corresponding message bit is 0, if it is odd, then 1[2]. 

MPV (Mid Position Value) 

In this method, the Arnold transform is first applied to the container image, then its 

position is calculated for each pixel p(i,j) = (i – 1)m + j. For each {p (i, j), the number 

of digits total_digits and the position of the middle sign are estimated 

mid_position = (total_digits/2) +1. Then the number is taken mid_value out of 

position mid_position in p(i,j) and the key is calculated key1 = p(i,j)mid_value. If this 

number exceeds the number of pixels in the image, then its remainder is taken from 

dividing by the number of pixels key1= key1 mod T. Then the decimal value is taken 

4_bit_dec last 4 bits of pixel number p(i,j) and is calculated key2 = (key1 

mod(4_bit_dec)) + 1. 2 bits of data are embedded in the p (i, j)-th pixel according to 

the rule: if key2 is even, then forward embedding is applied, if odd, then reverse. If 

key1 is even then two message bits are embedded, odd - complementary 2 bits are 

embedded. The inverse Arnold transform is applied to the resulting image. The flow 

diagrams of the processes are shown next in Figure 2. 

ADVANTAGES 

1. The advantage of steganography, over cryptography alone, is that messages do 

not attract attention to themselves. Plainly visible encrypted messages—no matter how 

unbreakable—will arouse suspicion, and may in themselves be incriminating in 

countries where encryption is illegal.  

2. This method featured security, capacity, and robustness, the three needed aspects 

of steganography that makes it useful in hidden exchange of information through text 

documents and establishing secret communication. 

3. Important files carrying confidential information can be in the server in and 

encrypted form No intruder can get any useful information from the original file during 

transmit[3]. 
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Figure 2. The process in the Sender’s side (Embedding); The process in the 

Receiver’s side (Extraction). 

 

In this paper, we have proposed a steganographic approach in image medium which 

masks the secret data bits. 

The state of the art was analyzed in the field of steganographic algorithms designed 

to hide information. As a result of this analysis, it was concluded that it is necessary to 

develop a steganographic algorithm that hides large amounts of data in still images of 

widely used graphic formats. 

Steganography has its place in security. It is not intended to replace cryptography 

but supplement it. Hiding a message with steganography methods reduces the chance 

of a message being detected. However, if that message is also encrypted, if discovered, 

it must also be cracked (yet another layer of protection). 
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Modern mechanical engineering envisages intensive development of topological 

optimization methods to be used in the automotive and aerospace industries, 

biomedicine and robotics, as well as in other industries [2]. This is facilitated by the 

spread of additive manufacturing methods and the availability of tools for topological 

optimization in modern CAD/CAE systems. This is provided by Autodesk Inventor 

and Fusion 360, Nastran, ANSYS, SOLIDWORKS, Siemens NX and Solid Edge, 

CATIA 3DEXPERIENCE, PTC Creo Simulate with built-in topological optimization 

modules in their arsenal [1]. 

Topological optimization can be applied to different design options. When 

designing parts based on the existing prototype, the shape, geometric dimensions and 

other initial data are used as input parameters for parametric optimization. When 

designing parts that have no analogues, methods of topological optimization allow 

specifying the array of material and design constraints, which are known in advance 

from the technical task and are necessary to provide operational parameters, to obtain 

the shape of the part, and then only correct it. This approach can significantly reduce 

the time spent on the development and analysis of concepts by the designer, as standard 

optimization methods, such as experimental modelling, can be applied only to the final 

version of a concept, and there may be many concepts. Thus, application of the 

advanced methods of topological optimization of surfaces in any design method makes 

possible to avoid a large amount of design work, while maintaining all technological 

and structural limitations, to ensure the strength of the structure and the minimum target 

optimization function. 

Topological optimization algorithms find the best placement of the material within 

a given objective function and system of constraints. The objective function may be a 

function of mass, volume, displacement or flexibility maximization/minimization. This 

ensure compliance with the specified requirements and satisfying a system of limits on 

the maximum allowable stresses, strains or displacements for a given material, or other 

operational limitations. For example, when minimizing the mass, the algorithm allows 

solving the problem of mass reduction and increasing the specific strength of the part. 
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In addition, this method of optimization allows obtaining fundamentally new complex 

forms of parts and structures, the implementation of which is impossible in manual 

mode. Complications of geometric shapes were not previously allowed due to the 

impossibility of their reproduction in practice caused by the limitations of traditional 

manufacturing methods, but modern methods of casting and additive production (eg, 

SLM (Selective Laser Melting) or DMLS (Direct Method of Laser Sintering)) solve 

this problem. 

It should be noted that the methods of topological optimization of body parts can 

be used for conceptual design or at the initial stages of design, as far as the 

technological requirements should be met in mechanical engineering.  

Let us consider the application of topological optimization for the detail of oil and 

gas mechanical engineering – cheeks and overlays of the УТБА-5-225 traveling block. 

Topological optimization was performed by SIMP-method. The SIMP-method 

envisages replacement of discrete design variables with continuous variables. After this 

replacement, a certain form of fine is specified to make the optimal design as a discrete 

one, so-called 0-1 solution, i.e. the optimal design should contain only areas with 

material – «1» and without – «0». 

As far as the design is based on the existing prototype, the shape, geometric 

dimensions and operational characteristics were used as input data to create a 3D model 

of parts and topological optimization using SOLIDWORKS (Fig. 1). The optimization 

criterion is the reduction of the mass of parts while maintaining stability and endurance, 

as well as equivalent stresses should not exceed the 80% of the yield strength for the 

given material. In order to perform topological optimization of the assembly, it was 

converted into a solid part, because the aforementioned software analyses only one part 

for the same part. That is, the contact parameters in the model are neglected. This 

transformation does not change the nature of the load on the parts, considering the 

placement of parts in the assembly. As Fig.1 shows, most of the part volume does not 

carry the load, but is structurally necessary to operate the assembly.  

Thus, the simulation result cannot be accepted as the final one, so the geometric 

shape was corrected (Fig. 2, a) after conducting an additional static analysis of the 

stress-strain state and analysing the plots of Mises equivalent stresses and the strength 

factor. Subsequently, the final check of the stress-strain state of the obtained parts was 

performed (Fig. 2, b). 
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a)     b) 

Figure 1. Three-dimensional model of parts (a) and the result of topological 

optimization with mass minimization (b) 

 

 
   a)      b) 

Figure 2. Correction of the geometric shape of the model (a) and the plot of 

equivalent stresses according to Mises (b)  

 

Thus, combination of methods of topological and parametric optimization made 

possible obtaining optimal designs of parts with minimum mass (cheek mass was 

reduced by 11%, and overlay mass was reduced by 25%) and the equivalent von Mises 

stress does not exceed 80% of the yield strength material. 

Topological optimization can also be applied to the problem of cavity dimension 

optimizing in microcells. However, the structures obtained by this method are complex 

from the technological point of view. Until recently, it was not possible to make porous 

materials, strictly maintaining the geometry of the microcells. Today, due to the 

development of additive technologies, topological optimization based on 

homogenization is experiencing a “second birth”, which allows us to move to a 

fundamentally new level of design. 

Today, engineering CADs have certain limitations of topological optimization 

tools for assemblies, in particular it is either impossible to apply topological 
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optimization for assemblies (for example, SOLIDWORKS, Inventor, etc.) or possible 

to apply for only one part of the assembly (for example, PTC Creo Simulate). In 

addition, the list of criteria for topological optimization in engineering CADs is often 

limited and, for example it is not always possible to find the optimal distribution of 

material in a given form to provide, the desired frequency characteristics (natural 

oscillations and their frequencies) while minimizing mass. It should also be noted that 

most engineering CADs use the method of solid isotropic material with penalization 

(SIMP). But today a number of researchers have proposed modifications of the SIMP 

method to work with multiphase or anisotropic materials, which in the future may 

expand the scope of topological optimization for conceptual design in mechanical 

engineering. 

Thus, we can summarize the following: 

- methods of topological optimization are more widely used in the areas those areas 

where the manufacture of parts is carried out using additive technologies or for two-

dimensional parts (disks, sprockets, etc.); 

- today the functionality of most engineering CADs allows to perform topological 

optimization of the design of parts taking into account a number of technological 

factors; 

- in most cases we are talking about the use of topological optimization of parts 

from isotropic single-phase materials, but today a number of solutions have been 

proposed to extend the topological optimization, for example, to two-phase materials 

or anisotropic materials; and 

- in some cases, topological optimization can be used to find conceptual solutions 

for the design of parts in mechanical engineering with subsequent correction of the 

design of the part to ensure design or technological requirements. 

Therefore, the methods of topological and parametric optimization are promising 

for designing of oil and gas parts and assemblies as it significantly reduces the cost of 

development and analysis of concepts by a designer. Besides, it avoids a large amount 

of design work, and withstand all technological and structural constraints, ensuring the 

strength of the structure and the minimum of the target optimization function. 
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The developments in the area of information security have been ever emerging. All 

the efforts in the development of better strategies for information security aim towards 

three basic outcomes; information availability, integrity, and confidentiality [1–3]. 

Cryptography is not only a science of applying complex mathematics and logic to 

design strong methods to hide data called as encryption but also to retrieve the original 

data back, called decryption. Deep learning is the method which is incorporated for the 

encryption and decryption process for the cryptosystem. Deep learning is the approach 

where we encrypt and decrypt data through various layers [4]. Cryptography had been 

in a silent existence for thousands of years, however, systematic study of cryptology as 

a science just started around one hundred years ago and deep learning is the latest 

science come into existence. Fast forwarding to the present, a lot of symmetric and 

asymmetric ciphers are used for encryption and decryption today in the modern world 

[5–8]. However, researchers have been trying to find a new computing model, in order 

to meet the requirements of the large amount of operation and storage, which can create 

an entirely new concept and method of information processing and DNA cryptography 

along with deep learning can play an effective role to meet these requirements. 

Cryptography is the science that secures data and communication over the network 

by applying mathematics and logic to design strong encryption methods. In the modern 

era of e-business and e-commerce the protection of confidentiality, integrity and 

availability (CIA triad) of stored information as well as of transmitted data is very 

crucial. DNA molecules, having the capacity to store, process and transmit 
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information, inspires the idea of DNA cryptography. This combination of the chemical 

characteristics of biological DNA sequences and classical cryptography ensures the 

non-vulnerable transmission of data. DNA molecules that have the ability to store, 

process and transmit information, inspire DNA cryptography ideas. It is a rapidly 

developing unconventional method that combines the chemical characteristics of 

biological DNA sequences with classical cryptography to ensure invulnerable data 

transmission. This innovative method is based on the concept DNA computing. DNA 

cryptography methodologies are not mathematically coded, so it may be too secure to 

be hacked easily. 

The DNA molecule, capable of storing, processing and transmitting information, 

inspires the idea of DNA cryptography. She is working on a concept for DNA 

computing that uses four bases, i.e. adenine (A), guanine (G), cytosine (C), and 

thymine (T), to perform the calculations. One of the advantages of DNA computation 

is the massive parallelism of DNA molecules. About 1018 parallel processors can be 

easily processed in vitro. Since the mathematical aspect of cryptography is replaced by 

DNA chemistry in the field of DNA cryptography, so this method is almost impossible 

to hack with conventional methods as well as quantum computing.  

Today, all over the world, various research works are being carried out either to 

improve existing methodology of DNA cryptography or to offer an innovative and 

innovative approach to this domain. In the next ten to thirty years, when DNA 

computers become commercially available, fifteen he will take over modern silicon 

technology[9].  

Besides the huge parallelism, DNA molecules also have enormous storage 

capacities. BUT a gram of DNA molecules consists of 1021 DNA bases, which is about 

108 terabytes. 

The advantages of DNA computing motivate the idea of DNA cryptography. 

Although DNA cryptography is at an early stage of maturation, but in the past few 

years several methodologies for the design of cryptosystems and steganography have 

been proposed. 

The DNA encoding of complete character set fulfilment should provide alphabets 

(uppercase, lowercase), numbers and special character. It is used to encode all the 

character set of the plaintext into DNA sequence. The ones which are available in the 

existing works are not complete and also do not help in enforcing security at the 

encoding phase itself. Akanksha Agrawal et.al proposes a mapping table which fulfills 

all the alphabet characters (uppercase, lowercase), Numbers, and special characters. 

But the mapping table is developed manually which is very easy to decode. In order to 

overcome this problem, we need to provide an encoding table which provides encoding 

sequences for the complete character set, which contains all the alphabets (uppercase 

& lowercase), numbers and special characters of 96 elements. Also, the generation of 

the encoding table should be based on a well-defined procedure which can be repeated 

any number of times to generate the encoding table instead of being a manual process. 

 In order to ensure a higher level of security, the encoding table should be generated 

new at periodic intervals or for every interaction session between the sender and 

receiver. Also providing different DNA sequences for every element of the character 
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set is important. This objective is not within the scope of any of the existing encoding 

table generation algorithms. 

The encoding of plaintext into DNA sequence should be unique for every element 

of the character set in every generation of encoding table in every session between 

sender and receiver. This requirement is not within the scope of any of the existing 

works. 

 In order to ensure attack resistance, the DNA encoding of the plaintext should 

provide a robust encoding scheme which is very difficult to decipher. In the existing 

works, the encoding is not robust due to manual formulation. 

The DNA encryption and decryption algorithm should be based on the biological 

processes which are simulated to adapt to digital computing environment. In the 

existing works, some cryptographic algorithms are purely biology laboratory 

experiment based which is not suitable to application in the digital computing 

environment. In some other algorithms, a partial of the algorithm is based on a 

biological process simulation whereas a part of it is based on modern cryptography. 

Since modern cryptographic algorithms have been broken using DNA cryptography, a 

complete algorithm which is completely based on simulation of difficult biological 

processes is required [10]. 

Triple stage DNA Cryptography  

 Soni et al. [Soni et al., 2013] proposed a new algorithm of DNA cryptography 

based on the concept of Moore machine in automata theory. The authors claim that the 

designed cryptosystem is more dependable and the security of this technique relies on 

the three encryption stages which use secret key, auto generated Moore machine and 

password.   

Automata theory can be defined as the study of abstract self-propelled devices 

which follow predetermined sequence of operations to solve computational problem 

automatically. Final state machine (FSM) is a type of automaton that can be defined as 

a machine with finite number of states and the automaton can be in exactly one state at 

any given time. Moore machine is a FSM which produces output depending only on 

the present state. It can be defined by a 6 tuple; 

M = (Q, ∑, ∆, δ, λ, q0) 

Where, 

Q is a nonempty finite set of states. 

∑ is a nonempty finite set of input symbols. 

∆ is a finite set of output symbols. 

δ is the input transition function, where δ: Q × ∑ → Q 

λ is the output transition function, where λ: Q → ∆ 

q0 is the initial state, where q0 ∈ Q. 

 

The algorithm proposed by Soni et al. [Soni et al., 2013] is briefly discussed by 

the following steps; 

Step 1: The input hidden message is first encrypted by using user generated/ 

dynamically generated secret key. 

Step 2: The encrypted data is converted into binary sequence. The binary data 

is partitioned in n number of blocks of size 256 bits each.  
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Step 3: The XOR operation is performed on the blocks. 

Step 4: The output of the XOR operation is converted into DNA sequence 

following the codebook-I (Table 1). 

Table 1. 

DNA Codebook-1 
Binary Value Code Binary Value Code 

0000 AA 0101 CC 

1000 AG 1001 CG 

0100 AT 0001 CA 

1100 AC 1101 CT 

0010 GA 0011 TA 

1010 GG 1111 TT 

0110 GC 0111 TC 

1110 GT 1011 TG 

 

Step 5: In this step Moore machine takes the resultant DNA sequence of step 4 as 

input and produces user password data as output. The transition table (Table 2) for 

generating user password data is given below.  

Table 2. 

State transition table for user password data generation 

Current 

state  

Next stage 
Output 

Input = A Input = G Input = T Input = C 

q0 q1 q7 q12 q17 Null 

q1 q2 q3 q4 q5 Null 

q2 q1 q7 q12 q17 W1 

q3 q1 q7 q12 q17 W2 

q4 q1 q7 q12 q17 W3 

q5 q1 q7 q12 q17 W4 

q6 q7 q8 q9 q10 Null 

q7 q1 q7 q12 q17 W5 

q8 q1 q7 q12 q17 W6 

q9 q1 q7 q12 q17 W7 

q10 q1 q7 q12 q17 W8 

q11 q12 q13 q14 q15 Null 

q12 q1 q7 q12 q17 W9 

q13 q1 q7 q12 q17 W10 

q14 q1 q7 q12 q17 W11 

q15 q1 q7 q12 q17 W12 

q16 q17 q18 q19 q20 Null 

q17 q1 q7 q12 q17 W13 

q18 q1 q7 q12 q17 W14 

q19 q1 q7 q12 q17 W15 

q20 q1 q7 q12 q17 W16 
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Step 6: The newly created user password data is again converted in DNA sequence 

following DNA codebook-II (Table 6). The resultant sequence is the final encrypted 

data which is sent to the intended recipient. 

 

Table 3. 
DNA Codebook-2 

Binary Value Code Binary Value Code 

W1 A W2 T 

W3 C W4 G 

W5 AG W6 AC 

W7 AT W8 GC 

W9 GT W10 GA 

W11 TC W12 TG 

W13 TA W14 CA 

W15 CT W16 CG 

Because of the multiple layers in the encryption methodology, the authors assert 

that the proposed algorithm is very difficult to break. The added advantage of the 

algorithm is handling a broad range of plaintext in terms of data size [11]. 

Time Analysis:  

Modern biological science is becoming gradually more digitized which is 

beneficial in cyberbiosecurity. Storage of genome information in electronic database is 

the keystone of modern digitized biotechnology. The increased use of computer in 

cyberbiosecurity and capability to manipulate DNA strands explore elevated risk in 

deliberate destruction of biological equipments and production of hazardous biological 

materials. So, with the development of DNA cryptography, we should keep eye on the 

possible pitfalls of budding technology[12] Therefore, it can be also used classical 

сryptographic techniques such as RSA, DES AES, Elliptical Curve Cryptography etc., 

are not secure enough and it also take much time for the process to take place. Due to 

this time complexity DNA Cryptography is emerged and time analysis of different 

cryptographic technique is shown in Figure 1. Elliptical Curve Cryptography technique 

consumes more time for both encryption and decryption when comparing with other 

cryptographic techniques DNA consumes less time for encryption and decryption. 

