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Дане видання містить тези статей студентів 

ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації України, 

учасників Всеукраїнської наукової конференції  

для творчої молоді 

«Перспектива-2018». 
 

 

 

Організаційний комітет:  

Зубкова Олена Петрівна - заступник директора ДВНЗ «Маріупольський 

будівельний коледж» 

Сєрікова Олена Вікторівна -  методист ДВНЗ «Маріупольський 

будівельний коледж» 

Шурхаленко Тетяна Володимирівна -  координатор, викладач ДВНЗ 

«Маріупольський будівельний коледж» 

 

Дизайн і комп’ютерне верстання — 

Трубіцина О.В. 
 

 

За точність і зміст матеріалів, достовірність і розкриття 

проблеми відповідальність несуть автори тез. 
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Вельмишановні  добродії! 

 

Радий вітати учасників та гостей ІІ Всеукраїнської 

наукової конференції для творчої молоді «Перспектива-

2018», яка щороку за доброю традицією збирає 

найкращих представників навчальних закладів країни. 

Як відомо, формування у підростаючого покоління 

самостійності, творчого мислення та інтелектуального 

потенціалу є основним завданням освіти,  покликаної виховувати для держави 

талановиті кадри. А важливою передумовою їх розвитку  була і залишається 

наука, яка не може існувати без юної парості. Проте перш ніж стати на шлях 

досліджень, слід глибоко та повно оволодіти матеріалом навчальних програм,  

сформувати якості дослідника та розширити науковий світогляд. Саме для 

цього і проводяться наукові конференції, учасники яких, вірячи в знання та 

силу людини, демонструють високий рівень спеціальних знань на тлі загальної 

ерудиції. 

  Саме намагання отримати на виході з вищої школи освіченого та всебічно 

розвиненого фахівця спричиняє реформування навчально-виховного процесу в 

закладах освіти. Так, у  Маріупольському будівельному коледжі 

вдосконалюють підготовку фахівців зсередини - через кількісні та якісні зміни 

в організації, методичному забезпеченні, змістовому наповненні навчально-

пізнавальної діяльності. Дбаючи про наступність поколінь, викладачі МБК 

шукають ефективних форм взаємодії: залучають до різних видів 

позааудиторної роботи школярів та студентів (це сприяє розвитку їхніх 

розумових здібностей і посиленню потреби у творчому пошуку, який виступає 

рушійною силою науково-технічного прогресу). 

Тож прагненням кращого просякнута наша зустріч, адже ми налаштовані 

на розвиток держави у стратегічному вимірі: нині - студенти, а завтра - молоді 

науковці, ви представлятимете досягнення України за кордоном. Тож за вами - 

майбутнє нашої держави!  
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Маю надію, що сьогодні ми станемо свідками цікавих відкриттів, 

ґрунтовних наукових досліджень.  

Нехай ваша праця буде успішною, а прагнення творити на благо України 

- невичерпним. Зичу творчої наснаги, взаєморозуміння та плідної дискусії на 

ниві науки!  

   

З повагою Антон Вікторович Білай, директор ДВНЗ «Маріупольський 

будівельний коледж». 
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Сьогодні молодий зібрався цвіт –  

Надія України і натхнення. 

Наповнюється світлом увесь світ –  

Їм прославлять майбутнє й сьогодення! 

 

26 квітня 2018 року в ДВНЗ «Маріупольський 

будівельний коледж» відбулася ІІ Всеукраїнська 

наукова конференція для творчої молоді «Перспектива». 

Трохи передісторії: студенти МБК, живучи повноцінним життям вільної 

людини і відчуваючи свої творчі здібності, захотіли подарувати їх іншим. Так 

народилася ідея проведення студентської конференції. Щороку кількість її 

учасників зростала. Роботи ставали цікавішими, а гострота та актуальність тем 

не підлягали сумніву. Зупинятися на досягнутому молодь не збиралася,  тому 

знову і знову наполегливо здобувала знання, осягаючи різні науки, відкриваючи 

для себе нові можливості.  

Гасло «Перспективи» - то традиція, 

Знання, обізнаність та ерудиція, 

Культура  і  любов до Батьківщини – 

До рідної своєї України. 

Отже, пройдено шлях довжиною у десять років. Ставши доброю традицією, 

конференція з міської перетворилася на всеукраїнську. Вона має на меті 

виявлення, розвиток, підтримку і стимулювання талановитої молоді, розкриття 

її інтелектуального потенціалу. 

Конференція проходила у формі пленарного засідання та подальшої роботи 

наукових секцій (зазначимо, що саме в умовах діалогу й обміну знаннями юні 

дослідники набувають першого наукового досвіду, навчаються дискутувати, 

ставити запитання, обстоювати власну точку зору). 

Відкрив урочистий захід директор Маріупольського будівельного коледжу 

А. Білай. Виступивши з привітальним словом, він зауважив, що конференція є 
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гарною можливістю для об’єднання студентів і старшокласників на основі 

спільного інтересу до науки.  

На конференції були присутні методист НМЦ  О.Іванченко (вона висловила 

надію, що науковий доробок учасників  конференції сприятиме реалізації 

одного з найважливіших завдань сучасності – подальшого всебічного розвитку 

нашої держави)  та  А. Журавльов, провідний менеджер компанії TRINITY, яка  

є знаним меценатом у місті (від компанії переможці отримали пам’ятні 

подарунки). 

Під час роботи секцій учасники представили цікаві дослідження, що здобули 

схвальну оцінку широкого загалу. 

Гості та учасники конференції відзначили невимушену і дружню атмосферу, 

в якій відбувалися презентація й обговорення досліджень. Усі роботи були 

оцінені експертною комісією. Водночас молодим дослідникам було надано 

рекомендації щодо подальшого розроблення наукових тем і запропоновано 

підготувати результати досліджень до друку у збірнику «Матеріали ІІ 

Всеукраїнської наукової конференції «Перспектива»». 

Тож роботу ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Перспектива» 

завершено. Зичимо успіхів і чекаємо на подальші звершення! 

 

З повагою, Олена Петрівна Зубкова, заступник директора з навчальної 

роботи. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

 Ця робота покликана показати, що математика – країна без меж, що в 

житті людини вона займає особливе місце. Насамперед, що таке математика? 

Скажемо, що математика – це один із способів передання реальної дійсності. 

Вона містить у собі риси вольової діяльності, умоглядного міркування і 

прагнення до естетичної досконалості. Її основні і взаємно протилежні 

елементи – логіка і інтуїція, аналіз і конструкція, спільність і конкретність. 

 В роботі можна простежити шлях протягом якого неодноразово 

змінювався її характер, зміст і стиль викладу.  

 Вивчені роботи про дослідження багатьох вчених таких як Піфагор, 

Леонарда Ейлера – «Дисертація про звук», Гольдбаха, який писав: «Музика – це 

прояв прихованої математики», Марена Мерсена – трактат «Істина наук проти 

скептиків або піроніків». 

 Доведено, що залучення математичних методів в науку неминуче тягнуть 

за собою і необхідність залучення самого стилю математичного мислення: чітке 

формулювання вихідних положень, повноту проведеної класифікації, строгість 

логічних висновків. Проте, як математичний стиль мислення приносив користь 

в інших галузях знання – біології, економіки, організації виробництва. 

 Досліджено, що поява ЕОМ змінило ставлення людей до можливостей 

математики при вирішенні життєвих питань. Виявилось, що на машини можна 

перекласти не тільки виробництво громіздких обчислювальних робіт, але і 

здійснення логічних висновків. Але для того, щоб це стало можливим, потрібно 

попередньо скласти логіко-математично модель явища чи процесу, виявити 

зв`язки та наявні кількісні співвідношення. Іншими словами, потрібно піддати 

процес попередньо математичному і логічному аналізу. 
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 В роботі наведені одинадцять правил, як займатися математикою. 

 Читач пізнає про психогеометрію, арабську середньовічну математику і 

поезію, «математику серця». Також зрозуміє, що математика починає набувати 

все більшого значення. 

 «Математика – це цариця наук», вона є служницею всіх ( і природних, і 

гуманітарних ) наук, допомагаючи їм, доставляючи їм адекватний апарат для 

опису всіляких фактів і явищ. Математика присутня всюди у нашому 

повсякденному житті, у музиці, живописі, у створенні нового штучного та 

органічного життя. Ця наука наче кисень - присутня усюди на нашій планеті, і 

немов сонячний промін простягається за її межами. 

 Вивчення математики сприяє формуванню громадянських якостей 

особистості за допомогою виховання властивості, яке ми називаємо 

інтелектуальною чесністю, благотворно позначається на розумовому, 

моральному та естетичному розвитку людей. 
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PYTHON – МОВА ПРОГРАМУВАННЯ, ЩО ВИБАЧАЄ ПОМИЛКИ 

Анотація: Python – інтерпретована високорівнева мова із надзвичайно 

простим синтаксисом. Мова дозволяє програмісту реалізувати задачі із значно 

меншою кількістю рядків коду, ніж потрібно у інших мовах таких як C++ чи 

Java. 

Ключові слова: Python, Pascal, мова програмування, синтаксис, фреймворк, 

інтерфейс. 

Першою мовою програмування, яку має спробувати початківець, звичайно є 

Pascal. Нічого немає дивного, бо НіклаусВірт (батько вказаного середовища) 

одразу виділив для Pascal нішу – мови програмування, що вчить. І для того є 

багато причин: по-перше, проста структура програми, невелика кількість 

службових слів, по-друге, математична спрямованість. Але головне, Pascal 

вимагає від користувача жорсткого дотриманні правил синтаксису – будь-яка, 

навіть незнана, помилкав коді призведе до повної непрацездатності програми. 

Тобто, мова Pascal дисциплінує, вчить уважно слідкувати за кожним символом, 

що заноситься в лістинг. Але сьогодні, коли, програмування майже увійшло в 

набір базових навичок спеціаліста будь-якої галузі, виникає потреба в більш 
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гнучкому та більш доброзичливому середовищі програмування. І мабуть, перше 

місце серед претендентів на цю роль займає мова Python. 

Мова Python є високорівневою мовою широкого застосування. Автор мови 

(Ґвідо ван Россум) зробив неабиякий акцент на читабельності коду та 

синтаксисі. Мова дозволяє програмісту реалізувати задачі із значно меншою 

кількістю рядків коду, ніж потрібно у інших мовах таких як C++ чи Java. 

Мова підтримує популярні серед інших мов програмування парадигми: 

об’єктно-орієнтоване програмування, імперативне та функціональне 

програмування. Python є динамічно типізованим. Включає у себе автоматичне 

управління пам’яттю та надає масу додаткових бібліотек. 

З 2008 року мова постійно попадає у вісьмірку найпопулярніших мов 

програмування. Мову активно використовують у своїх різноманітних процесах 

та продуктах такі компанії та організації як Google, Yahoo, NASA, WaltDisney, 

RedHat, Nokia, IBM. 

Python є дуже популярним серед науковців. Успішно використовується в 

таких галузях як біологія, обчислювальна хімія, біоінформатика, генетика, 

обчислювальна математика і статистика, астрономія, економіка.Для кожної із 

даних галузей вже існує маса бібліотек і фреймворків.  

Веб-розробка – це мабуть чи не найпопулярніший напрямок для мови 

Python на даний час. 

Простота і швидкість написання програм на даній мові роблять її чудовим 

інструментом для швидкого створення веб-сайтів. А існуючий набір веб-

фреймворків та CMS систем дозволяє за лічені години створювати 

висококласні веб-сайти. 

В Python світі є багато фреймворків і бібліотек, що дозволяють створювати 

десктопні (програми, що інсталюються на вашому комп’ютері) програми для 

різних операційних систем. 

Крім того, можна знайти не одне візуальне середовище для побудови 

графічних інтерфейсів десктопних програм. 
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Також, добре пошукавши, можна знайти немало популярних десктопних 

програм написаних на мові Python. Серед них: Dropbox, TaskCoach, Bittorent. 

Все це вказує на те, що  на Python можна писати класні десктопні аплікації. 

Python – інтерпретована високорівнева мова із надзвичайно простим 

синтаксисом. Код на ній пишеться і читається легко та швидко. Все це робить 

дану мову ідеальною для вивчення саме як першої мови. З нею студент може 

легко зосередитись на перших нескладних парадигмах програмування і доволі 

швидко почати писати перші програми.  

Прості приклади можуть вказати на переваги і легкість написання коду 

мовою Python в порівнянні з Pascal. Якщо користувачу потрібно провести 

банальний розрахунок суми двох чисел, то на Pascalце виглядає так: 

programPasc; 

var x:real; 

begin 

x:=1+2; 

writeln (x); 

readln 

end. 

Теж саме в середовищі Python виглядає на багато легшим:>>>1+2 

А лістинг  програми, що може виконувати всі математичні операції має 

наступну структуру: 

print("0 – в якості знаку операції завершує роботу")whileTrue: 

s =input("Знак (+,-,*,/): ") 

if s =='0': break 

if s in('+','-','*','/'): 

x =float(input("x=")) 

y =float(input("y=")) 

if s =='+': 

print("%.2f" % (x+y)) 

elif s =='-': 
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print("%.2f" % (x-y)) 

elif s =='*': 

print("%.2f" % (x*y)) 

elif s =='/': 

if y !=0: 

print("%.2f" % (x/y)) 

else: 

print("на 0!") 

else: 

print("Помилковий знак!") 

Доволі яскравий приклад, що ілюструє наскільки мова Python простіша від 

свої аналогів. Крім того, в питанні можливостей, вона також перемагає. Така 

сама ситуація і з типами даних.  Python існують числа трьох типів: цілочисельні 

(integers), числа з плаваючою комою (floatingpoint) і комлексні числа. 

Прикладом цілочислового числа може бути число 2; чисел з плаваючою комою 

– 3.23; а комплексних чисел – 52.3E-4. В той час як в інших мовах 

програмування їх різноманіття набагато більше. 

Python відноситься до тих рідкісних мов програмування які можуть бути 

визнані простими і в той же час потужними. Можна нескінченно дивуватись як 

легко сконцентруватися на вирішення власне самої проблеми, а не на 

синтаксису і структурі мови програмування на якій ти пишеш. 

Офіційне введення в мову Python наступне: «Python легка у вивченні, 

потужна мова програмування. Вона має ефективні високорівневі структури 

даних і простий, але ефективний підхід до об’єктно-орієнтованого 

програмування. Елегантний синтаксис мови і динамічна типізація поєднані з 

командно-інтерпретованою природою роблять Python ідеальною мовою для 

написання скриптів та швидкої розробки програм в багатьох сферах та на 

різних платформах». І це твердження повністю відповідає дісності. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІВ ЯК МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У 

НАВЧАННІ 

Вивчаючи теорію графів, я поставила перед собою мету: навчитись 

застосовувати графи. 

У своїй роботі я розглядаю деякі прості питання відносно загальної теорії 

графів. Я вибрала їх так, щоб дати деяке уявлення, з одного боку, про характер 

досліджень, які можна проводити за допомогою графів, і, з іншого боку, - про 

деякі конкретні завдання, які можна розв’язувати такими методами.  

 Розповідь про геометрію довкілля; 

 теоретичний екскурс про графи; 

 теореми Ейлера; 

 олімпіадна задача; 

 підсумки теоретичного розділу; 

 практичне застосовування в навчанні; 

 висновки по всій роботі. 

Усі ми вважаємо, що починаємо знайомство з геометрією в першому класі. 

Але насправді, ми пізнаємо її з самого народження: все, так чи інакше, 

відноситься до геометрії, ніщо не випадає з під її уважного погляду. 
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Великий французький архітектор Ле Корбюзьє на початку ХХ ст. сказав 

такі слова: "Я думаю, що ніколи, дотепер, ми не жили в такий геометричний 

період. Все навколо - геометрія". Ця думка дуже точно характеризує і наш час. 

Світ, у якому ми живемо, наповнений геометрією будинків і вулиць, гір і полів, 

творіннями природи й людини. Краще орієнтуватися в цьому всесвіті, 

відкривати нове, розуміти красу й мудрість навколишнього світу допоможе нам 

тема "Графи". 

У 30-ті роки ХХ ст. угорський математик Денеш Кеніг уперше провів 

систематичне дослідження подібних схем і дав їм загальну назву "ГРАФИ" 

(походить від латинського слова "графіо" - пишу). Отже, що ж таке граф?  

Граф - це фігура, що складається із точок, з`єднаних між собою відрізками, 

кривими лініями або дугами. 

Точки називаються вершинами графа, а лінії, що з`єднують вершини, - 

ребрами.  

Щоб визначити, чи можна намалювати граф, не проводячи по тому самому 

ребру двічі, зовсім не обов`язково намагатися його накреслити. Досить 

порахувати, скільки ребер виходить із кожної його вершини. Циклом (або 

ейлеровим шляхом) називається шлях, що з`єднує по одному разу всі ребра. 

Граф, що володіє циклом, називають ейлеровим. Якщо з вершини виходить 

непарне число ребер, то її називають непарною, якщо ж виходить парне число 

ребер, то парною. Кількість ребер, що виходять із однієї вершини, називають 

степенем вершини.  

Виявляється: 

1. Граф можна намалювати, не відриваючи олівець від паперу й проводячи 

по кожному ребру тільки один раз, якщо всі його вершини парні, при цьому 

починати можна в будь-якій вершині й закінчити теж у кожній.  

2. Граф тільки із двома непарними вершинами можна накреслити тільки 

одним розчерком, при цьому починати треба в одній непарній вершині, а 

закінчувати - в іншій непарній вершині. 
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Ці два твердження називають теоремами Ейлера, а графи, які їм 

підкорюються - ейлеровими або унікурсальними (однопутними). 

У кожного графа є вершини тієї або іншої парності, але всі вони 

підкорюються теоремі парності: 

Число непарних вершин будь-якого графа є парним. 

Розглянемо одну з багатьох задач, яку я розв`язала при підготовці до 

олімпіади з математики. Теорія графів спростила її розв`язання:  

У місті Маленькому 15 телефонів. Чи можна їх з`єднати проводами так, щоб 

кожний телефон був з`єднаний рівно з п`ятьма іншими? 

Розв`язання 

Припустимо, що можливо. Тоді можна розглянути граф, вершини якого 

відповідають нашим телефонам, а ребра - це дроти, які їх з`єднують. Одержимо, 

що в нашому графі 15 вершин, степені яких дорівнюють п`яти. Але, за 

теоремою парності, у кожного графа парне число вершин з непарним степенем, 

а число 15 - непарне. Тому такого графа не існує. Виходить, з`єднати телефони 

так, як просять за умовою задачі, неможливо. 

Висновок: кількість ребер будь-якого графа можна знайти, склавши степені 

вершин, і отриманий результат розділити на два. 

Граф, який можна намалювати так, щоб його ребра не перетиналися ніде, 

крім вершин, називають плоским графом. 

Дерево - це плоский граф.     

Ліс - це граф-дерево, у якому можна виділити декілька графів-дерев. 

Орієнтований граф - граф, на ребрах якого розставлені стрілки.  

Я дуже часто використовую графи в навчанні. Завдяки ним я витрачаю 

менше часу на вивчення певного матеріалу та надовго його запам`ятовую. Їх 

використання можливе в будь-якому шкільному предметі та, навіть, - 

додатковому гуртку чи занятті.  

Наведу приклади власного використання. 

У позаминулому навчальному році я закінчила Школу Мистецтв з фаху 

скрипка. У першому класі засвоїти нотні тривалості мені допоміг граф-дерево, 
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який ще називається ліс. Цей граф можна продовжити, але в першому класі 

мені було достатньо знати ці тривалості. Такий саме граф можна зробити й з 

паузами.  

На уроках української мови всі ми вивчаємо речення. Краще зрозуміти цю 

тему теж можна за допомогою графа.  

Також на цих уроках гарно запам`ятати члени речення знову ж таки можна 

завдяки графу.  

У зоології можна побудувати граф-дерево "Царство тварин". Він 

складатиметься з самого царства тварин, яке ділиться на типи, ті бувають 

різних класів, далі будуть загони, сімейства, роди та, нарешті, види. За 

допомогою цього графа можна краще запам`ятати послідовність всіх цих різних 

розділів та повну характеристику будь-якої тварини.  

На карті електростанцій України можна побачити плоский граф. Цікаво, що 

ці електростанції по-особливому з`єднані, тобто цей процес був би неможливий 

без графів.  

Вивчаючи на уроках географії тему "Міграції", я також звернулась до графу, 

бо тоді легко запам`ятовуються всі види міграцій.  

У інформатиці граф-дерево можна зробити з дерева шляху до файла. До 

речі, він є орієнтованим.  

Підводячи підсумки, можна помітити, що в моїй роботі описувались 

важливі методи, які можуть допомогти  мені та іншим учням розв’язати деякі 

життєві складнощі. Поки я студентка, я присвячую багато часу навчанню. 

Графи допомагають мені навіть зекономити час при вивчанні певного матеріалу 

та надовго його запам`ятати. Для доказу цього я навела різноманітні приклади 

власного використання в навчанні. Здавалося, що графи можна побачити тільки 

в математиці, та й там - лише в олімпіадних задачах. А як ми бачимо графи 

всюди: в географії, українській мові, літературі, біології, інформатиці, та в 

інших предметах. 
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Вивчивши основи теорії графів, ознайомившись з розв’язанням класичних 

задач, досліджено деякі задачі за допомогою графів. Розглянуто, як можна 

використовувати задачі на практиці. 

Працюючи над роботою, я зрозуміла, що дана тема є актуальною і 

перспективною в наш час. 
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ВИКОРИСТАННЯ 3D ДРУКУ 

Анотація: 3D друк з кожним днем стає все більш поширеним в нашому 

житті, перетворюючись з вузьконаправленої та дорогої послуги в незамінного 

помічника для професіоналів різних сфер діяльності.  

Доступність 3D друку дозволяє проводити сміливі експерименти в 

архітектурі, будівництві, медицині, освіті, ювелірній справі, поліграфії, 

виготовленні рекламної та сувенірної продукції. У цій статті я спробую 

розкрити основні сфери застосування 3D друку в наш час. 

Ключові слова: 3D друк, будівництво, медицина, освіта, геоінформаційні 

системи. 

Summary: Every day, 3D printing is becoming more widespread in our lives, 

turning from a narrow-minded and costly service to an indispensable helper for 

professionals in various fields of business. 

The availability of 3D printing allows you to carry out bold experiments in 

architecture, construction, medicine, education, jewelry, printing, advertising and 

souvenir production. In this article I will try to reveal the main areas of 3D printing 

in our time. 

Key words: 3D printing, building, medicine, education, geoinformation systems. 

Архітектура. 3D друк широко застосовують у виготовленні архітектурних 
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макетів будівель, споруд, цілих мікрорайонів, котеджних селищ з усією 

інфраструктурою: дорогами, деревами, вуличним освітленням [1]. 

Для друку тривимірних архітектурних макетів використовують дешевий 

гіпсовий композит, який забезпечує низьку собівартість готових моделей. На 

сьогоднішній день для 3D друку є 390 тисяч відтінків палітри CMYK, що 

дозволяє втілити в життя будь-яку колірну фантазію архітектора. Для 

тривимірної друку архітектурних моделей і прототипів найчастіше 

використовуються кольорові 3D ZPrinter моделі 250, 450, 650, 850 і чорно-білі 

3D ZPrinter моделі 150 і 350. 

Будівництво. Інженери з університету Південної Каліфорнії створили 

систему 3D друку для роботи з великогабаритними об'єктами. Система працює 

за принципом будівельного крана, який зводить стіни з шарів бетону. Такий 3D 

принтер може звести двоповерховий будинок всього лише за 20 годин. Робочим 

залишиться тільки встановити вікна, двері і провести внутрішню обробку 

приміщення [1]. 

Цілком можливо, що через кілька десятків років виростуть цілі міста з 

чудовими комфортними будинками, побудованими за технологією 3D друку. 

Функціональне тестування. Використання 3D принтерів для 

функціонального тестування – це один із сучасних методів інноваційних 

розробок. У більшості випадків потрібно протестувати новий механізм в зборі, 

але виготовляти окремі компоненти в одному екземплярі занадто довго, дорого 

і дуже проблематично. На допомогу приходять 3D принтери з різним ступенем 

деталізації моделей. 

Для функціонального 3D тестування рекомендується використовувати 

принтери Objet 24 і 30, пристрої Eden 250, 260V, 350, 500V, а також Objet 260 

Connex, Connex 350 і 500. Для виготовлення функціональних 3D моделей з 

пластика розроблені машини Dimension uPrint, uPrint+, Elite, SST 1200ES, а 

також Fortus 400mc і 900mc [2]. 

Медицина. Використання 3D принтерів в медицині дозволяє врятувати 

людські життя. Такі принтери можуть відтворити точну копію людського 
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скелета для відпрацювання прийомів, які гарантують проведення успішної 

операції. Все частіше 3D принтери використовують в протезуванні та 

стоматології, так як тривимірний друк дозволяє отримати протези і коронки 

значно швидше ніж класична технологія виробництва [1].  

Медичні тривимірні моделі можуть бути виготовлені з цілого ряду 

матеріалів, включаючи живі органічні клітини. Вибір того чи іншого матеріалу 

залежить від цілей і завдань, що стоять перед медиками, і проблем, пов'язаних 

зі здоров'ям пацієнта. Зовсім недавно сила і міць 3D друку була 

продемонстрована на прикладі звичайного орла, який з вини браконьєрів 

позбувся дзьоба. 3D друк дозволив виготовити точну копію орлиного дзьоба.  

Ще більших успіхів досягли фахівці з компанії LayerWise, що зуміли відновити 

пацієнтові нижню щелепу, роздрукувавши її титанову копію на 3D-принтері. У 

свою чергу китайські хірурги зуміли врятувати пацієнтці руку після того, коли 

рак знищив практично всю лопатку дівчини. Для цього вчені замінили уражену 

кісткову тканину штучним титановим протезом, який змоделювали за 

допомогою 3D-сканування.  

Для друку пластикових медичних прототипів, сумісних з біологічними 

організмами, використовуються 3D принтери Eden 250, 260V, 350, 350V, 500; 

Fortus 400mc, 900mc; Objet 260 Connex, Connex 350 і 500 [2]. 

Освіта. Використання технології 3D друку в освіті дозволяє отримати 

наочні посібники, які відмінно підходять для класних кімнат будь-яких освітніх 

установ, починаючи від дитячих садків і закінчуючи вищими навчальними 

закладами. 

Сучасні 3D принтери чудово підходять для класних кімнат, оскільки мають 

підвищену надійність, не виділяють під час друку шкідливих для здоров'я 

речовин, не пред'являють особливих вимог до утилізації, не містять ріжучих 

матеріалів та не мають лазерів [1]. 

Передбачається, що оснащення освітніх установ конструкторських або 

дизайнерських спеціальностей 3D принтерами посприяє підвищенню 

ефективності освітнього процесу і швидкому засвоєнню знань учнями та 
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студентами. 

Виробництво одягу. Принтери з технологією 3D друку поступово 

освоюють сферу виробництва одягу, і в першу чергу – виробництво моделей 

для високої моди. Не так давно голландський модельєр Айріс Ван Херпен 

представила колекцію «Напруга», всі моделі якої були створені за допомогою 

3D друку. Колекція була представлена на Тижні високої моди в Парижі. Одяг, 

надрукований 3D принтером, поки можна побачити тільки на показах мод. Але 

можливо, в найближчому майбутньому ми зможемо не виходячи з дому 

надрукувати собі будь-який одяг [3, 236]. 

Ювелірні вироби. Як відомо, при виготовленні ювелірних виробів самою 

трудомісткою процедурою є створення воскових прототипів, яке вимагає 

колосальних витрат часу. З появою 3D принтерів у ювелірів з'явилася 

можливість швидко вирощувати воскові моделі прикрас, попередньо 

розроблені в спеціальній програмі [2]. 

Геоінформаційні системи. Застосовуючи 3D принтери можна створювати 

об'ємні кольорові карти, які точно відображають ландшафт місцевості або 

вказують на рівні залягання різних порід [1]. 

Отже, можемо зробити такий висновок, що використання 3D друку є дуже 

поширеним, очевидно, що речі стануть більш доступними та унікальними. Тож 

можливо, в найближчому майбутньому 3D принтер стане таким же невід'ємним 

атрибутом нашого побуту, як холодильник, мікрохвильова піч або телевізор, і 

ми будемо з подивом згадувати ті часи, коли люди не вміли друкувати одяг, 

посуд, взуття та інші корисні предмети в домашніх умовах, а купували все це в 

магазині. І зрештою все це може повністю змінити як світову економіку 

споживання, так і власне наше життя.  
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Анотація: Реформа освіти триває. Майбутній вчитель початкових класів 

має бути мотивованим до впровадження концепції Нової української школи та 

вміло використовувати новітні технології в освітньому процесі. У статті 

висвітлено основні аспекти НУШ, ефективні елементи технологій та методів 

навчання та можливість використання сервісів Office365 для створення 

освітнього простору.   
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Abstract: Education reform continues. The future teacher of elementary school 

should be motivated to implement the concept of the New Ukrainian school and use 

the latest technology in the educational process skilfully. The article covers the main 

aspects of New Ukrainian school, effective elements of technology and teaching 

methods, and the ability to use Office365 services to create educational space. 
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methods, Office 365, educational process, cloud services. 