 
Figure 1. Time Analysis 
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DNA cryptography is a promising and rapid emerging field in data security. The 

conventional binary data uses two digits ‘0’ and ‘1’ to code information. But for DNA 

molecules, which is the natural transporter of information, data is encoded by four 

bases viz. ‘A’, ‘T’, ‘G’ and ‘C’. A few grams of DNA molecules have the capacity to 

restrain all the data stored in the world. Adleman has explored [Adleman, 1994] how 

the huge parallelism of DNA strands can concurrently attack the different aspects of 

the toughest combinatorial problem and solve it in polynomial time. DNA 

cryptography merges the massive parallelism and storage capacity of DNA molecules 

with the traditional methodologies of cryptography. At present, big tech giants, such as 

Microsoft, are taking initiative to commercialize DNA computers in near future. 

Hopefully, in coming ten to thirty years the virtually unhackable DNA cryptography 

techniques will be an effective alternative to classical cryptosystem[13].  

Modern biological science is becoming gradually more digitized which is 

beneficial in cyberbiosecurity. Storage of genome information in electronic database is 

the keystone of modern digitized biotechnology. The increased use of computer in 

cyberbiosecurity and capability to manipulate DNA strands explore elevated risk in 

deliberate destruction of biological equipment and production of hazardous biological 

materials. So, with the development of DNA cryptography, we should keep eye on the 

possible pitfalls of budding technology. 
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Енергетичний менеджмент – це безперервне і науково обґрунтоване 

управління енергетичними ресурсами підприємства. Впровадження системи 

енергетичного менеджменту (СЕнМ) починається з організації роботи окремих 

відділів та цехів підприємства чи організації, що дає змогу покращити їх загальну 

систему управління. Потрібно впроваджувати СЕнМ таким чином, щоб вона 

поступово виходила за межі підприємства та інтегруючись у відповідні галузі, 

давала б змогу підвищити рівень екологічної безпеки, тим самим забезпечуючи 

збалансований розвиток держави, об’єднавши екологічний, економічний та 

соціальний напрями (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Енергетичний менеджмент необхідний інструмент для 

збалансованого розвитку держави 

 

Основним завдання СЕнМ – є проведення комплексного аналізу 

енергоспоживання і впровадження дієвих енергозберігаючих заходів, 

направлених на постійне поліпшування системи. 

Стратегія державної політики розвитку економіки та соціальної сфери 

України [1] полягає у підвищенні рівня енергозбереження, що реалізується 

шляхом розробки нових енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних 

технологій, ефективних систем і засобів контролю за енергоспоживанням і 

СЕнМ 

Соціальний 

напрям 
Економічний 

напрям 

Екологічний 

напрям 

Збалансований розвиток держави 
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захистом довкілля від забруднення та впровадження інтегрованого 

енергетичного, екологічного та економічного менеджменту.  

Впровадження системи енергетичного менеджменту (СЕнМ) в Україні 

здійснюється відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 

50001:2020 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо 

використання» (ISO 50001:2018, IDT) [2]. Стандарт дає змогу підприємствам та 

організаціям провести попередній аналіз енергоспоживання та 

енергоефективності підприємства; на основі отриманих даних розробити та 

впровадити політику в сфері енергозбереження; встановити цілі і завдання для 

досягнення мети політики в сфері енергозбереження; вимірювати результати для 

встановлення рівня енергоефективності запроваджених заходів; постійно 

поліпшувати роботу системи енергетичного менеджменту. 

Під час впровадження та функціонування СЕнМ керівництво підприємств та 

організацій повинно ретельну увагу приділяти моніторинговим дослідженням, за 

відсутності яких буде фіксуватись недостатня ефективність від впроваджених 

заходів щодо енергозбереження. Відсутність з боку керівництва підприємства 

контролю та управління всіма аспектами, які були визначені під час 

попереднього аналізу енергоспоживання та енергоефективності підприємства 

призведе до зниження рівня енергоефективності та екологічної безпеки, що 

негативно позначиться на організаційних змінах у діяльності підприємства [3]. 

В основі розроблення плану заходів з енергозбереження підприємств чи 

організацій є підвищення рівня їх енергоефективності. Це можна досягнути лише 

застосовуючи прогресивні та економічно виправдані способи, які засновуються 

на використанні всіх видів енергії. Таким чином підприємство чи організація 

може швидко знизити величину діючих норм та скоротити використання 

паливно-енергетичних ресурсів шляхом правильного вибору енергоносіїв, 

зменшення кількості перетворень енергії, розробки раціональних схем 

енергопостачання, автоматизації енергопостачальних установок та підвищення 

якості енергоресурсів. 

Підприємства, які виробляють промислову продукцію повинні постійно 

контролювати та аналізувати дані щодо цільового показника енергозбереження, 

який розглядається як різниця між темпами змін узагальнених енерговитрат і 

обсягів виробництва промислової продукції в звітному періоді при порівнянні з 

роком, дані якого вибрані за основу для порівняння (базисний). 

Тому, перехід до збалансованого розвитку шляхом підвищення рівня 

екологічної безпеки (від локального до глобального аспектів) вимагає 

скоординованих зусиль в трьох основних напрямах (табл. 1). 
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Табл. 1 

Напрями досягнення збалансованого розвитку 

Напрям  Необхідні кроки 

Екологічна 

рівновага екосистем 

Збереження здорових, відновлення деградованих та 

знищених екосистем. 

Екологізація 

виробництва 

 

Перехід до використання екологобезпечних та 

енергозберігаючих технологій для істотного зниження 

обсягу використовуваних ресурсів і викидів 

забруднюючих речовин в розрахунку на одиницю 

виробленої продукції. 

Раціоналізація 

споживання 

 

Послідовне скорочення надмірного споживання 

природних ресурсів, припинення виробництва 

нав'язаних ринком потреб людини продуктів. 

 

Тому, важливо розвивати галузеві програми енергозбереження, які повинні 

обов’язково містити: показники використання паливно-енергетичних ресурсів та 

пріоритетні напрямки енергозбереження; заходи щодо реалізації основних 

напрямів енергозбереження із зазначенням очікуваних кінцевих результатів і їх 

економічної ефективності, в тому числі умовної річної економії і окупності 

планованих витрат і джерел фінансування; постійний аналіз фактичного 

споживання паливно-енергетичних ресурсів; оцінку використання 

енергоресурсів на рік розробки, прогноз їх споживання на рік реалізації 

програми; визначення резервів економії паливно-енергетичних ресурсів, 

обґрунтування найбільш важливих заходів енергозбереження, оцінку 

фінансових ресурсів, необхідних для досягнення цілей таких програм; очікувані 

техніко-економічні показники; методи та методики за якими можливо 

розрахувати ефективність від впроваджених заходів. 

Таким чином, впровадження системи енергетичного менеджменту є 

необхідним інструментом розвитку підприємств та організацій України. Чітке 

виконання вимог ДСТУ ISO 50001:2020 дасть змогу провести енергозберігаючі 

заходи, які призведуть до організаційних змін у середовищі підприємства чи 

організації шляхом покращення економічної, екологічної та соціальної 

складової, які є фундаментом збалансованого розвитку держави.   
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Абразивний інструмент як правило – зерна твердого зносостійкого матеріалу 

з’єднані іншим однорідним матеріалом (зв’язкою). В процесі  шліфування зерна 

інструмента періодично взаємодіють з деталлю. Знімають з неї шар матеріалу, 

зношуються, руйнуються. Руйнується зв’язка. Її руйнування супроводжується 

заміною одних зерен іншими – розташованими під ними. Встановлення 

раціональних умов зносу різальних кромок абразивних зерен, їх руйнування та 

руйнування зв’язки – задача. До неї входить задача визначення умов взаємодії 

зерен в інструменті.  

Напружений стан шліфувального інструменті досліджено достатньо глибоко. 

Разом з тим розподіл напружень в матеріалі інструменту, як в композитному 

матеріалі з дискретними шліфувальними зернами з’єднаними матеріалом з 

іншими механічними властивостями не досліджено.  

 Розглянемо інструмент, як регулярну об’ємну структуру з дискретних зерен 

з механічними властивостями, що залишаються незмінними вздовж осей 

координат  -  ортотропний композитний матеріал. Приймемо, що інструмент має 

форму паралелограму. В ньому в трьох ортогональних напрямках - в системі 

координат (і, j) зерна розташовані регулярно – рядами та в рядах. Кількість зерен 

в рядах M. Рядів N. Абразивні зерна мають форму паралелепіпеда його довжина 

(розмір вздовж осі x) - К. Його основа квадрат b•b. Розглянемо дію на абразивний 

інструмент сили P спрямованої вздовж осі х. Площина х=0 - робоча поверхня 

інструменту.  Приймемо, що пружність зерна в напрямку осі х дорівнює 

усередненій пружності  зерна та матеріалу зв’язки між зернами  в напрямку осі 

х. З умови рівноваги зерна малої довжини dx навантаженого поздовжніми силами 

та по поверхні якого діють дотичні навантаження.  

,                                   (1) 

де b – розміри перетину зерна;  

;     (2) 

( )1 1 1 2 1 2 0i,j ,i , j ,i , j ,і , j ,i , j dP + b dx− −− + − =   

( )1 1,i , j i , j i , j

G
u u

h
 −= −
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;      (3) 

 h  - відстань поміж зернами в шарах; G - модуль зсуву зв’язки. 

Після спрощень отримаємо систему однорідних рівнянь порядку M  N .  

.  (4) 

За законом Гука. 

 ,                       (5) 

де E - приведений модуль пружності матеріалу зерна та матеріалу зв’язки 

під ним. 

Врахуємо (5).  Запишемо рівняння (4) в наступній формі. 

 .      (6)  

Рівняння (6), прийнятне для всіх зерен, за винятком крайніх - за  умови 

      (7) 

Для крайніх елементів армування (6) набуває наступних форм. 

,    (8) 

.    (9) 

.  (10) 

.  (11)  

Отримані вирази  (5), (6) та (8) – (11), доповнені умовами навантаження 

системи зерен в шліфувальному інструменті, становлять його математичну 

модель  за умови навантажень спрямованих вздовж осі х. 

Рішення однорідного рівняння (6) шукатимемо в наступній формі. 

.   (12) 

де ,  , - характеристичні показники;  

;        (13) 

.       (14) 

Підставимо (12) в (11). Врахуємо можливість рівності нулю номерів рядів та 

номерів зерен в рядах. Задами суми експонент з уявними аргументами  
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тригонометричними функціями, отримаємо вираз для визначення 

характеристичних показників NM однорідних рівнянь  (6). 

;    (15) 

;     (16) 

.     (17) 

З урахуванням виразів (15) - (17) рішення (6) набуває наступної форми. 

 (18) 

де  , ,  - сталі величини; Δ – відносна координата яка дорівнює 

відношенню координати х до кроку розташування зерен вздовж неї - с. 

 Скористаємося прийнятим рішенням в переміщеннях зерен, визначимо 

внутрішні сили, що в них виникають.  

 . (19)  

Дотичні напруження в матеріалі залежать від кутів зсуву зв’язки поміж 

зернами в площинах ix jx. Скористаємося виразом для переміщень. Визначимо 

тангенси кутів зсуву матеріалу зв’язки.  
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, (20) 

. (21)    

Будемо вважати, що зовнішнє навантаження діє на одне зерно  позначене як 

I, J. Зерно розташовано на робочій поверхні шліфувального інструменту - в 

площині х=0. Протилежна поверхня приєднана до жорсткої основи х=К не 

рухома.  Запишемо прийняте у формі граничних умов. 

Коли х=0 .     (22)  

Коли х=К .       (23)  

Гранична умова (22) становить собою розривну δ  - функцію на дискретних 

осях номерів рідів та номерів зерен в рядах на інтервалах M та  N. Задамо δ  - 

функцію добутком рядів Фур’є. 
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  (24)  

Прирівняємо значення сил з (24) силам визначеним з виразу (19)  для Δ=0. 

.  (25)  

Визначимо співвідношення поміж сталими величинами. 

, (26)  

,     (27)  

.     (28)  

Відповідно до умови (23) прирівняємо нулю переміщення зерен в п’ятому 

шарі (Δ=5). 

,      (29)  

,      (30)  

,      (31)  

Рівняння (26) та (29),  (27) та (30), (28)  та  (31) становлять три системи 

алгебраїчних рівнянь. З (26) - (28) значення невідомих.  

, (32)  

,     (33)  

.     (34)  

З урахуванням (32) - (34) із (29) - (31) визначимо 
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,   (35)  

,    (36)  

,    (37)  

З використанням методів механіки композитних матеріалів побудована та 

розв’язана модель шліфувального інструменту як системи регулярно 

розташованих зерен та з’єднаних поміж собою зв’язкою. Аналіз отриманих 

виразів дозолив зробити наступні висновки. Тиск на зерно робочого шару 

передається іншим, розташованим в не робочому шарі. Найбільш навантаженим  

не зовнішнім зерном є зерно розташоване під навантаженим. Зі зростанням 

відносної координати Δ різниці поміж максимальними та мінімальними 

показниками зменшується. Характер залежності напружено-деформованого 

стану від номера шару розташування зерен залежать від механічних та 

геометричних характеристик зерен, їх кількості та матеріалу, що їх з’єднує.  

Визначальними властивостями зерен є модуль їх пружності, розміри зерен, їх 

кількість. Властивістю матеріалу зв’язки та конструкцією інструменту, що 

впливає на напружено-деформований стан по товщині робочого інструменту є 

модуль зсуву та відстаней поміж зернами в шарах та поміж шарами. Глибина 

впливу нормальної сили на зерно пропорційна висоті зерен, кореню квадратному 

з відношення приведеного модуля пружності абразивного зерна помноженого на 

висоту зерна та на зазор поміж зернами в шарах.  до модуля зсуву матеріалу 

зв’язки.  

Навантаження крайнього зерна призводить до напружено-деформованого 

стану шліфувального інструменту з більш високими значеннями  інтенсивностей 

ніж у разі навантаження іншого зерна. Мінімальних значень інтенсивності 

набувають коли навантажено середнє – рівновіддалене від країв інструменту 

зерно. 

Отримані вирази для визначення напруженого стану шліфувального 

інструменту дозволяють визначати напружений стан для будь-якої схеми 

навантажень зерен робочої поверхні інструменту шляхом складання станів для 

кожного зерна з загального масиву  навантажених зерен. 

Отримані результати можна вважати достатньо достовірними - вони 

отримані на основі положення теоретичної механіки про статичну рівновагу 

елемента під дією зовнішніх чинників.  
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ЗАДАЧА ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ШАРУ З 

ЦИЛІНДРИЧНОЮ ПОРОЖНИНОЮ ПРИ ЗАДАНИХ 

НАПРУЖЕННЯХ НА МЕЖАХ ШАРУ І УМОВ 

ГЛАДКОГО КОНТАКТУ НА ПОВЕРХНІ ПОРОЖНИНИ 
 

Гребенніков Михайло Миколайович 
старший викладач кафедри міцності літальних апаратів 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» 

 

Миронов Кирило Вікторович 
старший викладач кафедри міцності літальних апаратів 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» 

 

Розв’язана просторова задача теорії пружності для шару з поздовжньою 

круговою циліндричною порожниною. На межах шару задані напруження, на 

поверхні порожнини умови гладкого контакту (нормальні переміщення і дотичні 

напруження). 

Як відомо, для визначення міцності конструкцій та деталей в 

машинобудуванні необхідно мати уявлення про розподіл напружено-

деформованого стану тіла. Умови гладкого контакту доволі часто зустрічаються 

в машинобудуванні, коли одне тіло контактує з іншим без тертя. При розв’язанні 

задач з багатьма граничними поверхнями (три і більше) найбільш потужним є 

узагальнений метод Фур’є [1].  

На основі узагальненого методу Фур’є розв’язані основні задачі теорії 

пружності для півпростору з циліндричними порожнинами [2 – 5]. В роботах [6, 

7] розв’язані задачі для півпростору з циліндричними порожнинами з деякими 

умовами контактного типу. Основні задачі для шару з циліндричними 

порожнинами розглядаються в роботах [8 – 12], з деякими крайовими умовами 

контактного типу в роботі [13]. В роботах [14 – 18], на основі узагальненого 

методу Фур’є, розв’язані задачі для циліндра з циліндричними порожнинами або 

включеннями. Задачі для шару з циліндричним суцільним включенням або 

трубою в переміщеннях або змішаного типу представлені в роботах [19 – 22]. 

Постановка та розв’язок задачі. В пружному однорідному шару 

розташована поздовжня кругова циліндрична порожнина радіусом R. Верхня 

межа шару розташована на відстані y = h, нижня на відстані y =  від центру 

порожнини. Порожнину будемо розглядати у циліндричній системі координат (

), межі шару у декартовій системі координат (x, y, z). Розв’язок рівняння 

Ламе  будемо шукати виходячи з умов, що на 

верхній межі шару задано напруження , на нижній межі 

шару напруження , на внутрішні поверхні умови 

контактного типу  
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,     (1) 

де , , , 

    (2) 

– відомі функції. 

При цьому, виходячи з умов статики, повинні виконуватись рівняння 

рівноваги  де  , 1 – площина на y = h, 2 – 

площина на y = , 3 – поверхня циліндра ρ = R, , – 

радіус вектор т. M. 

Усі задані вектори і функції будемо вважати швидко спадаючими до нуля на 

далеких відстанях від початку координат по координатах x і z для меж шару та 

по координаті z для поверхні циліндру.  

Розв’язання задачі шукаємо у вигляді [8]: 

  (3) 

де ,  і  базисні розв’язки 

рівняння Ламе [1], а невідомі функції , ,  необхідно 

знайти із крайових умов (1) і (2).  

При розв’язанні задачі скористаємось особливими формулами переходу в 

базисних розв’язках між локальними системами координат [23]. 

Для виконання граничних умов на межах шару, вектори  в (3), за 

допомогою формул переходу [23], перепишемо у декартовій системі координат 

через базисні розв’язки  при y = h, та  при y = . Для отриманих 

векторів знайдемо напруження та прирівняємо при y = h заданому , при 

y=  заданому , представленими через подвійний інтеграл Фур’є.  

Система з 6 рівнянь має визначник, який співпадає з [9]. 
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З цих рівнянь знайдемо функції  і  через . 

Для виконання граничних умов на поверхні порожнини, праву частину (3), за 

допомогою формул переходу [24], перепишемо у циліндричній системі 

координат через базисні розв’язки  (зовні циліндра) і  

(всередині циліндра), після чого прирівняємо, при , заданому (1).  

З отриманої системи рівнянь виключимо знайдені раніше функції  і 

 через .  

Звільнившись від рядів по m та інтегралів по  отримаємо три нескінчених 

системи лінійних алгебраїчних рівнянь для визначення невідомих . 

Знайдені функції  підставимо у вирази для  і . Цим 

будуть визначені всі невідомі задачі. 

 

Чисельні результати. Проведений аналіз напруженого стану для шару зі 

сталі з поздовжньою циліндричною порожниною. На верхній та нижній межі 

шару задані напруження , 

. На поверхні порожнини задані умови гладкого 

контакту: нормальні переміщення  та дотичні напруження 

 = 0,  = 0. 

Для числового розв’язку задачі нескінчені системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь були усічені по параметру m.  

Числові дослідження алгебраїчної системи для включення і шару дають 

можливість стверджувати, що її рішення може бути з будь якою ступінню 

точності знайдено методом редукції.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 

ПРИВОДА НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ В СРЕДЕ MATLAB Simulink 
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Приведена методика и результаты расчетов коэффициента не 

синусоидальности питающегося напряжения в среде MATLAB-Simulink при 

работе мощных частотно-регулируемых электроприводов для различного числа 

одновременно эксплуатируемых агрегатов. Даны некоторые рекомендации по 

обеспечению электромагнитной совместимости преобразователей частоты с 

электроприемниками, запитанными от общих шин с ними, а также с 

электротехническими устройствами, которые находятся в непосредственной 

близости от частотно-регулируемого привода.  

Ключевые слова: математическая модель, преобразователь частоты, 

частотно - регулируемый электропривод, агрегат, компрессорная станция, 

амплитуда, высшие гармоники, коэффициент искажения, питающее 

напряжение, подстанция, электромагнитная совместимость, качество 

электроэнергии. 

 

Одними из энергоемких предприятий железнодорожного транспорта 

являются ремонтные локомотивные депо, которые обеспечивают 

функционирование перевозочного процесса, осуществляя отдельные виды 

технического обслуживания и ремонта локомотивов. Оценка и рассмотрение 

возможностей повышения энергетической эффективности производственной 

деятельности локомотивных депо, таким образом, является важной задачей [1]. 

Наиболее энергоемкое отделение компрессорная станция, в котором 

преобладает нагрузка в виде асинхронных электродвигателей. Испытательная 

станция, стоящая на втором месте по энергоемкости, потребляет электроэнергию 

на постоянном токе, поэтому для разработки энергосберегающих мероприятий 

для этого отделения необходимо рассматривать специальные технические 
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решения. Третье по энергоемкости отделение цех по ремонту, где также 

преобладает двигательная нагрузка. Четвертое отделение сушки, где 

преобладает активная нагрузка [1]. 

Одним из перспективных направлений снижения расхода электрической 

энергии, которое находит все более широкое применение, является внедрение 

частотно-регулируемого привода компрессоров, насосов, вентиляторов и т.д. 

При эксплуатации мощных частотно - регулируемых электроприводов, 

которые используются в компрессорных станциях можно констатировать 

постоянное присутствие некоторого спектра высших гармоник в сети, так как 

двигатель непрерывно получает питание от преобразователя частоты (ПЧ). Если 

при пуске двигателя от тиристорного пускового устройства, во избежание 

ложных срабатываний защит некоторых присоединений, оперативный персонал 

блокирует защиты или отключает некоторые фидеры на 15-20 с (на время пуска), 

то с ПЧ этого сделать невозможно – необходима установка на секции или 

присоединениях с ПЧ высокочастотных фильтров (ВЧ-фильтров) для 

обеспечения качества электроэнергии (КЭ) согласно СТ РК 32144-2013 [2,3].  

Современные методы исследования основаны на использовании цифровых 

ЭВМ. При этом используются универсальные программные средства широкого 

назначения, к которым относится, в частности, MATLAB Simulink – 

интерактивный инструмент для моделирования, анализа и синтеза динамических 

систем на основе библиотеки блоков [4].  

Коэффициент искажения питающего напряжения рассчитывался при одном - 

трех одновременно эксплуатируемых агрегатах при питании от одной секции и 

при питании от одной секции и при пяти одновременно эксплуатируемых 

агрегатах в случае объединения секций. Математическая модель исследуемых 

процессов была реализована в программном комплексе MATLAB-Simulink 7.1 

приведена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Математическая модель в программном комплексе MATLAB-

Simulink 7.1 

 

При расчете амплитуд высших гармоник анализировался установившийся 

режим работы ПЧ, который раскладывался в ряд Фурье с учетом двух, четырех 
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и семи периодов промышленной частоты. Такое разбиение связано с получением 

обобщенной картины искажения напряжения за различные промежутки времени.  

Результаты расчетов коэффициента не синусоидальности питающегося 

напряжения КнсΣ при различном числе одновременно эксплуатируемых 

агрегатов на секции 10 кВ приведены ниже: 

Число двигателей…………………1               2              3              5 

………………………..1,7-1,8      3,2-3,3     4,5-4,6     4,6-4,7 

 

В таблице 1 приведены расчетные амплитуды высших гармоник напряжения 

на стороне 10 кВ для случая эксплуатации трех и пяти агрегатов. 

 

Таблица 1 – Расчётные амплитуды высших гармоник напряжения на стороне 

10 кВ для случая эксплуатации трёх или пяти агрегатов 

 
№ гармоник 11 13 23 25 35 37 

Значение,%,  для трёх агрегатов 3,1 2,2 1,25 1,15 0,75 0,7 

Значение,%,  для пяти агрегатов 3,25 2,7 1,4 1,3 0,85 0,8 

 

На рисунке 2 приведены расчетные амплитуды высших гармоник 

напряжения на стороне 10 кВ для случая эксплуатации трех и пяти агрегатов. 

 
Рисунок 2 - Высшие гармоники в сети 10 кВ при эксплуатации агрегатов 6,3 

МВт  

 

Необходимо отметить, что при трех и пяти эксплуатирующихся агрегатах, 

несмотря на то, что суммарный коэффициент несинусоидальности КнсΣ 

находится в пределах, регламентированных СТ РК 32144-2013, отдельные 

амплитуды гармоник, а именно № 11, 25 (550, 1250 Гц), незначительно 

превышают допустимые значения. Амплитуда гармоник № 11 составила в случае 

эксплуатации трех агрегатов примерно 3,1% основной гармоники 50 Гц 

(допустимая величина – 2%), а гармоника № 25 – 1,13% основной гармоники 

%
,нс

К



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

495  

(допустимая величина 1%). При эксплуатации пяти агрегатов амплитуда 

гармоники № 11 составила примерно 3,2% основной гармоники, амплитуды 

гармоники, № 25 – 1,2 %.  

Анализируя искажение питающего напряжения, можно отметить, что во всех 

приведенных режимах и КнсΣ, и отдельные составляющие амплитуды высших 

гармоник не превосходят регламентированные СТ РК 32144-2013 значения. 

Полученные результаты расчетов амплитуд высших гармоник при эксплуатации 

группы частотно-регулируемых электроприводов для установки на 

компрессорных станциях (КС) позволяют сделать вывод о целесообразности 

установки высокочастотных фильтров, настроенных на демпфирование частот, 

либо полосовых фильтров в сети 10 кВ подстанции для удовлетворения 

требований стандарта, регламентирующего качество электроэнергии. 

При некоторых режимах эксплуатации возможны резонансные явления, 

связанные с воздействием высших гармоник на индуктивно - емкостный контур, 

образованный индуктивностью электродвигателя, питающего трансформатора и 

емкостью конденсаторов для компенсации реактивной мощности. При 

возникновении параметрического резонанса на определенной гармонике, ее 

амплитуда увеличивается в несколько раз, что приводит к общему искажению 

кривой питающего напряжения до недопустимого уровня. В связи с чем, 

теоретические и экспериментальные исследования резонансных явлений в 

электроприводе КС представляют особый интерес. 

Таким образом, как было отмечено выше, внедрение мощных 

преобразователей частоты на КС характеризуется рядом недостатков, главный 

из которых – искажение кривой питающего напряжения и тока и как следствие 

постоянное присутствие некоторого спектра высших гармоник в сети вызванных 

работой ПЧ. Поэтому особенно остро стоит проблема по обеспечению 

электромагнитной совместимости ПЧ с электроприемниками, запитанными от 

общих шин с ПЧ, а также с электротехническими устройствами, которые 

находятся в непосредственной близости от частотно-регулируемого привода.  

 

ВЫВОДЫ 

Внедрение мощных преобразователей частоты характеризуется рядом 

недостатков, главный из которых – искажение кривой питающего напряжения и 

тока и как следствие постоянное присутствие некоторого спектра высших 

гармоник в сети вызванных работой ПЧ. 

Результаты расчетов амплитуд высших гармоник при эксплуатации группы 

частотно-регулируемых электроприводов позволяют сделать вывод о 

целесообразности установки высокочастотных фильтров, настроенных на 

демпфирование частот, либо полосовых фильтров в сети 10 кВ для 

удовлетворения требований стандарта, регламентирующего качество 

электроэнергии.  
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            Представлены результаты разработки и уточнение рецептуры, 

технологии блюда шведской кухни «Суфле из крыжовника» на основе местных 

сырьевых ресурсов, возможность повышения функциональных свойств готового 

продукта с использованием растительных нетрадиционных добавок (продукты 

переработки из сои – молоко  и мука).  

            Рассмотрено положительное влияние на органолептические и физико-

химические показатели, выход готового продукта. Отмечена возможность - 

результаты дегустации использования данного блюда для расширения 

ассортимента в предприятиях питания. 

      Объект исследования - сладкое блюдо шведской кухни скандинавских стран, 

выбор основан на его популярности у населения, простоте приготовления, 

доступности продуктов, входящих в состав рецептуры [1]. 

      Одним из условий поставленной задачи - использование при приготовлении 

блюда местного сырья, одновременно уделялось внимание влиянию замены 

традиционных продуктов на качество готового блюда. 

      Цель проведенной работы – ознакомление, расширение ассортимента 

сладких блюд или продукции собственного производства в предприятиях 

общественного питания, разработка, уточнение рецептуры, возможность 

применения нетрадиционных растительных добавок, для повышения пищевой 

ценности, функциональных свойств и экспериментальным путем определить 

показатели качества.              

      Актуальность проведенной работы можно объяснить отсутствием 

нормативных сведений, точных рецептур данного блюда национальной кухни 

скандинавских стран, возможность внедрения на предприятия питания.       

      Учитывая, что туризм в РК, в городе Алматы все больше получает развитие, 

рассмотрение этого вопроса  важно не только для предприятий питания, отрасли 

в целом, но будет способствовать удовлетворению запросам и потребностям 

гостей, и ознакомлению с культурой и самобытностью народов скандинавских 

стран.     

      Практическая значимость, - соответствующая направленность, изучение, 

особенности технологии приготовления, так как сладкие блюда популярны у 
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всех слоев населения планеты, и они по достоинству могут занять место в меню 

любого предприятия питании города. Национальное сладкое блюдо 

представляет также интерес для домашнего приготовления. 

      После приготовления опытных образцов блюд проведена оценка 

органолептических, физико-химических показателей качества. Уточнены 

рецептуры, разработаны технологические, карты, калькуляция.  

      Изучено, влияние нетрадиционных растительных добавок (соевое молоко, 

соевая мука) на качество и выход готовых блюд. Проведена их оценка, анализ в 

сравнении с контролем показателей качества с использованием оптимального 

количества соевого продукта. 

      Работа проводилась в лабораторных условиях на кафедре  Технологии 

продуктов питания Алматинского Технологического Университета. Результат 

исследований получен в трехкратной повторности на основе средней пробы 

образцов по методике: органолептические  показатели – ГОСТ 319 - 2012, выход 

продукции, реакция среды  рН – ГОСТ-3624, жиры ГОСТ 15113.9, сухие 

вещества ГОСТ 15113.4 [2,3,4,5,6].  

      Рецептура на блюдо «Суфле из крыжовника» по рекомендации авторов дана 

на 2 порции с выходом нетто, которая далее преобразована, в соответствии с 

требованиями НТД. 

                                                                                                        Таблица 1 

Рецептура на блюдо «Суфле из крыжовника» 

Наименование (2 порции) Нетто, г Соус ванильный Нетто, г 

Крыжовник 500 Молоко 200 

Сахар 120 Сахар 50 

Цедра лимона 5 Крахмал картофельный 15 

Мука пшеничная 8 Ванилин 1 

Белое вино 100   

Яйца 90   

 
     Технология приготовления. Крыжовник проваривают до мягкой 

консистенции, добавив немного воды, цедру лимона, сахар, протирают  через 

сито или используют протирочный механизм. Подготовленные желтки 

смешивают с сахаром, небольшим количеством охлажденным до температуры 

35º-40º С ягодным пюре, затем соединяют с оставшимся его количеством и 

проваривают смесь 3-5 минут, при  температуре 100º-105º С, постоянно 

помешивая. Добавляют вино и, отодвинув на борт плиты, вводят 

подготовленные взбитые в пену белки (механическая денатурация). Полученную 

однородную массу перекладывают в смазанную маслом форму и запекают в 

жарочном шкафу 30 минут при  температуре 100º-105º С. 

     Технология приготовления ванильного соуса: подготовленные ингредиенты: 

крахмал разводят до консистенции кашицы в 1/3 нормы холодного молока, а 

оставшееся (2/3) нагревают до 75º-85º С и растворяют в нем сахар, затем  вливают 

постепенно помешивая разведенный крахмал. Проваривают при 95º-100º С при 
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непрерывном помешивании 5-6 минут, затем, не переставая помешивать, быстро 

охлаждают в посуде с холодной водой.  В готовый соус для придания аромата 

добавляют ванилин. Соус подают отдельно. 

     При приготовлении использовали продукты местного производства. Для 

повышения пищевой, биологической ценности блюда «Суфле из крыжовника» 

добавляли растительные нетрадиционные добавки в определенной пропорции: 

соевая мука, соевое молоко. Разработано для уточнения выхода блюда несколько 

вариантов «Суфле из крыжовника».  

     По рекомендации авторов традиционный рецепт, который является 

контрольным опытным образцом при исследовании (контроль) и с 

использованием замены пшеничной на соевую муку  5 % в основном блюде, а в 

соусе ванильном - 10 %. Одновременно, в соусе проведена замена животного 

коровьего молока  растительным соевым в количестве 15 %. 

     Так как точных рецептур национальной кухни скандинавских стран в НД в 

доступных источниках практически нет на «Суфле из крыжовника», сравнение 

делали с аналогом рецептуры № 916 (сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания) на выход готовой продукции 

по I колонке, согласно нормативных рекомендаций для  приготовления в 

ресторанах[7].  

                                                                Таблица 2 

Технологическая карта на блюдо «Суфле из крыжовника» 

 

Наименование  Брутто*, г Нетто,* г  Брутто,**кг Нетто,**кг 

Крыжовник/мороженый 250 250 2,5 2,5 

Сахар 60 60 6,0 6,0 

Цедра лимона 2,5 2,5 0,25 0,25 

Мука пшеничная в /с 4 4 0,4 0,4 

Белое вино сухое 50 50 5,0 5,0 

Яйца  47 45 4,7 4,5 

Молоко 100 100 10 10,0 

Сахар 25 25 2,5 2,5 

Крахмал картофельный 7,5 7,5 0,75 0,75 

Ванилин 1 1 0,1 0,1 

Вода 30 30 3 3 

Выход порции: готовое блюдо суфле - 350 г.    Соус ванильный - 100 г. 
                   *выход  - на порцию; ** на 100 порций         

       

     Для уточнения расчетных данных по рецептуре проведено взвешивание 

приготовленного готового сладкого блюда «Суфле из крыжовника». По 

полученным результатам видно, что масса (выход) составила m = 300 г, 

соответственно для соуса ванильного m = 100 г. 

      При сравнении, анализе полученных результатов, с рецептурой № 916 

отклонение было 155 г или  51 % для блюда, и соуса 50 г или  25 %. 
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      Поскольку разработанная рецептура блюда «Суфле из крыжовника» 

практически ни чем не отличается от аналога, то есть рецептуры № 916, то 

объяснить отклонение массы или выход видимо можно только тем, что в 

рекомендуемом источнике, где взят рецепт, указана  закладка на несколько 

порций. Поэтому данные или расчеты в калькуляционных картах, пищевой и 

энергетической ценности далее представлены на 2 порции. 

      Норма закладки продуктов представлены на блюдо «Суфле из крыжовника» 

далее в  (табл. 4)  и также на 2 порции. 

      Сегодня  известны, разработаны и имеются в достаточном количестве 

пищевые продукты переработки сои в большом  ассортименте. Соевые  продукты  

используют  в  лечебно-профилактическом питании. Соя - ценный  источник  

белка, витаминов  и  микроэлементов,  где  содержатся витамины А, В, С, Е, D, 

Р, есть фитиновая кислота в виде ее магниево-кальциевых солей - фитинов, это 

резерв фосфора. Фитиновая кислота может образовывать с белками семян 

комплексы, изменяя растворимость, снижая величину рН осаждения белка, что 

является  важным  биотехнологическим  фактором  для получения  многих 

продуктов питания. 

     Соевая мука может использоваться, как частичный или полный заменитель 

мясных, молочных, яичных белков. Благодаря своим питательным, 

функциональным качествам, способна дополнять, улучшать свойства готовой 

пищи (пищевая добавка), способствуя значительному удешевлению ее 

производства. Достаточно хорошо известен химический состав, так содержание 

сырого протеина, в %: 56-59, общих  углеводов около 38,  в  том  числе 15 

растворимых  моно -  и олигосахаридов, 13 полисахаридов, которые могут  быть  

извлечены. При  необходимости  в  соевую  муку добавляют  рафинированное  

масло,  лецитин  для  улучшения ее диспергируемости [8]. 

      Ценно также соевое молоко, которое имеет насыщенный, приятный на вкус, 

сладковатый напиток, похожий на обычное молоко или сливки, бело-кремового 

цвета с легким приятным запахом – это сок, полученный из зерен сои. По 

вкусовым качествам, внешнему виду может употребляться  в натуральном виде, 

при дополнительной обработке в виде десертных напитков, йогуртов, творога 

(тофу), майонеза. Важно, если есть аллергия на молочные продукты.  