Сучасні тенденції в розвитку освіти створили необхідність реформування та 

вдосконалення всієї системи освіти в цілому, впровадження нових освітніх, 

культурних, науково-технічних стандартів. 

Основними аспектами Нової української школи (НУШ) є: 
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 умотивований вчитель, який не боїться до змін і прагне до 

саморозвитку; 

 дитиноцентризм (урахування особливостей учнів в опануванні 

матеріалу); 

 педагогіка партнерства, що спрямована на розвиток довірливих 

відносин між вчителями, учнями та їх батьками; 

 сучасний освітній простір, який не обмежується приміщенням школи.  

Швидкі зміни в нашому світі вимагають від студентів, особливо майбутніх 

вчителів початкових класів, бути гнучкими, брати на себе ініціативу та бути 

лідерами, а також створювати щось нове та корисне.  

Окрім якісних знань в школі мають розвиватись в дітей і так звані soft skills 

(м’які навички), це навички ХХІ століття. Основними з них є критичне 

мислення, ініціативність, колаборація (робота в команді) та прагнення 

саморозвитку протягом усього життя. 

Епоху технологічної спадковості, коли майбутнє легко «прораховувалось», 

змінила доба технологічної непрогнозованості, тобто переходу до 

інтелектуальних технологій. Використовувати та створювати такі технології 

мають бути готові сьогоднішні студенти.  

Саме тому досить ефективним є використання елементів таких технологій 

та методів навчання:  

 гейміфікація (ігрофікація, геймізація, англ. gamification)  використання 

ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення кінцевих 

користувачів до вирішення проблем. 

 перевернутий клас (англ. flipped classroom)  принцип навчання, за яким 

основне засвоєння нового матеріалу студентами відбувається вдома, а час 

аудиторної роботи виділяється на виконання завдань, вправ, проведення 

лабораторних і практичних досліджень, індивідуальні консультації викладача 

тощо. При використанні такого принципу навчання викладач виступає в ролі 

фасилітатора (помічника); 
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 змішане навчання (англ. blended learning)  це форма навчання, за якої 

учень освітнього закладу навчається, принаймні частково, через онлайнові 

засоби;  

 STEM-освіта (та її напрямок мейкерство) – це напрям в освіті, при якому 

в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент та 

інноваційні технології, які використовують навіть у вивченні творчих, 

мистецьких дисциплін;  

 проектне навчання – педагогічна технологія, зорієнтована не на 

інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто 

шляхом самоосвіти); 

 кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом 

навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної 

діяльності спеціалістів. 

При застосуванні в освітньому процесі інноваційних технологій досить 

доцільним є використання різних хмарних сервісів, зокрема впровадження в 

освітній процес хмаро-орієнтованого навчального середовища Office 365 A1 

для можливості спільної роботи над проектами (One Drive та Office Web-Apps), 

перевірки засвоєння матеріалу (Forms), можливості створення відеолекцій з 

інтерактивним вмістом (PowerPoint та Sway) та проведення відеоконференцій 

(за допомогою сервісу Skype для бізнесу) та ін. Доступ до Office365 можна 

отримати з будь-якого гаджета під керівництвом різних операційних систем 

(Windows, Android, MacOS), що є дуже зручним для організації спільної роботи 

над завданнями та контролю за виконанням проекту. 

Тайм-менеджмент є ключовою компетентністю людини. Для зручного 

планування справ, спілкування з друзями, вчителями та колегами, доступу до 

файлів груп та спільної роботи з ними доцільно використовувати сервіс 

Outlook. 

При впровадженні елементів змішаного та дистанційного навчання, 

технології «перевернутий клас» просто необхідно готувати для студентів 

коротенькі відеолекції (за потреби з інтерактивним вмістом). Надбудова 
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OfficeMix була незамінною в їх створенні. На даний час всі необхідні 

компоненти надбудови, потрібні для створення відео-презентацій є 

вбудованими до PowerPoint. Обмінюватись такими відео дуже просто в сервісі 

Stream. 

На заміну офлайн презентаціям приходять онлайн проекти, які є 

невід’ємною частиною проектного навчання. Тут є можливість вибору: 

PowerPoint або Sway. Sway передбачає створення презентацій у вигляді слайд-

шоу або великого полотна.  

Зручний записник OneNote, який завжди під рукою на мобільному пристрої 

вже завоював прихильність багатьох користувачів можливістю рукописного 

вводу та підтримкою файлів різного типу. Class Notebook дає можливість 

організувати роботу над проектом або кейсом з розподіленими правами між 

викладачем та студентами. Даний сервіс дозволяє швидко розповсюджувати 

сторінки блокнотів між користувачами та вбудовувати тести та швидко 

перевіряти виконані завдання. 

Створювати тести або опитування зручно в сервісі Forms, який дає 

можливість використовувати в запитаннях зображення, відео, математичні 

формули. Такими формами легко обмінюватись за допомогою посилань. 

Результати легко перевірити онлайн або експортувати в файл Excel. 

Як зазначила Лілія Гриневич для побудови якісного освітнього середовища 

має бути онлайн платформа, де вчителі можуть викладати необхідний 

навчальний матеріал, відеолекції та з можливістю створення мультимедійної 

бібліотеки. На даний час це лише проект, але Office365 дає всі ці можливості 

вже зараз. 

Закінчити хочу словами видатний канадський ученого, лідера науки про 

розвиток освіти Майкла Фуллана, який зазначив: «Учитель – це той, хто думає 

про зміни й інновації як про своє життя». 
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Розвиток освіти України, зміцнення її зв’язку з життям, визначається 

спрямованістю та практичними результатами соціально-економічних 

перетворень у державі. Але за будь-яких обставин істотно важливим є 
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забезпечення всіх бажаючих можливістю отримання якісної освіти, що дасть 

змогу людині знайти належне місце в суспільстві, відчути себе творцем історії 

та свого власного добробуту стати дійовою особою науково-технічного 

прогресу. 

 У нашому суспільстві зростає  попит на освічених людей. Не випадково в 

багатьох фірмах Японії кандидатам на «робочі» місця влаштовують іспит на 

рівень загального розвитку. Особлива увага при цьому приділяється 

математичним знанням, бо математика сприяє розвитку логічного мислення, 

наукового передбачення і прогнозування, математика все ширше вплітається в 

інші галузі знань, сприяє подальшому їх зближенню з практикою. 

Звичайно, не всі студенти мають однакові здібності до опанування 

математикою, але важливо, щоб кожен студент на своєму рівні зміг побачити 

перспективу застосування набутих знань, зокрема з математики.  

Володіючи  математичними здібностями, студент має оперувати й 

здібностями, які відносяться до творчих: дивергентним мисленням, гнучкістю у 

мисленні та діях, швидкістю мислення, здатністю висловлювати оригінальні 

ідеї, винаходити щось нове, мати розвинуту інтуїцію та допитливість.  

Творча здібність, або креативність, стала об’єктом дослідження, починаючи 

з середини 60-х років минулого століття. Тоді американський психолог Д. 

Гілфорд виявив існування двох принципово відмінних типів операцій 

мислення: конвергенції і дивергенції.  

Конвергентне мислення реалізується тоді, коли необхідно знайти з множини 

умов лише одне правильне рішення.  

Дивергентне мислення - це тип мислення, відбувається в різних напрямках, 

допускає варіації шляхів розв’язання проблеми. За Д. Гілфордом, дивергентне 

мислення є основою креативності.  

Успішне розв’язання проблеми залучення студентів до творчої діяльності і 

розвиток творчих здібностей під час навчання математики зв’язано з 

необхідністю розроби творчих задач і методів їхнього використання в 

навчальному процесі. 
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У пропонованій статті подаються задачі алгебраїчного і геометричного 

змісту. Подані вони у вигляді окремих «аркушів нових знань». Підбір задач у 

кожнім аркуші здійснюється за принципом «наведення на відкриття», тобто 

задачі спочатку виступають як конкретизація та уточнення основної проблеми, 

а потім як пошук і складання загального способу її розв’язання. Передбачається 

також, що в окремих випадках досить очевидні узагальнення можна зробити 

самостійно.  

Матеріал, пропонований нами у «Аркушах нових знань», класифікований у 

такий спосіб: 

 Задачі, розв’язання яких не вимагають нових знань. Вони розраховані на 

спостережливість і кмітливість. Мета використання таких задач – розвиток 

інтересу й допитливості, формування асоціативного і логічного мислення.  

 Задачі, що містять нові знання в галузі математики, відмінні від 

традиційних, на використання ідей і понять, вивчених у школі.  

 Задачі, спрямовані, на закріплення і більш поглиблене вивчення 

програмного матеріалу.  

Наведемо приклади декількох аркушів. 

Аркуш1

Стереометричні задачі 

1. На рисунку зображено по три розгортки двох по-різному зафарбованих 

кубів. Знайдіть розгортки кожного з цих кубів.  

  

   

 

 

 

Рисунок 1. 

1. Подумки згорніть куб і визначте, яка грань є верхньою, якщо нижня грань 

– червона. 
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Рисунок 2. 

 

2. Яка з фігур не списується в загальний ряд? 

  

 

 

 

Аркуш 2.   Принцип Діріхле 

Для розуміння змісту принципу Діріхле подамо його в жартівливому 

формулюванні: «Якщо в н клітках сидять не менш ніж (н+1) кроликів, то в 

якійсь із кліток сидить не менш ніж два кролики». 

Зверніть увагу на розпливчатість висновків – «у якійсь із кліток», « не менш 

ніж». Це є, мабуть, відмітною рисою цього принципу, що іноді приводить до 

можливості несподіваних висновків на основі, здавалося б, зовсім недостатніх 

зведень.  

1. Є 25 коробок цукерок трьох сортів. Доведіть, що серед них знайдуться 9 

коробок цукерок того самого сорту.  

Доведення. Припустимо, що коробок цукерок того самого сорту менше ніж 

9. Тоді загальна кількість коробок буде меншою від 25. Наприклад, якщо навіть 

усіх сортів по 8 коробок, то всього буде 24 коробки. Тоді коробка, що 

залишилася, є 9 коробкою цукерок одного із сортів. Що й потрібно було 

довести. 

1. Сім учнів зібрали 100 грибів, причому кожний – різну кількість. Доведіть, 

що серед них завжди існують три учні, що зібрали разом менш ніж 50 грибів. 

2. В одному з будинків живуть 30 учнів однієї школи. Доведіть, що серед 

цих учнів є хоча б два учні з одного класу, якщо в школі 28 класів. 
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3. У коробці лежать однакові прапорці: 20 червоних, 15 білих і 10 жовтих. 

Яке найменше число прапорців треба взяти навмання, щоб серед них свідомо 

було не менше ніж три? 
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ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 

Анотація: Дана стаття є аналізом соціологічного опитування молоді 15 – 

16 років. Сьогодні на здоров'я підлітків впливають фактори зниження 

фізичного і підвищення нервово-психічного навантаження, потягу до шкідливих 

звичок. Наведено теоретичні основи виховання у студентів потреби в 

здоровому способі життя. Розглянуто та проаналізовано стан фізичного і 

психічного здоров'я студентів І курсу МК ЗДМУ. 

Ключові слова: фізіологічний стан, провідні органи та системи, здоровий 

спосіб життя, індивідуалізація. 

Abstract: The article is an analysis of a social pool among young people (age 15-

16). Nowadays the factors of reducing physical loading and rising 

neuropsychological stress as well as craving for pernicious habits affect the health of 

teenagers noticeably. The work gives the theoretical basis of bringing out in students 

need for healthy lifestyle. The state of physical and mental health of the first course 

MC ZSMU students  is considered and analyzed. 



45 
 

Key words: physiological condition, leading organs and systems, healthy lifestyle, 

individualization. 

В умовах соціально-політичної трансформації нашого суспільства, 

відновлення державності відродження багатогранного культурно-історичного 

досвіду та традицій національного виховання надзвичайно активізується 

проблема психічного і фізичного розвитку підлітків. 

За даними Міністерства освіти і науки України різні порушення статури 

мають приблизно 60% підлітків, відхилення від норм серцево-судинній системі 

30-40%, неврози 30%. Результати вибіркових досліджень цього ж міністерства 

показали низький рівень фізичного здоров’я, 34% - нижче за середній, 23% - 

середній, 7% - вище середнього і лище 1% - високий. 

Актуальність теми - сьогодні на здоров’я підлітків помітно впливають 

фактори, зниження фізичного і підвищення нервово-психічного навантаження, 

інформаційного перевантаження, потягу до шкідливих звичок. 

Мета дослідження - встановлення особливостей процесу формування 

здорового способу життя як передумови соціального становлення особистості 

підлітків. 

Об’єкт дослідження - процес формування здорового способу життя підлітків 

у різних сферах їх життєдіяльності. 

Предмет дослідження -  формування здорового способу життя. 

Методи дослідження – вивчення науково-теоретичних джерел; порівняння, 

аналіз, узагальнення стану проблеми у соціально-педагогічній літературі; 

опрацювання результатів дослідження. 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у визначення 

соціальної сутності процесу формування здорового способу життя студентів 

коледжу. 

Практичне значення роботи полягає в обгрунтуванні проектування 

здорового способу життя, адаптативного для студентів. 

Структура роботи основний текст складається із вступу, двох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел та літератури. 
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Отже, під змістом здорового способу життя ми розуміємо саму 

життєдіяльність, так і умови її функціонування та конкретну життєдіяльність. 

Виховання потреби в студентів у здоровому способі життя певним чинном 

залежить від виховання антиалкогольної спрямованості, тому в процесі 

дослідження ми орієнтуємося на антиалкогольну спрямованість. 

З метою виховання антиалкогольної спрямованості, морально-психологічної 

стійкості особистості як основного характерологічного утворення, серед 

студентів було проведено анкетування «Моє життя без алкоголю». 

Завданням анкети є: 

- розкрити негативний вплив проалкогольної інформації та антиособистісно 

спрямованих форм поведінки; 

-  надати чіткі уявлення про значущість власного життя, психофізіологічні 

можливості організму, наслідки впливу алкогольних речовин; 

- створити умови для самореалізації та самоствердження особистості 

шляхом її включення у позитивну альтернативну діяльність. 

Отже, ми отримали такі результати.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зможете ви жити без алкоголю 

На питання щодо згоди з назвою анкети (моє життя без алкоголю) 42% 

опитаних дали позитивну відповідь; 7% - негативну; не можуть визначитися – 

51% опитаних студентів, що свідчить про необхідність проведення 

профілактичної та корекційної роботи щодо вживання алкоголю студентами. В 

той же час було розподілення відповідей залежно від статі опитуваних. 

Майже половину студентів дали позитивну відповідь, хоча це не означає, 

що «життя без алкоголю» є життєвим кредом досліджуваних. Половина 

опитуваних вагається і не може точно відповісти. Тому особливо важливо 
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спрямувати їх на вірний шлях. У дівчат більша впевненість щодо життя без 

алкоголю - 38 %, ніж у хлопців - 20%, оскільки дівчата є більш свідомими. 

Дівчата більш вагаються у виборі, що є для них характерним узагалі. 

На питання: «Які Ви знаєте наслідки впливу алкоголю на організм?» 

досліджувані дали такі відповіді: 

-    порушується розумова діяльність; 

-    спричинює нервові розлади; 

-    страждає печінка; 

-    впливає на наступні покоління; 

-    порушується серцева діяльність; 

-    порушується координація рухів. 

Відповіді виявили те, що досліджувані досить обізнані з негативним 

впливом алкоголю на організм. 

Щодо користі алкогольних напоїв, то опитуваними були названі такі 

аспекти: сприяють апетиту; поліпшують травлення, але якщо не в великих 

дозах; поліпшують сон; сприяють кращому кровообігу; підвищують розумову 

активність, якщо мало; підвищують настрій. 

Отже, досліджувані називають причини, з яких найчастіше й виникає 

алкоголізм і чому вживання алкоголю виправдовується багатьма людьми. 

На питання: «Які органи та системи страждають від алкоголю першими?» 

опитувані дали такі відповіді: 

-    печінка;   серце;  нервова система; нирки; кровоносна система; мозок; 

система травлення. 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Рівень сили волі досліджуваних 
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На питання: «Чи можете Ви відмовити друзям чи знайомим у пропозиції 

випити?» досліджувані відповіли так: так-68%; ні-13%; не знаю - 19%. 

Більша частина опитуваних може відмовити на запропоновану чарку, але й 

значна частина має труднощі щодо цього питання, і потребує кваліфікованої 

допомоги. 

Цікавими виявилися відповіді на питання: «До кого Ви звернетеся, якщо 

відчуєте, що вживання алкоголю стає для Вас проблемою?» До родичів - 21%; 

до друзів - 11%; до лікаря - 43%; ні до кого – 13%; невпевнені - 12%. 

 

Рис. 3. Особи та організації, до яких звернуться досліджувані, якщо 

вживання алкоголю стане для них проблемою. 

З відповідей можна зробити висновок, що досліджувані добре інформовані 

про організації, до яких слід звертатися у разі виникнення проблем, і все ж таки 

звернуться туди. Отже, анкетування виявило, що досліджувані досить добре 

ознайомлені з наслідками впливу алкоголю на організм і значна частина 

студентів згодна з назвою анкети «Моє життя без алкоголю», що є позитивним. 

Дослідження показало, що ситуація є переважно благополучною, занепокоєння 

викликають лише деякі студентів. 

Ми провели додаткові анкетування, щоб дізнатися чи дотримуються 

студенти здорового способу життя. І ось, що ми отримали. 

Анкетування за осінь: 

Продивившись анкету ми дійшли до згоди, що 

треба провести бесіду зі студентами, пов’язану з  
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їх ставленням до свого здоров’я. Щоб 

дізнатися зрозуміли вони свої недоліки, ми 

провели анкетування і взимку. Ось що ми 

отримали. 

Питання про виховання потреби у 

здоровому способі життя є досить актуальним і важливим у даний час. Ситуація 

зі станом здоров'я населення в Україні погіршується. Однією з причин цього є 

низький рівень знань у переважної більшості людей з фундаментальних законів 

раціонального формування, збереження і зміцнення свого власного здоров'я 

впродовж усього життя,та взагалі, зневажливе ставлення до нього. 

Поняття здоров’я  та здорового способу життя є більш універсальним, тому 

що охоплюють усі сфери життєдіяльності людського організму: фізичну, 

психічну та соціальну. З огляду на це, трактування понять «здоров’я» та 

«здорового способу життя» в психолого – педагогічній та науковій літературі 

досить відмінні за урахуванням цих компонентів. Вивчення і аналіз 

філософської, соціологічної, медичної, психолого-педагогічної літератури з 

проблеми дослідження дали змогу уточнити зміст і сутність понять, що 

характеризують здоровий спосіб життя. Зокрема, визначено, що здоровий 

спосіб життя дітей є такою організацією їхньої життєдіяльності, яка забезпечує 

оптимальний за даних умов рівень збереження й розвитку їхнього фізичного, 

морального та психічного здоров’я. Що ж до здоров'я, то здоров'я — це стан 

повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише 

відсутність хвороб або фізичних вад. 

У вихованні потреби в студентів у здоровому способі життя є неменш 

важливими певні підходи. Підходи мають основне значення в теоретичних 

дослідженнях (статтях, дисертаціях, монографіях ). Застосування різних 

підходів у практиці виховної роботи зумовило винайдення нових форм і 

засобів. 

Згідно з данними дослідженнями, ми можемо зробити висновок, що 

взагальному діти проінформовані про потребу у здоровому способі життя. 
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Тобто, зі сторін вчителів проводиться виховна робота, надається інформація по 

даній темі, створюється відповідна атмосфера у важливості та необхідності у 

здоровому способі життя. 
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Зачем нужна математика? Нередко сам факт того, что эта дисциплина 

входит в обязательную программу университетов и школ, ставит людей в 

недоумение. Это недоумение выражается в следущем: Мол, для чего мне 

математика, если моя будущая профессия не будет связана с применением 

математических методов и расчетов? Таким образом, большое количество 

людей не видят никакого смысла для себя в освоении этой науки, даже на 

элементарных началах. Но, я уверен, что математика, а точнее навыки 

математического мышления, нужны всем и каждому, т.к. мы встречаемся с ней 

в повседневной жизни.Какговорил Ломоносов, великий ученый, который 

достиг успеха, как на почве ествественных наук, так и в области гуманитарных 

дисциплин: «Математику только затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит»[2].Нам приходится считать (например, деньги), мы постоянно 

используем знания о величинах, площади, объёме, промежутках времени, 

скорости и многое другое. Всё это пришло к нам на уроках математики. 

Математика нужна для формирования духовного облика, развития неоходимых 

черт характера (терпения, трудолюбия). Ещё одной важнейшей причиной 

нужды человечества в математике является воспитание в человеке способности 

понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично 

рассуждать. Каждому нужно научиться анализировать, отличать гипотезу от 

факта, критиковать, схематизировать, отчётливо выражать свои мысли, а с 

другой стороны – развить воображение и интуицию. Математика поможет 

человеку развить следущие интеллектуальные способности: умение обобщать; 

возможность абстрактного мышления; способность концентрироваться; 

тренирует память; способность к анализу сложных жизненых ситуаций; умение 

находить закономерности; способность быстро соображать и принимать 

решения; навык планировать наперед.Мы можем многого лишиться, если не 

будем уделять математике должного внимания. Вышеназванные качества 

развиваются не только решением задач из разных областей математики. Для 

развития некоторых качеств интеллекта подойдёт изучение точных наук, 
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решение логических головоломок и даже некоторые интеллектуальные игры 

[1].  

Для чего математика нужна гуманитариям? В 1267 году знаменитый 

английский философ Роджер Бекон сказал: «Кто не знает математики, не может 

узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить своего 

невежества»[2]. Она непременно  пригодится вам, даже если вы собираетесь 

преуспеть на почве какой-нибудь гуманитарной дисциплины, так как логика, 

навыки системного мышления и умение формулировать сложные теории очень 

нужны и там. Например, юристы, которые помимо юридического образования 

получили, вдобавок, физико-математическое, умеют выстраивать сложные 

комбинации вариантов защиты в суде и придумывать всякие хитроумные и 

нетривиальные решения. Конечно, получать специально профильное 

образование по математике вовсе необязательно, если вы не собираетесь 

работать в этой области. Но освоить эту дисциплину на базовом уровне 

школьного образования и начальных курсов ВУЗа, я считаю, должен каждый. 

Не стоит думать, что от природы вам не дано знать математику. Когда кто-то 

говорит, что у него гуманитарный склад ума и, поэтому, использовать формулы 

и решать задачи он не может, как бы не хотел, то знайте: это попытка оправдать 

факт отсутствия развитости математических способностей. Ум человека – вещь 

универсальная, предназначенная для решения самых разных задач. Конечно, 

это утверждение имеет свои пределы: каждый в силу особенностей своих 

свойств мышления имеет определённые склоности к освоению разных наук. 

Для кого-то это будет легче, для кого-то – сложнее.Для того, чтобы 

сегодняшний студент мог с успехом применять математические знания в своей 

будущей профессиональной деятельности, он должен обладать необходимым 

багажом математических знаний. Таким образом, проблема состоит в том, как 

можно пробудить желание студентов изучать математику и усилить ценностное 

отношение к ней [ 1]. 

Нами было проведено анкетирование 65 студентов разных гуманитарных 

специальностей («туристическое обслуживание», «правоведение», «физическое 
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воспитание»). Студентам предлагалось оценить своё отношение к изучению 

математики по шкале «+», «0», «-».  Результаты показали, что 30% отнеслись 

негативно к изучению математики; 44% выразили равнодушное отношение; 

26% опрашиваемых положительно отнеслись к возможности изучать 

математику.  

 

Рис.1. Отношение студентов к изучению математики. 

Также, мы провели ещё одно анкетирование студентов с целью выявления 

доминирующего мотива изучения математики. При анализе ответов в 

результате получилось следующее распределение: лишь 12% указали на 

заинтересованность в материале исключительнос профессиональной точки 

зрения; 17% обозначили стремление к знаниям как ценности; 15% стремление к 

личному успеху, личным достижениям; 42% указали на интеллектуальное 

развитие. Доминирующим является мотив общего интеллектуального развития. 

 

Рис.2. Основные цели изучения математики. 

Математика и другие точные науки очень важны, как для развития 

человечества в целом, так и для интеллектуального совершенствования 
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конкретного индивида. Конено, сбалансированное умственное развитие 

личности подразумевает освоение не только точных предметов, но и 

гуманитарных дисциплин. Чтение качественной литературы,  также 

необходимо для вас, если вы хотите развиваться [1]. Но, одного этого 

недостаточно. Именно поэтому многие гуманитарии, как бы хорошо они не 

разбирались в своей предметной области, страдают спутанностью мышления и 

отсутствием трезвой рассудительности. Золотое правило – все хорошо в меру, 

удел гармонично развитого ума, универсальность на самом базовом уровне! То 

есть, в нашей базовой эрудиции и знаниях, должно быть всего понемножку. 
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Актуальність дослідження. Освіта України повинна орієнтуватися на 

світові тенденції розвитку суспільства. Це означає, що в сучасній освіті 

необхідно застосовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). 

Створення сучасного інформаційного середовища є ключовим завданням на 

шляху до інформаційного суспільства. Широке впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в освітню сферу початкової школи висуває ряд 

вимог, серед яких – комп’ютеризація закладів освіти. Стрімкі темпи появи 

різноманітних гаджетів, постійне зростання їх потужностей та можливостей, 

зниження віку користувачів до широкого використання учнями початкової 

ланки школи у повсякденному житті створює дидактичну проблему 

ефективного їх використання в освітньому процесі. Проблема використання 

різноплатформенних девайсів заставляє вчителя шукати засоби створення таких 

програмних продуктів, які будуть доступні на різних пристроях  під 

управлінням розповсюджених операційних систем.  

Використанню в освітньому процесі ІКТ присвячені праці таких науковців 

як В. Биков, В. Луговий, О. Овчарук, М. Жалдак, О. Богачков, Ю. Триус, 

О.Співаковський. 

У статті ми ставимо завдання дослідити можливості використання мови 

програмування JAVA як одного із засобів підготовки педагогічних програмних 

засобів для  навчально-виховного процесу початкової школи, визначити 

можливості середовища розробки педагогічних програмних засобів під 

операційну систему Android. 

Однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері 

розвитку інформаційного суспільства є забезпечення навчання, виховання, 

професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві. [1] 

Серед ключових компетентностей Нової української школи великого 

значення відіграє інформаційно-цифрова, яка передбачає впевнене і критичне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій, вміння створювати, 
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шукати, обробляти інформацію та обмінюватись нею у роботі та приватному 

житті. [2] 

Відповідно до цього, ми вважаємо, що важливо показати школярам як 

ґаджети можна використовувати не тільки для розваг, але і як ефективний 

інструмент навчання, різнобічного розвитку та самовдосконалення. 

Аналізуючи сучасні мови програмування для створення програмних засобів 

ми дійшли висновку, що доцільно використовувати мову JAVA. Серед 

ключових переваг даної мови виділяють наступні: об’єктно-орієнтовний 

характер, простота синтаксису, надійність, незалежна архітектура, 

інтерпретованість. [3, с. 25-39] 

Завдяки незалежній архітектурі мови створені та готові програмні засоби 

можна використовувати не тільки на смартфонах та планшетах, але і на інших 

пристроях: комп’ютерах, ноутбуках, нетбуках та ін. 

Дослідивши інтегровані середовища розробки (ІСР) Eclipse, Android Studio, 

IntelliJ IDEA та NetBeans під мову JAVA ми виділили ІСР Android Studio як 

сучасне та ефективне середовище розробки програмних засобів.  

Система Android надає різнобічну платформу додатків, на основі якої можна 

створювати інноваційні програми для мобільних пристроїв в середовищі мови 

Java, тому для реалізації поставленої мети доцільно використовувати ІСР 

Android Studio. [4] 

 Окрім актуальних можливостей та переваг ІСР Android Studio забезпечує 

безпечний процес розробки ППЗ та перегляд готових програм, завдяки чому 

можна одразу коригувати допущені неточності або помилки. [5] 

Використання ППЗ на смартфонах сприяє підвищенню рівня засвоєння 

матеріалу, здійсненню індивідуального підходу до учнів, формуванню навичок 

самостійної роботи, якіснішому контролю навчальної діяльності учнів, 

розвитку пізнавальної діяльності школярів та формуванню в них інформаційної 

культури.   
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Використовуючи педагогічні програмні засоби під час практичної 

діяльності школярів ми визначили освітні можливості та переваги застосування 

програмних засобів на смартфонах. 