      Низкая калорийность, легкоусвояемые растительные протеины, нет 

холестерина, сахарозы. По данным химического состава растительное  молоко  

содержит, в  %: 2,5  белка, 1,5  жира и может быть рекомендовано вместо 

обычного коровьего аналога детям, пожилым, преклонного возраста людям, 

спортсменам, то есть всем категориям населения. 

      В  настоящее  время  разработаны, имеются смеси  соевого  и  коровьего  

молока, которые способствуют  улучшению  качественного показателя  белков,  

повышая  содержание  Са  в  нем, соотношения ПНЖК и насыщенных кислот, 

обеспечивая получение готового продукта с низким количеством жира. В 

пищевой промышленности выпускают соевое молоко, которое содержит 1 % 

цельного животного для придания ему соответствующего вкуса - 

пастеризованное, стерилизованное  или продукт ультравысокотемпературной 
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обработки. Комбинированный продукт используют  для  хлебобулочных  

изделий,  соусов,  мясных продуктов,  полуфабрикатов и тому подобное. 

      Известно, в натуральных продуктах из сои нет лактозы и холестерина. Они 

предназначены для специального и диетического питания, важны, для детей, 

людей пожилого и преклонного возраста. Незаменим в диете людей, страдающих 

пищевой аллергией на животный белок то есть, непереносимость молока из-за 

лактозы, для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, это 

уникальное диетотерапевтическое средство для больных диабетом, в рационе 

человека, страдающего ожирением, т. е. может использоваться в профилактике 

распространенных в обществе недугов [6,7,8,9]. 

      Органолептическая оценка качества сладкого блюда «Суфле из        

крыжовника» с  различными добавками дана в табл. 3. 

      Дегустацию по 5 бальной шкале проводили в лаборатории кафедры  

Технологии продовольственных продуктов АТУ, по высшему баллу отвечает 

блюдо, приготовленное  полностью в соответствии  с  требованиями  НД и 

установленным  технологическим параметрам  производства, и это продукция 

высокого качества. Результаты дегустации представлены в (табл. 3), суммарный  

общий балл сравнивается с данными ГОСТ.   

 

                                                   Таблица 3 

Органолептическая оценка сладкого блюда 

 

Наименование блюда 

 

Примечание 
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Суфле из крыжовника Традиционный рецепт 

(контроль) 

2 5 3 4 4,5 18,5 

Суфле из крыжовника Замена соевой мукой 5 

%. Ванильный соус с 

заменой на соевое 

молоко 15  % и соевой 

мукой 10 %. (опытный 

образец) 

2 5 3 4 4,5 18,5 

Ванильный соус 25 

5 5 5 5 5  

       

     «Суфле из крыжовника» получило 18,5 баллов, а показатель за внешний вид 

при дегустации оценен на 3 балла, как результат того, что суфле по объему 

«осело». Отпускать суфле необходимо сразу же после выпечки горячим.  

Отмечено, что опытный образец суфле с добавлением соевой муки, был больше 

по объему (внешний вид), но в то же время и больше произошли изменения, то 

есть оно также «осело» в сравнении с контролем.  
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Ванильный соус опытный и контрольный образцы получил 25 баллов. Замена 

традиционного молока на 15 % соевым молоком и одновременно соевой мукой 

на 10 % заметно улучшило органолептические показатели данного соуса. 

Таким образом, экспериментально определенные значения содержания сухих 

веществ блюд, которые соответствуют теоретически установленным  нормам  

количества сухих веществ в них, что свидетельствует о том, что сырьё при 

приготовлении вложено в соответствии с нормами закладки по рецептуре.     

Если учесть, что точной рецептуры  на данное блюдо нет, то определенные 

параметры соответствуют ГОСТ. Процентное содержание сухих веществ блюд 

(метод высушивания) в виде диаграммы представлено на рис.1.  

 

 

Рис.1. Диаграмма содержания сухих веществ: 1 - «Суфле из крыжовника» 

(крыжовник замороженный) - контроль; 2 - «Суфле из крыжовника» (джем 

крыжовника, соевая мука 5 %) - опыт 

      Определение содержания жира (экстракция весовой метод) в виде диаграммы  

в  исследуемом блюде, представлено на (рис. 2, табл. 4.). 

                                                                                                             Таблица 4 

Содержание жира в сладком блюде 

 

Блюдо Наименование Масса

, г 

Расчет жира, 

г (теоретич.) 

Расчет жира, 

г (опыт ) 

Суфле из крыжовника Контроль 350 8,22 9,34 

Суфле из крыжовника Джем. Соевая 

мука 5 %. Соус: 

соевого молока 

15 % и соевой 

муки 10 %. 

350 8,14 9,23 
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Рис. 2. Диаграмма содержания жира: 1 – «Суфле из крыжовника» 

(крыжовник замороженный) - контроль; 2 – «Суфле из крыжовника» 

(джем крыжовника, соевая мука 5 %) - опыт 

     Расчет количество жира в «Суфле из крыжовника», где масса нетто блюда - 

500 г. Масса навески для определения жира -  4 г. Масса жира в бюксе после 

высушивания - 0,03 г. Количество жира в порции блюда 8,22 г, а рассчитанное 

по таблице химического состава пищевых продуктов было 8,14 г.  

     Определение pН (колориметрический индикаторный метод) представлен на 

(рис. 3.). 

Рис. 3. Диаграмма содержания кислотности (рН): 1 - «Суфле из 

крыжовника» (крыжовник замороженный) - контроль; 2 - «Суфле из 

крыжовника» (джем крыжовника, соевая мука 5 %)  - опыт 

     Сопоставляя результаты, прослеживается тенденция влияния растительных 

добавок из сои на влагоудерживающую способность (ВУС) блюда, так как белок 

сои обладает водо - и жиро связывающей способностью. То есть, позволяет 

получить продукт повышенной биологической ценности, с хорошими 

органолептическими показателями, но и обеспечивает функциональными 

свойствами. ВУС благоприятно сказалась на  консистенции готового продукта, 

делая изделие (блюдо) более эластичным и сочным.  

     Подтверждением о положительном  влиянии растительных добавок служит 

теоретический расчет пищевой и энергетической ценности блюда. 
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     Расчет пищевой и энергетической ценности (теоретический) сырья на то  или  

иное  блюдо  (изделие) необходимо знать - точную  рецептуру,  норму закладки  

продуктов,  химический  состав  пищевых ингредиентов,  выход.   

     Результаты расчета пищевой и энергетической ценности (ЭЦ) представлены 

в (табл. 5-6) и в виде диаграммы (рис. 4.). 
  

                                                                                          Таблица 5 
 

 Пищевая, ЭЦ блюда «Суфле из крыжовника» (опыт) 

 

Наименование  Масса, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал 

… … … … … … 

Джем (крыжовник) 250 0,75 0 155,75 641,65 

Соевое молоко 15 0,6 0,23 2,1 13,21 

Молоко 85 2,38 2,13 4,0205 46,05 

Мука соевая 1 0,43 0,08 0,17 3,2 

Мука пшеничная 3 0,309 0,03 2,07 10,03 

    19,09 7,64 191,03 912,43 

 

     По данным теоретического расчета пищевой и энергетической ценности (ЭЦ) 

блюд видны изменения, а именно, с добавлением соевых продуктов возрастает 

содержание белка, немного жира, повышается биологическая ценность блюда. В 

результате разработок - продукт, обладает функциональными свойствами и 

возможно может быть рекомендован в диет питании, лечебно-

профилактическом, людям, страдающим ожирением. 

                                                                                                       Таблица 6 

 

«Суфле из крыжовника» (опытный образец-контроль) 

 

Наименование  Масса, г Белки, г Жиры, г Углевод, г Ккал 

Крыжовник/мороженый 250 1,75 0,50 22,75 105,10 

Сахар 60 0 0,00 59,88 245,51 

Цедра лимона 2,5 0,01 0,00 0,05 0,25 

Мука пшеничная в.с. 4 0,412 0,04 2,76 13,41 

Белое вино сухое 50 0,1 0,00 0,1 0,82 

Яйцо 45 5,715 5,18 0,315 72,85 

Молоко 100 2,8 2,50 4,73 54,12 

Сахар 25 0 0 24,95 102,30 

Крахмал картофельный 7,5 6 0,00 1,5 30,75 

Ванилин 1 0 0 0 0 

Итого  16,79 8,22 117,04 625,1 
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Рис. 4. Диаграмма пищевой и энергетической ценности  блюда «Суфле из 

крыжовника»  (контроль, опыт) 

      По данным теоретического расчета пищевой и энергетической ценности (ЭЦ) 

блюд видны изменения, а именно, с добавлением соевых продуктов возрастает 

содержание белка, немного жира, повышается биологическая ценность блюда. 

Результат разработок - продукт, обладает функциональными свойствами, может 

быть рекомендован в диетическом питании, лечебно-профилактическом, людям, 

страдающим ожирением.  

      По данным эксперимента, видно, что разработанные рецептуры, способ и 

технология приготовления блюда, оптимальное количество добавок 

растительного происхождения положительно влияют на органолептические 

физико-химические характеристики «Суфле из крыжовника». Стоимость и 

себестоимость опытного и контрольного образцов по средневзвешенным ценам 

практически близкие и составляют в пределах 900 – 1000 тг. 

 

    

Рис. 5 -  График себестоимость, цена реализации блюда «Суфле из 

крыжовника» 

                                  

      Таким образом, соотношение, взаимозаменяемость рецептурных 

ингредиентов, обеспечивают обогащение данное блюдо функциональными 

свойствами, свидетельство - доступная информация, научные и практические 

данные, химический состав соевого молока, муки. 

      Результат разработки, научно-практическая ценность, область применения – 

не только дополнительный ассортимент сладких блюд, но и улучшенная пищевая, 

0 себестоимость наценка 300%

Контроль 0 296 888

Замена 0 300 900

0

296

888

0

300

900

0 KZT
100 KZT
200 KZT
300 KZT
400 KZT
500 KZT
600 KZT
700 KZT
800 KZT
900 KZT

1 000 KZT

0

25

50

75

100

125

150

175

200

Белки Жиры Углеводы

Контроль

Замена



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

506  

биологическая ценность и их можно рекомендовать в диетическом, лечебно - 

профилактическом питания, для всех слоев населения, в ресторанах, кафе и, 

можно готовить дома.  

      Сегодня, на кафедре ТПП АТУ изучают, разрабатывают новые рецептуры, 

технологии приготовления национальных блюд с использованием растительных 

добавок. Результаты экспериментальных исследований, опубликованы в 

периодической печати [8,9,10,11].                                                       
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Вступ 

У зв'язку з бурхливим розвитком технологій поява на ринку плат Arduino 

ознаменувала нову хвилю зацікавленості до моделювання і конструювання 

електронних пристроїв з немислимими раніше функціональними 

можливостями. Відчутне здешевлення електронних компонентів та 

інструментів призвело до рекордного збільшення кількості людей, які обрали 

своїм хобі моделювання, а доступність хакерспейсів (клубів технічної 

творчості) і лабораторій цифрового виробництва дозволила реалізувати 

величезну кількість проектів, заснованих на найсміливіших і несподіваних 

ідеях. 

Вільний обмін інформацією, в тому числі проектними файлами, дозволяє 

використовувати у власних проектах кращі з ідей, запропонованих іншими 

моделістами. 

Багато з тих, хто починав знайомство з електронікою з аматорських 

проектів, сьогодні працюють професійними конструкторами або відкрили 

власний бізнес, вирішили пов’язати з електронною інженерією всю свою 

професійну кар'єру. Наразі, при наявності комп'ютера, інтернету і декількох 

простих інструментів цілком під силу реалізувати кілька інноваційних 

прототипів, сконструювати на їх основі новітні пристрої і налагодити їх 

виробництво, заручившись підтримкою однієї з краудфандингових 

майданчиків. На сьогодні аматорська електронна інженерія не тільки дозволяє 

втілити в життя давні мрії, але і стає відправною крапкою в налагодженні 

власного виробництва. 

Протягом багатьох років Arduino є мозком тисяч проектів, від 

повсякденних предметів до складних наукових інструментів. Світова спільнота 

розробників - студенти, аматори, художники, програмісти та професіонали - 

збираються навколо цієї платформи з відкритим вихідним кодом. Їх внесок 

дозволив створити неймовірну кількість доступних знань, які можуть бути 

дуже корисні як новачкам, так і експертам. 
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Arduino з'явився в Ivrea Interaction Design Institute як простий інструмент 

для швидкого прототипування, призначений для студентів, які не мають 

досвіду роботи в галузі електроніки та програмування. Як тільки вона досягла 

більш широкого співтовариства, плата Arduino почала змінюватися, щоб 

адаптуватися до нових потреб і завдань, диференціюючи свою пропозицію від 

простих 8-бітних плат до продуктів для додатків інтернету речей, 

використання пристроїв, 3d-друку і вбудованих середовищ. Всі плати Arduino 

мають повністю відкритий вихідний код, що дає користувачам можливість 

створювати їх самостійно і адаптувати до своїх конкретних потреб. Програмне 

забезпечення також має відкритий вихідний код, і його обсяг зростає завдяки 

вкладам користувачів з усього світу. 

Програмне забезпечення Arduino просте у використанні для новачків, але 

досить гнучке для досвідчених користувачів; працює на Mac, Windows і Linux. 

Вчителі та студенти використовують його для створення недорогих наукових 

інструментів, для доведення принципів хімії та фізики або для різних 

вимірювань. Дизайнери та архітектори створюють інтерактивні прототипи, 

музиканти та художники використовують їх для інсталяцій та експериментів з 

новими музичними інструментами. 

На даний момент використання Arduino - найзручніший спосіб 

програмування пристроїв на мікроконтролерах. Програми переносяться через 

USB, тобто не потрібен програматор. Окрім того, Arduino допомагає 

заощадити гроші: не доведеться купувати дорогі рідкісні комплектуючі у 

відомих брендів, - при широкому виборі більш простих і дешевих датчиків і 

деталей, що не поступаються функціоналом. Це наразі є дуже вагомою 

перевагою для використання комплектів Arduino в освітніх лабораторіях 

університетів, у рамках обмеженості їх фінансування, для вивчення та 

наочного ознайомлення на практиці з інформаційно-вимірювальними 

технологіями об'єктно-орієнтованого спрямування. 

Існує декілька типів плат Arduino, а саме: Arduino Nano, Arduino Uno, Arduino 

Micro, Arduino Due, Arduino Bluetooth, Arduino Ethernet, Arduino Zero. Майже всі 

ці плати використовують мікропроцесор Atmega168 та Atmega328 [1]. 

Характеристики процесора Atmega168 

Серед характеристик процесора Atmega168, зовнішній вигляд якого 

зображено на рисунку 4.1, можна виділити наступні: 

4-Кбайт програмної flash-пам’яті (10.000 циклів запису); 512х8 біт 

внутрішньої оперативної пам'яті (SRAM); 256 байт пам'яті EEPROM (постійний 

запам'ятовувач, що програмується та очищується електрично, Electrically 

Erasable Programmable Read-Only Memory), захист пам'яті програм (flash і 

EEPROM); зона кодів завантаження, 28 програмовані лінії введення-виведення; 

два 8-бітних таймера/лічильника, один 16-бітний таймер/лічильник, внутрішні і 

зовнішні переривання; програмований USART(універсальний асинхронний 

приймач, призначений для організації зв'язку з іншими цифровими пристроями); 

двопровідний послідовний інтерфейс; 8-канальний 10-бітний АЦП; 2 

диференціальних канали АЦП з підсиленням у 1х, 10х або 200х; аналоговий 

компаратор; 6 каналів широтно-імпульсної модуляції (ШІМ); внутрішньо схемне 
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програмування; робоча частота становить 0…20 МГц; внутрішній калібрований 

RC-генератор, 5 режимів зниженого споживання; напруга живлення 

2,7 В…5,5 В; діапазон температур - 40 °С…+ 85 °С [2]. 

Серед характеристик процесора Atmega328 можна виділити наступні: 

Тактова частота 0…20 МГц; обсяг flash-пам'яті 32 кб; обсяг SRAM(cтатична 

оперативна пам'ять з довільним доступом, static random access memory) - пам'яті 

2 кб; обсяг EEPROM-пам'яті 1 кб; напруга живлення 1,8 … 5,5 В; струм в режимі 

роботи 0,2 мА (1 МГц, 1,8 В); струм в режимі сну 0,75 мкА (1 МГц, 1,8 В); 

кількість таймерів/лічильників: два восьмибітних, один шістнадцятибітний; 

загальна кількість портів - 23; шість ШІМ виходів; шість каналів АЦП (аналогові 

входи) [3]. 

 

Мета проведення Досліду: вивчення характеристик датчика HC-SR04; 

вимірювання відстані до предметів датчиком HC-SR04; виведення даних на 

монітор послідовного порту. 

Задачі Досліду: 

1) Ознайомитися з теоретичними відомостями про датчик HC-SR04. 

2) Реалізувати підключення датчику HC-SR04 до мікроконтролера Arduino. 

3) Дослідити залежності відстані від зміни матеріалу/об’єкта, відстань до 

якого вимірюється, та визначити похибку визначення відстані для датчика HC-

SR04. 

Ультразвуковий далекомір (рисунок 1) HC-SR04  визначає відстань до 

об'єктів аналогічно живим істотам (дельфінам або кажанам). Він генерує звукові 

імпульси на частоті 40 кГц і слухає відлуння. За часом поширення звукової хвилі 

до перешкоди і назад можна однозначно визначити відстань до об'єкта. 

При відображенні звуку від перешкоди ми чуємо луну. Кажан використовує 

відображення ультразвукових хвиль для польотів у темряві і для полювання на 

комах. За таким самим принципом працює ехолот, за допомогою якого 

вимірюється глибина води під днищем корабля або ведеться пошук риби. 

 
Рисунок 1. Датчик HC-SR04 

 

Принцип передачі і прийому ультразвукової енергії лежить в основі багатьох 

дуже популярних ультразвукових датчиків і детекторів швидкості. 

Ультразвукові хвилі є механічними акустичними хвилями, частота яких лежить 

за межами чутності людського вуха - більше 20 кГц. Однак сигнали цих частот 

сприймаються деякими тваринами: собаками, кішками, гризунами і комахами. 
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Ультразвуковий далекомір HC SR04 - найвідоміший датчик для застосування 

з мікроконтролером Arduino. Він дозволяє вимірювати відстань до об'єкта в 

діапазоні від 2 до 400 см. HC-SR04 використовує безконтактний ультразвуковий 

ехолот для вимірювання відстані до об'єкта і складається з двох ультразвукових 

передавачів (в основному динаміків), приймача та схеми управління. Передавачі 

видають високочастотний ультразвуковий сигнал, який відбивається від будь-

яких сусідніх твердих предметів, а приймач прослуховує зворотнє ехо. Потім це 

відлуння обробляється ланцюгом управління для обчислення різниці в часі між 

переданим та прийнятим сигналом. 

При випробуванні модуля на дальність і точність вимірювання, розмір площі 

об'єкта сканування повинен бути не менше 0,5 квадратних метрів, а його 

поверхня повинна бути якомога твердіша і рівніша. У противному випадку це 

буде впливати на результати вимірювань. 

Принцип роботи датчика показано на рисунку 2. Час відлуння згодом може 

бути використаний для обчислення відстані між датчиком та відбиваючим 

об’єктом. 

 
Рисунок 2. Принцип роботи датчика HC-SR04 

Практична частина 

Завдання 1. Ознайомлення з використовуваними компонентами. 

У Досліді 4 використовуються наступні компоненти: 

1. Кабель USB - 1; 

2. Плата Arduino Uno – 1; 

3. Плата прототипування - 1; 

4. Датчик HC-SR04 – 1; 

5. Провід ТТ – 4; 

6. Лінійка – 1 шт; 

7. Об’єкти, відстань до яких вимірюється: дошка та вата. 

Завдання 2. Провести досліди з визначення відстані до об’єкту за допомогою 

HC-SR04, лінійки та дошки. 

Завдання 3. Провести досліди з визначення відстані до об’єкту за допомогою 

HC-SR04, лінійки та вати. 

Виконання роботи 

1. Підключити компоненти за схемою, показаною на рисунку 3. 
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Щоб підключити до Arduino датчик HC-SR04, для виміру відстані до 

предмета, а також виведення значень відстані на монітор послідовного порту, 

необхідно вихід VCC на модулі з'єднати з входом 5В на платі Arduino, вихід GND 

на модулі – з входом GND на Arduino, вихід «Echo» підключити до входу 12, а 

вихід «Trig» – до входу 11. Після підключення датчика та написання 

відповідного коду програми, можна приступити до вимірів. Слід звернути увагу, 

шо перед монтажем схеми і внесенням в неї будь-яких змін, необхідно 

обов'язково відключати живлення всіх елементів! Інакше це може призвести до 

виходу з ладу компонентів. 

Схема з’єднань зображена на рисунку 3. 

 
Рисунок 3. Схема з’єднань 

 

2. Запустити середовище виконання Arduino IDE.  

3. Завантажити скетч (код програми). 

4. Виконання завдання 2. 

4.1 Розташувати дошку на відстані 10 см від датчику HC-SR04. 

4.2 Виміряти відстань від датчика до дошки за допомогою виконання 

скетча та макету, відстань фіксується з монітору послідовного порту. Дані 

занести в таблицю. 

4.3 Провести виміри відстані до дошки лінійкою, приклавши її поряд з 

датчиком. 

4.4 Повторити виконання пунктів 4.1 – 4.3 для відстані 6 та 8 см. Дані 

занести в таблицю. 

4.5 Порівняти значення  відстаней з монітору послідовного порту та 

виміряних лінійкою. Розрахувати абсолютне значення похибки. 

5. Виконання завдання 3. 

5.1 Розташувати вату на відстані 10 см від датчику HC-SR04. 

5.2 Виміряти відстань від датчика до вати за допомогою виконання 

скетча та макету, відстань фіксується з монітору послідовного порту. Дані 

занести в таблицю. 

5.3 Провести виміри відстані до вати лінійкою, приклавши її поряд з 

датчиком. 
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5.4 Повторити виконання пунктів 5.1 – 5.3 для відстані 6 та 8 см. Дані 

занести в таблицю. 

5.5 Порівняти значення  відстаней з монітору послідовного порту та 

виміряних лінійкою. Розрахувати абсолютне значення похибки. 

Демонстрація виконання Досліду 

1. Демонстрація виконання Досліду  із дошкою (Завдання 2). 

Виміряти відстань від датчика HC-SR04 до дошки, запустивши скетч. Для 

перевірки точності вимірів провести виміри відстані за допомогою лінійки. 

Попередньо припустимо, що відстань, виміряна лінійкою є достатньо точною. 

Отримавши значення відстані з монітору, розрахуємо абсолютне значення 

похибки виміру відстані двома методами. У результаті експерименту отримано 

фотографію досліду, зображену на рисунку 4. 

Перевіримо припущення, фіксуючи відстань до об’єкту, що висвітлюється на 

моніторі послідовного порту (див. рисунок 5).  

 
Рисунок 4. Дослід з вимірюванням відстані до об’єкта – дошки (відстань 

фіксується додатково за допомогою лінійки) 

 
Рисунок 5. Монітор послідовного порту при вимірюванні відстані до об’єкта 

– дошки 

 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

513  

2. Демонстрація виконання Досліду із ватою (Завдання 3). 

Виміряти відстань від датчика HC-SR04 до вати, запустивши скетч. Для 

перевірки точності вимірів провести виміри відстані за допомогою лінійки. 

Попередньо припустимо, що відстань, виміряна лінійкою є достатньо точною. 

Отримавши значення відстані з монітору, розрахуємо абсолютне значення 

похибки виміру відстані двома методами. У результаті експерименту отримано 

фотографію досліду, зображену на рисунку 6. 

Перевіримо припущення, фіксуючи відстань до об’єкту, що висвітлюється на 

моніторі послідовного порту (див. рисунок 7). 

 

 
Рисунок 6. Дослід з вимірюванням відстані до об’єкта – вати 

 
Рисунок 7. Монітор послідовного порту при вимірюванні відстані до об’єкта 

– вати 
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Обробка результатів виконання Досліду 

1. Обробка результатів виконання Досліду з використанням дошки (Завдання 

2). 

Виміряні дані занести до таблиці 1 та розрахувати абсолютне значення 

похибки вимірювань відстані. 

 

Таблиця 1. 

Обробка результатів Завдання 2 (з використанням дошки) 

Виміри відстані 

датчиком HC-

SR04, см 

10,0 8,0  6,0 

Виміри відстані 

лінійкою, см 

10,2 8,1 6,1 

 

Розрахунок абсолютного значення похибки вимірювань відстані для 10 

сантиметрів:  

∆ = 𝑥 − 𝑥іст = 10.2 − 10,0 = 0.2 см. 
Розрахунок абсолютного значення похибки вимірювань відстані для 8 

сантиметрів:  

∆ = 𝑥 − 𝑥іст = 8.1 − 8,0 = 0.1 см. 
Розрахунок абсолютного значення похибки вимірювань відстані для 6 

сантиметрів:  

∆ = 𝑥 − 𝑥іст = 6.1 − 6,0 = 0.1 см. 
У ході проведення досліду можна зробити наступний висновок. При вимірах 

датчиком HC-SR04 відстані до об’єкта – дошки, на екрані послідовного порту 

можна побачити відстань у 10 сантиметрів. Якщо порівняти цю відстань із 

відстанню, визначеною за допомогою лінійки, то можна зазначити похибку у 2 

міліметри. При зменшенні відстані до об’єкта похибка вимірювання 

зменшується. 

2. Обробка результатів виконання Досліду з використанням вати (Завдання 

2). 

Оскільки виміри відстані від датчика до вати, зняті з монітору послідовного 

порту, постійно змінюються, тому слід розрахувати середнє значення з монітору 

послідовного порту і занести це значення в таблицю 2, а також розрахувати 

абсолютне значення похибки вимірювань відстані. 

 

Таблиця 2. 

Обробка результатів Завдання 2 (з використанням вати) 

Виміри відстані 

датчиком HC-

SR04, см 

167 111 84 

Виміри відстані 

лінійкою, см 

10 8 6 
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Розрахунок абсолютного значення похибки вимірювань відстані для 10 

сантиметрів:  

∆ = 𝑥 − 𝑥іст = 167 − 10 = 157см. 
Розрахунок абсолютного значення похибки вимірювань відстані для 8 

сантиметрів:  

∆ = 𝑥 − 𝑥іст = 111 − 8 = 103см. 
Розрахунок абсолютного значення похибки вимірювань відстані для 6 

сантиметрів:  

∆ = 𝑥 − 𝑥іст = 84 − 6 = 78см. 
 

Висновки 

У ході виконання даного досліду робимо наступний висновок. При 

дослідженні відстані до об’єкта – вати, похибка є набагато більшою. При вимірах 

лінійкою відстань до умовної границі об’єкта (вати) становить 10 сантиметрів. У 

той же час на екрані монітору послідовного порту можна побачити відстань, яка 

постійно змінюється, хоча датчик встановлений і зафіксований нерухомо. Тобто 

похибка є дуже великою. Можна припустити, що коливання значень вимірів 

відстані до об’єкта (вати), а отже, і дана похибка вимірювань, зумовлені 

пористою, неоднорідною структурою вати, яка має нечіткі контури своєї 

поверхні. Внаслідок цього відбувається, так би мовити, хаотична зміна показів 

на моніторі послідовного порту. Сигнал, пройшовши шлях до твердої, рівної 

перешкоди (в експерименті такою перешкодою виявилась рама вікна, що 

знаходилось за ватою), по всій товщі вати, не міг відлунитися від останньої, а 

відлунювався від рами вікна. Тобто датчик HC-SR04 по факту виміряв відстань 

до рами, а не до вати. Отже, підтверджено, що ультразвуковий метод є мало 

придатним для вимірювання відстані до об’єктів з неоднорідною (волокнистою 

нещільною) структурою поверхні, об’єктів із нечіткими контурами. 
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Вступ. Деталі сільськогосподарської техніки працюють в складних умовах 

навантаження і потребують стабільної експлуатації. Для прогнозування 

накопичення напружень та їх вплив на деградаційні процеси 

структуроутворення, а також з появою дефектів в локальних зонах 

рекомендовано проводити неруйнівний контроль за показниками коерцитивної 

сили. Бракувальні норми показників цієї характеристики визначали 

статистичною обробкою комплексних оцінок, при яких відбуваються суттєві 

зміни анізотропії структуроутворення.  

Формування дефектів можливо і при виготовленні деталей відливанням, 

особливо в зоні переходу товщин стінок, наприклад в корпусних деталях при 

технології виготовлення, умов і параметрів експлуатації. Для цього оцінювали 

бракувальні норми, які змінюються за рахунок накопичення напружень і 

структури. Вони суттєво відрізняються на різних етапах життєвого їх циклу. 

Розробку показників стану деталей у експлуатації виконували для різних 

типів деталей (накладки сталеві 30ГСЛ) з однаковою товщиною, а також з 
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різнотовщинними стінками (втулки гільз циліндрів та корпусні деталі) з сірого 

чавуну. Ці деталі виробництва ВАТ «ХТЗ». 

Методика досліджень. Детальні статистичні дослідження виконували 

магнітним неруйнівним методом контроля, згідно показників коерцитивної сили 

– Нс. Для цього використовували прилад КРМ-Ц-К2М рис. 1 [1]. Такі 

дослідження планували виконувати як базові для розробки нової ефективної 

технології заварювання дефектів: тріщин ,зон з порожнинами, неслітінами, 

раковинами та іншими дефектами, що формуються при відливанні. На рис. 2 

наведено зовнішній вигляд корпусних деталей з сірого чавуну. 

 
Рисунок 1. Загальний вигляд магнітного аналізатора КРМ-Ц-К2М з різними за 

розміром накладними перетворювачами 

 

     
Рисунок 2. Зовнішній вигляд корпусних деталей із сірого чавуну 

 

Зміни у структуроутворенні та вплив на них різних факторів виявляли 

комплексними дослідженнями, які крім фазового складу оцінювали ступінь їх 

хімічної неоднорідності методами локального спектрального аналізу та 

термоелектронної емісії на мікроскопі YSM-820 Link «YEOL» зі збільшенням від 70 

до 1000 разів. 

Підходи до статистичної обробки експериментальних результатів проводили 

методом, захищеним патентом України та вони розглядаються в [2-4]. 

Результати досліджень. Статистичні металографічні дослідження виявили 

повну відповідність структури металу зміні показникам коерцитивної сили. 

Мінімальний рівень Нс = 3,6-5,1 А/см в деталях з сірого чавуну, характерний 

для умов, при яких формується значна частка феритної складової. Підвищення 

Нс ≥ 8,0 визначає відсутність м'якої складової – фериту і кристалізації карбідної 

фази у вигляді структурно-вільного цементиту, його грубих пластин, окремих 

зерен і навіть евтектики (ледебуриту), частка яких максимальна при 13,6 А/см. 

Основою металевої матрицею в даному випадку є перлітна складова. 
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Встановлено, що в інтервалі показань Нс > 5,1 < 8,0 доля перлітної складової 

суттєво зростає. 

Для досліджень впливу швидкості кристалізації при нагріванні 

різнотовщинної форми до однакової температури всіх її зон аналізували дві 

групи втулок: перша – відповідала вимогам ТУ по хімічному складу і друга – з 

наявністю відхилень по ряду компонентів. (табл. 1). 

Результати вимірювань коерцитивної сили в різнотовщинних втулках 

виготовлених, згідно запропонованої технології попереднього підігріву 

металевої форми перед установкою у машину відцентрового лиття показали, що 

в цьому випадку основна структура металевої матриці втулки формується 

перлітною, за винятком – однієї, у якої виявлена підвищена концентрація 

вуглецю і знижена частка графітизуючого компоненту – кремнію. 

Такий висновок був зроблений, виходячи з оцінки змін показників 

коерцитивної сили. 

Таблиця 1 

Хімічний склад досліджуваних втулок 

№
 з

.п
. 

№
 

Г
іл

ьз
и
 

Хімічний склад,  %: 
Відповідність 

ТУ 

С Si P S Cr Mn Ni Cu Mo Mg Так Ні 

1 121038 3,45 1,83 0,08 0,01 0,08 0,70 0,5 0,45 0,39 0,05 +  

2 121044 3,40 1,80 0,05 0,01 0,04 0,54 0,44 0,57 0,27 0,05 +  

3 21141 3,30 2,22 0,045 0,04 0,027 0,527 0,296 0,451 0,215 0,05  + 

4 1115 3,5 2,45 0,05 0,062 0,098 0,887 0,456 0,485 0,321 0,009  + 

5 1019 3,23 2,13 0,03 0,03 0,06 0,536 0,441 0,363 0297 0,05  + 

6 21134 3,31 1,60 0,048 0,018 0,032 0,616 0,28 0,289 0,392 -  + 

7 21133 3,51 1,64 0,048 0,02 0,032 0,62 0,3 0,289 0,39 -  + 

 

Аналізом відзначається деяка тенденція до підвищення показників такої 

характеристики зі збільшенням концентрації вуглецю [1], хоча раніше виконані 

дослідження, при використанні різнотовщинної втулки з нагріванням до 

однакової температури її в пічі, цього не виявляли, тобто швидкість кристалізації 

поглинала вплив відхилень у хімічному складі. 

За новою технологією циклічного нагрівання металевої форми до однакової 

температури її внутрішньої поверхні знижується схильність метала до виділення 

карбідної фази при кристалізації, а також зменшується рівень локалізації 

деформацій у зонах переходу від більш товстого перерізу до – тонкого, про що 

свідчать також результати показників коерцитивної сили (див. табл. 2). Так, 

значення показників на трьох рівнях (верх, середина, низ) і верху кожної втулки 

змінюються не більше ніж на 1-3%. 

При незначній зміні частки вуглецю від 3,4 до 3,51% і зниженні кремнію від 

2,45% до 1,64-1,83% відзначається середнє підвищення рівня коерцитивної сили 

лише на 2,0%, тобто неоднорідність властивостей і структури у виливках одної 

деталі практично відсутні. 
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Таблиця 2 

Показники коерцитивної сили при регламентованій швидкості кристалізації 

№ п.п. № Втулки 
Коерцитивна сила (А/см) та зона її виміру Середнє 

значення верх середина низ 

1 121038 

8,5 8,4 8,4 

8,3 
7,8 7,9 7,9 

8 8 8 

8,5 8,5 8,4 

2 1019 

7 6,9 6,9 

6,7 
6,4 6,4 6,4 

6,9 6,9 6,9 

6,8 6,7 6,7 

3 121044 

5,8 5,7 5,6 

5,6 
5,8 5,8 5,8 

5,5 5,5 5,6 

5,8 5,7 5,7 

4 1115 

6,9 6,9 6,9 

6,5 
6,1 6,1 6 

6,5 6,5 6,5 

6,6 6,5 6,5 

5 21134 

5,7 5,8 5,8 

5,6 
5,5 5,5 5,5 

6,1 6,1 6,1 

5,5 5,5 5,5 

6 31133 

6 6,1 6,2 

6,1 
6,1 6,1 6,1 

6,5 6,4 6,4 

5,8 5,9 5,9 

7 21141 

7,5 7,6 7,6 

8,3 
8,6 8,5 8,5 

8,7 8,7 8,7 

8,4 8,4 8,4 

 

Разом з тим, відзначаються істотні відмінності між різними виливками (див. 

табл. 2). 

Проведено порівняльний аналіз впливу на показники коерцитивної сили за 

вмістом компонентів С и Si (рис. 3). 
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Рисунок 3. Зміна коерцитивної сили у виливках залежно від вмісту компонентів 

С та Si 

 

З наведених залежностей (див. рис. 3 і табл. 2) видно, що середня різниця в 

показаннях Нс у окремих виливках може досягати 30 %. 

При цьому, вплив вуглецю проявляється навіть у межах, передбачених 

вимогами ТУ. З підвищенням вмісту цього компонента до верхньої межі 

(С = 3,45 - 3,51  %) зростає відповідно і коерцитивна сила. Ступінь впливу цього 

фактору добре описує зміна рівня магнітної характеристики. Що стосується 

впливу кремнію, то його внесок не однозначний. Відсутня яка-небудь 

закономірність як при підвищеній концентрації до 2,12-2,45 %, так і зниженої – 

1,6-1,64 %, що підтверджує його неоднорідну засвоюваність (ліквацію) при 

неякісному модифікуванні SiMg. Особливо це стосується виливків з 

відхиленнями у хімічному складі, які наведено у табл. 1 (виливки 3-7). 