Завдяки можливостям програмних засобів та легкості у застосуванні, 

навчальні програми можна використовувати на різних етапах уроку: на початку 

– з метою актуалізації опорних знань учнів; після вивчення нового матеріалу – з 

метою закріплення отриманих знань; вкінці – для проведення різних видів 

контролю з метою визначення рівня навчальних досягнень учнів. 

 Практично доведено, що завдяки використанню педагогічних програмних 

засобів на смартфонах, підвищується рівень засвоєння навчального матеріалу 

учнями, можна контролювати роботу всього класу, вчасно робити аналіз роботи 

та допущених помилок. При такій діяльності зростає мотивація та пізнавальний 

інтерес до навчання, учні стають активними учасниками освітнього процесу, 

швидше формуються окремі навички та вміння школярів.     

Використовуючи мову JAVA  та середовище розробки Android Studio ми, як 

майбутні вчителі початкової школи, можемо зробити освітній процес для учня 

цікавішим і ефективнішим. Тому дане питання вважаємо перспективним для 

подальшого дослідження. 
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Актуальність дослідження проблеми використання нових освітніх 

технологій, які мають можливість модернізувати традиційні форми навчання з 

метою підвищення рівня навчального процесу початкової школи є 

беззаперечною. Одним із потужних інструментів для вчителя, який здатний 

вирішити дану проблему, є сучасні ІКТ. Так як вони дозволяють підвищити 

мотивацію, пізнавальний інтерес, сприяють кращому запам’ятовуванню 

навчального матеріалу. 

Вивченням проблеми використання ІКТ у школі займалися вчителі-

практики і науковці, такі як  Н. Саражинська, І. Шаповалова, О. Вашуленко, Ю. 

Жук та ін.  

https://www.youtube.com/user/vitaxafication
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Метою роботи є дослідити можливості сучасних інформаційних технологій 

для розвитку учнів початкових класів, виділити найбільш перспективні сучасні 

напрями використання ІКТ у початковій школі. 

Розвиток людства характеризується переходом на новий етап – 

інформаційне суспільство, внаслідок чого, зокрема, відбувається 

інформатизація освіти. 

Інформатизація освіти є ключовою умовою створення єдиного 

інформаційного простору, підготовки фахівців, здатних орієнтуватися в 

сучасному світі. У сфері цієї діяльності відбувається значеннєве наповнення 

базових завдань освіти. Інформатизація освіти – процес, у якому політичні, 

соціально-економічні, технологічні й правові механізми тісно пов’язані через 

всеохоплююче застосування комп’ютерних засобів, систем  колективного й 

особистого зв’язку. Мета інформатизації – глобальна раціоналізація 

інтелектуальної діяльності, що забезпечує автоформалізацію предметних 

областей і автономію процесу пізнання кожного індивіда за рахунок вільного 

доступу до всіх видів, форм і рівнів навчальних знань[1]. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ, від англ. Information and 

communications technology, ICT)  - це сукупність методів, засобів та прийомів 

пошуку, зберігання, опрацювання, подання та передавання графічних, 

текстових, цифрових, аудіо та відеоданих на базі персональних комп`ютерів, 

комп`ютерних мереж та засобів зв`язку[2]. У концепції нової української школи 

зазначено, що: запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від 

одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. 

ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські 

процеси, таким чином сформують в учня важливі для нашого сторіччя 

технологічні компетентності[3]. У сучасному розумінні інформаційна освітня 

технологія – це педагогічна технологія,  яка використовує спеціальні способи, 

програмні та технічні засоби (кіно-, відео-, аудіо-засоби, комп’ютери, 

телекомунікаційні мережі) для роботи з інформацією.       Використання 
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комп'ютерних технологій - це не вплив моди, а необхідність, продиктована 

сьогоднішнім рівнем розвитку освіти.  

Переваги використання ІКТ можна звести до двох груп: технічні і 

дидактичні.  

Технічними перевагами є швидкість, маневреність, оперативність, 

можливість перегляду і прослуховування фрагментів і інші мультимедійні 

функції.  

Дидактичні переваги інтерактивних занять - створення ефекту присутності 

("Я це бачив!"), відчуття автентичності, реальності подій, інтерес, бажання 

дізнатися і побачити більше.  

Серед 10 компетенцій нової української школи важливе місце посідає  

інформаційно-цифрова  компетентність, яка передбачає впевнене, але водночас 

критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для 

створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному 

просторі та приватному спілкуванні. 

Нами проаналізовані педагогічні програмні засоби, які є у вільному доступі 

у Play Market для учнів початкової школи. Проведене співставлення 

дидактичних можливостей програмних продуктів з вимогами нового стандарту 

початкової загальної середньої освіти. Підготовлені рекомендації для учителів 

початкової школи щодо доцільності використання проаналізованих 

педагогічних програмних засобів. 

Ми використовували на педагогічній практиці різноманітні технічні засоби 

навчання та інтернет-технології. Застосування ІКТ на уроках сприяло 

підвищенню мотивації учнів до вивчення тем, пізнавального інтересу, якості 

навчальних досягнень учнів, сприяло індивідуалізації навчання та розвитку 

самостійності і логічності мислення, творчих здібностей. 

У сфері освіти відбувається інтенсивне насичення  інформаційними 

продуктами й технологіями. Кількість програмних продуктів постійно зростає. 

На жаль, наш аналіз свідчить, що якісних безкоштовних педагогічних 
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програмних засобів поки що дуже мало і потрібно направити зусилля для їх 

розроблення, залучивши вчителів до цієї роботи. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
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СУЧАСНА  ІТ ОСВІТА В УКРАЇНІ ПРОЕКТ ЄВРОПЕЙСЬКІ ОСВІТНІ 

ІНІЦІАТИВИ 

• Починаючи з січня 2016 року в Україні реалізується проект Європейські 

освітні ініціативи. Проект спрямований на розвиток ІТ-освіти та інтеграцію 

кращих світових практик у систему підготовки ІТ-фахівців.  

• Мета проекту – забезпечити кожного бажаючого якісною сучасною 

освітою у сфері інформаційних технологій, допомогти IT-фахівцям бути 

конкурентоспроможними та гарантовано працевлаштованими. 

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/ІКТ%20в%20початковій%20школі.%20Посібник.pdf?id=4ab4f7d1-7328-4045-864d-6fafc8472b9e
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/ІКТ%20в%20початковій%20школі.%20Посібник.pdf?id=4ab4f7d1-7328-4045-864d-6fafc8472b9e
http://svet-koledg.com.ua/info/62-scho-take-kt.html
https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf
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• За допомогою проекту Європейські освітні ініціативи молодь зможе 

отримати популярні і затребувані компаніями IT-спеціальності: 

• C # .NET Developer; 

• JAVA Developer; 

• Frontend Developer; 

• Full stack Developer (Frontend + Backend); 

• Game Developer. 

ПРОГРАМИ СПІВПРАЦІ З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ  ЗАКЛАДАМИ 

• Надання грантів та стипендій для студентів ІТ-спеціальностей; 

• Професійна сертифікація та тестування студентів на відповідність 

професійним ІТ-стандартам – вимогам ІТ-компаній до ІТ-фахівців; 

• Інтеграція сертифікованих навчальних центрів інформаційних технологій 

у навчальний процес закладів освіти; 

• Матеріальна підтримка вищих навчальних закладів партнерів проекту з 

боку ІТ-бізнесу; 

• Працевлаштування випускників. Можливості для студентів та 

абітурієнтів: 

• Компенсація з боку ІТ-бізнесу до 70% вартості навчання ІТ-технологіям у 

сертифікованих навчальних центрах; 

• Отримання гранту на навчання сучасним ІТ-технологіям у 

сертифікованих навчальних центрах; 

• Тестування своєї компетенції перед співбесідою в ІТ-компанії; 

• Професійна сертифікація ІТ-фахівців, що підтверджується відповідними 

дипломами та сертифікатами. 

СЕРТИФІКОВАНІ КУРСИ ТА НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, В ЯКИХ ІТ-БІЗНЕС КОМПЕНСУЄ ДО 

70% ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ. 

• Навчальний центр CyberBionic Systematics - http://edu.cbsystematics.com/  

• Навчальний центр Webcamp – http://www.webcamp.com.ua/  

• Сервіс онлайн навчання ITVDN – http://itvdn.com/  

http://edu.cbsystematics.com/
http://www.webcamp.com.ua/
http://itvdn.com/
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УСПІШНИЙ ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ ПРОЕКТУ ЄВРОПЕЙСЬКІ 

ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ У ВНЗ. 

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка став першим 

вищим навчальним закладом, в якому успішно інтегровані всі програми 

проекту Європейські освітні ініціативи. 

• «Ми вважаємо дуже правильним поділ освіти на фундаментальну, яку дає 

університет і професійну комерційну, яку дають спеціалізовані та авторизовані 

навчальні центри інформаційних технологій. Даний підхід ми вже впровадили в 

навчальні плани і бачимо позитивний ефект», – прокоментував 23 лютого 2016 

року під час форуму Європейські освітні ініціативи завідувач кафедри 

програмування та комп’ютерної техніки КНУ ім. Т. Шевченка Олексій Бичков. 

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА УКРАЇНИ 

За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною 

проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше 

відбилася в концепції дистанційної освіти (ДО), яка, завдяки такому 

глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі шари суспільства та стає 

найважливішим фактором його розвитку. Особливого значення така 

модернізація системи освіти набуває в Україні. 

 Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних 

закладів заявили про те, що вже мають або планують організувати навчання в 

режимі ДО. Однак найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма навчання. 

  Чим же відрізняється дистанційна освіта від інших видів отримання 

знань і професії? 

 Насамперед, ДО – це відкрита система навчання, що передбачає активне 

спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та 

мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу 

навчання. 

 Система ДО має ряд переваг і значно розширює коло потенційних 

студентів. Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може 

поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних центрів 
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місцевості; військовослужбовці; домогосподарки; керівники; бізнесмени або 

студенти, що бажають паралельно одержати освіту. 

 Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає 

можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя. 

 Варто відзначити, що ДО - доступна можливість одержати освіту за 

кордоном з мінімальними фінансовими витратами при великому виборі 

спеціальностей, оскільки більшість ВНЗ Європи та США ввели таку зручну для 

студентів форму освіти набагато раніше, ніж Україна. 

 Сучасна освіта вимагає безупинно розширювати своє сприйняття 

комплексності світу та формування інформаційного суспільства. Для того, щоб 

знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно "навчати 

себе", поповнюючи й розширюючи свою освіту. Саме цю мету й ставить перед 

собою дистанційна освіта. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
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Анотація: Усупереч загальній думці про те, що наукова діяльність у 

фізичній культурі має бути спрямована на вдосконалення або розробку 

методологій тренування, я вважаю, що наукова діяльність має бути 

спрямована на розвиток в таких напрямах, як робототехніка, біомеханіка 

живих систем і людини, біопротезування, проектування екзоскелетів, стилі 

управління опорно-руховим апаратом, методи синтезу програм  фізичного 

навчання, системній аналіз. 

Ключові слова: Інформаційні технології, змагання, фізична культура, 

спорт, здоров’я. 

Комп'ютерні технології як технічні засоби навчання розвиваються у межах 

існуючого процесу, тому вони повинні більшою або меншою мірою бути 

сумісними з цим процесом, але водночас створювані чи створені КТ можуть 

активно проводити зміни лише методик викладання, а й повністю протягом 

усього технологію процесу. Реалізація нових видів управляючих у умовах 

застосування КТ значною мірою спрощується завдяки індивідуалізації 

навчання дітей і можливостям швидкого контролю за навчанням як нового 

матеріалу, і будь-якого пройденого. 

 У разі існуючої організації процесу, прийнятої в основі щодо його 

послідовного вдосконалювання і підвищення якості засвоєння нового матеріалу 

під час уроків фізичної культури, слід вирізнити критерії необхідності, 

можливості і доцільності використання КТ. 

 Необхідність в КТ під час занять фізичної культури виникає у тому 

випадку, коли використовувані методи, способи, прийоми не забезпечують 

досягнення поставленого педагогічної мети за мінімально можливе час. 

При введенні даних, отриманих в результаті дослідження, програма 

автоматично ранжувати отримані результати, за замовчуванням, 

 Принципова новизна КТ від будь-якої іншої системи навчання у тому, що 

необхідна безумовна і достатня активність керованого суб'єкта. Студент, 

одержуючи інформацію з навчальною програми, вводить нову інформацію як 

відповідей, запитань і прохань про допомогу. 
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  1.Управління навчанням включає у собі два взаємозалежних процесу: 

організацію діяльності студента контроль над цієї діяльністю. Ці процеси 

безупинно взаємодіють: результат контролю впливає зміст управляючих 

впливів, тобто. подальшу організацію діяльності. Натомість, організація певної 

діяльності потребує уважного й певної форми контролю, і конкретного способу 

реєстрації цієї бурхливої діяльності. Можливі поєднання цих процесів і 

переходи від однієї до іншого. 

 2. Можливості використання комп'ютерних технологій під час занять 

фізичної культури у коледжі. 

 Комп'ютерні технології давно знайшли широке використання у освітньому 

процесі сучасної освіти. Але, попри це, існуючі розробки у сфері використання 

комп'ютерних технологій у фізичному вихованні носять, зазвичай, приватного 

характеру: створення баз даних студентів, моніторинг їх фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості  . Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє 

зробити висновок у тому, що напрямами використання комп'ютерних 

технологій у фізичну культуру загальноосвітнього установи є: статистичний 

аналіз стану і графічне зображення цифрового матеріалу; текстове редагування 

методичної і ділової документації; навчання й контроль теоретичних знань 

студентів; контроль фізичного розвитку та підготовленості котрі займаються; 

підготовка та обробка результатів змагань з різних видів спорту; контроль і 

оптимізація техніки спортивних рухів; контроль фізичної працездатності 

піддослідних; створення комп'ютеризованих тренажерних комплексів з 

урахуванням персональних комп'ютерів. 

 Нині розроблені і впроваджені в навчальний процес освітніх закладів 

навчальні системи з кульовий стрільбі, гімнастики, лижного спорту, фізіології, 

біомеханіці, східним єдиноборствам, програми, дозволяють проводити 

імітаційне моделювання термінових довгострокових адаптаційних процесів, які 

протікають в організмі студентів. 

 Звісно, комп'ютер помітно розширює надання інформації. Застосування 

кольору, графіки, мультиплікації, звуку – всіх сучасних засобів відеотехніки – 
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дозволяє відтворювати реальну обстановку діяльності (наприклад, поставити 

студента у безвихідь учасника змагань). 

  Серед сили-силенної тілі- ірадио-передач дуже мала частка присвячена 

пропаганді здорового життя, фізичного виховання, фізичну культуру. Чому би 

запропонувати, студентам самостійно, під керівництвом викладача заповнити 

цю прогалину. Комп'ютер дає багатющі змогу реалізації принципу наочності 

навчання. мультимедіа - синтез комп'ютерних технології об'єднання звуку, 

інформації, зображень, забезпечує зберігання великих обсягів інформації, 

довільний інтерактивний доступом до її елементам і відтворення сюжетів зі 

звуковим супроводом. 

До того ж, наочність можна використовувати у ролі ілюстрацій, а й як 

джерело знань, потрібно лише організувати ефективну пошукову, дослідницьку 

роботу. 

Відеоролики, анімації що ілюструють шляхи вирішення досліджуваних 

питань як не займуть чимало часу (за тривалістю де вони більш 7 хвилин), а й 

можуть бути зупинені у зручний для оповідача час. Що стосується, на 

сьогоднішній день характерною рисою сучасної концепції фізичного виховання 

є зміщення акценту в бік підвищення освітньої спрямованості, як 

визначального умови успішного формування фізичної культури особистості. 

Інформатизація системи освіти - один із пріоритетних напрямів модернізації 

освіти. Багатющі можливості для цього надають сучасні інформаційні 

комп'ютерні технології. 

коли словесні методи спрямовані на вивчення істотних властивостей   

 У практиці інформаційно-комунікаційними технологіями називають усі 

технології, що використовують спеціальні технічні інформаційні засоби 

(комп'ютер, аудіо, кіно, відео) [8, с. 132]. 

В системі фізичної культури і спорті комп'ютерні технології широко 

використовуються для теоретичної підготовки студентів. 
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ІКТ дозволяє знизити часові витрати на створення сценаріїв, положень, 

заявок для фізкультурно-спортивних заходів та ін., впорядкувати 

документацію, 

ІКТ полегшує організацію проектної, науково-дослідної діяльності тренера і 

спортсмена, дозволяє якісно оформляти результати роботи в електронному 

вигляді, розширити інформаційний пошук через Інтернет. 

ІКТ широко застосовуються в медико-біологічному забезпеченні підготовки 

спортсменів. 

Широке застосування мають програми Електронних таблиць «Excel». За 

допомогою «Excel» була створена програма для статистичної обробки даних, 

отриманих в ході дослідження по педагогічному і психофизиологическому 

впливу розминки на стан спортсменів. 

При введенні даних, отриманих в результаті дослідження, програма 

автоматично ранжувати отримані результати, за замовчуванням, обчислювала 

необхідні статичні величини, що багато в чому полегшувало обробку та аналіз 

отриманої інформації. 

Останнім часом спорт стає все більш технологічним. Зараз практично 

неможливо говорити про повноцінний вивченні, освітленні або занятті спортом 

без використання тих широких можливостей, які представляють сучасні 

комп'ютери і техніка. 

 Архітектура системи, яка фіксує техніко-тактичні дії спортсменів 

(переміщення, взаємодії з партнерами і зі спортивними снарядами і т.д.) і 

виконує певні аналітичні операції з отриманими даними,. 

Дані системи дозволять підвищити видовищність спортивних заходів за 

рахунок швидкої обробки отримуваних даних і негайного виведення 

результатів у пряму трансляцію. Так, наприклад, телеглядач відразу після 

пробитого пенальті зможе дізнатися швидкість польоту м'яча і час реакції 

воротаря, а при спірному епізоді з визначенням положення «поза грою» 

переконатися в правильності або помилковості прийнятого арбітром рішення, 

шляхом перегляду 3D-моделі епізоду. Дані технологічні ріше Важливо, що для 
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освоєння рухових дій необхідно з самого початку створити правильне уявлення 

про техніку рухів. Все те, що вивчається спочатку, закріплюється особливо 

міцно, і згодом не потрібні зусилля для якого-небудь перенавчання. 

Застосування комп'ютерної техніки можливо на всіх етапах навчання студентів. 

При вивченні нового матеріалу координується, спрямовується і організовується 

навчальний процес, а сам матеріал «пояснює» комп'ютер. За допомогою 

відеоряду, звуку і тексту студент отримує уявлення про досліджуваному 

руховому дії, вчиться моделювати послідовність рухів, що робить заняття 

більш змістовним і захоплюючим. На стадії закріплення знань комп'ютер 

дозволяє вирішити проблему - індивідуального обліку знань, а також сприяє 

корекції отриманих умінь і навичок у кожному конкретному випадку. На етапі 

повторення в комп'ютерному варіанті навчають вирішують різні проблемні 

ситуації. У результаті в розумову діяльність виявляються включені всі 

студенти. Ступінь їх самостійності в освоєнні матеріалу регулюється 

викладачем. Комп'ютерний контроль знань у порівнянні з традиційним має ряд 

переваг, які полягають у наступному: використовується індивідуальний підхід: 

враховується різна швидкість виконання завдань студентами, вправи 

диференціюються за ступенем складності. 
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МЕТОД «СКРАЙБІНГ»: ЯСКРАВЕ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

МАТЕРІАЛУ 

Анотація: в цій статті мова йде про скрайбінг, його особливості, та як 

допомогти краще опанувати зміст та запам'ятати сенс нової інформації завдяки 

залученню візуалізації.  

Ключові слова: скрайбінг, візуалізація, відеоскрайбінг, програми, 

інформація.  

Abstract: this article deals with scribing, its pecularities, the better ways to 

remember and get new information  thanks to visualization. 

Key words: scribing, visualization, videoscribing, programs, information. 

Комп’ютеризація починає поширюватися в освітньому просторі та набуває 

особливого значення. Широковідома презентація формату PowerPoint вже 

давно є допоміжним засобом візуалізації навчального матеріалу, але її можна 

віднести до більш стандартних. Зовсім нещодавно в навчальному середовищі 

почали зустрічатися слова «скрайбінг», «скрайб», «скрайбер», що є 

складниками скрайб-технології.  
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Виникає питання, що ж таке скрайбінг? Це насамперед мистецтво 

відображати своє мовлення в малюнках, причому процес відбувається в 

реальному часі паралельно з доповіддю мовця. Скрайб-презентація 

відображає ключові поняття розповіді та взаємозв’язок між ними. Наразі 

скрайбінг — інноваційна технологія, за допомогою якої можна привернути 

увагу слухачів, забезпечити їх додатковою інформацією та виокремити 

головні моменти доповіді.  

Скрайбінг (з англійської scribe - робити екскіз, нарис) – це метод розповіді 

чи пояснення, який супроводжується графічною ілюстрацією головного змісту 

сказаного. Виходить свого роду ефект паралельного наслідування, тобто ми 

слухаємо розповідь про щось і одночасно бачимо графічну відповідність 

почутому. 

Головні переваги скрайбінгу: 

 яскравість; 

 лаконічність; 

 інформативність; 

 креативність представлення інформації. 

Різновиди візуалізації: 

1. Скрайбінг-фасілітація – супроподження розповіді схематичними 

малюнками, графіками, діаграмами тощо у реальному часі. Такий формат 

практикується вчителями на уроках найчастіше. 

2. Відеоскрайбінг – короткі яскраві відеопояснення з певних питань, які 

супроводжуються схематичними малюнками, класичним прикладом такої 

візуалізації є принцип викладання youtube-каналі «Научпок». 

Головні етапи створення скрайбінгу: 

 Придумати ідею. Вона повинна бути зрозумілою і актуальною. 

 Обрати спосіб візуалізації. В залежності від мети та доступних засобів 

оберіть, яким чином буде зображено головний зміст (малюнок, аплікація, 

магніти тощо). 
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 Підготувати сценарій. Необхідно заздалегідь продумати план розповіді та 

дібрати відповідне візуальне відтворення до кожного з етапів. 

 Зробити заготовки. Якщо заплановане яскраве представлення у 

реальному часі, підготуйте відповідні заготовки для здійснення певного виду 

скрайбінгу (маркери чи кольорову крейду для мальованого; наліпки, аплікації, 

магніти, 3D-ручки для інших видів). Якщо запланований відеоскрайбінг, 

оберіть найбільш зручну для вас програму, в якій можна створити та 

змонтувати сюжетні складові у єдиний відеоряд. 

 Провести скрайбінг-сесію або змонтувати відеоролик. На фінішному 

етапі необхідно перевірити, що образи в достатній мірі відтворюють 

теоретичний зміст, а пояснення вміщується в запланований час. 

Інструменти для створення відеоскрайбінгу: 

1. Power Point – програма підготовки та перегляду презентацій, що є 

частиною базового пакету Microsoft Office, а також онлайн. За допомогою 

цього інструменту можна зробити найпростішу відеоанімацію: анімації на 

слайді будуть яскраво доповнювати усну розповідь, що допоможе слідувати 

головному принципу скрайбінгу – «эфекту паралельного наслідування». 

2. PowToon – англомовний онлайн-сервіс з набором готових шаблонів і 

можливістю створення відеопрезентацій. Безкоштовні можливості сервісу дещо 

обмежені: за готовим шаблоном можна створити відео до 45 секунд, а без 

шаблону – до 5 хвилин. Готові проекти можна безпосередньо завантажувати на 

YouTube, але безкоштовною версією можна користуватися лише 3 дні після 

реєстрації. 

3. GoAnimate – англомовний онлайн-сервіс, що дозволяє перетворити 

презентацію на мультиплікаційний фільм. Кожен елемент має стандартні 

налаштування (колір, розмір) та індивідуальні (настрій персонажа, 

декомпозиція фону тощо). Сервер пропонує велику колекцію дій з 

персонажами, у разі виникнення проблем можна користуватися підказками. 

Термін дії безкоштовної версії 14 днів з моменту реєстрації. 
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4. Sparkol VideoScribe – безкоштовна програма, яка дозволяє створювати 

якісні відеоскрайби. За допомогою цього інтернет-інструменту можна створити 

власну відеоанімацію всього за кілька хвилин. В процесі монтажу можна 

додавати власний тест, графічні, готові аудіо-файли чи записані з 

використанням мікрофону, змінювати фон та шрифти. Також можна вибирати 

зовнішній вид руки, яка робить малюнки.  До кожного елементу добираються 

індивідуальні налаштування (час відтворення, розмір, положення на екрані 

тощо). 

5. Animaker – англомовний інструмент для створення 2D та 3D анімацій, 

інфографіки та відеоінфографіки. Програма має широкий ряд можливостей для 

роботи з текстовим оформленням. Перевагою цього інтернет-ресурсу є те, що 

він є сервісом-хмарою, тобто працювати над своїм проектом можна з будь-

якого комп'ютера з власного акаунту, а створювати анімації до 2 хвилин можна 

безкоштовно. 

Скрайбінг широко використовують у рекламі, маркетингу, бізнес-

презентаціях і в освіті. Також може використовуватися для навчання дітей з 

розумовими вадами, для дітей які хворіють на ДЦП. Цей спосіб візуалізації 

також може використовуватися на презентаціях, ділових зустрічях.  

Популярність технології забезпечується завдяки тому, що людський мозок 

мислить образами, мова малюнка є універсальною мовою. Крім того, 

проглядати скрайб (зображення, що з’являється з-під пера, ручки, маркера) 

набагато цікавіше, ніж звичайне відео.  
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ЗАДАЧА ДІРАКА 

Анотація. Зроблено стислий огляд задачі Дірака, її розв’язання та 

узагальнення. Пропонуються різні способи розв’язання деяких узагальнень 

задачі Дірака. 

Ключові слова: задача Дірака, представлення числа, ціла і дробова частина 

числа. 

Abstract. A brief overview of Dirac's problem, its solution and generalization is 

made. Different ways of solving certain generalizations of the Dirac problem are 

proposed. 

Keywords: Dirac's problem, representation of the number, integer and fractional 

part of the number. 

Щоб правильно задати питання, 

потрібно знати більшу частину відповіді. 

Robert Sheckley, (1928-2005) 

В 1935 році в Москві відбулась перша математична олімпіада серед 

школярів. Вона викликала жвавий інтерес педагогічної і наукової спільноти в 

багатьох країнах. На другу олімпіаду запропонував свою задачу відомий 

англійський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1933 року 

Поль Дірак (Paul Dirac). Задача формулювалась так: 

представити довільне натуральне число як вираз, 

що містить лише три двійки і довільні математичні знаки. 

 Відповідь проста і красива:  2...loglog
22

N  (див.[1, с.21, 153]), 

де знак кореня квадратного слід написати рівно N  разів. 
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 В різновидах цієї знаменитої задачі (див.,наприклад, [2, с.40], [3, с.8]) в 

подальшому були поставлені два питання:  

1) чи можна для запису довільного натурального числа обійтися меншою 

кількістю двійок? 

2) чи можна вирішити задачу, замінивши двійку іншою цифрою? 

 Так, зокрема в [3 с. 28] було продемонстровано, що для розв’язку задачі 

Дірака достатньо і однієї двійки! Покажемо спочатку, що цю єдину двійку 

можна замінити й іншою цифрою. 

Як відомо,  
1

1
sin

2 


b
arcctgb ;  

d
arctgdctg

1
  ; 

а тому  1sin 2  barcctgbarctgctg . 

Покладемо в останній формулі 0b   і обчислимо значення виразу 

11100sin 2)1(
)0(  arcctgarctgctgf . 

До отриманого результату застосуємо те саме обчислення: 

2111sin 0sin )0( 2)2(  arcctgarctgctg

двічі

arcctgarctgctgf
  

. 

До отриманого результату ще раз застосуємо те саме обчислення: 

31)2(2sin 0sin )0( 2)3(  arcctgarctgctg

тричі

arcctgarctgctgf
  

. 

Продовжуючи запропонований процес на наступних кроках отримаємо: 

241)3(3sin 0

4

sin )0( 2)4(  arcctgarctgctg

рази

arcctgarctgctgf
  

; 

51)4(4sin 0

5

sin )0( 2)5(  arcctgarctgctg

разів

arcctgarctgctgf
  

. 