На основі виконаного аналізу показано, що основний вплив на формування 

перлітної структури в модифікованому SiMg сірому чавуні має однорідна 

швидкість кристалізації виливка. Разом з тим, у випадку забезпечення однакової 

швидкості кристалізації у втулках спостерігається і різниця в показниках 

коерцитивної сили, яка на 30 % може відрізняться в різних виливках (залежить 

від спадщини шихтових матеріалів, параметрів технологічного процесу, якості 

модифікування) та підготовки ливарної форми. Вона визначається 

концентрацією вуглецю і кремнію, наявністю неметалевих включень, (рис. 4 та 

5). У зв'язку із цим вплив останнього особливо проявляється у виливках з 

відхиленнями у розподілі кремнію при неякісному модифікуванні. 

Потім дослідження з оцінки якості корпусних деталей з сірого чавуну 

проводили в умовах виробництва на основі неруйнівного магнітного методу 

контролю за показниками коерцитивної сили. Аналізу також піддавали відлиті 

деталі: накладки і корпуси коробки передач сільськогосподарської техніки, які 

виготовлені з литої сталі і сірого чавуну відповідно. Вибір таких деталей для 

досліджень обумовлений необхідністю встановлення чинників їх ураженості 

дефектами різних типів при виробництві, так і – розробки нових підходів до їх 

виявлення з підготовкою рекомендацій для підвищення якості і експлуатаційної 

стійкості. Це виконували для встановлення чинників формування дефектів: 
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тріщин, ситоподібної пористості, піщаних включень газових порожнин, а також 

оцінки ступеню неоднорідності формованої структури металу. Для цього 

використовували статистичні методи досліджень, які проводили в умовах ВАТ 

«ХТЗ». 

  
а б 

а – графіт, б – кисневі включення у графіті, × 100. Термоелектронна емісія 

Рисунок 4. Наявність кисню в графіті 

 

Спектр C O Si P S Cr Mn Fe 

Спектр 1 13,14 34,40 0,97 - 0,20 - 0,39 50,90 

Спектр 2 8,43 4,57 1,95 - - - 0,55 84,50 

Спектр 3 7,43 - 1,47 0,17 - 0,18 0,99 89,76 

Рисунок 5. Мікроструктура середньої зони проби і розподіл оксидів. 

Термоелектронна емісія 

 

Такий підхід після розробки бракувальних норм показань за Нс 

використовували для контролю стану виробів не тільки після їх ремонту, а також 

у процесі експлуатації. 

На першому етапі аналізували накладки з литої сталі 30ГСЛ, оскільки вони 

мають однакову плоску поверхню і товщину, мінімальний рівень напружень у 

порівнянні з – корпусною різнотовщінною коробкою перемикань. Цей фактор у 

процесі виробництва литих деталей, як було показано раніше, вносить істотний 

внесок у локалізацію деформацій в окремих зонах, що впливає на показники 

магнітної характеристики. Низький рівень Нс забезпечує при кристалізації литої 

деталі стабільне і рівномірне формування тонкої дендритної будови і оптимальну 

структуру металу, її фазовий склад. 
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Вимірювання показань Нс проводили в 17 зонах за схемою, представленою 

на рис. 6 [3, 4]. 

 
Рисунок 6. Зони вимірювання (1-17) показників коерцитивної сили 

 

Такий спосіб контролю є новітнім, тому що, він включає намагнічення 

контрольованої деталі та статистичну фіксацію її магнітних параметрів у різних 

зонах. Дефекти порівняно визначали у різних зонах виливків, згідно коефіцієнта 

анізотропії коерцитивної сили (К), за співвідношенням: К = Нс.поп. / Нс.повз., де 

Нс.поп. – показники коерцитивної сили у поперечному напряму; Нс.повз. – у 

повздовжньому. 

Порівняльну оцінку зміни коефіцієнта К у даному випадку виконували на 

ділянках однакової форми та товщини деталей, що досліджувалися. 

Такий спосіб оцінки якості деталей неруйнівним методом захищений 

патентом України [3]. 

Експериментальними дослідженнями були визначені межі показників 

коерцитивної сили, що відповідають різним дефектам: ситовидним та газовим 

порожнинам, піщаним включенням. При цьому, заздалегідь визначили рівень 

зміни цих показників відносно якісної зони, а потім оцінювали коефіцієнт 

анізотропії коерцитивної сили (К) та середніми його відхилення по результатах 

вимірювань. 

Цей спосіб дозволяє одночасно визначати наявність поверхневих, 

підповерхневих, та більш глибоких відхилень у показниках до глибини 5-25 мм 

(визначається згідно розмірів різних магнітних перетворювачів, які 

використовувалися при вимірюваннях). 

Запропонований спосіб дозволяє достовірно і оперативно здійснювати 

контроль наявності дефектів у деталях з залізовуглецевих сплавів (рис. 7). 

Встановлено, що розкид значень у якісних зонах таких деталей не перевищує 

18 % (при середньому значенні Ксер = 1,1). 

Виявлено, що якісні показники зон з дефектами, суттєво змінюються в 

залежності від їх типу. Так, коефіцієнт К з дефектами ситовидної пористості 

співпадає з – якісною, яка розташовується в центральній зоні розкиду і складає 

34 % цього показника (Ксер = 1,25). Зони з дефектами, що мають піщані 

включення відрізняються найбільш широким розкидом К, досягаючи 68 % (Ксер 

= 1,87) та – якісні знаходяться нижче середніх значень. 
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Рисунок 7. Характер зміни показників коерцитивної сили від значень 

коефіцієнтів К у якісній зоні та при наявності різних дефектів 

 

Дефекти з наявністю газових порожнин відрізняються більш високими 

середніми показниками коерцитивної сили, хоча їх розкид суттєво менший (не 

перевищує 36 %) та значення Ксер = 2,35 досягають. При таких дефектах 

коефіцієнт К не співпадає з якісними показниками, та вони знаходяться поза їх 

межею. 

Статистичним аналізом виробництва корпусних деталей з сірого чавуну було 

встановлено, що від плавки до плавки структура металу, що формується, може 

істотно змінюватися. Це характерно і для різних зон виливків з однієї плавки. 

Для випробувань були відібрані відбраковані в процесі виробництва корпуси 

роздавальної коробки передач трактора Т-150К та проведено аналіз хімічного 

складу чавуну, який показав, що для їх виготовлення в ряді випадків 

використовували засмічену карбідоутворюючими елементами шихту: ванадієм 

(1,5-2,3 %) та хромом (0,3-0,7 %). В окремих випадках виявляли наявність титану 

(до 0,85 %). Ці компоненти формували складні карбіди які складалися з ванадію, 

хрому, титану. 

Одночасно проводили оцінку ступеню неоднорідності якості виливків для 

встановлення зон з найбільшими відхиленнями за показниками коерцитивної 

сили. Одержану залежність між цими показниками використовували для 

подальшого порівняння з досягнутими – на контрольованих виробах в різних їх 

зонах. Також визначали якісні показники для порівняння з оцінкою ступеню 

відхилень. При проведенні вимірювань враховували такі чинники, як форма і 

товщина виробу, які впливають на відхилення структури металу та показники 

коерцитивної сили. 

Статистичні дослідження співвідношення структурних складових, 

відповідних за зміну показників неруйнівного контролю, виявили, що основними 

є графіт, від частки і форми його змінюється кількість виділення і інших фаз, 

наприклад, фериту та поява карбідів, а також оксидних неметалевих включень, 

що пов'язано з якістю підготовки форми для лиття. Їх вміст також може бути 

оцінено згідно з рівнем Нс. 

Такий зв'язок розглянуто на прикладі відливок корпусних виробів з 

модифікованого сірого чавуну марок СЧ15, СЧ18, СЧ20 з товщиною стінок 30-
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55 мм. Ці чавуни мають близький хімічний склад (3,1-3,6  % С; 1,9-2,8  % Si; 0,6-

0,9  % Мn; до 0,2  % Р; до 0,14  % S) та рівень σв = 150-200 МПа. 

Структура виливків з чавуну, яка формується у цих корпусних виробах з 

таким хімічним складом при модифікуванні SiMn або FeSi, забезпечує вказаний 

оптимальний рівень σв та частку пластинчастого графіту на рівні 5-7  % і має 

коерцитивну силу Нс = 7-9 А/см. 

При відхиленнях у структурі графіту нижче цих показників (< 5  %) 

коерцитивна сила підвищується (> 10 А/см), зменшуються частка фериту, 

зростає кількість перліту та виникає можливість появи структурно вільного 

цементиту і її показників підвищується в 1,3-1,6 разів (рис. 8) відносно 

оптимального. 

У процесі експлуатації корпусні деталі зазнають вплив різних навантажень, 

у тому числі циклічних, розтяганням, стисненням, температурним, що 

призводить до розвитку неоднорідності в розподілі вуглецю та кисню в 

дефектних зонах з підвищеною щільністю дислокацій. 

 
Рисунок 8. Вплив графіту та кисневих включень на показники коерцитивної 

сили 

 

Особливу роль у розвитку деградаційних процесів при експлуатації такого 

матеріалу належить графітовим (рис. 8) і неметалевим включенням. Роль 

включень графіту докладно розглянута в роботі [2]. 

Виявлені відхилення у складі компонентів та в структурі чавуну, пов'язані зі 

спадщиною шихтових матеріалів, ліквацією розподілу модифікуючих 

компонентів Si, Мn, якістю підготовки форм для лиття та литникової системи і 

стану модифікуючих домішок (їх вологістю). Ліквація Мn та Si сприяють 

неоднорідному розподілу графітових включень, що призводить до грубих 

виділень та скупчень, або зменшення їх часток у зонах з мінімальною 

концентрацією Si. 

Виявлені статистичні залежності «структура чавуну - коерцитивна сила» є 

надійним методом контролю якості виробів, який дозволяє у порівнянні з їх 

якісним вихідним структурним станом, обумовленим нормативно-технічною 

документацією, встановлювати частку чинників відповідних за зміни та 
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корегувати технологічний процес лиття для одержання однорідної якості 

виливків у виробництві зі зменшенням схильності окремих зон до 

тріщиноутворення. Виявлення зон з відхиленнями можуть бути відремонтовані 

їх зачищенням та подальшим заварюванням. 

Висновки. Аналізом встановлено, що якісні показники суттєво залежать від 

типу дефектів, які оцінювали, згідно коефіцієнта анізотропії К (де ). 

Якісні показники зон без дефектів мають розкид, який не перевищує 18 % 

(середнє значення К = 1,1). Зона з ситовидною пористістю підвищує Ксер. до 1,25 

та розкид значень досягає 35 %. При цьому якісні показники Нс співпадають з 

цим дефектом. Наявність піщаних включень підвищує Ксер. до 1,87, розкид 

значень досягає 68 %. Найбільший рівень Ксер. = 2,35 мають зони з газовими 

порожнинами, хоча розкид їх показників Нс не перевищує 36 % та вони 

знаходяться за межами – якісних. 

Промислові дослідження корпусних деталей сільськогосподарської техніки з 

товщиною стінок 30-55 мм показали, що при якісному модифікуванні SiMn або 

FeSi таких виливків з чавунів СЧ15, СЧ18, СЧ20, забезпечується частка 

пластинчастого графіту на рівні 5-7 % та Нс в них досягає 7 А/см. При 

відхиленнях в структурі графіту < 5  % рівень Нс підвищується в 1,3- 1,6 разів та 

в металевій матриці з’являється структурно вільний цементит і частка фериту 

зменшується. 

Незалежно від хімічного складу деталей (з литої сталі або сірого чавуну) 

коерцитивна сила змінюється від структурних складових та утворення 

напружень і дефектів. При цьому для різних матеріалів та умов експлуатації 

рівень їх відрізняється. Тому при використанні такого методу контроля 

необхідно забезпечувати для їх визначення порівняльний аналіз з бездефектним 

вихідним станом, який є базовим. 
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Вступ.  

Сучасний розвиток електронних пристроїв та систем призвів зменшення їх 

елементів (транзисторів) до такого розміру, що їхні властивості в значній мірі 

визначаються їх розмірами. Якщо в макроскопічному уявленні фізико-хімічні 

властивості речовини інваріантні відносно розміру(кількості) речовини, то при 

досягненні розміру досліджуваного елементу хоча б в одному вимірі значення 

100 нм, то властивості таких елементів  (наночасток) відрізняються як від 

об’ємної фази речовини, так і від молекул, з яких ця речовина сладається. Таким 

чином, виникла необхідність вивчати властивості наночасток та матеріалов, що 

складаються з наночасток (наноматеріалів). В даній роботі розглядяються 

результати деяких досліджень наноструктурих  матеріалів та функціональних 

наноелектронних присторїв.  

1. Нові матеріали як основні елементи наноматеріалознавствства 

Основними завданнями наноматеріалознавства є:  розробка нових і 

поліпшення властивостей традиційних матеріалів;  розвиток теоретичних основ 

керування функціональними властивостями на основі фізичних моделей 

електронного, кластерного, атомарного типу;  створення нових і вдосконалення 

традиційних технологій виробництва і характеристик матеріалів;  вивчення 

всього комплексу властивостей: фізико-механічних, фізико-хімічних, 

електричних, магнітних, оптичних, теплових і ін. в широкому динамічному 

діапазоні;  визначення нових областей застосування, розробка нових принципів 

конструювання із застосуванням комп'ютерного моделювання.  

До відмітних особливостей наноматеріалознавства слід віднести:  зменшення 

характерних розмірів морфологічних одиниць менше 100 нм, що призводить до 

сильної зміни всіх фізичних властивостей речовини;  зростання ролі дифузійних 

і міграційних процесів, самоорганізація структури, самозбірка з окремих атомів, 

молекул або їх кластерів;  застосування наноматеріалів забезпечує якісні зміни 

не тільки в електроніці, обчислювальній техніці, телекомунікаційних системах, 

а й в медицині, оборонної промисловості, екологічній безпеці, освіті та ін.  

Під самоорганізацією розуміють мимовільне виникнення в системі нових 

просторових і/або тимчасових компонентів симетрії. Найпростіші види 

самоорганізації в неорганічних матеріалах спостерігаються в процесі 

гетероепітаксійних зростання плівок, утворення гетероструктур, керованої 
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кристалізації аморфних сплавів та інших процесів створення наноструктур і 

наноматеріалів.  

Серед самоорганізуючих матеріалів для створення поверхневих періодичних 

структур широко застосовуються пористі матеріали. Найбільше застосування в 

нанотехнології знайшли пористий кремній, пористий оксид алюмінію, трекові 

мембрани, синтетичні опали і ряд органічних плівок.  

 

2. Пористий і нанопористий кремній з керованими функціональними 

властивостями  

Пористий кремній (ПК або por-Si) є унікальним матеріалом у плані своїх 

генеруючих, пасивуючих, що просвітлюють і оптичних властивостей. Слід 

зазначити різноманіття структур пористого кремнію, яке залежить від стану 

поверхні кремнію, його рівня легування, режимів анодування або хімічного 

травлення, складу травителей.  

При вирощуванні прошарків пористого кремнію відбувається утворення 

вузьких "каналів травлення", що йдуть углиб кремнієвого зразка. В ході 

подальшого травлення не тільки збільшується довжина цих пор, але і самі пори 

поступово розширюються до тих пір, поки що розділяючі їх тонкі стіни не будуть 

частково зруйновані. В результаті на поверхні кремнієвого зразка залишається 

безліч залишків цих стінок у вигляді ниток, розташованих переважно 

перпендикулярно поверхні або в напрямку кристалографічних осей. Товщина 

таких ниток в більшості своїй не перевищує одиниць нанометрів, що обумовлює 

виникнення в них ряду квантово-розмірних ефектів, зокрема збільшення ширини 

забороненої зони і, як наслідок, можливість порушення фотолюмінесценції у 

видимій області спектра.  

В основі більшості сучасних теорій утворення por-Si лежить ідея про 

витравлення в кремнію ниткоподібних пор. В por-Si утворюються дві системи 

пор: великі «магістральні» пори мікрометрової ширини, що йдуть углиб 

підкладки на десятки мікрометрів і добре видимі в оптичні мікроскопи, і значно 

коротші «нанопори», які відгалужується від великих пор. Непрямим 

підтвердженням можливості утворення вторинних кремнієвих агрегатів з 

кристалічною структурою (нанокристалітів) є отримання люмінесцентних у 

видимій області спектру пористих прошарків на підкладках з аморфного 

кремнію. 

Проведені комплексні дослідження властивостей пористого кремнію і 

нанопористого кремнію показали, що вони відрізняються за багатьма 

властивостями. Керування функціональними властивостями матеріалів, 

отриманих на їх основі в широких межах забезпечується шляхом зміни складів 

травителей і технологічних режимів. Структура поверхні прошарків пористого 

кремнію, отримана за допомогою атомносилового мікроскопа (АСМ), 

представлена на рис. 1. 

 

 



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

528  

 
Рисунок 1. Структура нанопористого кремнію (а) і монокристалічного (б). 

Видно, що пористий кремній має структуру, яка упоряджена, і строго 

повторює морфологію чистого кремнію (рис. 1, б), створюючи пори по всьому 

рельєфу поверхні підкладки.  

3. Застосування нанопористого кремнію в технології кремнієвих 

фотоелектричних перетворювачів  

 Розробка нових методів формування електричних контактів до сонячних 

елементів є однією з ключових проблем на шляху вирішення основних завдань 

напівпровідникової сонячної фотоенергетики. В даний час у промисловості 

домінує технологія screen-printing, що використовується при виготовленні 90% 

всіх кремнієвих сонячних елементів, яка заснована на трафаретному друку 

металовміщуючих паст (наприклад, срібло і алюміній містять пасти). Завдання 

зниження перехідного опору таких контактів є актуальним з моменту їх 

виникнення до теперішнього часу, так як, у кінцевому підсумку, це визначає 

ефективність перетворення сонячного елементу.  

Суть методу полягає у виготовленні сонячних елементів з p-n переходом 

для досягнення високого значення напруги холостого ходу, збільшення 

струму короткого замикання, коефіцієнта заповнення, зниження перехідного 

опору і, як наслідок, підвищення ККД. Для напруги холостого ходу 

визначальними внутрішніми факторами є висока бар'єрна напруга, що 

пов'язано з високим ступенем легування в n- і р областях. Низька щільність 

струму насичення, отримана при зниженні впливів поверхневих ефектів і 

ефектів сильного легування.  

З урахуванням простоти отримання пористого кремнію хімічним методом 

і отриманих властивостей, вперше створена технологія виготовлення 

високоефективних фотоелектричних перетворювачів з комплексним 

застосуванням його властивостей і рекомендацією для промислового 

виробництва.  