Легко здогадатись (а при бажанні – і довести), що взагалі:  kf k )0()( , 

і застосувавши  2Nk    розглядуваних перетворень, отримаємо:  

Nf N )0()2( , 

звідки й отримуємо представлення довільного натурального числа N ; 
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0

 

sin 
  

разівNN

arcctgarctgctgN



 , 

в якому застосована тільки одна(!) цифра. 

 Зауваження1: при бажанні у щойно отриманому записі можна позбутись і 

цієї цифри: 

)(

 

sin  




  

разівNN

arcctgarctgctgN , 

або взагалі так: )

 

...ln( 
разівN

eeeN  . 

 Зауваження2: для "застосування" у двох останніх представленнях трьох 

двійок (згідно з умовою вихідної задачі) можна праві частини рівностей 

помножити на вираз  
22

2


… 

 Зауваження3: ще в далекому 1808 році К. Гаусс ввів у розгляд запис ][x , 

який означає цілу частину числа x  – антьє (фр. entier) або підлога (англ. floor). 

Цей запис вважався стандартним, доки К. Айверсон не запропонував 

округлення числа до найближчого цілого в меншу і більшу сторону називати 

"підлога" і "стеля", і позначати  x  і  x  відповідно. 

 Це дає нам змогу у класичному записі відповіді до задачі Дірака 

зменшити кількість двійок на свій розсуд, скориставшись, наприклад, 

очевидною рівністю  e2 . 

 Як мовить англійське прислів’я, no man is wise at all times – ніхто не 

мудрий у всі часи... 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
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ПРО ОДНУ ВЛАСТИВІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 

Анотація:  Запропоновано представлення кубу натурального числа у 

вигляді різниці квадратів двох послідовних натуральних чисел. Отримано 

просте доведення формули суми кубів послідовних натуральних чисел. 

Ключові слова: натуральні числа, трикутні числа, представлення числ, 

сума кубів послідовних натуральних чисела. 

Abstract: The representation of a cube of a natural number in the form of a 

difference of squares of two consecutive positive integers is proposed. We obtain a 

simple proof of the formula of the sum of cubes of sequential natural numbers. 

Keywords: natural numbers, triangular numbers, representation of a number,sum 

of cubes of successive positive integers. 

 Теорема. Куб довільного натурального числа може бути представлений у 

вигляді різниці квадратів двох послідовних трикутних чисел. 

Доведення. 

Нехай n  – довільне натуральне число; знайдемо такі цілі числа x  і y , 

що задовольнятимуть рівність: 223 yxn  . 

Запишемо останню рівність у вигляді: ))((2 yxyxnn   

і надалі шукатимемо такі цілі числа x  і y ,  що є розв’язками системи: 









.

;
2 yxn

yxn
 

Додавши рівняння системи, отримаємо: xnn 22  ,  звідки 
2

2nn
x


 ; 

віднявши від другого рівняння перше, отримаємо: ynn 22  , 
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 звідки 
2

2 nn
y


 . 

 Отже, можливість представлення кубу довільного натурального числа у 

вигляді різниці квадратів деяких цілих чисел безпосередньо випливає з 

тотожності: 

2
2

2
2

3

22 






 








 


nnnn
n . 

 Те, що числа 
2

)1( nn
y


  і 

2

)1( 


nn
x  є послідовними трикутними 

(відповідно )1( n -м і n -м), завершує доведення теореми. 

 Нехай  
2

)1( 


kk
t
k

 – k -те за порядком

 трикутне число; 

тоді твердження теореми можна записати в символічній формі: 

223

1


kk
ttk . 

Тепер, покладаючи послідовно nnk  ),1(..., ,3 ,2 ,1  , отримаємо: 

 33333 )1(...321 nn  

][][...][][]0[ 22222

2

2

3

2

1

2

2

22

1 121   nnnn ttttttttt . 

 Розкривши в останній рівності дужки і звівши подібні, отримуємо (і до 

того ж порівняно простим шляхом!) формулу для обчислення суми кубів n  

перших натуральних чисел: 

233333 )1(...321 ntnn  . 

 Таким чином, нами доведено наслідок: 

сума кубів n  перших натуральних чисел рівна 

квадрату n -го трикутного числа:  23

1
n

n

k

tk 


. 

 

 

                                                           
 


 тобто маємо на увазі:  11 t ,  3212 t ,  63213 t ,  1043214 t   і т.д. 

2

)1(
...4321




kk
kt

k
  (як сума 

k
S  арифметичної прогресії). 
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ДЕЩО ПРО ТРИКУТНІ ЧИСЛА 

Анотація: Пропонуються доведення двох властивостей трикутних чисел: 

1) обчислено суму чисел, обернених до трикутних; 

2) доведено періодичність останніх цифр послідовних трикутних чисел. 

Ключові слова: раціональні числа, трикутні числа, арифметична прогресія, 

сума ряду, період. 

Abstract: It is proposed to prove two properties of triangular numbers: 

1) the sum of the numbers recited to the triangular is calculated; 

2) the periodicity of the last digits of successive triangular numbers is proved. 

Keywords: rational rational numbers, triangular numbers, arithmetic 

progression, sum of series, period. 

Розглянемо дві конкретні задачі. 

1. Обчислити суму S  всіх чисел, обернених до трикутних. 

Розв’язання. 

Як відомо, трикутними називають числа виду: 

   1
1
t ,  321

2
t ,  6321

3
t , 

   104321
4

t ,  1554321
5

t  і т.д. 

Ясно, що 
2

)1(
...4321




kk
kt

k
 (як сума 

2

)(
1 k

k

aak
s


  k  

членів арифметичної прогресії з першим членом 1
1
a  і різницею 1d ). 

Маємо обчислити нескінченну суму: 

...
15

1

10

1

6

1

3

1

1

1
...

11111

54321


ttttt

S , 
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тобто суму ряду:  ...
11

...
11111

14321
1









kk

n n ttttttt
S . 

Запишемо загальний член ряду у вигляді: 
1

22

)1(

21







nnnnt
u

n
n ; 

тоді частинна сума ряду матиме вигляд: nS  





































































1

222

1

2
...

14

2

4

2

13

2

3

2

12

2

2

2

11

2

1

2

nnnn

. 

 Таким чином, 
1

2
2




n
Sn , а тому 2

1

2
2limlim 












 n
SS

nnn
. 

2. Розглянемо число ...01360518,0N , яке утворене (починаючи з другої 

цифри після коми) останніми цифрами послідовних трикутних чисел. 

Питання: число N  буде раціональним чи ірраціональним? 

Розв’язання. 

Продовжимо послідовність трикутних чисел: 

1,  3 ,  6 ,  10 ,  15 ,  21 ,  28 ,  36 ,  45 ,  55 ,  66 ,  78 ,  91,  105 ,  120 , 

136 ,  153 ,  171,  190 ,  210 ,  231,  253,  276 ,  300 ,  325 ,  351,  …. 

При цьому продовженні видно, що число N  має вигляд: 

   ...013605156815063100136051865,0

? період

N , 

що наштовхує на думку про існування періоду з двадцяти цифр. 

Як і раніше, позначаючи k -те за порядком трикутне число через  

2

)1( 


kk
t
k

, 

отримаємо в загальному випадку, що: 

)212(10
2

42041

2

)1(

2

)21)(20( 22

20












n

nnnnnnnn
tt nn

. 

Це число закінчується на нуль. Таким чином, числа 20nt  і nt  мають одну й 

ту саму останню цифру, що підтверджує наше припущення про періодичність 

числа N . 
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Отже, число N  – раціональне;  причому, як легко бачити, періодом числа N  

є паліндром (читається однаково зліва направо і справа наліво). 

В теорії чисел, яка все ще дуже недосконала, наші найбільші сподівання ми 

можемо покладати на спостереження; вони невпинно будуть вести нас до 

нових властивостей, які пізніше ми намагатимемось довести. 

Leonard Euler, (1707 – 1783). 
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ПРО ОДНЕ СПІВІДНОШЕННЯ В ТРИКУТНИКУ 

Анотація: Пропонується доведення подвійної нерівності, яка відображає 

співвідношення між елементами довільного трикутника. 

Ключові слова: трикутник, сторона, відношення, радіанна міра. 

Abstract: It is proposed to prove double inequality, which reflects the relation 

between elements of an arbitrary triangle. 

Keywords: triangle, side, relation, radial measure. 

Нехай  ,  ,   – радіанні міри внутрішніх кутів при вершинах деякого 

довільного трикутника. Напроти кутів  ,  ,   лежать відповідно сторони a , b

, c  цього трикутника. 

Тоді є справедливою наступна подвійна нерівність: 

23









cba

cba
. 

Доведемо кожну з двох нерівностей окремо. 

1. Оскільки напроти більшого кута лежить більша сторона трикутника, то 

0))((  ba  
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(обидва множники мають однаковий знак), причому рівність можлива 

тільки якщо розглядуваний трикутник – рівнобедрений. 

 Таким чином, 0))(())(())((  accbba  , причому 

рівність можлива тільки якщо розглядуваний трикутник – рівносторонній. 

Перетворивши останню нерівність, отримаємо: 

0)2()2()2(  cba  , 

а беручи до уваги, що   , будемо мати: 

0)3()3()3(  cba  , або: 

)()(3 cbacba   , звідки: 

3








cba

cba
,  що й треба було довести. 

2. Оскільки сума двох сторін трикутника більша третьої його сторони, то 

0)(  acb . 

 Таким чином, маємо: 0)()()(  cbabcaacb  . 

Перетворивши останню нерівність, отримаємо: 

0)()()(   cba , тобто: 

0)2()2()2(   cbba , звідки: 

)(2)( cbacba   , і остаточно: 

cba

cba








2
, що й треба було довести. 
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ПРО ОДНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 

Анотація: Пропонуються доведення двох тверджень: 

1) кожне натуральне число n  є алгебраїчною сумою трьох квадратів; 
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2) таких представлень існує нескінченно багато. 

Ключові слова: натуральне число, представлення, алгебраїчна сума, 

квадрат. 

Abstract: It is proposed to prove two statements: 

1) each natural number is an algebraic sum of three squares; 

2) there are infinitely many such representations. 

Keywords: natural number, representation, algebraic sum, square. 

 В 1621 році Баше де Мезір’як
1
 видав на грецькій мові "Арифметику" 

Діофанта, яку супроводив латинським перекладом і своїми коментарями. В цій 

праці, окрім іншого, було сформульовано без доведення твердження про те, що 

кожне натуральне число є сумою чотирьох квадратів. Це твердження було 

доведено Лагранжем
2
 у 1770 році. В 1834 році Якобі

3
 зміг отримати просту 

формулу для обчислення загальної кількості різних представлень деякого 

натурального числа у вигляді суми чотирьох квадратів, звідки відразу ж 

отримується результат Лагранжа. 

 Предметом пропонованої доповіді є дослідження можливості представити 

довільне натуральне число у вигляді алгебраїчної суми трьох квадратів; а 

також висвітлено питання про кількість можливих представлень. 

 Теорема 1. Кожне натуральне число n  є алгебраїчною сумою трьох 

квадратів і, зокрема, може бути представлене у вигляді: 

222 zyxn  , де Nx , Ny , Nz ; 

причому самих таких представлень для кожного натурального n  існує 

нескінченно багато. 

 Доведення. 

1. Найлегше знайти потрібне представлення для парних натуральних чисел: 

222 )1(12  kkk , Nk . 

                                                           
 

1
 Klod Gaspar Bachet de Mezeriac (1581-1638) 

2
 Joseph Louis Lagrange (1736-1813) 

3
 Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851) 
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Ось ще кілька таких представлень: 

222 )5()4(32  kkk , Nk ; 

222 )13()12(52  kkk , Nk ; 

222 )25()24(72  kkk , Nk . 

Тепер лишилось здогадатись, що загальна структура потрібного 

представлення має вигляд: 

22222 )122()22()12(2  ttkttktk   для всіх Nk ; 

,...3,2,1,0t , що й доводить, що таких представлень нескінченно багато. 

2. Підберемо кілька потрібних представлень для непарних натуральних 

чисел: 

222 )3()2(212  kkk , Nk ; 

222 )9()8(412  kkk , Nk ; 

222 )19()18(612  kkk , Nk ; 

звідки легко впізнати загальну структуру такого представлення: 

22222 )12()2()2(12  tktktk   для всіх Nk ; 

,...3,2,1t , що й доводить, що таких представлень нескінченно багато. 

Теорему доведено. 

 Теорема 2.  Кожне натуральне число n  є алгебраїчною сумою трьох 

квадратів і, зокрема, може бути представлене у вигляді: 

222 zyxn  , де Nx , Ny , Nz ; 

причому самих таких представлень для кожного натурального n  існує 

нескінченно багато. 

 Доведення. 

1.  Очевидним є потрібне представлення для парних натуральних чисел: 

222 1)1(2  kkk , Nk . 

Ось ще кілька таких представлень: 

222 3)4()5(2  kkk , Nk ; 

222 5)12()13(2  kkk , Nk ; 
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222 7)24()25(2  kkk , Nk . 

Неважко здогадатись, яка ідея продукує наведені тотожності: 

набори чисел )5,4,3( , )13,12,5( , )25,24,7(  є основними піфагоровими 

трійками, в яких більший катет на одиницю менший гіпотенузи. 

Добре відомо

, що таких трійок ),,( zyx  нескінченно багато і всі вони 

можуть бути знайдені за формулою: tx  , 
2

12 


t
y , 

2

12 


t
z , 

де t  – довільне непарне число більше одиниці. 

Таким чином, загальна структура потрібного представлення має вигляд: 

2

2
2

2
2

2

1

2

1
2 t

t
k

t
kk 







 








 
   для всіх Nk ; ,...5,3,1t , 

що й доводить, що таких представлень нескінченно багато. 

2.  Підберемо кілька потрібних представлень для непарних натуральних 

чисел: 

222 2)1()2(12  kkk , Nk ; 

222 4)7()8(12  kkk , Nk ; 

222 6)17()18(12  kkk , Nk ; 

звідки впізнаємо загальну структуру такого представлення: 

22222 )2()12()2(12 ttktkk    для всіх Nk ; 

,...3,2,1t , що й доводить, що таких представлень нескінченно багато. 

Теорему доведено. 
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Софія Смагітель 

ОСНОВНІ ПІФАГОРОВІ ТРИКУТНИКИ, В ЯКІ МОЖНА ВПИСАТИ 

КОЛО РАДІУСА 2 pr  

Анотація: Пропонуються доведення двох властивостей піфагорових 

трикутників з деякими обмеженнями. 

Ключові слова: піфагоровий трикутник, радіус вписаного кола, просте 

число. 

Abstract: It is proposed to prove two properties of Pythagorean triangles with 

some restrictions. 

Keywords: Pythagorean triangle, radius of the circle entered, simple number. 

 Оберемо об’єктом пропонованого дослідження основні піфагорові 

трикутники, в які вписано коло радіуса pr   – непарне просте число; 

і доведемо наступні два твердження: 

 а) для кожного фіксованого p  існує тільки два різних трикутники 

зазначеного типу; 

 б) при необмеженому зростанні радіуса p  вписаного кола  відношення 

найменших кутів цих трикутників прямує до 2 . 

 Як відомо, довжини сторін a  і b  (катети) та c  (гіпотенуза)  основних 

піфагорових трикутників визначаються співвідношеннями: 

22 nma  ,  mnb 2 ,  22 nmc  , 

де натуральні числа m  і n  мають різну парність і взаємно прості, причому 

nm  . 

Якщо r  – радіус вписаного кола, то, як і в будь-якому прямокутному 

трикутнику, 

2

cba
r


 ,  звідки  )(

2

)(2)( 2

2222

nmnnmn
nmmnnm

r 


 . 

Якщо pr   – непарному простому числу, то можливі тільки два випадки 

(при цьому твердження а) можна вважати доведеним): 

 1) 1n , 1 pm ; тоді сторони трикутника рівні: 
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pppa 21)1( 222

1
 ,  221)1(2

1
 ppb , 

221)1( 222

1
 pppc . 

Легко бачити, що в такому прямокутному трикутнику меншим катетом є 
1

b , 

а меншим кутом – протилежний йому кут 
pp

p
arctg

a

b
arctg

2

22
2

1

1

1



 . 

 2) pn  , 1 pm ; тоді сторони трикутника рівні: 

12)1( 22

2
 pppa ,  ppppb 22)1(2 2

2
 , 

122)1( 222

2
 ppppc . 

Легко бачити, що в такому прямокутному трикутнику меншим катетом є 
2

a , 

а меншим кутом – протилежний йому кут 
pp

p
arctg

b

a
arctg

22

12
2

2

2

2



 . 

 Ясно, що 

0
2

22
limlim

21







 pp

p
arctg

pp
   і  0

22

12
limlim

22







 pp

p
arctg

pp
 ; 

і тому за умови p  маємо:  
1

 ~
1

tg  і 
2

 ~
2

tg . 

 Таким чином, 

2
)12)(2(

)22)(22(
lim

22

12

2

22

limlimlim
2

2

2

2

2

1

2

1 














 ppp

ppp

pp

p

pp

p

tg

tg

pppp 






; 

і твердження б) є доведеним також. 
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(Київ) 

Анна Назарчук,  Олег Лисенко 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЦІ 

Економіка є найбільшою сферою суспільних відносин і розглядається у 

кількох значеннях, одне з яких розглядає економіку як наукову дисципліну, що 

займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих 

підприємств, а також окремих елементів виробництва. Складні процеси 

становлення ринкових відносин в Україні мають свої особливості на рівні 

підприємства, становище якого у ринковій економіці докорінно змінюється. 

Важливо, щоб при прийнятті рішення головним не було політичного рішення 

питання (Це мій завод, і навіть, якщо виготовлення та доставка комплектуючих 

втричі дорожче, буде саме так. Хай буде втричі дорожче). Для 

сьогодення  характерним  є  процес математизації  наукових  знань, широкого  

використання методів математики, її апарату в різних  наукових  галузях. 

Наприклад, археологія,  біологія,  екологія,  економіка, медицина, мовознавство 

– це науки, які раніше вважалися далекими від математики, а тепер не мо 

змістом  потоків  економічної  інформації,  що  є неможливим  без  економіко - 

математичних моделей  і  комп’ютерних  технологій. Це зумовлює  

необхідність широкого  застосування математичних інноваційних  методів  в 

економічному аналізі й потребує належної математичної підготовки, 

тож без неї обійтися. Сучасна економіка – наука точна. Спеціалісти 

економісти в  умовах ринкових відносин мають бути готовими до 

кількісного  опрацювання  та аналізу  великих  за  обсягом  і  різноманітних  за 

овки спеціалістів. Адже вижити  й пристосуватися  до  сучасних  економічних 

умов неможливо без знання елементарних закономірностей 

ринкової  економіки. А з цього випливає, що не можна викладати економіку 

відірвано від математики. Мета статті. На прикладах розв’язування 

економічних задач показати застосування знань з математики. При розв’язанні 

економічних задач  спочатку  умову треба перекласти на мову математики. 

Створити математичну  модель. Розглянемо  приклади розв’язування задач.  
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Задача 1. Кваліфікований економіст, який за одну годину заробляє 20 грн, 

вирішив відремонтувати власну квартиру. Він має достатньо навичок, щоб 

зробити цей ремонт власноруч та швидше, ніж професійний майстер. На 

виконання такої роботи економісту потрібно буде 50 годин, у той час як 

майстру – 80 годин. Розрахуємо, при якій максимальній ціні послуг майстра (за 

одну годину роботи) економісту вигідно його найняти для проведення ремонту 

квартири.  Розв’язання. Якщо економіст здійснюватиме ремонт сам, то його 

альтернативна вартість становитиме 20 грн/год ∙ 50 год. = 1000 грн. Майстра 

вигідно наймати тільки тоді, коли ця альтернативна вартість буде більшою або 

дорівнюватиме тій сумі, яку економіст вимушений буде заплатити майстру. 

Нехай майстер просить оплату Х грн за 1 год. Тоді: 1000 ≥ 80Х, 1000 : 80 ≥ Х, 

12,5 ≥ Х. Відповідь: максимальна ціна послуг майстра, на яку економісту варто 

погодитися, становить 12,5 грн за одну годину роботи. 

       Задача 2. У невеликому українському місті N іноземна фірма будує 

водогін. Термін будівництва–5 років, після чого фірма свою діяльність у місті 

припиняє. Фірма приймає на роботу українських громадян, які мають 

відповідну кваліфікацію. Її можна отримати на спеціальних курсах за таку   

плату:  

Кваліфікація Плата за 

навчання, тис. грн 

на рік 

 Терміни 

навчання 

річний дохід 

працівників фірми, 

тис. грн 

Технік 5 1 7 

Майстер 6 2  12 

Керівник 

ділянки 

7 3 24 

При цьому плата за навчання не включає вартість навчальних матеріалів (2 

тис. грн на рік для всіх спеціальностей) і витрати на харчування (6 тис. грн на 

рік). Терміни навчання для техніків – 1 рік, для майстрів – 2 роки, для 

керівників – 3 роки. Навчання проводиться лише за денною формою. 1. Тарас, 

провчившись один рік на курсах для майстрів, став сумніватися в правильності 
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свого вибору і вирішив ще раз переглянути своє рішення. Що має робити Тарас, 

якщо відомо, що:  витрати за перший рік навчання відшкодовані не будуть;  

Тарас може влаштуватися на роботу, що вимагає кваліфікації техніка, без 

додаткового навчання;  Тарас може продовжити навчання як на майстра, так і 

на керівника (в останньому випадку – сплативши різницю в платі за навчання за 

минулий рік);  Тарас хоче отримати максимальний сумарний дохід за чотири 

останні роки діяльності фірми в місті N (дохід розглядається як різниця між 

отриманим доходом і понесеними витратами; при цьому робота у фірмі 

приносить більший дохід порівняно з іншими можливими варіантами 

працевлаштування). Варіанти свого подальшого працевлаштування і чинники, з 

ним пов’язані, Тарас поки що не розглядає;  інфляція не враховується;  річний 

дохід працівників фірми становить:  технік – 7 тис. грн; - майстер – 12 тис. грн; 

- керівник ділянки – 24 тис. грн. 2. Як зміниться вибір Тараса за ситуації, коли 

існує податок на прибуток, що стягується за такою шкалою: -з річного доходу 

до 10 тис. грн – 12%; -з річного доходу понад 10 тис. грн – 20%. Податок 

стягуватиметься лише з доходів, які Тарас отримає, влаштувавшись на роботу. 

Розв’язання 1. Тарас може обрати один із трьох варіантів: Варіант 1. 

Влаштуватися на роботу, що вимагає кваліфікації техніка. У цьому разі витрати 

дорівнюють 0, а заробіток – 28 тис. грн (по 7 тис. грн в рік за 4 роки). Варіант 2. 

Провчитися ще рік і влаштуватися майстром. Витрати: 8 тис. грн (6 тис. грн за 

навчання + 2 тис. грн навчальні матеріали). Заробіток – 36 тис. грн (12 тис. ∙ 3 

роки). Сумарний дохід – 28 тис. грн. Варіант 3. Провчитися ще два роки і 

влаштуватися на роботу керівником. Витрати: 19 тис. грн (14 тис. грн за 

навчання + 4 тис. грн за навчальні матеріали + 1 тис. грн доплата за перший 

рік). Заробіток – 48 тис. грн (24 тис. грн ∙ 2 роки). Сумарний дохід – 29 тис. грн. 

Висновок: третій варіант найбільш вигідний. При цьому в розрахунок не 

бралися: - вартість навчання за перший рік: це безповоротні витрати, які не 

беруться в розрахунок при економічному аналізі; - витрати на харчування – їх 

Тарас понесе в будь-якому випадку. 2. У випадку з податком: Варіант 1. 

Податок за чотири роки: 3,36 тис. грн (7 ∙ 0,12 ∙ 4). Дохід, що залишається після 
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сплати податку: 28 – 3,36 = 24,64 (тис. грн). Варіант 2. Податок за три роки: 4,8 

тис. грн (3 ∙ (1,2 + 2 ∙ 0,2)). Дохід, що залишається після сплати податків: 28 – 

4,8 = 23,2 (тис. грн). Варіант 3. Податок за два роки: 8 тис. грн (2 ∙ (1,2 +14 ∙ 

0,2)). Дохід, що залишається після сплати податків: 29 – 8 = 21 (тис. грн). 

Висновок: при прогресивному податку найбільш вигідним є перший варіант.  

Під час вивчення математики формуються такі компетентності: логіка, 

критичне мислення, вміння прогнозувати. Отже, математика застосовується в 

усіх сферах життя, а особливо в економіці. 

На моделі економічної поведінки в суспільстві позначаються також 

культурні традиції та національний менталітет. Прикладів тут безліч – від 

«робочої етики» японців, які працюють більше, ніж визначений робочий час, 

завдяки відданості фірмі, до особливостей банківських операцій в арабських 

країнах, де релігія забороняє брати відсоток із боржників. Стосовно 

менталітету, то існують, наприклад, нації більш-менш схильні до ризику. Для 

ринку цінних паперів це означатиме превалювання операцій з акціями (як у 

США чи Великобританії) або з борговими цінними паперами (як у Німеччині 

чи Франції). Україна вважається дуже корумпованою країною, що позначається 

на усіх сферах буття, на економіці поготів. Побороти корупцію - первинна 

задача. 
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використання електронних підручників. Висвітлені питання щодо 

ефективності електронного підручника як засобу підвищення якості освіти. 

Ключові слова: електронний підручник, підвищення якості освіти, 

диференційований підхід, мультимедіа, інформаційні технології. 

Одним із пріоритетних напрямів удосконалення системи освіти є 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують 

подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність, 

ефективність освіти. Рівень дидактичних можливостей сучасних інформаційних 

технологій та комп’ютеризації навчальних закладів свідчать про наявність 

об’єктивних умов для широкого застосування комп’ютерних дидактичних 

засобів у навчанні. Одним із шляхів досягнення мети удосконалення навчально-

виховного процесу є підготовка електронних підручників. Значення 

використання в освіті електронних підручників зростає за рахунок активного 

втілення інформаційних технологій, які допомагають ширше передати матеріал 

з використанням засобів мультимедіа, зберігати великий обсяг інформації, тому 

використання електронних підручників дає змогу суттєво вплинути на 

результативність проведення занять, підвищити зацікавленість до навчання та 

сприйняття студентами матеріалу, що вивчається. 

Важливо, щоб створювані електронні підручники були структуровані 

належним чином, містили всі необхідні для засвоєння пропонованої теми 

матеріали. Електронний підручник може містити текстові, графічні, анімаційні, 

аудіо та відео компоненти. Також він повинен забезпечувати перевірку рівня 

засвоєння знань: організувати тестовий контроль чи самоконтроль, розв’язок 

ситуаційних завдань з можливістю моніторингу. 

Розглянемо саме поняття електронного підручника. Сучасний електронний 

підручник - це цілісна дидактична система, заснована на використанні 

комп'ютерних технологій та засобів Інтернет, що ставить за мету забезпечити 

навчання студентів за індивідуальними і оптимальними навчальними 

програмами з управлінням процесом навчання. Власне електронний підручник 
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відрізняється від традиційного підручника на друкованій основі лише тим, що 

переглянути його можна за допомогою комп’ютера чи електронної книги. [2] 

До електронного підручника висувається низка вимог: [1] 

1. Він повинен мати чітку логічну структуру та містити базовий обсяг 

матеріалу, який вивчається.  

2. Кожний розділ повинен представляти не тільки текст, а й містити 

інформацію з використанням аудіо- або відеоматеріалів. 

3. Повинна бути лінійка прокрутки, яка дозволяє повторити лекції з будь-

якого місця.  

4. Тексти повинні супроводжуватись багаточисельними перехресними 

посиланнями, які дозволяють скоротити час пошуку потрібної інформації. 

5. Структура системи електронного підручника повинна дозволяти пошук 

інформації в інших інформаційних джерелах.  

6. В розділі самоконтролю і перевірки мають бути роз’яснюючи кадри та 

посилання, що дозволять студенту швидко ліквідувати пробіли в знаннях.  

Основна перевага електронного підручника в порівнянні з друкованим 

підручником – це можливість інтерактивної взаємодії між користувачем і 

компонентами підручника. Інтерактивність електронних підручників полягає у 

представленні інформації у формі, яка сприяє діалогу студента та комп’ютера. 

Використання принципу інтерактивності дозволяє студентам прямо 

включитися у тему, залучити їх до активної роботи, спрямувати на самостійне 

оволодіння знаннями з навчальних дисциплін, надавати необхідну інформацію 

за запитами. 

Електронний підручник побудований за багаторівневим принципом і 

передбачає розгляд навчального матеріалу за рівнями, тобто використовується 

диференційований підхід, відкривається можливість кожному з студентів 

навчатись за обраним рівнем. Гіпертекстовий електронний підручник має 

ієрархічну структуру, яку можна представити у вигляді «дерева». 

Працюючи з електронним підручником ми не витрачаємо часу на пошуки 

потрібної нам інформації та сторінки. Помічником виступає вбудована система 
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пошуку, за допомогою якої стає можливим аналіз змісту книги, пошук 

необхідних відомостей за ключовими словами, система гіперпосилань по 

елементах підручника, що забезпечує практично миттєве знаходження 

потрібного фрагменту тексту, а також гіперпосилання на інші електронні 

підручники, довідники та інформаційні ресурси Інтернету. 

На відміну від друкованих, електронні видання містять інтерфейс 

користувача, багатий та високоякісний ілюстративний матеріал. Сучасні 

електронні підручники та енциклопедії створюються на основі мультимедіа. 

Мультимедіа — це поєднання різних форм подання інформації: текстової, 

графічної, звукової; відтворення рухомих і нерухомих зображень. Таке 

поєднання дозволяє забезпечити виразність подання інформації, сприяє її 

зрозумілості й легкості сприйняття. 

 

рис. 1 Пристрої мультимедіа 

Електронні підручники є відкритими системами, тобто їх можна 

доповнювати, змінювати, оновлювати, а матеріал доступний для копіювання та 

виведення на друк. 

У навчанні завжди корисно знати оцінку власних надбань. Оцінювання 

навчальних досягнень є призначенням контролюючих програм. Такі програми 

називають також тестувальними, тому що вони здійснюють контроль на основі 

тестів. Найчастіше тестове завдання надається разом із декількома 

пронумерованими варіантами правильних відповідей. Користувачеві треба 

вказати номер тієї відповіді, яку він вважає правильною. Для вибору відповіді 

достатньо вказати на неї мишею, відповідь приймається тільки за знаком 

готовності. За допомогою комп’ютера результат тестування можна побачити на 

екрані одразу після виконання останнього завдання. Таким чином, комп’ютерне 
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тестування дає можливість одержати об’єктивну оцінку наших досягнень. Що 

також є однією з переваг електронних підручників. 

Як підсумок можна сказати, що впровадження у навчання електронних 

підручників сприяє підвищенню якісного рівня навчання, забезпечує розвиток 

творчого, інтуїтивного мислення, дозволяє на належному рівні забезпечити 

навчальний процес. Електронні підручники не тільки сприяють навчанню 

студентів, що само по собі значимо, але і відкривають перед студентами 

можливості використання інформаційних технологій. 
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Почнемо с того, що таке взагалі електронні книги та чи зможуть вони 

замінити звичні нам паперові книжки 
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Створення електронних книг останнім часом набуває все більшої 

популярності. Електронні книги компактні, доступні широкому колу читачів. 

Електронні книги можна продавати, тим самим отримуючи додатковий дохід. 

Електронна книга – версія книги в електронному (цифровому) вигляді. Такі 

книжки можна читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи 

спеціалізованих пристроїв. [1, с. 3] 

А зараз поговоримо про те , хто і навіщо ,взагалі почав виробляти електроні 

книги. Перші електронні книги з’явилися з приходом ПК і можливістю друку 

інформації і, трохи пізніше, виведення тексту на екран. З приходом 

комп’ютерів обсяг літератури в електронному вигляді ріс в арифметичній 

прогресії і досі продовжує зростати. Внаслідок цього виникла необхідність у 

спеціалізованих пристроях, завдяки яким можливо було б читати електронні 

книги. Пристрої для читання електронних книг — це апарат для зберігання в 

електронному вигляді та відображення на дисплеї різних текстових форматів, 

наприклад книг, тобто гаджет, здатний замінити собою традиційну паперову 

книжку. 

А причини дуже прості. Електронні книги народилися в наслідок 

можливості збільшення ринку розповсюдження та споживання книг. 

Електронні книги стали порятунком для віддалених від великих друкарень 

регіонів. Електронні книги не є заміщенням традиційних паперових книг. 

Електронне розповсюдження літератури допомагає зменшити кількість 

посередників між автором і читачем. Не варто забувати також, що це ще й 

сучасний вид передачі даних.  

З тим що таке електронні книги та навіщо їх створили ми вже розібралися. 

Тепер з'ясуємо наскільки вони практичні та зручні для читання. Сьогодні в 

усьому світі серйозно обговорюється питання про перехід освітнього процесу 

на електронні підручники. Це відбувається і у нас в країні. Обговорюються 

абсолютно різні “плюси та “мінуси” впровадження електронних підручників. 

Але, так все іноді буває, забувають поцікавитися у кінцевих споживачів 

технологічних нововведень – а чи потрібно воно їм. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Книга
https://uk.wikipedia.org/wiki/Комп'ютер
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мобільний_телефон
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Хотілося б трохи висвітлити це питання саме з боку користувача, 

спираючись на наявні висновки. Насправді існує два питання. Перше питання 

про те, чи здатні електронні книги замінити паперові, а друге – про зручність 

читання “живих” букв і оцифрованих. Щоб розібратися у цьому питанні 

виділимо найважливіші переваги та недоліки. 

Переваги 

1. Невеликий обсяг (на комп'ютері можна зберігати сотні тисяч книг). 

2. Можливість повнотекстового пошуку. 

3. Можливість швидкої й простої зміни гарнітури і кегля. 

4. Можливість читання книг при низькому рівні освітлення. 

5. Можливість прослухати (англ. text-to-speech) текст книги чи аудіокниги . 

6. Низька вартість розповсюдження (у більшості випадків оплачується 

тільки обсяг інформації, переданої через комп'ютерні мережі. 

7. Реалізований механізм пошуку тексту, перехід за гіперпосиланнями, 

відображення тимчасових виділень і зауважень. 

8. Можливість відображати анімовані малюнки, мультимедійні кліпи і 

відтворювати аудіо-книжки та mp3-файли. 

Недоліки 

1. Потенційна несумісність із новими апаратним чи програмним 

забезпеченням (щоб уникнути цього, використовують прості або 

стандартизовані відкриті формати). 

2. Екрани деяких пристроїв швидко перевтомлюють очі. 

3. Час роботи переносного пристрою від батареї обмежений. 

4. Значні незручності викликає перетворення в такий формат паперових 

видань із великою кількістю ілюстрацій (наприклад, фотоальбоми, збірники 

карт). 

5. Окремі автори та паперові видавництва вважають цю технологію 

грабіжницькою. 

А зараз розглянемо їх детальніше.  
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Економія грошей. Бібліофіли розуміють як це - піти в книжковий і 

витратити аванс на зібрання творів, особливо якщо враховувати тенденції 

зростання цін на якісну поліграфічну продукцію зі змістом. Тут же все дуже і 

дуже дешево, оскільки вартість цифрових аналогів може відрізнятися в 5, а то і 

в 10 разів. 

Економія місця. Вся домашня бібліотека завжди під рукою з маленьким 

компактним пристроєм. Студенти в першу чергу оцінили даний плюс: можна 

сміливо піти готуватися до семінарів, наприклад, в парк, залишивши конспекти 

вдома. 

Економія часу. Якщо, наприклад, живете не в мегаполісі і свіжі бестселери 

доходять до вас через місяці після публікації, то тепер немає потреби чекати. 

Будь-яку довгоочікувану новинку можна купити і завантажити з так званих 

буксторов (англ. Bookstore - книжкова крамниця). 

Турбота про навколишнє середовище. Захисники природи роками боролися 

проти вирубки лісів. Нарешті їх благання були почуті і тепер не потрібно 

знищувати море деревини на виготовлення паперу, позбавляючи звірів і птахів 

будинку, а людей зайвого ковтка кисню. 

Турбота про здоров’я. Саме цифрові читалки, а не смартфони або планшети, 

мінімізують негативний вплив на зір. Все завдяки екранам, зробленим за 

технологією e-ink. Остання дозволяє довго читати без швидкої стомлюваності.  

Плюсів дуже багато, але є головний мінус для всіх книгоманів, який може 

перекреслити всі привілеї електронних книжок .  

Немає відчуття книги . На жаль, але від рідера не добитися тих же відчуттів, 

що від паперової книги. Тут немає шурхотить сторінок, запаху друкарської 

фарби, товстого плетіння. Є тільки екран, корпус і кілька кнопок.  

І останній важливий мінус це - залежність від заряду акумулятора. 

Незважаючи на те, що батарейок сучасним книжкам вистачає на місяці, все ж 

рано чи пізно настає момент, коли батарейка сідає. Хоча негайна підзарядка 

можлива в 99% випадках, все ж енергозалежність - недолік електронних книг, 

якщо порівнювати їх з паперовими попередницями.  
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Підведемо підсумки. Правильно буде сказати, що друковані видання краще 

в одних ситуаціях, в той час як електронні книги краще в інших. У кожного є 

свої ролі - електронні книги підходять більше для оціночного знайомства з 

книгою, щодо швидкого пошуку, як в енциклопедії, або перевірки фактів, 

перевірки бібліографії для коректного цитування, а також читання окремих 

розділів або введення. Якщо мені потрібно щільно попрацювати з текстом, я 

вважаю за краще купити книгу, щоб робити власні нотатки, якщо я читаю книгу 

від випадку до випадку, я буду пробувати друкувати книги з бібліотеки, якщо є 

така можливість. Всі варіанти мають право на існування. Дві третини студентів 

сказали, що для них важливо мати доступ до друкованої версії книги, навіть 

якщо доступна електронна версія. [2, c. 5] 

Так чи інакше, можемо бачити, що ховати паперові книги ще занадто рано. 
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Анотація: У статті розглядаються дослідження побудови простору 

кольорової моделі RGB з врахуванням кольорової палітри і математичних 

основ опису кольору. Наводяться приклади характеристик кольору з 

урахуванням особливостей представлення кольору, як точки трьохмірного 

зображення. Запропоновані результати дослідження у вигляді бази даних 

«Кольорова модель», створеної в Access 2010. 
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Abstract: The article deals with the study of the construction of space color RGB 
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the features of the representation of color, as a point of a three-dimensional image. 

The results of the study are presented in the form of the database "Color model" 

created in Access 2010. 
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Світ навколо нас повний кольорів, фарб, відтінків, тонів і півтонів. Людське 

око може сприямати велику кількість кольорів, у той час як монітор та принтер 

у змозі відтворювати лише обмежені частину цього діапазону. [1, c.32] 

Через різницю в кольорових охопленнях різних пристроїв, для передачі і 

отримання зображень були створені декілька кольорових моделей. 

Різноманітність появилась тому, що жодна з кольорових моделей не є 

ідеальною.  

Мета статті - проаналізувати особливості побудови кольорової моделі RGB. 

Колір в комп'ютерних технологіях представляється у вигляді комбінації 

трьох складових.  

Сприйняття кольору залежить від фізичних властивостей світла, тобто від 

електромагнітної енергії, від її взаємодії з фізичними речовинами, а також від їх 

інтерпретації зоровою системою людини. для характеристики кольору 

використовуються наступні атрибути: кольоровий тон, насиченість, яскравість. 

Кольоровий тон – це певний тип кольору (наприклад: червоний, оранжевий, 

жовтий). Тон дозволяє відрізняти один колір від іншого - наприклад, зелений 

від червоного, жовтого та інших. 

Насиченість – характеризує ступінь, рівень, силу виразу тон кольору. 

Виражається часткою присутності білого кольору. Якщо, наприклад, до чистого 

червоного кольору додати в певній пропорції білий колір, то вийде світлий 
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блідо-червоний колір. Іншими словами, за насиченістю судять про те, наскільки 

м'яким або різким здається колір. 

На рис. 1 приведено схему отримання нових кольорів (блідо-синього і 

блідо-зеленого) на базі двох первинних (синій і зелений) шляхом додавання до 

білого. 

 

Рис. 1 

Яскравість (світлість) визначається енергією, інтенсивністю 

випромінювання на одиницю площі і виражає кількість сприйнятого світла. 

Білий колір має максимальну яскравість (100%), чорний колір дає повну 

відсутність яскравості (0%), тобто чим менша яскравість, тим темніший 

відтінок. [2, c.58] 

В основі вивчення кольору лежать закони Германа Грассмана. Один із них 

вказує, що колір трьохвимірний – для його опису необхідні три компоненти. 

При цьому не обов’язково застосовувати для опису «суміш» інших кольорів, 

можна використати й інші величини, але їх обов’язково повинно бути три. [3, 

c.11] 

В основі створення моделей лежить використання універсальних мов, які 

дозволяють реалізувати способи точного опису кольору за допомогою 

стандартних математичних виразів. [1, c.32] 

В більшості кольорових моделей для опису кольору використовується 

тривимірна система координат. Вона утворює колірний простір, в якому колір 

можна представити у вигляді точки з трьома координатами. 
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На сьогоднішній день у використовують 4 моделі формування, зберігання і 

відтворення кольору на екрані і папері: адитивна, субтрактивна, перцепційна, 

аддитивна. 

Кольорова модель RGB є адитивною, тобто в ній будь-який колір є 

поєднанням в різних пропорціях трьох основних кольорів.  

Якщо уявити модель RGB в тривимірній системі координат у вигляді куба, 

у якого будь-яка координата відображає внесок кожної основної складової в 

результуючий колір в діапазоні від нуля до максимального значення, то 

всередині цього куба і будуть розташовуватися всі відтінки, що утворюють 

колірний простір моделі. 

Назва моделі й абревіатура «RGB» походить від трьох основних кольорів: 

червоного (Red) (255,0,0), зеленого (Green) (0,255,0) та синього (Blue) (0,0,255). 

В області змішування кольорів можна отримати додаткові кольори – Magenta 

(пурпуровий, змішування червоного та синього) (255;0;255), Yellow (жовтий, 

змішування червоного та зеленого) (255;255;0) та Cyan (блакитний, змішування 

синього та зеленого) (0;255;255). 

В кутах куба розміщені основні (R, G, B) та додаткові кольори (C, Y, M), а 

також білий (W) та чорний (К). Позначення чорного кольору за допомогою 

символу К пов’язане із тим, що літера В (Black) була використана для синього 

кольору. Звернемо увагу, що на малюнку наведено модель змішування 

кольорів, в якій їх кількість нескінченна. 

 

Рис. 2 

Розглянемо створену база даних «Кольорова модель». Загальна мета - 

надати користувачу оперативний доступ до каталогу кольорів моделі  з 

можливістю обробки інформації і додавання даних до таблиці. База даних 
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«Кольорова модель» призначена для автоматизації роботи з кольорових 

палітрою. База даних «Кольорова модель» дозволяє додавати і редагувати 

інформацію про різних кольорах, інформацію про координати кольору в 

системі, сам колір, та його схематично кольорове зображення в просторі. Також 

в базі даних «Кольорова модель» передбачені запити на виведення інформації 

по координатах простору, за назвав кольору на російській, українській и 

англійській мові. 

Правильно підібрані кольори можуть, як привернути увагу до зображення, 

так і відштовхнути від нього. Композиційні завдання в області кольору при 

зведенні будівель, споруд і архітектурних комплексів вирішуються шляхом 

використання власного кольору будує, або оздоблювальних матеріалів, 

фарбуванням поверхонь у процесі зведення будівель і споруд, або при 

виготовленні різних видів конструктивних елементів в заводських умовах.  
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Анотація: У статті представлена теоретичне обґрунтування логічного 

мислення студентів медичних спеціальностей. Показана, що математика 

сприяє розвитку творчого мислення, змушуючи студентів шукати ров'язки 

нестандартних задач, розмірковувати над парадоксами, аналізувати 

теоретичний та практичний матеріал. 
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В даний час, згідно з вимогами державних стандартів та діючих програм 

навчання в медичних закладах, основним завданням вивчення дисципліни 

«Математика» є озброєння студентів математичними знаннями та вміннями, 

необхідними для вивчення спеціальних дисциплін базового рівня, а у вимогах 

до професійної підготовленості фахівця заявлено вміння вирішувати професійні 

завдання з використанням математичних методів. Таке становище не може не 

позначатися на результатах математичної підготовки медиків. Від цих 

результатів у певній мірі залежить рівень професійної компетентності 

медперсоналу. Дані результати показують, що, вивчаючи математику, надалі 

медпрацівники набувають ті або інші професійно-значущі якості та вміння, а 

також застосовують математичні поняття і методи в медичній науці і практиці. 

Математика сприяє розвитку творчого мислення, змушуючи студентів шукати 

розв’язки нестандартних задач, розмірковувати над парадоксами, аналізувати 

зміст умов теорем і суті їх доведень . Виховний ефект занять  математики 

полягає у логічній строгості та стрункості умовиводів, які сприяють вихованню 

у студентів культури логічного мислення. Вивчаючи математику студенти 

зітхають ся з вимогами чітко і повноцінно аргументувати свої відповіді, 

припущення, пропозиції. На заняттях математики студенти оперують всіма 

формами мислення: поняттями судженнями, умовиводами. В процесі навчання 

на заняттях математики виникають різні типи задач (стандартна, навчаюча, 

пошукова і проблемна). Основними компонентами задач є: умова, висновок, 

розв’язок, обґрунтування розв’язку; які можуть бути невідомі студенту у 

момент постановки даної задачі. Стандартна задача – це така задача, в якій 



105 
 

чітко визначена умова, відомий спосіб розв’язку і його обґрунтування. 

Навчаючою є та задача, в якій один із вищезгаданих компонентів є невідомим. 

Якщо невідомими є два компоненти то задачу називають пошуковою,  якщо три 

– проблемною. Цей розподіл задач є умовним, оскільки в залежності від рівня 

знань і методичної підготовки студента вона може бути віднесена до того чи 

іншого типу. 

Для розвитку логічного мислення важливо не тільки ставити проблемне 

питання, але й спонукати студентів до самостійної, творчої роботи, відкриття 

нових для них властивостей, закономірностей, а також давати логічне 

обґрунтування вірності всіх своїх міркувань, та вміти спростовувати хибні 

умовиводи. 

Як показує досвід, у підлітковому віці одним з ефективних способів 

розвитку мислення є рішення студентами нестандартних логічних задач [1, 

с.26.]. Крім того, рішення нестандартних логічних задач здатне прищепити 

інтерес студента до вивчення «класичної» математики.  

Педагогами неодноразово стверджувалося, що розвиток у студентів 

логічного мислення – це одна з важливих задач навчання [1, с.38]. Уміння 

мислити  логічно, виконувати умовиводи без наочної опори, зіставляти 

судження за визначеними правилами – необхідна умова успішного засвоєння 

навчального матеріалу. Основна робота для розвитку логічного мислення 

повинна вестися з задачею [3, с.59]. Адже в будь-якій задачі закладені великі 

можливості для розвитку логічного мислення. Нестандартні логічні задачі – 

відмінний інструмент для такого розвитку. 

Одним із ефективних способів сприяння розвитку логічного мислення 

студентів є вживання в учбовому процесі методу складання схеми ідей. Суть 

методу - побудова схеми, що відображає значимі для даної наочної області 

об'єкти і зв'язки між ними. Процес складання схеми ідей зазвичай протікає 

таким чином: ставиться певне завдання, і на папері відбиваються всі думки, 

враження про дороги її рішення. Потім отримана схема аналізується, 

визначаються всі її достоїнства і недоліки. Схему слід вивчати протягом 
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декількох днів, аби оцінювати її ефективність по-новому. Далі отримана робота 

обговорюється з фахівцями у вибраної наочної області, які відзначають зі своєї 

точки зору її позитивні і негативні сторони. У результаті повинна вийти 

повноцінна, задовольняюча всім вимогам схема, що пропонує рішення даної 

задачі.  

Висновок: логічне мислення студентів медиків визначається наступними 

властивостями: гранично домінує логічні схеми роздумів; лаконізм, свідоме 

намагання знаходити найкоротший, логічний шлях до досягнення мети; чітко 

визначений хід роздумів по кожному пункту проблеми; точність висловлювань 

своїх умовиводів. 

Ці риси логічного мислення сприяють загальному розв’язку креативного 

мислення, підвищенню їх інтелектуально потенціалу. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  ТА СУЧАСНА МЕДИЦИНА 

Анотація: Медицина — одна з найскладніших наук, і в більшості випадків 

навіть самому кращому фахівцеві буває складно поставити точний діагноз 

захворювання. Впровадження інформаційних технологій у медицину 
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забезпечило високу точність і швидкість проведення різних досліджень і 

медичних оглядів. 

Ключові слова: інформаційні технології, програмне забезпечення, 

медицина, пацієнт, телемедицина. 

Сьогодні вже неможливо уявити собі сучасну медицину без використання 

комп’ютерів, так як вони є невід’ємним робочим інструментом у різних сферах 

медичної діяльності. Комп’ютерна допомога суттєво полегшує роботу лікаря, 

оскільки результати обстежень пацієнта, передані комп’ютеру, моментально 

обробляються,  виявляються  аномальні результати аналізу, і вже через кілька 

хвилин можна отримати повні відомості про можливий діагноз. Звичайно, 

останнє слово завжди залишається за лікарем, але допомога комп’ютера значно 

прискорює процес прийняття правильного рішення, від якого часто залежить 

здоров’я, а іноді, і життя пацієнта. У сучасних медичних установах лікарі давно 

перейшли від паперової роботи до роботи з комп’ютерами, у яких зберігається 

необхідна інформація про історію хвороби всіх пацієнтів, що дозволяє 

медпрацівникам приділяти більше часу й уваги хворим, а не «метушні» з 

паперами.  

Практична медицина стає майже повністю  автоматизованою. Завдяки  

цьому вона набуває сьогодні абсолютно нових рис. Цей процес 

супроводжується суттєвими змінами в медичній теорії, пов'язаними із 

внесенням коректив як на етапі підготовки медичних працівників, так і для 

медичної практики. 

Виділяють два види комп'ютерного забезпечення: програмне і  апаратне. За 

допомогою програмного забезпечення лікарні мають можливість контролювати  

процеси надання медичної допомоги, використання лікарських засобів, 

проведення економічного та медичного аналізу діяльності як окремих 

лікувальних підрозділів так і закладу в цілому, оперативно формувати 

державну статистичну та управлінську звітність. 

Я дослідила  деякі галузі застосування комп’ютерів у системі охорони 

здоров’я та медицині в цілому.  
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1. Телемедицина - напрямок медицини, заснований на використанні 

телекомунікацій для адресного обміну медичною інформацією між 

спеціалістами з метою підвищення якості і доступності діагностики і лікування. 

Обов'язковою умовою адекватного обміну медичною інформацією є узгоджена 

підготовка медичних даних і знань для передачі їх каналами зв'язку. 

Надзвичайно важлива функція телемедицини – надання медичної допомоги у  

місці необхідності за допомогою сучасних телекомунікацій у тих випадках, 

коли відстань і час є критичними факторами. 

Розповсюдження в останні роки мультимедійних комп'ютерів і 

комунікаційних технологій зумовило стрімкий розвиток телемедицини. 

Телемедичні технології однаково корисні для великих лікувальних закладів 

обласного рівня і для районних лікарень та кабінетів, вони  суттєво 

покращують організацію служби санітарної авіації, дозволяють підвищити 

рівень надання кваліфікованої допомоги населенню, ширше використовувати 

клінічний потенціал закладу медичного профілю і кафедр вищих навчальних 

медичних закладів. 

2. Комп'ютерна томографія (КТ) - це сучасне пошарове дослідження тіла 

людини. Вона ґрунтується на комп'ютерному вимірі та обробці різниці 

ослаблення рентгенівського випромінювання тканинами, різними за своєю 

щільності. За допомогою комп'ютерної томографії досліджуваний орган видно 

під різними кутами, тому можна отримати його зображення у всіх проекціях у 

тривимірному вигляді. Це метод вивчення стану організму людини, при якому 

проводиться послідовне, дуже часте вимірювання тонких шарів внутрішніх 

органів. Отримані  дані записуються в комп'ютер, який на їх основі вибудовує 

повне об'ємне зображення. Фізичні основи вимірювань різноманітні: 

рентгенівські, магнітні, ультразвукові, ядерні тощо.  Томографія є одним з 

основних прикладів впровадження нових інформаційних технологій у 

медицині. Створення цього методу без потужних комп'ютерів було б 

неможливим. 

 3. Ультразвукова діагностика - метод дослідження, що дозволяє 



109 
 

розпізнати патологічні зміни окремих органів і систем організму за допомогою 

ультразвукового дослідження, заснованого на принципах ехолокації - 

випромінювання зондуючого імпульсу ультразвуку та прийомі, з подальшою  

комп'ютерною обробкою сигналів, відбитих від поверхні середовищ з різною 

акустичною щільністю. УЗД серця або ехокардіографія дозволяє  в реальному 

часі побачити зображення серця і те, як воно  працює. Це дозволяє виявити 

проблеми, якщо вони є. 

 4. Інформаційні технології у лабораторних дослідженнях.  Під час 

використанні комп'ютера у лабораторних медичних дослідженнях у програму 

закладають певний алгоритм діагностики. Створюється база, де кожному 

захворюванню відповідають певні симптоми чи синдроми. У процесі 

тестування, використовуючи алгоритм, людині задаються питання. На підставі 

її відповідей підбираються симптоми (синдроми) максимально відповідної 

групи захворювань. Наприкінці тесту видається та група захворювань (з 

позначенням у відсотках), яка найбільш  ймовірнісна у даного пацієнта. Чим 

вище відсотки, тим вища ймовірність цього захворювання.  

 5. Робототехніка.  Серед медичних апаратно-комп’ютерних систем окремої 

уваги заслуговує робототехніка. Роботи-манекени, роботи-кур'єри, роботи-

санітари – це вже реальність. З’явилася велика кількість роботів, які виконують 

надзвичайно складні маніпуляції. Наприклад, самозбірний робот ARES для 

проведення операцій без розрізу шкірних покривів. Проковтнуті пацієнтом 

окремі функціональні блоки всередині організму збираються в керований 

модуль, за допомогою якого проводиться хірургічне втручання.  

 6. Ангіографія – це рентгенологічне дослідження судин. Від звичайного 

дослідження цей метод відрізняється тим, що у кровоносні судини вводять 

контрастну речовину – органічна сполука йоду, без якого на рентгенограмі 

судини не будуть видні. Проводять ангіографію після загальноклінічного 

обстеження пацієнта у тих випадках, коли за допомогою іншого методу 

дослідження встановити діагноз не вдалося. За допомогою ангіографії судин 

можна виявити вади у їх розвитку та пошкодження (звуження, аневризми 
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тощо), порушення прохідності, а також вади і пошкодження різних внутрішніх 

органів, злоякісні та доброякісні утворення. 

Висновок 

Отже, підсумовуючи  викладені матеріали,  можна зробити висновок, що 

використання нових інформаційних технологій у сучасних медичних закладах 

дозволить легко вести повний облік всіх наданих послуг, зданих аналізів, 

виписаних рецептів, діагностики та прогнозування захворювань.  Інформаційні 

технології у роботі поліклінік або стаціонарів значно спрощують ряд робочих 

процесів і підвищують їхню ефективність при наданні медичної допомоги всім 

групам населення. 

Перераховані технології – це далеко не повний перелік прикладів того, що 

комп’ютерна наука вже досягла і прагне досягти в майбутньому.  
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матеріалу та його дослідженням за допомогою обчислювальних засобів та 
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Ван-Обель… Невідомі теореми та формули, - все це сприяє  бажанню довести 

нову формулу, вивести свою формулу, зробити свій внесок, свій метод 

розв’язку задачі,  цікаво знайти історичні довідки про невідомі імена вчених, їх 

внесок у розвиток науки та дослідити правильність їх теорем, формул. Я 

застосовую методи аналітичної геометрії та табличний процесор EXCEL для 

перевірки маловідомих теорем та формул. 

Так як координати у розв’язаних нижче завданнях довільні, можливо 

вважати обчислювання одним із методів (звичайно, нестрогим) доведення 

формул та теорем. 

Завдання 1. В системі координат побудувати трикутник АВС з 

довільними координатами вершин; виписати ці координати, та вибрати 

довільну точку О всередині трикутника; провести прямі АО, ВО, СО до 

перетину з сторонами трикутника відповідно у точках А1, В1, С1. Перевірити 

теореми Жергона: 

 

   

Завдання 2. В системі координат побудувати трикутник АВС з 

довільними координатами вершин; виписати ці координати, та вибрати 

довільну точку О всередині трикутника; провести прямі АО, ВО, СО до 

перетину з сторонами трикутника відповідно у точках А1, В1, С1. Перевірити 

теорему Джованні Чеви: 
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Завдання 3. В системі координат побудувати трикутник АВС з 

довільними координатами вершин; виписати ці координати, та вибрати 

довільну точку D, яка належить стороні АВ трикутника; провести відрізок 

СD.  