Нанокристалічний кремній (nc-Si) відноситься до нанофазних матеріалів, 

в яких виникає атомний порядок, що суттєво впливає на їх фізико-хімічні 

параметри, які обумовлюють появу нових властивостей, що пов'язані з 

процесами, які протікають як всередині нанорозмірних областей, так і на  

міжфазних межах.   

Плівки nc-Si представляють собою аморфний матеріал з кристалічними 

включеннями, наявність яких передбачає поліпшення електричних, оптичних 

і деградаційних властивостей плівок.  
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Однак інтерес дослідників у синтезі цього виду кремнію обумовлений ще 

і можливістю керування властивостями цього матеріалу з різних 

технологічних параметрів, які визначають розмір і кількість кристалів в 

аморфній матриці. Таким чином, появляється можливість одержувати 

матеріал із заданими властивостями, керуючи його структурою на нано рівні. 

Нанокристалічні кремнієві плівки є ефективною заміною монокристалічного і 

аморфного кремнію, в першу чергу, в оптоелектроніці, що підтверджується 

порівняльним аналізом параметрів, що представленні в табл. 1.  

Таблиця  1. 

Порівняння параметрів плівок аморфного і нанокристалічного кремнію 

Параметр матеріалу  
Аморфний 

кремній  

Нанокристалічний 

кремній  

Ширина забороненої зони, еВ   1,75  1,98 – 2,24  

Рухливість електронів, см2/(В∙с)  0,1  40  

Рухливість дірок, см2/(В∙с)  0,001  0,2  

Фоточутливість (σph/σd)  7∙103  5∙105  

Стабільність (деградація фото 

характеристик)  

на 35%  на 10%  

 

На основі даного матеріалу можна отримувати високочутливі 

фотоприймачі видимого і ультрафіолетового випромінювання, світло 

випромінюючіприлади, тонко плівкові сонячні елементи наземного і 

космічного застосування з розширеною смугою детектування і радіаційною 

стійкістю, тонкоплівкові транзистори з підвищеною стабільністю для 

широкоформатних дисплеїв і індикаторних панелей.  

4. Вуглецеві наноматеріали: фулерени, нанотрубки, алмазні плівки, 

графен  

Фулерени  - це стійкі багатоатомні кластери вуглецю з кількістю атомів від 

декількох десятків і вище. Кількість атомів вуглецю в такому кластері не 

довільно, а підкоряється певній закономірності. Форма фулеренів - сфероїд, межі 

якого утворюють п'яти- і шестикутники. Згідно геометричному розрахунку, 

проведеному ще Ейлером, для побудови такого многогранника необхідно, щоб  

кількість п'ятикутних граней дорівнювало дванадцяти, число ж шестикутних 

граней може бути довільно. Такій умові відповідають кластери з кількістю атомів 

N = 32, 44, 50, 58, 60, 70, 72, 78, 80, 82, 84 і т. д.  

Найбільший інтерес експериментальних досліджень представляє фулерен С60 

зважаючи на його найбільшу стабільність і високу симетрію.  

В даний час опубліковано безліч експериментальних і теоретичних робіт, 

присвячених різним аспектам фізики С60 в різних станах: ізольована молекула, 

С60 в розчинах і особливо С60 в твердотільному стані.  
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При температурах нижче 600 К С60 утворює молекулярні кристали.  Кристали 

високої чистоти (99,98%) і міліметрових розмірів можуть бути вирощені з газової 

фази.  Прийнято називати фулеренами ізольовані молекули вуглецю Сn, 

фулеритом - фулерени в твердотільному стані, в тому числі полімеризовані 

фулеренові структури.  

Перерахуємо деякі можливі області застосування фулеренів та їх похідних в 

найближчому майбутньому: електронні та оптичні пристрої, що засновані на 

застосуванні фулеренів або полімерних матеріалів на їх основі; фотоматеріали та 

матеріали для перетворення електричної енергії в світлову; каталізатори;  

лікарські засоби.  

Деякі області застосування поки залишаються гіпотетичними через 

недостатність сучасного рівня знань: отримання алмазів (у тому числі тонких 

плівок); джерела струму; молекулярні сита і пристрої для акумулювання газів; 

матеріали для нелінійної оптики (лазери);   перетворювачі сонячної енергії;  

надпровідники.  

 Активно досліджується біологічна активність фулеренів та їх похідних.  

Показано, що представники цього класу здатні пригнічувати різні ферменти, 

викликати специфічне розщеплення молекул ДНК, сприяти перенесенню 

електронів через біологічні мембрани, брати активну участь в різних 

окислювально-відновлюваних  процесах в організмі.  

Розпочато роботи по вивченню метаболізму фулеренів, особлива увага 

приділяється противірусним властивостями. Показано, зокрема, що деякі похідні  

фулеренів здатні пригнічувати протеазу вірусу СНІДу.  

Широко обговорюється ідея створення протиракових медичних препаратів 

на основі водорозчинних ендоедральних зʼєднань фулеренів з радіоактивними 

ізотопами. Великі надії покладаються на спроби використовувати фулерен, що 

має часткову sp3-гібридизацію, як вихідну сировину, що заміщає графіт при 

синтезі алмазів, придатних для технічного використання.  

Японські дослідники, які вивчали вплив тиску на фулерен в діапазоні            

8...53 ГПа, показали, що перехід «фулерен – алмаз» починається при тиску           

16 ГПа і температурі 380 К, що значно нижче, ніж для переходу «графіт – алмаз».  

Була показана можливість отримання великих (до 600-800 мкм) алмазів при 

температурі 1000 °С і тисках до 2 ГПа.  

Активно досліджується також можливість отримання надтвердих 

полімеризованих тиском фулерітових фаз.  

Плівки широкозонних напівпровідників, таких як алмаз і карбід кремнію, 

перспективні для використання в високотемпературної, високошвидкісної 

електроніці та оптоелектроніці, що включає ультрафіолетовий діапазон.  

Представляється ефективним використання фулеренів в двох напрямках: 

підвищення швидкості формування алмазних центрів зародкоутворення на 

підкладці і використання в якості відповідних «будівельних блоків» для 

вирощування алмазів в газовій фазі. Показано, що в мікрохвильовому розряді 

відбувається фрагментація С60 на С2, які є підходящим матеріалом для росту 

алмазних кристалів; використання фулеренів у резонаторі лазерів для 

придушення пікового режиму при самосинхронізації мод.  



TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENTIFIC 

531  

Фулерити,  як напівпровідники із забороненою зоною близько 2 еВ, можна 

використовувати для створення польового транзистора, фотоелектричних 

приладів, сонячних батарей. Набагато більш перспективним є використання 

фулеренової молекули як готового нанорозмірного об'єкта для створення 

приладів і пристроїв наноелектроніки на нових фізичних принципах. 

Слідом за відкриттям фулеренів С60 і С70 при дослідженні матеріалів, 

одержуваних при згорянні графіту в електричній дузі або потужному лазерному 

промені, були виявлені частинки, що складаються з атомів вуглецю, які мають 

правильну форму і розміри від десятків до сотень нанометрів і отримали назву 

наночастинок. Нанотрубки представляють собою кінцеві графітові плоскості, 

згорнуті у вигляді циліндра. Ці утворення цікаві і з чисто наукової точки зору як 

модель одновимірних структур.  Малі розміри, можливість при синтезі 

отримувати необхідну електропровідність, механічну міцність і хімічну 

стабільність роблять нанотрубки перспективним матеріалом для виробництва 

робочих елементів в мікро- і наноелектроніці. Мікрообласть нанотрубки з 

впровадженим дефектом може розглядатися як гетероперехід «метал-

напівпровідник», який міг би скласти основу напівпровідникового елемента 

рекордно малих розмірів.  

В даний час зусилля вчених спрямовані на розробку технології отримання 

вуглецевих нанотрубок, заповнених провідним матеріалом. Підсумком 

вирішення цієї проблеми стало б створення струмопровідних з'єднань, які 

дозволяють перейти до виробництва наноелектронних приладів, розміри яких 

будуть на один або два порядки менше нині існуючих.  

Вже на сьогоднішній день дослідниками на основі нанотрубок було 

розроблено: метод застосування нанотрубок для прискорення регенерації кісток 

і хрящової тканини; радіоприймач на одній нанотрубці; надлегкий 

електропровідний матеріал для екранування електромагнітних хвиль; аерогелі на 

нанотрубках, що здатні витримати вагу, яка в 8 тисяч разів перевищує їх власну; 

метод для обробки металів на нанорівні; яскраве джерело ІЧ випромінювання; 

електромеханічний перемикач нанометрових розмірів; прототип телевізійного 

дисплея; надміцний трос для використання в програмі NASA «космічного ліфта» 

і багато іншого. Це ще раз доводить перспективність нанотрубок в розвитку 

науковотехнічного прогресу.  

Алмазоподібні вуглецеві плівки мають унікальні властивості, такі як 

підвищені радіаційна і температурна стійкість, висока твердість (до 100 ГПа), 

низький знос і коефіцієнт тертя; високий питомий опір, хімічна інертність і 

корозійна стійкість; великий коефіцієнт теплопровідності, біосумісність, 

можливість управляти в широких межах шириною забороненої зони і оптичними 

властивостями. Це дозволяє створювати новий клас напівпровідникових 

приладів, в тому числі, і фотоприймачів.  

   Графен - це планарний двомірний лист з вуглецевих атомів, що пов'язані в 

алотропній формі графіту (тобто, «Монокристалічного» монопрошарку з 

Sp2вуглецевих атомів, з'єднаних в гексагональній плоскій мережі (рис. 3.28). 

При Sp2-гібридизації атомні орбіти валентно з'єднаних двох атомів в 

ковалентному зв'язку електронних пар мають осі, що розміщені в одній площині, 
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але зміщені на 120о одна від одної. Ця структура нагадує дротяну мережу клітини 

(для птахів, наприклад) з шестикутними осередками, проте їх осередки мають 

нанорозміри. Ковалентні зв'язку між двома суміжними атомами в вузлах мережі 

мають довжину близько 0,142 нм 

Міжнародний колектив вчених Університету в Альберту, Канада (University 

of Alberta) і Національної Лабораторії Хефей, Китай (Hefei National Laboratory) 

створив програмований графеновий логічний масив на основі квантових точок. 

Пам'ять підходить як для створення комп'ютерної пам'яті з довільним доступом, 

так і для логічних ланцюгів майбутніх комп'ютерів.  

При подачі зовнішньої напруги масив з пересічних нанострічок може 

працювати як матриця пам'яті, так і як наявність або відсутність квантової точки 

в місцях перетинання стрічок, що відповідає логічним «0» або «1».  

   Дослідники відзначають, що час доступу до окремого графінового осередку 

пам'яті буде меншим, ніж в стандартних CMOS-чіпах. Графеновий аналог 

споживає й менше енергії.  

Інша багатообіцяюча область застосування графена - це спінтранспортуючі 

пристрої. Через малий зв'язок між спіном і траєкторією носіїв спінова 

поляризація зберігається на субмікронних і навіть мікронних відстанях, що 

дозволяє спостерігати спінову інжекцю і вести контроль спінових станів.  Є 

повідомлення про індуковані надпровідності в графені і створенні надпровідного 

польового транзистора (FET) від здвоєних надпровідного і графенового 

прошарків.  

Газові сенсори з графену вже виробляються. Принцип дії таких сенсорів 

ґрунтується на тому, що різні гази генерують електрони або дірки в графені і 

змінюють опір датчика. 

Висновки. Таким чином, сучасні технології дають можливість виготовляти 

матеріали із такими характеристиками, що дозволяють виготовляти пристрої із 

надмолекулярними властивостями.  
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Одним із можливих шляхів вирішення проблеми дефіциту мікроелементів у 

харчуванні може стати застосування сполук з корисними властивостями. 

Синтезований комплекс β-циклодекстрину з йодом має здатність покращувати 

йодний статус в організмі людини при вживанні збагачених ним варених 

ковбасних виробів [1]. Для розширення асортименту продукції та дослідження їх 

властивостей було виготовлено тефтелі та фрикадельки з різних видів м’яса в 

томатному соусі з додаванням і без додавання комплексу β-циклодекстрину з 

йодом та проведено їх фізико-хімічні дослідження. 

Відсутність досліджень щодо впливу цього комплексу на функціонально-

технологічні властивості харчових продуктів дають підстави для більш повного 

вивчення використання таких речовин функціонального призначення з метою 

отримання м’ясного виробу підвищеної харчової та біологічної цінності та 

високими споживчими властивостями. 

Тому актуальним на сьогоднішній день є розкриття потенціалу використання 

нових комплексних сполук циклодекстринів з інкапсулюванням йоду під час 

виробництва м’ясних кулінарних виробів, дослідження їх впливу на фізико-

хімічні властивості та оцінка їх товарознавчих показників. 

 За планом експерименту було сформовано по 5 зразків (1-5) фаршевих 

систем зі свининою нежирною, яловичиною першого сорту, стегновою частиною 

м'яса курчат-бройлерів без додавання комплексу β-циклодекстрину з йодом та 5 

зразків (6-10) з додаванням комплексу для виготовлення тефтелей та 

фрикадельок 

Рецептура всіх зразків відрізнялася від класичної типом м’яса, кількістю 

бланшованого рису та наявністю або відсутністю сухої сироватки та білкового 

стабілізатора [2].  

В кінці процесу приготування для зразків визначали наступні  

функціонально-технологічні показники: рН водної витяжки з м'яса, вміст вологи, 

вологозв’язувальну здатність (ВЗЗ), вміст жиру, а також вихід готового продукту 

та органолептичні властивості.  
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З проведених досліджень можна зробити висновки про те, що при 

використанні в технології приготування м’ясних тефтелей та фрикадельок 

необхідно враховувати тип основної м’ясної сировини. А також зразки 

досліджуваної продукції приготовлені з м’яса курчат-бройлерів за своїми 

фізико-хімічними показниками та функціонально-технологічними 

властивостями показали найкращі результати. Але слід врахувати, що значний 

вплив на ці властивості, а також на вихід продукту після термічної обробки має 

наявність білкового стабілізатора. Доведено, що краще для приготування 

тефтелей використовувати суху сироватку. Проналізувавши отримані результати 

з кожного типу досліджуваних зразків обрано по одному найвдалішому за всіма 

параметрами, їх рецептури наведено у таблиці 1 та таблиці 2. 

 

Таблиця 1. 

 Удосконалений рецептурний склад тефтелей 

Найменування сировини для 

тефтелей 

Кількість у рецептурі 

тефтелей, % 

Червоне м'ясо курчат-бройлерів 55,0 

Бланшований рис 15,0 

Цибуля 10,0 

Суха сироватка 4,0 

Вода  10,0 

Сіль  1,0 

Борошно пшеничне  5,0 

Комплекс β-циклодекстрину з йодом 0,0017 

 

Таблиця 2. 

 Удосконалений рецептурний склад фрикадельок 

Найменування сировини для 

фрикадельок 

Кількість у рецептурі 

фрикадельок, % 

Червоне м'ясо курчат-бройлерів 50,0 

Бланшований рис/ Хліб 20,0 

Цибуля 5,0 

Суха сироватка 4,0 

Вода     20,0 

Сіль  1,0 

Комплекс β-циклодекстрину з йодом 0,0021 

 



 

 

Стосовно комплексу β-циклодекстрину з йодом, то збагачення ним 

м’ясних кулінарних виробів у томатному соусі немає негативного впливу на 

фізико-хімічні показники, функціонально-технологічні властивості та вихід 

продукту. Впродовж терміну придатності досліджувані показники змінювалися 

в межах норми встановленої для певних видів м’ясної сировини.  
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Важливим завданням системи вищої технічної освіти є підготовка фахівців 

для інновацій та проектів. Аналіз педагогічної практики та теоретичних 

досліджень дозволяє визначити проектну діяльність як засіб розвитку 

компетентності, в ході якого відбувається еволюція професійно важливих 

якостей фахівця [1].  

Мета роботи – розробка організаційної структури управління (ОСУ) для 

запровадження проектного підходу при виконанні науково-технічних розробок, 

а також для залучення інноваційного потенціалу студентської молоді до 

виконання проектів у своїй професійній галузі.  

Кращим типом організаційної структури управління для проектної роботи 

є матрична структура, яка у більшій мірі відповідає програмно-цільовому 

характеру проектної діяльності. Матрична ОСУ базується на функціональній 

структурі, відносини в якій будуються на вертикальних зв'язках – “керівник – 

підлеглий”. Для вирішення конкретних проектних завдань у цій структурі 

створюються тимчасові творчі колективи (ТТК) чи тимчасові проектні групи 

(ТПГ), на чолі яких керівники проектів. Ці групи комплектуються з фахівців 

відповідних функціональних відділів. Взаємодія керівників проектів (КП) з 

функціональними відділами здійснюється по горизонталі, а також за 

традиційними вертикальними зв'язками, у результаті утворюється матриця 

взаємодії.  

Оцінка інноваційно-проектної діяльності змішаних дослідницьких груп (за 

участю викладачів та студентів ЗВО), організованої з використанням 

інструментів сучасних інформаційних систем не настільки широко висвітлена у 

працях дослідників, тож залишається актуальним завданням.  

Результати роботи використовуються при реалізації міжнародного 

грантового проекту 2SOFT/1.2/86 «Ro-Ua транскордонний академічний розвиток 

для досліджень та інновацій» в рамках Спільної операційної програми Румунія-

Україна. Очікуваний результат роботи проекту – лабораторія, як коворкінгове 

середовище створення інновацій для учасників академічної спільноти при 

технічному університеті, а також тест моделі проектно-орієнтованої технічної 

освіти. Така лабораторія дасть змогу дослідникам та студентам університету 

створювати інноваційні продукти самостійно [2].  

Створений Центр інноваційного розвитку (ЦІР) – це поєднання кількох 

складових: виробнича майстерня з ЧПК-верстатами та верстаками із ручним 

інструментом; коворкінг-зона у вигляді конференц-зали; інформаційна система 
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із діючою базою даних для організації спільної роботи;  навчально-методичні 

посібники та рекомендації для використання новітніх технологій, команда 

висококваліфікованих фахівців – дослідників та практиків. І що важливо, Центр 

повинен стати середовищем спілкування між університетом, неурядовими 

організаціями та регіональними компаніями  для покращення обміну досвідом, 

для забезпечення можливостей співпраці над інноваціями. 

Розроблено концептуальну модель поєднання освітньої роботи та досліджень 

за допомогою інформаційної системи (ІС) ЦІР.  