Перевірити формулу Cтюарта: 

 

    

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. В системі координат побудувати трикутник АВС з 

довільними координатами вершин; виписати ці координати, та вибрати 

довільну точку О всередині трикутника; провести прямі АО, ВО, СО до 

перетину з сторонами трикутника відповідно у точках А1, В1, С1. Перевірити 

формулу Ван-Обеля: 
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ХА УА ХВ УВ ХС УС Х0 У0 АО BО CО

-3 1 8 -2 2 7 4 2 7,07 5,657 5,39

9 6 60 -3 -11 -2 6 -5 -23 -1 7 10

А1О B1О АА1 BВ1 CС1 С1О

-4 -4 -24 5 2 24 1,23 4,8 8,3 10,41 8,9 3,5

-1 7 10 -0 0,1 5 2 24 0,22 0,041

9 6 60 0,1 0 -3 -11 -2 -0,1 -0,1

ХА1 5,2 ХС1 5,3 -4 -4 -24 -0,1 0,091 ХВ1 0,6

УА1 2,2 УС1 -1,3 6 -5 -23 -0,1 -0,09 УВ1 5,4

Формули   Жергона

матричний метод

коефіцієнти рівнянь прямих у вигляді    ах+ву =с

АС ОА

ОВ ОС

ВС АВ

Теорема Жергона (франц. математик 1818 р.)
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ХА УА ХВ УВ ХС УС Х0 У0 АС1 BС1 CВ1 CА1

-3 1 8 -2 2 7 4 2 8,61 2,792 2,13 5,8

9 6 60 -3 -11 -2 6 -5 -23 -1 7 10

А1В B1А АА1

-4 -4 -24 5 2 24 5,02 5,7 8,3

-1 7 10 -0 0,1 5 2 24 0,22 0,041

9 6 60 0,1 0 -3 -11 -2 -0,1 -0,1

ХА1 5,2 ХС1 5,3 -4 -4 -24 -0,1 0,091 ХВ1 0,64

УА1 2,2 УС1 -1,3 6 -5 -23 -0,1 -0,09 УВ1 5,36

Точка О - довільна         

точка всередині D АВС

Теорема Джованні Чеви                                    

( итальянський математик 1678 р.)

Формула   Чеви

матричний метод

коефіцієнти рівнянь прямих у вигляді   ах+ву =с
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ВС АВ
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 Рівняння прямої АВ: 

x1 y1 x2 y2

BC=a -8 2 7 10

AC=b 12 -3 7 10

AB=c 12 -3 -8 2

BD=m -8 2 -4 1

DA=n -4 1 12 -3

CD=d 7 10 -4 1

Теорема Стюарта

Обчислення відстаней в EXCEL

Довести: 

1401,855913

1401,855913

Примітка: формула Стюарта вірна для довільної 

точки D, яка належить прямої АВ!
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 Усі інші матеріали  – авторські. 

ХА УА ХВ УВ ХС УС Х0 У0

-3 1 8 -2 2 7 4 2

9 6 60 -3 -11 -2 6 -5 -23 -1 7 10

А1О АО АС1 В1С С1В АВ1
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ВИКОРИСТАННЯ ТОПОЛОГІЧНИХ ІНДЕКСІВ ГРАФІВ У СОЦІОЛОГІЇ 

Анотація: Наукова стаття  «Використання топологічних індексів графів у 

соціології» ілюструє зв'язок між структурними параметрами графа, 

базованими на відстанях між вершинами і топологічними індексами матриці 

відстаней  неявного соціального графа, за допомогою якого розв’язуються 

задачі ідентифікації користувачів соціальної мережі, соціального  пошуку, 

генерації рекомендацій по вибору «друзів», медіаконтенту, новин, тощо, а 

також для виявлення реальних зв’язків у соціальній мережі, збору відкритої 

інформації для моделювання графа. 

Ключові слова: Соціальна мережа, соціальний граф, неявний соціальний 

граф, топологічний індекс, індекс центральності. 

Аbstract: Scientific Article "Application of topological indexes of graphs in 

sociology" illustrates the relationship between graph structural parameters based on 

the distances between vertices and topological indices of the matrix of distances of an 

implicit social graph, which solves the problems of identifying users, social search, 

generating recommendations for choosing " friends, mediacontent, news, etc., as well 

as to identify real social networking links, collecting open information for graph 

modeling. 

Key words: Social network, social graph, implicit social graph, topological index, 

centrality index. 

Соціальні мережі – результат розвитку інформаційних технологій, частина 

соціальної культури суспільства. [2, ст. 8] 

Під соціальною мережею розуміють множину агентів (об’єктів), що можуть 

взаємодіяти між собою. З формальної точки зору такі мережі зручно розглядати 

у вигляді графів і застосовувати до їх аналізу математичні моделі. [2. ст.11] 
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Розглянемо неявний соціальний граф – граф, сформований на основі 

взаємодій користувача зі своїми «друзями» і групами «друзів» у соціальній 

мережі. В такому графі на відміну від звичайного соціального графа, немає 

конкретно вказаних «друзів», тобто, відсутні явні соціальні зв’язки.  

За допомогою соціальних графів розв’язуються задачі ідентифікації 

користувачів соціальної мережі, соціального  пошуку, генерації рекомендацій 

по вибору «друзів», медіаконтенту, новин, тощо, а також для виявлення 

реальних зв’язків у соціальній мережі, збору відкритої інформації для 

моделювання графа. При побудові соціальних графів початково робиться 

припущення, що взаємозв’язки в ньому мають однакову силу.[1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальный_граф] 

Існує зв'язок між структурними параметрами графа, базованими на 

відстанях між вершинами і топологічними індексами матриці відстаней графа. 

Наприклад, важливість чи вплив окремого користувача на «друзів» і групу 

«друзів» визначає поняття  центральності графа. Його використовують  для 

вивчення розрізненості центральних  і периферійних об’єктів соціальної 

мережі.  

Для графа 1G  на n вершинах топологічний індекс центральності 

розраховують за формулою: 





n

ji

ijiii dGSGSS
1,

11 )();( , де ijd  - елементи матриці відстаней графа. [3. ст. 

188] 

Розглянемо приклад.  

Зв’язки, що виникають у ході спілкування в соціальній мережі шестірки 

«друзів», зобразимо графом  1G : 

                                     

 

1G : 

 

 



119 
 

Складемо матрицю відстаней графа 
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Розрахуємо індекс центральності: 
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Мінімальне значення індексу центральності – 7, властиве вершинам 2 і 3 

(об’єктам 2 і 3) вказує на їх важливість і впливовість у шестірці «друзів». 

Більшість взаємозв’язків у соціальній мережі здійснюється за їх участю. 

Ефективність і задоволеність участю в групі цих об’єктів очевидна. Для 

вершини 5 індекс центральності набуває максимального значення - 11. Це 

означає, що вона відноситься до периферійних вершин і її взаємозв’язки з 

іншими вершинами є недостатніми, що може бути  причиною незадоволеності 

об’єкта 5  його становищем у групі соціальної мережі.  Сьогодні соціальні 

мережі - один з  інструментів перетворення суспільства, поширення наукових і 

технічних знань, формування людських взаємостосунків. Використання 

математичного моделювання, понять теорії графів сприяє посиленню ролі 

соціальних мереж у науково-технічній і соціальних сферах. [2, ст.11, ст.12]   
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РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ПОХІДНОЇ 

Анотація: У статті автор досліджує і демонструє застосування похідної 

при розв’язуванні прикладних задач з математики у проекті «Віртуальна 

математика» 

Ключові слова: інтерактивні комп’ютерні технології, гурткова робота 

Abstract: The author investigates and demonstrates the use of derivative in 

solving applications of mathematics in the project "Virtual Mathematics" 

Keywords: interactive computer technology, hobby groups work. 

Сучасний ринок праці ставить високі вимоги до кваліфікаційного рівня 

підготовки  майбутніх фахівців . Висококваліфікований спеціаліст має володіти 

навиками управлінської роботи, вмінням критично мислити, бути ініціативним, 

здатним знаходити найбільш ефективні рішення та активно їх впроваджувати.  

Для досягнення цієї мети розробляю та проводжу заняття із впровадженням 

мультимедійних розробок. Акцент ставлю на прикладному спрямуванні 

математичних знань. 

При розв’язуванні прикладних задач студенти на конкретних прикладах 

переконуються. що наука служить практиці. 

Бо саме систематичне розв’язування прикладних задач сприяє тому, що 

навчання студентів набуває творчого характеру, а засвоєння навчального 

матеріалу більш свідомим та активним.  
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Але викладання математики не може бути обмежене тільки навчанням в 

аудиторії. Існує багато форм у залученні студентів до поглибленого вивчення 

дисципліни. Це індивідуальна робота зі студентами, участь студентів у 

олімпіадах, проведення математичних вечорів, залучення студентів до 

проведення тижнів циклової комісії. Але особливе місце в нашому коледжі 

займає організація гурткової роботи. 

В реалізації цих вимог важливу роль відіграють математичні знання, їх 

прикладне спрямування. Дійсно, моделюючи конкретну ситуацію, студент стає 

дослідником, виховується потреба критично оцінувати результати. В процесі 

розв’язування прикладних задач глибше та повніше розкривається значення 

вивчених математичних понять та фактів. При розв’язуванні прикладних задач 

студенти на конкретних прикладах переконуються, що наука служить практиці.  

Основна ідея  проекту «Віртуальна математика» полягає у створенні 

гуртківцями  математичної моделі конкретної практичної задачі за професійним 

спрямуванням.  

Працюючи в проекті члени математичного гуртка використовували будь-які 

джерела: електронні бібліотеки, пошукові системи Інтернету, енциклопедії, 

будь-яку наукову літературу. 

На відміну від традиційного навчання реалізується творче співробітництво, 

інтелектуальне партнерство викладача та студента.  

Свої творчі роботи-презентації створені в комп′ютерній програмі Microsoft 

Power Point студенти захищають. Кожна студентська робота неповторна й 

унікальна за своїм змістом, колірною гамою, технічними втіленням ідеї. Захист 

своїх робіт студенти проводять у святковій обстановці. Роботу оцінюють на 

математичних конференціях, що приурочені тижневі циклової комісії. Кращі 

творчі роботи відсилаємо на виставку експозиційних матеріалів. Віртуальний 

проект –– генерація нових власних творчих здібностей. 

В проекті спільною працею викладача та студентів створено десять творчих 

робіт студентів різних спеціальностей коледжу. 
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Створення умов для проектної діяльності студентів через використання 

мультимедійних середовищ, дозволяє реалізувати право на отримання якісної 

та сучасної освіти, забезпечити на ринку праці конкурентоспроможність наших 

випускників. 

Пропонується  творча робота «Розв’язування прикладних задач з 

математики з використанням похідної» студента першого курсу спеціальності 

«Зелене будівництво і садово-паркове господарство» Царика Юрія  
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК 

ОСОБИСТОСТІ 

Анотація: У рефераті дано визначення інформаційних систем і 

технологій. Показано, який вплив створюють інформаційні системи і 

технології на розвиток особистості. Описано позитивні та негативні 

моменти цього впливу.  

Ключові слова:  Технологія, інформаційна система, інформаційна 

технологія. 

Abstract: The abstract gives the identification of information systems and 

technology. It is shown that a certain amount of information is needed to develop 

special systems. Positive negative feedbacks have been described. 

Key words: The technology, information system, information technology. 
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Світ нестримно прямує до комп'ютерної доби. Відбувається перехід до 

активного застосування інформаційних ситем і технологій, тобто до широкого 

застосування комп'ютерів у виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині, 

торгівлі  та інших сферах людської діяльності.  

Поняття інформаційні технології ввійшло в повсякденний педагогічний 

лексикон з початку 1990-х  років. Якщо звертатися до джерел поняття 

"технологія", то потрібно зафіксувати, що воно походить із двох слів – 

мистецтво і майстерність.  

Можна сказати, що технологія ‒ це комплекс наукових та інженерних 

знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, 

енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднання для 

створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. 

Інформаційна система ‒ це комунікаційна система, що забезпечує збирання, 

пошук, оброблення і зберігання інформації. Інформаційна технологія ‒ це 

комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що 

вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і 

збереженням інформації; обчислювальна техніка і методи організації  взаємодії 

з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з 

усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. 

Істотною ознакою навчання є те, що інформаційні системи і технології 

створюють зону розвитку особистості, що є найвищою цінністю суспільства. 

Серед  гострих проблем сучасного навчально-виховного процесу постає 

питання активізації самоосвіти й саморозвитку. 

Інформаційні системи та технології суттєво впливають на розвиток 

особистості, а саме: 

 підвищують ефективність та якість всіх рівнів навчально-виховного 

процесу; 

 будують відкриту систему освіти, що забезпечує кожному студенту та 

викладачу власну траєкторію самоосвіти; 
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 розвивають творчий потенціал студентів, його здібності до 

комунікативних дій; 

 розвивають уміння експериментально-дослідницької діяльності та 

культури навчальної діяльності; 

 формують інформаційну культуру студентів; 

 відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації; 

 підвищують ефективність самостійної роботи; 

 дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення 

професійних навиків; 

 дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання; 

 готують індивіда до комфортного життя в умовах інформаційного 

суспільства; 

 розвивають мислення,  

 розвивають комунікативні здібності; 

 формують уміння приймати оптимальне рішення або пропонувати 

варіанти вирішення в складній ситуації (наприклад, за рахунок використання 

комп'ютерних ігор, орієнтованих на оптимізацію діяльності з прийняття 

рішення); 

 розвивають уміння здійснювати експериментально-дослідницьку 

діяльність (наприклад, за рахунок реалізації можливостей комп'ютерного 

моделювання); 

 формують уміння здійснювати обробку інформації (наприклад, за 

рахунок-використання інтегрованих користувальницьких пакетів, різних 

графічних і музичних редакторів). 

Інформаційні системи технології навчання надають можливість  

викладачам: додатково підтримувати і спрямовувати розвиток особистості 

студентів, творчого пошуку й організації спільної роботи.  

 Також можна зробити висновок, що інформаційних систем і технологій, як 

"дружні " та інтелектуальні електронні засоби, які позбавлені особистих, 

корисливих інтересів, можуть нести реальну загрозу ізоляції людини від собі 
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подібних.  Припинення інформаційних контактів із соціальним середовищем, 

як правило, провокує особистісну деградацію людини, стає джерелом різних 

відхилень - аж до психічних розладів. Дисплей комп'ютера негативно впливає 

на зір людини, спричиняє розумові перевантаження та швидке стомлення 

нервової системи, провокує виникнення психічних захворювань. Більше того, 

поки що ніхто не може виразно повідомити, яким є вплив комп'ютера на 

біосферу та живі організми. Інформаційні системи та технології можуть 

створити людині  світ мрій на відміну від реальності, створити штучний 

замінник дійсності, тобто підсилити її соціальну ізоляцію. Стрімко зростає 

кількість людей, що відчувають патологічний страх перед "іншими", страх 

спілкування з оточуючими, острах будь-якої діяльності на публіці. 

Техноцентровані особи обмежують спілкування мінімумом необхідного. Вони 

прагнуть ізолюватися не тільки від колишніх друзів, але й від членів родини, 

саме для яких спілкування здобуває суворо утилітарний характер, позбавлений 

емоцій і людської теплоти. Тому і виникає побоювання не стільки активної 

відмови від масових форм культурного життя, що спостерігається сьогодні, 

скільки поступово зростаючого відчуження індивіда - пасивного та 

підступного. Загальна комп'ютеризація може привести до техностресу. Це 

зовсім нова, сучасна хвороба адаптації, викликана нездатністю людини 

адекватно реагувати на неординарну інформаційно-комп'ютерну технологію.  

Одне із головних завдань сучасної держави - гарантування інформаційної 

безпеки особи, яка характеризується захищеністю її психіки та свідомості від 

небезпечних інформаційних впливів, а саме маніпулювання, дезінформування, 

спонукання до самогубства. 
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Анотація: У статті сформовано ідею, що інформатика є невід’ємною 

частиною юридичної діяльності; розглянуто теоретичні й практичні питання 

ефективного використання комп’ютерних та інформаційних технологій у 

професійній діяльності юристів. 
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Abstract: The article formed the idea that informatics is an integral part of legal 

activity; Theoretical and practical questions of effective use of computer and 

information technologies in the professional activity of lawyers are considered. 
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Комп’ютерні технології є незамінним ефективним засобом роботи 

сучасного юриста та основним способом удосконалення її організації. 
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Перш за все слід сказати, що предмет інформатики особливий. Предмет 

інформатики охоплює суспільно-технічні системи, що виникають штучно – 

шляхом соціального інженерного проектування [1, с. 8]. 

У 1970-1980-х рр. правознавці вели наукові дискусії в рамках 

співвідношення інформатики і права [3, с. 1]. З бурхливим упровадженням 

комп’ютерних інформаційних технологій у всі сфери суспільної діяльності 

виникла потреба у формуванні межі правознавства та інформатики нового 

наукового напряму, який отримав назву - правова інформатика [2, с. 4]. У 

рамках цієї галузі знань стали вивчатися проблеми формування правової 

інформації та інформаційного забезпечення юридичної діяльності. Таким 

чином, до кінця століття з'явилася нова наукова дисципліна, предметом якої 

були основна правова інформація та інформаційні процеси у правовій системі. 

Особливістю правової інформатики є те, що в ній представлені і гармонійно 

пов'язані дві галузі - юридична та інформаційно-технологічна. Тому цю 

дисципліну не можна відносити окремо до юридичних, інформаційних або 

технічних галузей знань. Знання в галузі правової інформатики відносять до 

міждисциплінарної галузі знань, так як вона вивчає питання і права і 

інформатики одночасно (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Правова інформатика 

Центральною проблемою правової інформатики є проблема правової 

інформації. У загальній теорії права вона пов'язана з теоретичними 

концепціями норм права. Як відомо, норма права є головним структурним 

елементом системи права та механізму правового регулювання. Загальна теорія 
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права досліджує правову інформацію як засіб правового регулювання, тобто 

встановлених правил поведінки, а правова інформатика досліджує норми з 

погляду текстової форми правової інформації. Інакше кажучи, названі галузі 

знань гармонійно доповнюють одна одну з різних позицій [4, с. 1]. 

Є тісний зв'язок між правовою інформатикою та такими правовими 

дисциплінами, як кримінальний і цивільний процес, криміналістика і 

кримінологія, правова статистика і правова психологія. У названих галузевих 

правознавчих науках правова інформація займає також одне з провідних місць 

при дослідженні проблем теорії доказів, інформаційних процесів у 

процесуальній діяльності правоохоронних органів, криміналістичної техніки, 

правових проблем та ін. [4, с. 1]. У названих напрямках проявляється вплив 

інформатики на юридичну дійсність, правотворчість, на юриспруденцію в 

цілому. Закономірності такого впливу формують предмет правової 

інформатики як науки і навчальної дисципліни. 

Юридична діяльність в сучасних умовах життя тісно пов'язана з пошуком, 

обробкою і використанням правової інформації. Правова інформація на 

друкованих носіях, таких як тексти законів та інші нормативні акти, кодекси 

тощо, юридична література наукового і практичного значення, як і раніше 

використовуються юристами в якості  інформаційного матеріалу для прийняття 

правових рішень. Однак життя вимагає від них знань в області інформаційних 

засобів і технологій пошуку і використання юридичних текстів в електронному 

вигляді, а також практичних умінь і навичок їх застосування. Персональні 

комп'ютери і способи зміни стану інформації, тобто інформаційні технології, 

дозволяють юристу швидко знайти і обробити юридичні тексти. Крім того, 

вони дають можливість вирішувати правові завдання, що виникають швидко і 

правильно, а значить найбільш ефективно. 

Отже, інформатика є міждисциплінарною наукою, яка відіграє важливу роль 

і в юриспруденції. Тому практичні знання, навички і вміння застосування 

інформаційних технологій в юридичній діяльності повинні бути в кожного 

компетентного юриста. 
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На уроках геометрії ми часто стикаємося з такою проблемою: розглядаючи 

властивості геометричних фігур, деякі учні іноді спираються лише на 

креслення, на своє зорове сприйняття. Але такий підхід до вирішення завдання 

часто призводить до помилкових висновків, а значить до невірного рішення. 

Ми звикли довіряти власному зору, проте воно нерідко обманює нас, 

показуючи те, чого насправді не існує.  

Людський зір має складну природу, і в силу своєї природи іноді дає 

неправильне уявлення про те, що людина бачить насправді. Наскільки часто 

інтуїтивні міркування підводять нас, ми переконаємося при розгляді деяких 

оптико-геометричних ілюзій. 

Мета роботи: з’ясувати, що таке ілюзія, дізнатися, які ілюзії оточують нас, 

пояснити причини виникнення зорових ілюзій. 

Завдання дослідження: 

 вивчити теоретичний матеріал з даної теми; 

http://stud.com.ua/34511/informatika/vstup
http://stud.com.ua/34563/informatika/mistse_pravovoyi_informatiki_sistemi_yuridichnih_znan
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 провести тестування, пов’язане із зоровими ілюзіями; 

 знайти приклади використання оптичних ілюзій. 

Тому об’єктом нашого дослідження є зорові ілюзії. 

Предметом дослідження є геометричні ілюзії 

Слово «ілюзія» походить від латинського illusere - обманювати. Оптико-

геометричні ілюзії – це зорові ілюзії, за рахунок яких відбувається спотворення 

просторових співвідношень ознак сприйняття об’єктів [2, c. 73].  

Ілюзорний чи видимий світ? Людина сприймає більшу частину інформації 

про навколишній світ завдяки зору, але мало хто замислюється про те, як саме 

це відбувається. Найчастіше очі вважають схожим на фотоапарат або 

телекамеру, проектуючи  зовнішні об’єкти на сітківку, яка є світлочутливої 

поверхнею. Мозок «дивиться» на цю картинку і «бачить» все, що нас оточує. 

Однак не все так просто. 

По-перше, зображення на сітківці перевернуто. 

По-друге, через недосконалі оптичні властивості очей картинка на сітківці 

розфокусовується або стає розмазаною. 

По-третє, око робить постійні рухи, тобто зображення знаходиться в 

постійній динаміці. 

По-четверте, око моргає приблизно 15 разів на хвилину, а це значить, що 

зображення через кожні 5-6 секунд перестає проектуватися на сітківку [5]. 

Вивченням причин виникнення ілюзій займалися багато дослідників. 

Основне питання, яке цікавить не тільки психологів, а й художників, - як на 

основі двомірного зображення, на сітківці відтворюється тривимірний видимий 

світ. 

Можливо, зорова система використовує певні ознаки глибини і 

віддаленості, наприклад, принцип перспективи, що передбачає, що всі 

паралельні лінії сходяться на рівні горизонту, а розміри об’єкта в міру його 

віддалення від спостерігача пропорційно зменшуються [4]. 

Розглянемо кілька прикладів. 
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Одна з найвідоміших оптико-геометричних ілюзій - ілюзія Мюллера-

Лайера. 

 

Ми провели дослідження серед учнів нашої школи, більшість з них, 

затвердили, що відрізок зі стрілочками назовні довший відрізка зі стрілочками, 

який направлений всередину. Насправді відрізки рівні. 

Оптичні ілюзії на дорозі. Зображення з ефектом оптичних ілюзій 

використовуються в деяких штатах США, як частина кампанії з боротьби з 

агресивним водіннями. Водій бачить намальовані об’єкти і думає, що на дорозі 

є бар’єр, він знижує швидкість, щоб переїхати через нього, хоча насправді це 

абсолютно рівна поверхня.  

Глядачеві ілюзії в одязі. Знання і правильне використання властивостей 

зорових ілюзій дозволяє підкреслити красу і досконалість правильної фігури, 

вдало розставити модні акценти на тій чи іншій частині тіла, а також надати 

фігурі певний візуальний ефект. 

Іноді трапляється так, що заповнене декором і деталями простір костюма 

здається більше, ніж рівне йому незаповнений. 

Тому, якщо людина не хоче привертати увагу до деякої частини своєї 

фігури, не треба обирати одежу з великим малюнком. 

Способи оптичної зміни простору кімнати. Вертикальні смуги: подовжують 

стіну, кімната здається завдяки цьому вище. Чим ширше смуги, тим сильніше 

ефект. Поперечні смуги розширюють стіни, але кімната становиться нижче. 

Великий малюнок вкорочує і зменшує кімнату. 

Маленьке приміщення справляє враження більш просторого, якщо 

використовуються шпалери з дрібним малюнком або однотонні шпалери, 

бажано світлих тонів. 

Поперечні смуги на підлозі: оптично роблять кімнату ширше і коротше. 
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Смуги в довжину на підлозі подовжують кімнату тим більше, чим ширше смуги 

і яскравіше їх колір. 

ВИСНОВОК 

Матеріал, представлений в роботі, розширює кругозір учнів, поповнює 

теоретичні знання і пояснює багато оптичні ілюзії. Геометричні ілюзії 

створюють багаті можливості для художників, фотографів, модельєрів. Однак 

інженерам і математикам доводиться бути обережними з кресленнями і 

підкріплювати очевидними точними розрахунками. 

У даній роботі ми показали, що наші окомірні оцінки геометричних 

реальних величин дуже сильно залежать від характеру і фону зображення. 

Помилки, що виникають в результаті оптичних ілюзій, можуть бути дуже 

великими. 

У процесі роботи над темою «Геометричні ілюзії» ми: 

 познайомилися з різними видами ілюзій; 

 провели тестування на сприйняття ілюзій серед учнів нашої школи; 

 зібрали колекцію оптичних ілюзій 

і прийшли до висновку: в математиці при вирішенні завдань можна 

спиратися тільки на креслення, треба всі свої висловлювання підтверджувати 

властивостями, аксіомами, теоремами.  
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В АРХИТЕКТУРЕ 

ГОРОДА  МАРИУПОЛЯ 

Аннотация:  Ни один из видов искусств так тесно не связан с геометрией 

как архитектура. Архитектурные произведения живут в пространстве, 

являются его частью, вписываясь в определенные геометрические формы. 

Кроме того, они состоят из отдельных деталей, каждая из которых также 

строится на базе определенного геометрического тела. Часто 

геометрические формы являются комбинациями различных геометрических 

тел. [4] 

Актуальность нашего  исследования в том, что архитектурные объекты 

являются неотъемлемой частью нашей жизни. Наше настроение, 

эстетическое восприятие мира зависят от того, какие здания и сооружения 

нас окружают. Мы решили исследовать то многообразие объектов, которое 

появилось в нашем городе и выяснить, какие из них наиболее полюбились 

жителям. Если раньше архитектурные конструкции представляли собой 

однообразные сооружения, то в настоящее время геометрические формы и 

современные технологии позволили разнообразить архитектурный облик 

города. 

Ключевые слова: Геометрические фигуры, архитектура, здания, 

сооружения, город. 

Abstract: None of the arts is so closely associated with geometry as architecture. 

Architectural works live in space, are part of it, fitting in certain geometric forms. In 

addition, they consist of individual parts, each of which is also built on the basis of a 

certain geometric body. Often, geometric shapes are combinations of different 

geometric bodies. 
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The relevance of our research is that architectural objects are an integral part of 

our life. Our mood, aesthetic perception of the world depends on what buildings and 

structures surround us. We decided to investigate the variety of objects that appeared 

in our city and find out which of them are most beloved by the inhabitants. 

Previously, architectural structures were monotonous structures, but now geometric 

forms and modern technologies have allowed to diversify the architectural 

appearance of the city. 

Key words: Geometric figures, architecture, buildings, constructions, city. 

Города, как и люди, имеют свое лицо. У каждого из них есть только ему 

присущие черты и своя неповторимая биография. 

Мариуполь входит в десятку крупнейших городов Украины, является 

важнейшим промышленным и экономическим центром страны.  

Мариуполь – город, имеющий большое историко-архитектурное наследие и 

сохранивший в его исторической части планировочную структуру конца 18 

века – регулярную застройку с лучевой системой улиц. В историческом ядре 

города сосредоточены основные памятники архитектуры местного значения – 

жилые дома со шпилем,  драматический театр,  водонапорная башня [1].   

Городом проводится постоянная работа по улучшению архитектурного 

облика города и его инфраструктуры. Формируются новые, реконструируются 

существующие зоны отдыха и оздоровления населения [1]. 

Мы решили  рассмотреть такой вопрос, как геометрия города и влияет ли 

она на его образ. Действительно ли геометрические фигуры, являясь 

идеальными объектами, находят свое наглядное воплощение в разнообразных 

архитектурных сооружениях? 

Чтобы наверняка доказать или опровергнуть эту гипотезу, мы решили 

провести анонимно социологический опрос по вопросам «Всё ли Вас 

устраивает в архитектуре нашего города?», «Какие архитектурные сооружения 

Вы хотели бы видеть в нашем городе?»,  «Какие геометрические фигуры и 

формы используются в архитектуре нашего города?», «Какие геометрические 

фигуры и формы делают здания более четкими и выразительными?», «Назовите 
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самое красивое здание нашего города»  В опросе приняли участие учащиеся 7-

А, 7-В, 7-Г, 11-А, 11-Б классов в количестве 85 респондентов. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, о том, что жителей 

Мариуполя частично устраивает архитектура нашего города и им хотелось 

бы видеть более современные сооружения. 

Изучая использованную литературу для подготовки данной работы, было 

приобретено много интересных знаний из истории архитектуры и геометрии, 

что еще раз убеждает в многогранности применения этой науки (геометрии) и 

необходимости ее изучения. 

В своей работе мы исследовали, какие геометрические фигуры и тела 

окружают нас, и убедились, сколько самых разнообразных геометрических 

линий и поверхностей использует человек в своей деятельности – при 

строительстве различных зданий, мостов, заборов и ограждений.  Пользуются 

ими не из простой любви к интересным геометрическим фигурам, а потому, что 

свойства этих геометрических линий и поверхностей позволяют с наибольшей 

простотой решать разнообразные  задачи.   

Мы убедились в том, что геометрия играет важную  роль в архитектуре. 

Геометрия - это замечательный инструмент, который помогает установить 

порядок и гармонию в нашей жизни, понять эстетическую красоту мира. 

Геометрия украшает архитектуру, придает ей строгость, индивидуальность и 

красоту [2]. 

В целом, все архитектурные сооружения города Мариуполя состоят из 

геометрических фигур и их совокупностей. Чаще встречается – 

параллелепипед, такую форму имеют все жилые дома и различные учреждения. 

Это объясняется в первую очередь тем, что такая форма более удобна для 

проживания, проще при строительстве [3].  

Но развитие строительной индустрии позволяет создавать здания более 

сложных,  интересных форм, придающих индивидуальность каждому объекту. 

Мы предполагаем, что применение разнообразных геометрических форм 

сделает город привлекательнее не только для жителей, но и для его гостей. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

- архитектурные сооружения города Мариуполя состоят из геометрических 

фигур и их совокупностей; 

- применение различных геометрических форм в архитектурных 

сооружениях даёт возможность изменить традиционную архитектуру города; 

- застройка города абстрактными, современными конструкциями сделает 

его более привлекательным. 

Благодаря данной работе, мы еще раз убедились, что геометрия имеет 

практическое значение в нашей жизни. Подтверждение этому мы нашли, изучая 

здания, находя в них различные геометрические фигуры. 

Практической значимостью исследования является расширение знаний в 

области геометрии, знакомство с архитектурой города Мариуполя, 

возможность использования результатов данной работы учителями на уроках 

геометрии. 

Словами великого французского архитектора, создателя архитектуры 

интернационального стиля, художника и дизайнера XX столетия Ле Корбюзье 

(1887-1965):  «Я думаю, что никогда до настоящего времени мы не жили в 

такой геометрический период. Все вокруг – геометрия» [2]. 

С мыслью Ле Корбюзье остается только согласиться.  

Проходят годы, века, но роль геометрии не меняется.  
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ЛЕНТА МЁБИУСА – ЗАГАДОЧНАЯ ФИГУРА 

Аннотация: Работа посвящена исследованию трёхмерной фигуры – 

ленты Мёбиуса. В ходе работы изучены свойства фигуры, проведена 

практическая работа. Рассмотрены варианты применения фигуры в 

жизни. 

Ключевые слова: лента Мёбиуса, топология, бесконечность, замкнутая 

кривая, односторонность, непрерывность. 

Актуальность: В современном мире все ресурсы ограничены, а 

потребности – безграничны. Для разрешения главного экологического 

противоречия, человечество ищет способы экономного использования 

ресурсов. Применение ленты Мёбиуса позволяет в обычной жизни 

применять необычные, нетрадиционные объекты с целью экономии 

ресурсов. 

Гипотеза: необычная односторонняя фигура лента Мёбиуса может быть 

использована в практической жизни с целью экономии ресурсов. 

Методы исследования: наблюдение, моделирование, эксперимент. 

В природе много загадочных вещей. К таким можно отнести и такой 

объект, как лента Мёбиуса. Что же это такое? Лента Мёбиуса (ещё 

называют лист Мёбиуса или петля Мёбиуса) — это трехмерная 

неориентируемая фигура с одной границей и стороной  (рис. 1). Она 

относится к топологическим объектам, то есть объектам непрерывным. 

Такие объекты изучает топология - наука, исследующая непрерывность 

среды и пространства.  
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Интерес вызывает уже само открытие ленты. Два математика, несвязанных 

между собой, открыли ее в одном и том же 1858 году. Этими открывателями 

были Август Фердинанд Мебиус и Иоганн Бенедикт Листинг. Лента Мебиуса 

является одной из самых необыкновенных геометрических фигур. Несмотря на 

ее необычность, ее легко сделать в домашних условиях (рис. 2). Некоторые 

считают, что эта загадочная геометрическая фигура - прообраз перевернутой 

восьмерки-бесконечности, на самом деле это неверно. Этот символ был введен 

для использования намного раньше, чем была открыта лента Мебиуса. Но 

сходность смысла этих фигур определенно есть. Граница листа Мёбиуса 

состоит из одной замкнутой кривой. 

Свойства фигуры 

1. Односторонность. Если взять ленту Мебиуса и начать закрашивать в 

любом ее месте и направлении, то постепенно вся фигура будет закрашена 

целиком, при этом фигуру не нужно будет переворачивать. 

2. Непрерывность. Каждую точку этой фигуры можно соединить с другой ее 

точкой, при этом ни разу не выходя за края ленты. 

3. Двусвязность (или двухмерность). Лента остается цельной, если резать ее 

вдоль. Из нее не получатся в этом случае две разные фигуры. 

4. Отсутствие ориентированности. Если представить, что человек мог бы 

идти по этой фигуре, то при возвращении в точку начала путешествия, он бы 

превращался в свое отражение. Путешествие по листу бесконечности могло бы 

продолжаться вечно. 

5. При помощи ножниц можно создать дополнительные необычные фигуры. 

Если разрезать ее вдоль по линии, удаленной от краев на равное расстояние, то 

получится закрученная «Афганская лента». А если полученную ленту 

разделить вдоль посередине, то образуются две ленты, взаимопроникающие 

друг в друга. А вот если склеить вместе две ленты Мебиуса вдоль границ, то 

выйдет другая удивительная фигура – бутылка Кляйна, но ее, к сожалению, 

нельзя сделать в обычном трехмерном пространстве.  Лист Мебиуса – 

неиссякаемый источник для творчества писателей, художников и скульпторов. 

http://www.calculator888.ru/encyclopedia/biografiya/moebius-august-ferdinand/
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На его свойствах основывались художественные вымыслы о возникновении 

Вселенной, устроенности загробной жизни, передвижении во времени и 

пространстве. Лист Мебиуса упоминали в своих произведениях Артур 

Кларк, Владислав Крапивин, Харуки Мураками и многие другие. 

Известным нидерландский художником-графиком Ма́урицем Э́шером был 

создан ряд литографий с использованием ленты. На наиболее известной его 

работе муравьи ползут по листу Мебиуса (рис. 3). 

Практическое использование ленты Мёбиуса 

1. В форме ленты Мебиуса сделан популярный аттракцион 

«Американские горки». Часто используют эту геометрическую фигуру 

ювелиры при создании дизайна драгоценностей. 

2. В начале 20 века Никола Тесла изобрел резистор Мебиуса, который 

противостоит потоку электроэнергии, не вызывая при этом 

электромагнитных помех. Он состоит из двух проводящих поверхностей, 

которые скручены на 180 ° и образуют ленту Мебиуса. 

3. Полоса ленточного конвейера (транспортирующей машины 

непрерывного действия) сделана в форме ленты Мебиуса. Такая 

поверхность позволяет увеличить срок использования ленты, так как ее 

изнашивание будет происходить равномерно. Используют форму ленты 

Мебиуса и при записи на непрерывную пленку. 

4. Лист Мебиуса применялся в матричных принтерах для продления 

срока годности красящей ленты. 

5. На основе ленты Мебиуса создано абразивное кольцо в механизмах 

для заточки, работает автоматическая передача. 

Ленту Мебиуса широко применяют в науке и промышленности. Она 

является источником для множества научных исследований и гипотез. 

Существует, например, теория, что ДНК – это часть листа Мебиуса. 

Исследователи в области генетики уже научились разрезать одноцепочную 

ДНК так, чтобы получить из нее ленту Мебиуса. Физики говорят о том, что 

оптические законы базируются на свойствах листа Мебиуса. Например, 
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отражение в зеркале – это своего рода передвижение во времени по 

аналогичной траектории. Есть научная гипотеза о том, что Вселенная – это 

гигантская лента Мебиуса. 

В настоящее время многие изобретатели пользуются свойствами данной 

ленты для проведения экспериментов и создания новых устройств. Лента 

Мебиуса продолжает вызывать стойкий интерес, не только у математиков и 

изобретателей, но и у обычных людей. Она вдохновляет деятелей искусства на 

создание загадочных произведений и фантастических теорий. Эксперименты с 

этой фигурой – увлекательное занятие, как для взрослого, так и для ребенка. Ее 

свойства нашли свое применение в науке, технике и в быту. Лента Мёбиуса - 

это занимательная математическая загадка, скрывающая в себе смысл 

идеалистического понимания устройства Вселенной. 

Вывод: Лента Мёбиуса – фигура, которая приносит пользу всему 

человечеству. Её воздействие на нашу жизнь можно изучать бесконечно. 
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школьникам увидеть мир профессий изнутри. Для этой цели был создан сайт 

«Профессии Мариуполя» 

https://ru.wikipedia.org/
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Все мы желаем иметь интересную жизнь и крепко стоять на ногах.  Но 

поскольку мы не владеем богатствами мира, нам необходимо иметь в будущем 

работу, которая и сможет нам обеспечить выполнение желаний. О профессиях 

мы слышим много и из разных источников, но чаще всего это теоретические 

сведения, и как на самом деле выглядит профессиональная деятельность на 

предприятии, мы представляем лишь благодаря  красивым картинкам, 

рекламным роликам и надуманным фильмам. Мы решили исправить положение 

и показать профессии внутри предприятия так, как их видят ученики школы. 

Основная задача нашего  исследования – получить достоверные данные о 

предприятиях Мариуполя, о профессиях, в которых нуждается наш город, о 

средней заработной плате специалистов по конкретным должностям, о 

функциональных обязанностях специалистов конкретных профессий. К тому 

же, результаты работы представляют собой  сбор ресурсов о профориентации и 

предложениях Вузов Украины. 

На сегодняшний момент Интернет – главный источник информации. Он не 

привязан к временным рамкам и конкретному местоположению, языковый 

барьер не существует, информация легко доступна.  Кроме того, именно он 

дает возможность не только прочитать или увидеть, но ещё и стать активным 

участником информационного рынка.  

Нашу работу мы начали с изучения предприятия  рекламного агентства 

(типографии) «Феникс». И первое, что мы сделали – это стали искать 

информацию, что такое типография, в Интернете. Тогда у нас и появилась идея, 

сделать проект в виде сайта. Сайт дает возможность интерактивного обучения и 

мультимедийного сопровождения, быстрого и лёгкого доступа к отобранным 

информационным ресурсам. Наш сайт создан на платформе WIX, имеет 

удобный интерфейс, простую структуру и он уникален среди аналогичных 

сайтов по профориентации, так как имеет направленность на конкретное 

предприятие. 

https://school55mrl.wixsite.com/profession
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 Wix.com — международная облачная платформа для создания и развития 

интернет-проектов, которая позволяет конструировать сайты и их мобильные 

версии на HTML5 c помощью инструментов drag-and-drop. Drag-and-drop — 

способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя при 

помощи манипулятора «мышь» или сенсорного экрана. 

 Расширять функциональность сайтов можно за счет приложений, 

разработанных Wix или сторонними компаниями. Сервис доступен на 11 

языках: английском, русском, французском, немецком, итальянском, 

испанском, португальском, польском, японском, корейском и турецком. Wix 

предоставляет сотни настраиваемых шаблонов веб-сайта, в которых можно  

добавлять новые функции и медиа, включая графику, галереи изображений, 

видео, шрифты и многое другое, менять стиль, цвета, тексты, фоновые 

изображения, кнопки и т. д.   

На главной странице сайта мы поместили информацию о том, что можно 

найти на сайте и как это сделать. На ленте ниже можно найти наше 

предприятие  и, нажав на картинку, выйти на страницу Общества с 

ограниченной ответственностью рекламного агентства «Феникс». 

 «Феникс» - предприятие, которое предоставляет полный спектр услуг по 

печати и размещению рекламы. Подробную информацию можно получить, 

перейдя по активной ссылке на сайт предприятия. А на нашем сайте мы 

показали  то, что на официальной странице не найдёшь. 

Прежде всего, это профессии, которые присутствуют в типографии. Нажав 

на картинку, мы можем прочитать информацию о выбранной профессии и 

посмотреть видеоролик или даже два, где тоже рассказывается о профессии или 

о том, что с ней связано. По ссылке мы можем вернуться на страницу 

предприятия и продолжить изучение. Мы увидим спектр услуг «Феникса», 

который выполняет самые разнообразные заказы от визиток до рекламных 

щитов,  легко найдём предприятие на карте города, узнаем адрес и телефоны. 

Ниже мы видим структуру предприятия, среднюю заработную плату и 

количество работников.  
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Но ярким моментом сайта является виртуальная экскурсия по типографии. 

Вы можете увидеть предприятие изнутри так, как его увидели мы. А если вы 

подведете курсор к нижней части фотографий, то сможете ещё и прочитать 

наши описания.  

Если всё это изучив, у вас возникнет интерес узнать больше о профессиях, 

тогда вам на следующую  страничку сайта «Узнать больше», где мы 

постарались подобрать самые интересные  ресурсы по профориентации. Здесь 

есть и атлас профессий, и рейтинги ВУЗов Украины, и тесты по 

профориентации, и интересные видео. 

Когда человек хочет найти работу, он идёт на «рынок труда», а когда он 

хочет правильно выбрать профессию, он должен пройти долгий путь от 

самопознания к истинной информации о профессиях и предприятиях. В своей 

работе мы постарались облегчить этот путь для себя и своих сверстников. 
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 

Анотація: В роботі проаналізовано основні  методи розв’язання  

диференціальних рівнянь та  детальні алгоритми  їх застосування на 

конкретних прикладах.  Розроблено  практичний аспект методів розв’язування  

диференціальних рівнянь, де представлені завдання та приклади необхідні для 

самостійного вивчення студентами теми «Розв’язування диференціальних 

рівнянь», а також низка тестових питань.  

Ключові слова: диференціальні рівняння, методи інтегрування,  алгоритм, 

практичний аспект, тестові завдання. 

Abstract: The paper analyzes the basic methods for solving differential equations 

and detailed algorithms for their application on specific examples. The practical 

aspect of the methods of solving differential equations is developed, which presents 

the tasks and examples necessary for students to independently study the topic 

"Solving differential equations", as well as a series of test questions. 

Keywords: differential equations, integration methods, algorithm, practical 

aspect, test tasks. 

Актуальність. Поняття, створені сучасною математикою, часто здаються 

дуже далекими від реального світу. Але саме з їх допомогою людям вдалося 

проникнути в таємниці структури атомного ядра, розрахувати рух космічних 

кораблів, створити весь той світ техніки, на якому засновано сучасне 

виробництво.  

Щоб вивчити яке - небудь явище природи або роботу машини, заздалегідь 

вивчають зв'язки між величинами, що їх характеризують. Потім отримані 

зв'язки виражають математично і приходять до системи рівнянь. Розв’язуючи ці 

рівняння або системи рівнянь, учені і інженери роблять висновки про те, як 

надалі розвиватиметься це явище або як працюватиме машина, що потрібно 

зробити, щоб отримати необхідні результати [4, с. 186]. 
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Ступінь досліджуваності проблеми. В наш час публікується багато 

наукових праць з теорії диференціальних рівнянь, оскільки питання складання 

та інтегрування диференціальних рівнянь на сьогодні не загубило своєї 

актуальності. З розвитком науково-технічного прогресу розвиваються та 

ускладнюються диференціальні рівняння, тому виникає потреба у пошуках 

більш зручного та компактного методу їх розв’язування. 

У зв'язку з цим виникає потреба в побудові загальної теорії 

диференціальних рівнянь, методи якої давали б можливість судити про 

властивості всіх роз в’язків будь-якого диференціального рівняння тільки за 

його аналітичною структурою і дозволяли б дати відповідь на питання про 

існування розв’язку із заданими властивостями [1, с.245]. 

Мета дослідження. Дослідження практичного аспекту методів 

розв’язування  диференціальних рівнянь та їх систем. 

Апарат диференціальних рівнянь широко використовується для побудови 

математичних моделей у самих різних областях: фізики, механіки, біології, 

економіці та ін. Особливо велике значення він має для вирішення 

різноманітних задач аналізу динамічних систем, зокрема, задач аналізу 

вихідних процесів і стійкості. При цьому теорія диференціальних рівнянь не 

тільки є інструментом для вирішення різних завдань, але й сама виявляється 

найчастіше об'єктом впливу з боку суміжних дисциплін. 

Аналітичні методи можуть застосовуватися лише до досить обмеженого 

класу задач теорії диференціальних рівнянь. Природним розвитком і 

доповненням аналітичних підходів є чисельно - аналітичні методи. Ці методи 

зберігають у собі основні риси аналітичних підходів, але при цьому 

розширюють їх новою концепцією проведення наближених розрахунків в тих 

випадках, коли точний розв’язок встановити не вдається, часто виявляється 

можливим одержати досить точне наближення для нього [2, с. 149]. 

Сутність дослідження. Тема розв'язання диференціальних рівнянь є 

широкою, вона потребує розробки та відкриття нових методів. Ми внесли свій 

вклад у систематизацію теорії диференціальних рівнянь, особливо звернули 
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увагу на наближені методи, зокрема, на аналітичні та чисельні, а також 

розробили практичні завдання, які можуть бути основою для подальшого, 

більш глибокого вивчення цієї теми. Необхідним є більш докладний виклад 

відомих чисельних та аналітичних методів розв'язання нелінійних 

диференціальних рівнянь. Володіння цими методами - фундамент знань 

професійного фахівця в галузі математичного аналізу. [3, с. 287] 

Основні висновки. Таким чином, математичні методи дослідження явищ та 

процесів, що відбуваються в природі та у живих організмах неможливо описати 

без диференційних рівнянь. Використання їх дає можливість одержати 

функціональну залежність між величинами та вивчити їх вплив на дані процеси 

(явища), що дуже важливо для науки. У дослідженнях за цим напрямом бракує 

методів точного чи наближеного розв'язку диференціальних рівнянь та їх 

систем. Тому вивчення та розвиток чисельних, аналітичних та чисельно – 

аналітичних методів їх розв’язування є важливим та актуальним для сучасних 

наукових досліджень. 
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SMART CITIES – МАЙБУТНЄ СЬОГОДНІ 

Анотація: Сьогодні місто переживає глобальну трансформацію. Розвиток 

потребує створення інфраструктури, що базується на інтелектуальних 

мережах. Технології повинні стати базою для нових міст і органічно 

інтегруватися у існуючі. Вирішити ці завдання можна завдяки концепції 

комплексного підходу Smart City.  

Ключові слова: розумне місто, технології, інтернет, концепції, 

компоненти. 

Abstract: Today, the city is undergoing a global transformation. Development 

requires the creation of an infrastructure based on intelligent networks. Technologies 

should become the basis for new cities and integrate organically into existing ones. It 

is possible to solve these problems thanks to the concept of integrated approach of 

Smart City. 

Key words: smart city, technology, internet, concepts, components. 

Зустрічаючи словосполучення «розумне місто», більшість малює в уяві 

футуристичні картинки з голлівудських фільмів: літаючі машини, штучний 

інтелект, голограми... Що ж робить місто «розумним» і які технології для цього 

застосовуються вже сьогодні?  

Розумне місто – поняття, у якого до цього часу немає однозначного 

визначення. Думки фахівців сходяться в тому, що розумне місто не слід 

розуміти у вузькому сенсі як місто, «напхане» технологіями. Тут технології – 

швидше засіб, інструмент для досягнення спільної мети – створення 

комфортного міського середовища [4].  

Розумне місто – містобудівна концепція інтеграції декількох інформаційних 

і комунікаційних технологій. Метою створення «розумного міста» є 

покращення якості життя за допомогою технології міської інформатики для 

підвищення ефективності обслуговування та задоволення всіх потреб. Ці 

технології дозволяють міської влади безпосередньо взаємодіяти з громадами і 

міською інфраструктурою, і стежити за тим, що відбувається в місті, як місто 
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розвивається, і які способи дозволяють поліпшити якість життя. За рахунок 

використання датчиків, інтегрованих в режимі реального часу, накопичені дані 

від міських жителів і пристроїв обробляються і аналізуються. Зібрана 

інформація є ключем до вирішення проблем неефективності [6].  

Іншими словами, найрозумніші міста світу – ті, що навчилися 

використовувати всі свої ресурси для підвищення якості життя населення.  

За оцінками ООН, до 2050 року 67% населення Землі будуть проживати в 

розумних містах. Вже зараз деякі мегаполіси світу перенаселені. 

Муніципалітети не завжди справляються з прибиранням сміття, постачання 

комунальних ресурсів і електроенергії від району до району неоднорідне і  т.д. 

Щоб надавати населенню якісні міські послуги, адміністрації все частіше 

впроваджують різні інформаційні системи.  

Властивості розумного міста  

Як і коли місто може «порозумнішати» до такого рівня? Місто з звичайного 

стає інтелектуальним і цифровим, як тільки практично всі громадські установи 

зв'язуються в єдину мережу з великими базами даних. Причому так, щоб з 

опорою на ці дані можна було збирати інформацію про користувачів сервісів, 

зберігати та аналізувати її, дистанційно управляти сервісами і прогнозувати 

різні ситуації. З боку громадянина для участі у всій цій схемі потрібні смартфон 

і доступ до Інтернету [2].  

І складно в це не повірити, якщо подивитися на те, які неймовірні 

технологічні рішення існують у просунутих містах сьогодні.  

Основні критерії оцінки цифрових міст:  

– мобільний зв'язок 4G;  

– велика кількість точок доступу Wi-Fi;  

– смартфони як універсальний засіб управління сервісами;  

– розумне паркування;  

– послуги з обміну автомобілями (каршерінг).  
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Вже зараз традиційні форми управління міськими та комунальними 

службами себе практично вичерпали і не задовольняють сучасним вимогам до 

логістики, безпеки та екології [1].  

Спробою вирішити весь комплекс цих проблем і стало створення концепції 

«smart city».  

 

 

Рисунок 1 – Концепція «smart city» 

На практиці виділяють 8 основних компонентів «розумного міста»: 

- Енергетика: автоматизована інтелектуальна енергомережа і гнучка 

розподільна система; інтелектуальна система обліку і регулювання попиту; 

інтеграція відновлюваних видів енергії; програмно-апаратний комплекс 

управління інтелектуальною енергомережею, енергоефективні будівлі і 

споруди. 

- Водопостачання: автоматизовані водозабір, водорозподілення, 

водовідведення та виявлення витоків; регулювання дощового стоку і 

паводкових вод в місті; інтелектуальна система обліку і регулювання попиту; 

програмно-апаратний комплекс управління водопостачанням. 

- Транспорт: контроль транспортних потоків і якості дорожнього покриття; 

збір плати за користування дорогами; інфраструктура зарядних станцій для 

електромобілів; програмно-апаратний комплекс управління дорожнім рухом і 

громадським транспортом. 

- Безпека: системи відеоспостереження, відеофіксації і забезпечення 

фізичної безпеки об'єктів інфраструктури; системи забезпечення виклику 
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екстрених оперативних служб; системи оповіщення; програмно-апаратний 

комплекс керування системами безпеки. 

- Послуги: електронні уряд, освіта, охорона здоров'я і туризм. 

- Інтеграція: єдиний інформаційний простір розумного міста, агрегуючий 

інформацію від об'єктів міської інфраструктури, системи управління і жителів. 

- Уряд: системи підтримки прийняття рішень, аналізу та прогнозування, 

управління інцидентами, надання державних та муніципальних послуг в 

електронному вигляді, публікації відкритих даних. 

- Жителі: користувачі об'єктів інфраструктури та інформаційних послуг; 

постачальники інформації в режимі «зворотного зв'язку» [3].  

На даний момент реальних втілень концепції «розумне місто» не так багато, 

подібні проекти реалізуються у деяких великих містах світу (наприклад у Відні, 

Барселоні, Нью-Йорку, Токіо, Шанхаї і Амстердамі, крім того, «розумні міста» 

створюються з нуля, лідером тут виступає побудоване в Південній Кореї місто 

Сонгдо) [5].  
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Микита Кузнецов, Євген Білий 

МАТЕМАТИКА В МЕДИЦИНІ 

Математика - наука о структурах, порядке и отношениях, которая 

исторически сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания 

форм реальных объектов.. Математика не относится к естественным наукам, но 

широко используется в них как для точной формулировки их содержания, так и 

для получения новых результатов. В медицинских образовательных 

учреждениях роль математики неприметна, поскольку во всех случаях на 

первый план, естественно, выдвигаются медицинские и клинические 

дисциплины, а теоретические, в том числе математика, отодвигаются на задний 

план,не учитывая, что математизация здравоохранения в мировом пространстве 

происходит стремительно. 

Математические методы 

       Математические методы в медицине-совокупность методов 

количественного изучения и анализа состояния и (или) поведения объектов и 

систем, относящихся к медицине и здравоохранению. Их применяют для 

описания биомедицинских процессов. Также они предназначены для выявления 

закономерностей, свойственных биомедицинским объектам, поиска сходства и 

различий между отдельными группами объектов. 

Статистическая совокупность 

     Медицинская статистика — отрасль статистики, изучающая явления и 

процессы в области здоровья населения и здравоохранения. 

     Основными задачами М.с, являются разработка специальных методов 

исследования массовых процессов и явлений в медицине и здравоохранении. 

С целью  выявления наиболее частой причины обращения студентов нашего 

колледжа к медсестре,  мною были изучены записи  амбулаторного журнала в 

период с сентября по ноябрь 2017 г. и с января по март 2018 г. 

сентябрь-ноябрь 2017 
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 № Причина обращения 
кол-во 

обращений 

% от общего 

кол-ва студентов 

 1 ОРВИ 70 14,3 

 2 Зубная боль  17 3,5 

 3 Носовое кровотечение 6 1,2 

 4 Боли в животе 14 2,9 

 5 Расстройство ЖКТ 78 16 

 6 Ушиб или вывих 52 10,6 

7 Головная боль 79 16,2 

8 Аллергия 5 1 

9 Ангина 18 3,7 

10 Глазные заболевания 4 0,8 

11 Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

9 

1,8 

12 Сахарный диабет 
1 

0,2 

13 Нервные расстройства 5 1 

14 Другие причины 52 10,6 

    

 Всего студентов 489  

На основании статистических данных делаем вывод - наиболее частая 

причина обращений студентов к медицинскому работнику в период с сентября 

по ноябрь-расстройство ЖКТ. В данный период необходимо обратить 

внимание на собственный рацион. 

январь-март 2018 

 № Причина обращения 
кол-во 

обращений 

% от общего 

кол-ва студентов 

 1 ОРВИ 139 29,1 

 2 Зубная боль   6 1,3 

 3 Носовое кровотечение  3 0,6 
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 4 Боли в животе  19 4 

 5 Расстройство ЖКТ 42 8,8 

 6 Ушиб или вывих  21 4,4 

7 Головная боль 54 11,3 

8 Аллергия отсутс. 0 

9 Ангина отсутс. 0 

10 Глазные заболевания отсутс. 0 

11 Заболевания сердечно-

сосудистой системы 

11 

2,3 

12 Сахарный диабет 
отсутс. 

0 

13 Нервные расстройства 7 1,5 

14 Другие причины 47 9,8 

    

 Всего студентов 478  

 

В медицине используются различные формулы, необходимые для расчёта 

процентного содержания того или иного вещества из общей совокупности, или 

определения оптимальной дозы определённого вещества для определённого 

человека (исходя из его возраста, физических параметров тела,иммунитета) и 

т.д. 

Пример: 

ФОРМУЛА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА РАЗВЕДЕНИЕ РАСТВОРОВ 

              

 

Vконц.- количество мл более концентрированного раствора (который 

необходимо развести) 

Vнеобх -необходимый объем в мл (который необходимо приготовить) 

С%необх - концентрация менее концентрированного раствора (того, который 
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необходимо получить) 

 Сисход- концентрация более концентрированного раствора (того, который 

разводим) 

   Заключение 

Наше небольшое исследование показывает, что математика-неотъемлемая 

часть медицины. Роль математики заключается в построении и анализе 

количественных математических моделей, в также в исследовании структур, 

подчинённых формальным законам. Все медицинские открытия должны 

опираться на численные соотношения. А методы теории вероятности (учёт 

статистики заболеваемости в зависимости от различных факторов) -  вещь 

достаточно необходимая для человечества.  