Для подання проектної пропозиції особа реєструється як зацікавлена сторона 

в ІС, заповнивши відповідну форму. Пропозиції формулюються зацікавленими 

сторонами, якими можуть виступати як підприємці або потенційні стартапери, 

студенти чи науково-педагогічні працівники. Кожна зацікавлена сторона може 

подати проектну пропозицію. Проектна пропозиція повинна містити перелік 

завдань, які слід виконати, з аналізом існуючої логістики та парку обладнання 

ЦІР.  

Інформаційна система ЦІР надає кожному перелік обладнання, опис його 

можливостей та навичок, необхідних для доступу до обладнання. Інструменти 

системи використовуються для контролю існування навичок користувачів, 

необхідних для доступу до обладнання. За відсутності навичок користувач може 

запропонувати приєднатися до команди користувача з необхідними навичками 

або набути таких навичок, виконавши необхідні навчальні завдання. Центр 

пропонує різні тренінги залежно від рівня навичок користувача.  

Отже, запропоновані шляхи підвищення інноваційної активності студентів 

інженерних спеціальностей включають [3]: Центр інноваційного розвитку, 

оснащений сучасними технологіями верстатів та інструментів, дослідників та 

студентів, здатних створювати макети та прототипи своїх проектів; база даних, 

яка містить реєстрацію потреб компаній у розвитку та інноваціях, пов'язує 

університети з економічними суб'єктами; інформаційна система, яка забезпечує 

документальну підтримку діяльності дослідників та студентів. Це допоможе 

досягти таких результатів: збільшення кількості інформації про розвиток 

компаній, дослідження та інноваційні потреби; вдосконалення компетенції 

дослідників та студентів у галузі сучасних технологій; розвинена 

інфраструктура, що дозволяє дослідникам створити експериментальну модель за 

мінімальний час після реєстрації та відбору ідей; збільшення кількості спільних 

дослідницьких заходів, дослідників та студентів, залучених до розробки 

інноваційних проектів; збільшення кількості студентських проектів із 

залученням нових технологій, що визначають покращену якість студентських 

проектів.  
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За останні роки конкуренція на ринку туристичних послуг суттєво 

посилилась. Що стосується реалій, то на практиці якість обслуговування 

визначається насамперед ефективністю роботи з підбору та організації турів за 

бажанням клієнтів, а саме; швидкість обслуговування в комплексі визначає 

ступінь задоволеності кожного клієнта; умови отримання довідкової інформації; 

ввічливість сервісу, що виражається в доброзичливості співробітників турфірми, 

їх увазі до запитів кожного клієнта, терпінні при обговоренні маршруту; 

відповідність пропонованого туру реальному змісту; наявність координації всіх 

складових комплексних послуг. 

Якість послуг - це сукупність характеристик, що визначають його здатність 

задовольняти існуючі або передбачувані потреби людини. 

Сфера туризму належить до такого виду діяльності, де виготовлений товар, 

будучи непомітним, споживається одночасно з виробництвом. 

Туристичний продукт є однією з важливих ланок у діяльності будь-якого 

туристичного підприємства, оскільки успіх компанії на ринку туристичних 

послуг залежить від її якості та привабливості. 

Якість послуг - одна з головних переваг туристичного підприємства. 

Оскільки туристичні послуги вдосконалюються та ускладнюються, операторам 

туристичного ринку стає складніше представляти свою продукцію споживачам. 

Складність концепції якості туристичного продукту обґрунтовує 

необхідність аналізу багатьох складових, які впливають на якість. Їх вибір є 

суттєвою проблемою у дослідженнях та оцінці якості. Кількість змінних, що 

описують якість туристичного продукту Рис. 1. 
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Рис. 1. Змінні якості туристичного продукту 

Усвідомлення того, що означає якість, є відправною точкою для процесу її 

вдосконалення. З огляду на те, що виробники та споживачі послуг по-різному 

сприймають якість, першим кроком до її вдосконалення має стати визначення 

основних факторів. 

Основними параметрами оцінки якості та споживчої вартості туристичних 

послуг є показники, що визначають технічну, функціональну та етичну цінність 

певних видів послуг, інтегрованого туристичного продукту та показники їх 

соціально необхідної вартості. 

Забезпечення належного рівня якості туристичного обслуговування 

вимагає узагальнення бажань споживача, їх реалізації та порівняння реального 

стану задоволення потреб споживача та ефекту, на який він очікує. 

Дослідження культури обслуговування споживачів – це проблема, яка 

визначається на практиці за допомогою спеціальних методів маркетингових 

досліджень (дослідження думок споживачів) – SMART. Цей метод дозволяє 

детально визначити та оцінити рівень важливості якісних характеристик, 

пов’язаних із обслуговуванням клієнтів. 

Таким чином, визначення якості туристичних послуг полягає в аналізі 

багатьох аспектів взаємопов’язаних елементів туристичного продукту. Ступінь 

сприйманого задоволення залежить, з одного боку, від властивостей 

характеристик придбаної послуги, а з іншого - від очікувань клієнтів. Слід 

намагатися, щоб різниця між очікуваною та отриманою послугою була якомога 

меншою. У процесі дослідження якості слід враховувати знання потреб та вимог, 

а також пропозиції та думки замовників. Тільки за таких умов можна говорити 

про характеристики товару, створені постачальником послуг, та ідентифікатори 

якості, які сприймає клієнт. 
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В сучасних умовах трансформації національної економіки туризм, як 

діяльність, є перспективним напрямком соціально-економічного розвитку 

регіонів. Це галузь, яка для багатьох розвинених країн світу та регіонів є 

стратегічною і знаходиться в сфері пріоритетного розвитку держав. Тому, саме 

ця сфера залишає великі можливості для пошуків та активної діяльності. 

Туризм стрімко розвивався протягом десятиліть і на сьогодні став одним із 

найбільших і швидкозростаючих секторів економіки в світі. 

Так, наприклад, на туризм припадає близько 12% загальносвітового валового 

продукту та 7% світових інвестицій. Безпосередньо у сфері туристичних послуг 

зайнято понад 260 млн. осіб, що становить 10% працюючих. У світовій системі 

господарства туризм сьогодні посідає провідні позиції. Більш ніж у 40 державах 

туризм є головним джерелом наповнення бюджету, а ще у 70 – однією з трьох 

основних статей [1]. 

Внесок індустрії туризму у світовий ВВП у 2019 році становив 10,4%, у 2020 

році через пандемію він скоротився до 5,5%. У 2019 внесок туризму у світову 

економіку становив 10,4% або $9,2 трлн. У 2020 році сектор втратив майже $4,5 

трлн, а його внесок у світовий ВВП скоротився на 49%. При цьому загальне 

уповільнення світової економіки склало 3,7%. У 2020 році в сфері туризму було 

скорочено майже 62 млн або 18,5% робочих місць. Тепер їх число в індустрії 

складає 272 млн. Загроза втрати ще більшої кількості робочих місць зберігається, 

оскільки багато з них підтримуються завдяки державним програмам допомоги 

галузі. У 2019 році під час поїздок мандрівники витратили $1,7 трлн, що 

становило майже 7% міжнародного експорту і 27,4% експорту послуг. У 2020 

році витрати туристів на подорожі у своїх країнах, за даними Всесвітньої ради з 

туризму та подорожей (WTTC), скоротилися на 45%, а витрати під час 

зарубіжних поїздок - майже на 70% [2]. 

Однак, і за таких умов Україна суттєво програє в конкурентній боротьбі, 

відстаючи від провідних держав світу за рівнем розвитку туристичної 

інфраструктури та якості туристичних послуг. 
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Україна втрачає свою популярність як туристичний напрям, оскільки в уяві 

потенційних туристів складається враження повномасштабної війни, а країна 

сприймається, виключно, як гаряча точка. Подолання наявних негативних 

тенденцій, створення системних та комплексних передумов для розвитку 

туризму та курортів в державі має стати одним з пріоритетних напрямів 

прискорення економічного зростання країни. 

Тому, для України туризм має велике значення і відіграє ключову роль у 

залученні інвестицій та створенні нових робочих місць у різних галузях 

економіки (транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, 

виробництво товарів народного споживання та послуг) і є високорентабельною 

складовою економіки та дієвим фактором інтеграції нашої країни у європейську 

і світову спільноти. 

Частка туризму в загальній економіці України є темою поглиблених дискусій 

і складає, згідно з офіційною статистикою, близько 3 - 4% ВВП, що значно нижче 

міжнародного середнього показника (який дорівнює 10%). Відтак туризм 

практично не береться до уваги при формуванні економічної політики на 

національному рівні. Однак останні дані від міжнародних структур 

підтверджують власні розрахунки внутрішніх експертів, які визначили цю 

частку на рівні близько 9% ВВП України. Це дає підстави вважати цей показник 

набагато важливішим для української економіки, аніж раніше. Так, за 

попередніми підрахунками загальна туристична економіка України у 2020 році 

нараховувала 8 мільярдів доларів США. Якщо ж екстраполювати дані з кількості 

відвідувачів об’єктів розміщення, то це буде означати, що загальна економіка 

туризму у 2020 році нараховує 9,7 мільярда доларів США [3]. 

Взагалі розвиток туризму в Україні можливий, для цього є хороша база: 

соціально-демографічна, економічна, географічна, історична. Однак існує цілий 

ряд проблем, які гальмують еволюцію та розвиток туристичної галузі, в 

результаті чого українська економіка недоотримує від туристичного бізнесу 

значної фінансової віддачі [4]. 

Херсонщина, як один з туристичних регіонів, посідає одне із провідних місць 

в Україні за рівнем забезпеченості цінними природними та історико-

культурними ресурсами, здатними генерувати значний інтерес у вітчизняних та 

іноземних туристів. Основною метою здійснення громадянами подорожі в регіон 

за видами туризму є: відпочинок та оздоровлення біля моря (75%), сільський 

зелений туризм (19%), історико-культурний та інші різновиди туризму (6%) [5]. 

Херсонська область має приблизно 15,5% усіх українських морських пляжів, 

приймає близько 5% туристів, які відпочивають на морському узбережжі і 2,5% 

в інших місцях області [6]. 

Також на території регіону налічується 5749 об’єктів історико-культурної 

спадщини, в тому числі пам’яток археології – 3418; історії – 2259; мистецтва – 

72 (із зазначеної кількості 35 пам’яток національного значення: археології – 29; 

історії – 3; мистецтва – 3) [7]. 

Зазначене свідчить про недостатньо реалізований потенціал регіону. 

Серед найбільш важливих регіональних проблем, що гальмують розвиток 

туризму є наступні: 
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- відсутність цілісної системи державного управління туризмом у регіонах; 

- недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної 

підтримки суб'єктів підприємництва туристичної галузі з боку держави; 

- невідповідність переважної більшості туристичних закладів міжнародним 

стандартам; 

- незадовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної 

інфраструктури; 

- недосконалість нормативно-правової бази та бази даних стосовно об'єктів 

туристичної сфери; 

- відсутність інноваційних проектів та наукових досліджень з питань 

розвитку перспективних видів туризму; 

- недостатність державної підтримки та комплексного підходу до 

рекламування національного туристичного продукту на внутрішньому та 

міжнародному ринку туристичних послуг. 

Таким чином, аналіз передумов та тенденцій розвитку туризму Херсонської 

області дозволяє стверджувати, що регіон має значні можливості, щоб увійти до 

найбільш розвинутих у туристичному відношенні регіонів Європи: вигідне 

геополітичне розташування, комфортні мікрокліматичні умови, історико-

культурну та архітектурну спадщину, достатні людські, матеріальні та природно-

оздоровчі ресурси. 
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Лімфатичні вузли утворені лімфоїдною тканиною та розміщені вздовж 

лімфатичних судин. Згідно сучасної концепції лімфатичні вузли складаються з 

часточок у центрі яких розташовані центральні зони одиниць глибокої кори 

(паракортикальна зона), з верху оточені інтерфоллікулярною зоною (кіркове 

плато), з боків паракортикальними тяжами, з низу – мозкові тяжі [1, 2, 3].   

У паренхімі часточок лімфовузлів розрізняють 15–45 видів клітин [4, 5]. Їх 

поділяють на чотири групи: справжні лімфоїдні клітини – Т- і В-лімфоцити, 

плазматичні клітини і їх бластні форми; фагоцити; ретикулярні, судинні і клітини 

пухкої сполучної тканини; клітини мієлоїдного ряду, які відсутні в нормі [6, 7]. 

Цитограма структурно-функціональних часточок паренхіми лімфатичних 

вузлів неоднорідна та залежить від локалізації вузлів, віку, статі та виду тварин 

[4, 5, 6, 7]. Дослідники визначили, що найбільш численна група клітин – це малі 

лімфоцити [5, 7]. Найвища концентрація малих лімфоцитів підрахована в 

паракортикальній зоні, мозкових тяжах і короні лімфатичних вузликів. 

Досліджували соматичні (підклубові, поверхневі шийні) і вісцеральні 

(каудальні середостінні, клубовоободові) лімфатичні вузли 30-добових телят 

бика свійського. Цитоархітектоніку різних структурно-функціональних зон 

паренхіми визначили на парафінових гістологічних зрізах, пофарбованих азур ІІ-

еозином. Кількість основних груп клітин (великі, середні та малі лімфоцити, 

плазмоцити, ретикулярні клітини, макрофаги та інші клітини (еритроцити, 

нейтрофільні, базофільні, еозинофільні лейкоцити) встановлювали методом 

диференціального підрахунку 100 клітин в 6 полях зору кожної ділянки 

структурно-функціональної зони на 3 препаратах кожного органу. Порівнювали 

цитограми структурно-функціональних зон різних лімфатичних вузлів.  

Визначено, що у всіх функціональних зонах паренхіми лімфовузлів, окрім 

мозкових тяжів, найбільш численною групою є клітини лімфоїдного ряду. Серед 

них домінують малі і середні лімфоцити, а кількісне їх співвідношення в різних 

функціональних зонах відрізняється в залежності від локалізації лімфатичних 

вузлів. Максимальна кількість цих клітин знаходиться у вторинних і первинних 

лімфатичних вузликах в кортикальній і паракортикальній зонах. Відносна 

кількість малих лімфоцитів більша в соматичних лімфатичних вузлах, а середніх 

– в вісцеральних. Друга за численністю група - це ретикулярні клітини, їх 

кількість максимальна в мозкових тяжах, а мінімальна – в лімфатичних вузликах.  
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Цитограма мозкових тяжів інша. Найчисельніша група клітин цієї зони – 

ретикулярні клітини, відносна кількість яких більша у вісцеральних вузлах. 

Також кількість плазматичних клітин у мозкових тяжах різко більше, ніж в інших 

зонах лімфатичного вузла. Макрофаги і плазмоцити більш представлені в 

мозкових тяжах соматичних лімфатичних вузлів. 

Особливості цитоархітектоніки паренхіми лімфатичних вузлів телят 30-ти 

добового віку свідчать про високу ступінь імунокомпетентності і 

морфофункціональної диференціації. 
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В сучасних умовах особливо актуальні дослідження імунних процесів 

організму. Лімфатичні вузли є найважливішими органами імунних реакцій. 

Відповідно до сучасної концепції будови лімфатичних вузлів ссавців виділяють 

наступні структурно-функціональні зони: одиниці глибокої кори (центральні 

зони одиниць), які зверху і з боків оточені, відповідно, інтерфолікулярною зоною 

(коркове плато) і паракортикальними тяжами (периферичні зони одиниць). Ці 

структури обмежені субкапсулярними, перитрабекулярними і воротними 

синусами та виділені в структурну одиницю – лімфатичну часточку. Одиниці 

глибокої кори без чітких меж переходять в мозкові тяжі[1, 2, 3]. На основі 

інтерфоллікулярной зони вздовж крайового синуса формуються первинні і 

вторинні лімфатичні вузлики [1, 2]. У період внутрішньоутробного розвитку 

плодів великої рогатої худоби структурно-функціональні зони паренхіми 

лімфатичних вузлів сформовані до 5-місячного віку [4]. 

Досліджували поверхневий шийний, пахвовий, підклубовий, підколінний, 

медіальний заглотковий, каудальний середостінний, медіальний клубовий, 

клубовоободовий лімфатичні вузли. Матеріал для дослідження відбирали від 

новонароджених, 10-, 30-, 120-добових телят. Гістозрізи зафарбовували 

гематоксиліном та еозином. Визначали відносний об’єм центральних зон 

одиниць глибокої кори, лімфатичних вузликів, інтерфолікулярної зони та 

мозкових тяжів. 

Встановлено, що у паренхімі  лімфатичних вузлів новонароджених телят 

максимально сформовані зони – це центри одиниць  глибокої кори та мозкові 

тяжі. Відносний об’єм обох структур в вісцеральних вузлах більший ніж у 

соматичних.  Інтерфолікулярна зона максимально розвинена у соматичних 

вузлах. Найменший відносний  об’єм належить лімфатичним вузликам. При 

чому об’єм вузликів без світлих центрів більший в соматичних вузлах, а зі 

світлими центрами – в вісцеральних.  

До 10-добового віку у паренхімі лімфатичних вузлів відмічається 

тенденція до збільшення відносного об’єму центральних зон одиниць глибокої 

кори та інтерфолікулярної зони, яка більш виражена у соматичних вузлах. 

Збільшення об’єму мозкових тяжів максимальне у вісцеральних вузлах. 

Відмічено експресивне зростання відносного об’єму лімфатичних вузликів у 

вісцеральних вузлах, в соматичних – більш стале.  
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У 30-добових телят у паренхімі лімфатичних вузлів спостерігається 

помірне збільшення об’єму центрів одиниць глибокої кори та тенденція до 

зростання об’єму інтерфолікулярної зони, яке більш виражено у соматичних 

вузлах. У вісцеральних вузлах більш зростає об’єм вузликів без центрів 

розмноження, а у соматичних – із центрами розмноження. Відносний об’єм 

мозкових тяжів зменшується. 

До 120-добового віку спостерігається тенденція до зменшення відносного 

об’єму центральних зон одиниць глибокої кори соматичних лімфатичних вузлів, 

та зростання цього показника у вісцеральних вузлах. Тенденція до зменшення 

об’єму інтерфолікулярної зони, більш виражена у вісцеральних вузлах. 

Відносний об’єм мозкових тяжів зменшується у всіх лімфовузлах. Об’єм 

лімфатичних вузликів без центрів розмноження знижується у всіх 

досліджуваних вузлах, а об’єм вузликів із центрами зростає максимально у 

вісцеральних.  
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