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
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ТЕНДЕНЦІЇ В ДИЗАЙНІ МОБІЛЬНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ 

Анотація: Дизайн мобільного додатка – перший крок до залучення свого 

клієнта. Якщо мобільний додаток не відповідає очікуванням клієнтів – це 

принесе компанії шкоди більше, ніж користі. 

Ключові слова: інтерфейс, додаток, дизайн, мобільний інтерфейс, 

навігація, користувач, анімація. 
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Abstract: Mobile app design is the first step in attracting your customer. If the 

mobile app does not meet customer expectations - it will bring the company more 

harm than good. 

Key words: іnterface, application, design, mobile interface, navigation, user, 

animation. 

Отже, тенденції в дизайні інтерфейсів в даний час: 

1 Спрощена навігація 

У спробі спростити навігацію багато додатків і веб-сайт зосереджені на 

створенні лінійної (або покрокової) навігації. Голосові інтерфейси (VUI) стають 

гарною альтернативою графічним інтерфейсам. Значне поліпшення процесу 

розпізнавання мови дозволило використовувати голосові команди для різних 

цілей. 

2 Усунення зайвого і поліпшення розуміння 

Дизайнери видаляють непотрібну інформацію (шум) і визначають 

пріоритетність релевантної інформації (сигнал), розміщуючи спочатку контент 

і розробляючи чітку візуальну мову. Потрібно бути готовим до оптимістичного 

дизайну з візуальною ієрархією і великими сміливими і сильними шрифтами, 

щоб залучити користувачів. 

3 Простий користувальницький інтерфейс 

Невеликі шматки інформаційної «карти» легко сортуються і адаптовані до 

переваг користувача, що з наявністю руху завжди є додатковою перевагою для 

дизайну додатків. 

4 Перехід й інші жести 

Інтерфейс, який використовує більш широкий, інтуїтивний набір жестів для 

UX матиме високий діапазон успіху [1]. 

5 Використання анімації для різних цілей 

Є два окремих типу анімації, які відіграють значну роль в UX дизайні – 

функціональні і емоційні анімації. 

Функціональна анімація – це тип анімації, який забезпечує ясність в 

інтерфейсі, використовується для спрощення процесу взаємодії з продуктами. 



157 
 

Функціональна анімація може полегшити користувачам виконання складних 

переходів [3]. 

У спробі створити більш людський досвід багато творців додатків додали 

емоційні деталі. Такі елементи не мають будь-якої функціональної мети. Вони 

використовуються для створення емоційного зв'язку з користувачами. 

 

Рисунок 1 – Використання анімації для оцінки досвіду. 

6 Посилення акценту на типографікі 

Як ми знаємо, кожна людина має свій власний почерк. Мобільні додатки 

також формують стратегію власних шрифтів з унікальним стилем. Роблять 

вони це за допомогою рухомих зображень, полігональних форм або випадкових 

стилів типографіки з акцентом на виборі креативних шрифтів [6]. 

7 Емоційно-інтелектуальний дизайн 

Відносини людини і машини завжди були більш емоційними, ніж 

раціональними. Ми щасливі, коли технологія допомагає нам досягти нашої 

мети і швидко починаємо злитися на комп'ютер, коли щось йде не так. 

Однією з важливих відмінностей між CUI і традиційними графічними 

інтерфейсами є те, як відчувають взаємодію з продуктами – діалогові 

інтерфейси роблять взаємодію більш людяною. 

8 Позитивна привабливість кнопок соціальних медіа 

Згідно з дослідженнями в соціальних мережах, очікувані мобільні додатки 

здаються неповними без кнопок соціальних медіа. Не важливо, чи то це бізнес-

додаток, то чи гра, або додаток для послуг і електронної комерції – кнопки 

соціальних медіа напевно будуть присутні на будь-якому екрані. 
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Рисунок 2 – Кнопки соціальних медіа 

9 Спрощена аутентифікація 

У спробі спростити процес багато додатків і веб-сайти додали креативні 

способи входу в систему, такі, як тимчасові паролі. 

Сьогодні багато пристроїв використовують різні способи біометричної 

аутентифікації в якості альтернативи паролів [7]. 

 

Рисунок 3 – Двухфакторна аутентифікація 

Але щоб створити відмінний користувальницький досвід, важливо 

пам'ятати про глобальну мету дизайнера – поліпшити життя людей [2].  

Необхідно прагнути до однієї спільної мети – зробити мобільні додатки 

більш доступними, привабливими і простими у використанні, так як 

сьогоднішні споживачі стають все більш залежними від своїх мобільних 

пристроїв, при будь-якому виді діяльності [5]. 
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https://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11466?page=1
https://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11466?page=1


160 
 

Key words: algorithm, binary search, interpolation search, iteration, array, 

sorting, function of random numbers. 

Задача организации быстрого поиска необходимой информации среди 

огромных объёмов данных является в наше время наиболее актуальной. 

Существуют различные алгоритмы поиска, которые зависят от способа 

организации структурированных данных.  

Основными видами поиска являются: последовательный (линейный), 

индексно-последовательный, бинарный (двоичный), интерполяционный. [2, с.1]   

При этом бинарный и интерполяционный алгоритмы поиска являются наиболее 

востребованными. 

Бинарный поиск предполагает поиск заданного элемента на упорядоченном 

множестве, который заключается в последовательном разбиении множества 

пополам и поиска элемента только в одной половине на каждой итерации. 

Поиск нужного значения среди элементов упорядоченного массива начинается 

с определения значения центрального элемента этого массива. Значение 

данного элемента сравнивается с искомым значение. Если искомое и 

центральное значения оказываются равны, то поиск завершается успешно. Если 

искомое значение меньше центрального или больше, то формируется массив, 

состоящий из элементов, находящихся слева или справа от центрального 

элемента. Затем поиск повторяется в новом массиве. [1, с. 164] 

В основе интерполяционного поиска лежит операция нахождения 

промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору 

известных значений. Интерполяционный поиск работает только с 

упорядоченными массивами. На каждом шаге вычисляется некоторая область 

поиска, которая, по мере выполнения алгоритма, сужается. Интерполяционный 

поиск вычисляет приблизительное расположение искомого элемента, 

ориентируясь на расстояние между искомым и текущим значением элемента. 

Область поиска определяется путем вычисления подобия расстояния между 

искомым значением и всей областью. [1, с. 165] 
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Для сравнения методов бинарного и интерполяционного поиска разработана 

программа на языке программирования C++, реализующая данные алгоритмы в 

массиве случайных чисел на примере поиска минимального, среднего и 

максимального значений в массиве из 32 000 элементов. Критериями сравнения 

являются: количество итераций и время, затрачиваемое на отработку.  

В программе массив данных заполнен случайными числами в диапазоне от -

1000 до 1000, после чего произведена сортировка полученного массива, так как 

это условие работы обоих методов. Затем выполнен поиск минимального, 

среднего и максимального значений. На рисунке 1 представлено объявление, 

заполнение, сортировка массива, объявление необходимых переменных и 

открытие пространства имён chrono.  

              

Рис. 1 – Объявление, заполнение, сортировка массива 

                                   

Рис. 2 – Функция реализации метода бинарного поиска 
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Рис. 3 – Функция реализации метода интерполяционного поиска 

Программа реализует две функции поиска – бинарным (рис. 2) и 

интерполяционным (рис. 3)  методами. Переменная iterCount сохраняет в себе 

количество итераций основного цикла. Переменные time_Start и time_End 

содержат время начала и конца обработки массива соответственно, при 

вычитании значений которых получено время работы функций. 

 

                   

Рис. 4 – Выполнение поиска бинарным методом 

 

 



163 
 

Рис. 5 – Выполнение поиска интерполяционным методом 

Анализ результатов выполнения программы: поиск бинарным методом (рис. 

4)  выполнен в среднем за 1407 наносекунд и 10 итераций, а интерполяционным 

методом (рис. 5) - за 1172 и 3 итерации. На основе рассмотренной задачи 

можно сделать вывод, что по исследуемым параметрам интерполяционный 

поиск превосходит бинарный. Кроме того, их существенным отличием является 

то, что с помощью алгоритма интерполяционного поиска можно искать не 

только числовые значения, но и текстовую информацию. 
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программирования С++ разработать компьютерную игру «Road Home». 

Ключевые слова: игра, аркада, разработка, программирование 

Abstract. Using an object-oriented programming language, develop a computer 

game called "Road Home" 

Key words: Game, arcade, development, programming 

Невозможно представить себе современную жизнь без компьютера, 

планшета или смартфона.  Большинство из нас использует компьютерную 

технику не только в профессиональной деятельности, а и играет в игры. 

Во время игр на компьютере или планшете, независимо от жанра, однозначно 
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тренируется внимательность, умение переключаться. Во что бы ни играл 

пользователь — «стрелялки», квесты, «Мемори», развивающие игры — ему 

нужно постоянно быть сосредоточенным, следить за изменениями на мониторе 

или планшете. Компьютерные игры — это большой объем внимания, навык 

воспринимать максимум информации за единицу времени.  

Разработанная игра «Road Home» относится к аркадным играм и 

предназначена для детей старше 5 лет. 

Аркада — игра, в которой игроку приходится действовать быстро, 

полагаясь в первую очередь на свои рефлексы и реакцию. Игровой процесс 

прост и не меняется в течение игры. Аркады характеризуются развитой 

системой бонусов: начисление очков, постепенно открываемые элементы игры 

и т. д. Этот жанр простой и увлекательный, он понравится любому человеку, 

любого возраста, именно он взят за основу. 

Сюжет игры «Road Home»: мальчик Юхак играл возле своего дома. Вдруг 

на него напали и усыпили. Проснулся Юхак в какой-то хижине. Не теряя 

времени, мальчик выбрался из домика и обнаружил себя в самой гуще леса, 

который находится возле его дома. Теперь, чтобы попасть домой, Юхаку 

необходимо найти выход из леса, не попадая на глаза опасным хищникам и 

духам, живущим в этом лесу. 

Концепция игры «Road Home» проста и незамысловата. Игрок, управляя 

персонажем, идет по лесу, собирая еду и убивая врагов (прыгая на них). За 

убийство врага начисляются очки, а пища пополняет здоровье, если главный 

герой пострадал. Для управления игрок использует кнопки "вверх", "вниз", 

"влево", "вправо". 

В игре существует 3 врага: 

1) лев - отнимает у игрока 10 единиц здоровья. За его убийство начисляется 

100 очков; 

2) призрак - отнимает у игрока 20 единиц здоровья. За его убийство 

начисляется 250 очков; 

http://www.kanal-o.ru/parents/10214
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3) минотавр - отнимает у игрока 30 единиц здоровья. За его убийство 

начисляется 500 очков. 

В игре существует 3 вида бонусов: 

1) морковь - пополняет здоровье игрока на 10 единиц; 

2) клубника - пополняет здоровье игрока на 15 единиц; 

3) черника - пополняет здоровье игрока на 25 единиц. 

На рис. 1 приведен пример игрового процесса. 

 

Рис. 1 – Игровой процесс 

Для реализации программного продукта выбран язык программирования 

C++, являющийся одним из самых популярных языков 

объектно – ориентированного программирования [3, c.30]. 

Средой разработки выбрана Visual Studio 2017, потому что она максимально 

соответствует поставленным задачам. 

Для построения и отображения графики, использована мультимедийная 

библиотека SFML, которая содержит ряд модулей для программирования игр, и 

приложений [1, c. 45]. 

Подводя итог, можно сказать, что созданная игра способствует развитию 

самых разных навыков у пользователя этим программным продуктом: логики, 

внимания, реакции. А для разработчика ценна тем, что в ходе работы над 

проектом были приобретены навыки создания объектно – ориентированных 

программ с представлением мультимедийных данных. 
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Анотація: У даній роботі був досліджено метод сортування Шелла, а 

також інші методи сортувань. Проведено порівняльний аналіз характеристик 

цих методів сортувань. 
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Abstract: In this paper, the method of sorting Shell was investigated, as well as 

other grouping methods. A comparative analysis of the characteristics of these 

sorting methods is carried out. 
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Сортування Шелла - це алгоритм сортування, що є вдосконаленим 

варіантом сортування вставками. Винайдено Д. Шеллом в 1959 році. 

Ідея сортування методом Шелла полягає в тому, щоб сортувати елементи 

знаходяться один від одного на деякій відстані d. Потім сортування 

повторюється при менших значеннях d, і в кінці процес сортування Шелла 

завершується при d = 1 (а саме звичайної сортуванням вставками) [2, с.154]. 

На рис. 1 зображений список, який складається з 9 елементів. 

 

Рисунок1 - Сортування з інкрементом 3 

https://www.youtube.com/watch?v=IghUVIL6okk&list=%20PLskEAOuS4gQMoAE68-71KRxQegr8rSw54
https://www.youtube.com/watch?v=IghUVIL6okk&list=%20PLskEAOuS4gQMoAE68-71KRxQegr8rSw54
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Ми використовуємо 3 в якості инкремента, кроку, кожен з яких відсортуємо 

вставками. Після завершення цих угруповань ми отримаємо список на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. - Сортування після кожного з подсписков 

Рис. 3 демонструє остаточну сортування вставками з використанням кроку 

 

  1 - іншими словами, стандартну сортування вставками. 

 

 

Рис. 3 - Сортування підсумкова вставками з інкрементом 1 

Зверніть увагу, що, завдяки проведенню попередніх угруповань підсписків, 

зараз ми скоротили загальну кількість операцій зсуву, необхідних для 

розташування елементів списку в правильному порядку.  

Сортування методом Timsort - це гібридний алгоритм сортування, що 

поєднує сортування вставками і сортування злиттям, опублікований в 2002 році 

Т. Петерсом. 

Основна ідея сортування методом Timsort полягає в тому. Що спеціальний 

алгоритм розділяє вхідний масив на подмассіви; кожен подмассів сортується 

звичайної сортуванням вставками; відсортовані подмассіви збираються в 

єдиний масив за допомогою модифікованої сортування злиттям [1, с.55]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Сортування методом Timsort 

Сортування методом Плавне сортування – це алгоритм сортування вибором, 

різновид пірамідальної сортування, розроблена Е. Дейкстрой в 1981 році                     

[1, с.64].  
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Алгоритм сортування працює в два етапи: 

1. Додаючи по одному, будується безліч куп Леонардо для всіх елементів 

(не більше O (log n) на кожен). 

 2. По черзі витягають максимальні елементи з побудованої структури 

(максимумом завжди буде корінь найправішій купи) і структура відновлюється 

необхідним чином (не більше O (log n) на кожен елемент). 

 

 

Рис. 5 - Сортування методом Плавне сортування 

Сортування методом Швидке сортування - широко відомий алгоритм 

сортування, розроблений англійським інформатики Ч. Хоаром, в 1960 році. 

Загальна ідея полягає в тому, щоб вибрати з масиву елемент, званий 

опорним. Це може бути будь-який з елементів масиву. Від вибору опорного 

елемента не залежить коректність алгоритму, але в окремих випадках може 

сильно залежати його ефективність. Порівняти всі інші елементи з опорним і 

переставити їх у масиві так, щоб розбити масив на три безперервних відрізка, 

наступні один за одним: «менші опорного», «рівні» і «великі». Для відрізків 

«менших» і «великих» значень виконати рекурсивно ту ж послідовність 

операцій, якщо довжина відрізка більше одиниці [1, с.68].   

Сортування методом Пірамідальне сортування - алгоритм сортування, що 

працює в гіршому, в середньому і в кращому випадку за Θ (n log n) операцій 

 

 

 

Рисунок 6 - Сортування методом Швидке сортування 

при сортуванні n елементів, впроваджена Дж. Уїльямсом в 1964 году. 

Алгоритм «сортування купою» активно застосовується в ядрі Linux [1, с.71]. 

Сортування пірамідою використовує бінарне Сортувальне дерево. 
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Сортувальне дерево - це таке дерево, у якого виконані умови: кожен лист 

має глибину або d, лібом d-1, d - максимальна глибина дерева; значення в будь-

якій вершині не менш значення її нащадків. 

Зручна структура даних для сортують дерева - такий масив Array, що                

Array [0] -  елемент   в   корені,   а  нащадки  елемента  Array [i]   є  Array [2i + 1]    

і  Array [2i + 2]. 

 

 

 

Рисунок 7 - Сортування методом Пірамідальне сортування 

Щоб порівняти швидкодію алгоритмів на довільних, неможливо 

упорядкованих даних був зроблений порівняльний експеримент.  

 

 

 

Рисунок 8 - Робота на звичайних  

даних 

 

 

 

Рисунок 9 -  Незалежні 

відсортовані групи рівного розміру 

 

 

 

Рисунок 10 -  Відсортовані групи 

різних розмірів, обмежений діапазон 

значень 

 

 

 

Рисунок 11-  Довільні 

перестановки 

Підбиваючи підсумки можна сказати, що абсолютним лідером став Timsort - 

дає помітне прискорення при збільшенні ступеня упорядкованості даних і 

працює на рівні Швидкого сортування в звичайних випадках. Не дарма його 

визнано і вбудовао в Python, OpenJDK і Android JDK. 

Про Плавне сортування в мережі досить небагато інформації через 

складність ідеї і суперечну продуктивність він скоріше є алгоритмічним шиком, 

ніж застосовним методом. 
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Поява Shellsort в даному тесті є досить спірним моментом, тому що його 

асимптотична складність дещо більше, ніж у інших двох алгоритмів. Але у 

нього є дві великі переваги: простота ідеї і алгоритму, яка дозволяє майже 

завжди обходити Плавне сортування за швидкістю роботи і простота                  

реалізації - працюючий код займає всього пару десятків рядків, в той час як 

хороші реалізації Timsort і Smoothsort вимагають більше сотні рядків. 
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Сучасний період розвитку суспільства характеризується посиленням ролі 

інформації і знання, інтенсивним розвитком технологій, інформатизацією усіх 

сфер людської життєдіяльності, зокрема освітньої галузі.  
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Інформатизація практично у всіх сферах людської діяльності є глобальною 

тенденцією світового розвитку. У світі складається глобальне інформаційне 

суспільство, єдність якого забезпечено інформаційними технологіями. 

Стратегічним завданням України на даному історичному етапі є 

повномасштабне входження в це суспільство як його повноправного учасника. 

 Істотна роль в інформатизації суспільства належить інформатизації освіти. 

Інформатизація освіти це науково-практична діяльність, спрямована на 

застосування комп'ютерних технологій для збору, зберігання, обробки і 

поширення інформації, що забезпечує систематизацію наявних і формування 

нових знань в сфері освіти для досягнення психолого-педагогічних цілей 

навчання і виховання. 

За даними ООН, кожна десята людина на планеті має інвалідність, а близько 

25 % страждають на хронічні захворювання. У світі відзначена стійка тенденція 

до збільшення кількості осіб з інвалідністю, яка кожного року зростає в 

середньому на 10 %. Особливе занепокоєння викликає збільшення частки дітей 

з особливими потребами. В Україні упродовж останніх двадцяти років рівень 

дитячої інвалідності збільшився майже в чотири рази, і за невтішними 

прогнозами продовжуватиме зростати. Основними причинами збільшення 

кількості дітей з особливими потребами є погіршення умов життя, високий 

відсоток захворювань серед батьків, погіршення екологічної стану, низький 

рівень культури здоров’язбереження серед населення та ін. 

Діти з особливими потребами наразі є найбільш соціально незахищеним 

осередком в країні. Тенденція збільшення їх кількості, недостатність доступних 

форм навчання, адекватних потребам і можливостям дітей даної категорії, 

дозволяє зробити висновок про певну недосконалість соціальної й освітньої 

політики по відношенню до дітей з порушеннями розвитку, та необхідність 

пошуку ефективних шляхів надання їм психолого-педагогічної допомоги, 

альтернативних способів здобування освіти, самореалізації та інтеграції в 

систему суспільних взаємовідносин, зокрема шляхом інклюзивного навчання.  
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Людство неминуче вступає в інформаційну епоху. Фахівці вважають, що у 

світі розпочалося сторіччя інформатизації. Інформатизація відбувається в усіх 

сферах людської життєдіяльності, зокрема в освітній галузі. Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій відкриває широкі можливості для 

покращення якості освіти, її відкритості й доступності, що є особливо 

значущим для дітей з особливими потребами.  

Взагалі ІКТ можна визначити як сукупність різноманітних технологічних 

інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу 

комунікації та створення, розповсюдження, збереження та управління 

інформацією. Під цими технологіями розуміють комп’ютери, мережу Інтернет, 

радіо- та телепередачі, а також телефонний зв'язок. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій може стати 

суттєвим чинником позитивних змін у навчанні дітей з особливими потребами, 

адже вони відкривають широкі можливості для покращення якості освіти, її 

доступності. Як зазначено в одному з документів ЮНЕСКО, сучасний рівень 

розвитку ІКТ значно розширює можливості для викладачів та студентів, 

спрощуючи доступ до освітніх та професійних даних і відомостей; покращує 

функціональні можливості та ефективність управління засобами навчання; 

сприяє інтеграції національних інформаційних освітніх систем у світову 

мережу; сприяє доступу до міжнародних інформаційних ресурсів в галузі 

освіти, науки і культури [1, с. 137]. 

 Зі зростанням уваги до інклюзивної освіти, зростає актуальність 

впровадження інформаційних технологій в освіті, як допоміжного засобу у 

навчанні дітей з особливими освітніми потребами. 

Можна виокремити три основні шляхи використання ІКТ в інклюзивній 

освіті:  

- у компенсаційних цілях (використання ІКТ в якості технічної допомоги, 

підтримки, часткової компенсації або заміщення відсутніх природних функцій, 

що дозволяє студентам з особливими потребами повноцінно залучатись до 

процесів спілкування й взаємодії);  
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- у комунікаційних цілях (допоміжні прилади і програмне забезпечення,  

альтернативні форми зв’язку, що полегшують або уможливлюють комунікацію 

у більш зручний спосіб, специфічний для кожного виду функціонального 

обмеження);  

- у дидактичних цілях (сприяють диференціації, задоволенню 

індивідуальних потреб, особистісному розвитку дітей з особливими потребами, 

розкриттю їх здібностей, повноцінній інклюзії, включенню в освітнє й 

суспільне середовище). 

Можливість використання ІКТ у дидактичних цілях зумовила потребу 

перегляду традиційних підходів до навчання, започаткувавши нову віху в 

освітніх перетвореннях. Інноваційні технології привнесли різноманіття 

педагогічних стратегій для навчання дітей з особливими потребами, ставши 

реальним інструментом упровадження інклюзивної освіти. Для сприяння 

особистісному розвитку, освітні ініціативи в рамках інклюзивного підходу з 

використанням ІКТ повинні бути спрямовані на задоволення індивідуальних 

потреб, розкриттю індивідуальних здібностей, розвитку прийнятних для 

кожного студента індивідуальних ефективних освітніх стратегій.  

Обізнаність щодо різних видів засобів ІКТ, способів і шляхів їх 

використання відкриває нові перспективи як для студентів з особливими 

потребами, так і для викладачів [2, с. 76]. Для ефективного впровадження ІКТ в 

інклюзивну освіту необхідно забезпечити належний рівень ІК-компетентності 

педагогічних працівників, їх готовності до розроблення інноваційних методів 

навчання, оновлення існуючих підходів для реалізації концепції інклюзивної 

освіти з використанням ІКТ, що вимагає подальших ґрунтовних наукових 

розвідок. 

Отже, використання інформаційних технологій є вимогою часу у сфері 

освіти і необхідністю при запровадженні інклюзивного навчання, адже діти з 

особливими освітніми потребами змушені користуватись допоміжними 

приладами у процесі навчання.  Таким чином, ІКТ дозволять студентам з 
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особливими потребами повноцінно включитися в освітній процес, розвивати 

прийнятні для них індивідуальні ефективні освітні стратегії. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Запорожченко Ю.Г. Використання засобів ІКТ для підвищення якості 

інклюзивної освіти / Ю.Г. Запорожченко // Інформаційні технології в освіті. - 

2013. – № 15. – С. 138-145. 

2. Запорожченко Ю.Г. Використання засобів ІКТ у дистанційному навчанні 

учнів з функціональними обмеженнями / Ю.Г.Запорожченко // Інформаційні 

технології в освіті. – 2013. – № 16. – С. 75-82. 

3. Міщик Л. І. Інклюзивна освіта як умова соціалізації дітей- інвалідів у 

процесі навчання / Л. І. Міщик // Соціально-педагогічна робота в закладах 

освіти інклюзивної орієнтації : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 

Хмельницький, 27 квітня 2012 р. / Хмельницький ін-т соц. технологій 

відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна». – Хмельницький, 2012. – 

С. 122–125. 

 

ІНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИКА 

Олексій Корчевий 

Валентина Ількевич 

(Маріуполь) 

Олексій Корчевий 

КВАНТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК 

Анотація: Квантова фізика пропонує абсолютно новий спосіб захисту 

інформації. Уже створені квантові комп'ютери, і квантовий зв'язок дозволяє 

шифрувати інформацію за допомогою фотонів - елементарних частинок та  

забезпечує набагато більший рівень секретності. Це дуже великий плюс 

особливо в сучасному світі, коли кіберзлочинність зростає з кожним днем 

Ключові слова: квантовий комп'ютер, квантовий інтернет, квантовий 

зв'язок, квантовий мобільний телефон, квантова криптографія  



175 
 

Abstract. Quantum physics offers an entirely new way of protecting information. 

Quantum computers have already been created, and quantum communication allows 

you to encrypt information with elemental particles and provides a much higher level 

of secrecy. This is a very big plus especially in the modern world, when cybercrime is 

increasing day by day 

Key words: quantum computer, quantum Internet, quantum communication, 

quantum mobile phone, quantum cryptography 

Чи є межі розвитку комп'ютерної індустрії? З урахуванням його темпів за 

останні півстоліття мимоволі складається досить райдужне враження про 

перспективи подальшого вдосконалення інформаційних технологій. Адже ще в 

середині 1980-х американський фізик, Нобелівський лауреат Річард Фейман 

стверджував: «Схоже, що закони фізики не представляють ніякої межі 

зменшення розміру комп'ютерів аж до того, що біти стануть завбільшки з атоми 

і панувати почне квантова поведінка» [3].  

Перспективну ідею використання квантових комп'ютерів в області 

комунікації подав в 1991 році британський вчений Артур Екерт, фахівець з 

квантової фізики і криптографії, який продемонстрував на папері, яким саме 

чином феномен квантової заплутаності може служити для досягнення 

небувалого рівня безпеки в справі шифрування повідомлень. Мова йде про те, 

що один з двох пов'язаних фотонів передається на далеку відстань, де взаємодіє 

з третьої часткою, причому стан цього третього фотона передається не тільки 

другому, з яким він безпосередньо зустрічається, але й миттєво 

«телепортується» до його близнюка, фотона №1. Завдяки цій властивості 

досягається передача секретних повідомлень, тому що буквально виключає 

можливість перехоплення відомостей третьою особою [1, c.68]. На рис.1 надана 

не найпростіша для розуміння схема пристрою квантового інтернету. 

Що ж таке квантовий зв'язок? Спрощено пояснюють це явище як зв'язок 

різних квантових характеристик. Він зберігається навіть тоді, коли частки 

рознесені один від одного на велику відстань. Принцип квантової зв'язку 

полягає в кодуванні і захисту існуючих звичайних каналів передачі даних.  
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Найперший протокол квантової криптографії був отриманий в 1984 р. 

 

Рис.1 – Схема пристрою квантового інтернету 

Сьогодні ця технологія успішно використовується в банківській сфері. 

Квантова лінія зв'язку здійснюється на стандартному оптоволоконному кабелі. 

Некомерційна дослідницька організація Баттельскій меморіальний інститут, 

проводить обмін інформацією між відділеннями в США і в Ірландії 

використовуючи квантову заплутаність. З їх допомогою кодується інформація і 

відправляється адресату. Теоретично будь-яка спроба втручання залишить слід. 

Квантовий ключ зміниться відразу ж, і хакер, що почав спробу, отримає 

безглуздий символьний набір. Тому всі дані неможливо перехопити або 

скопіювати. Супутник допоможе вченим тестувати розподіл ключа між 

наземними станціями і самим супутником. 

Китай першим протестував квантове шифрування для передачі даних з 

супутника. 10 серпня 2016 року китайські вчені змогли успішно передати дані з 

застосуванням технології квантового шифрування. Технологія квантового 

шифрування дозволила досягти швидкості передачі даних «на 20 порядків 

вище», ніж якби для цієї мети застосовувалося оптоволокно, прокладене з 

космосу. При цьому для генерації і передачі на Землю 300 Кбіт зашифрованої 

інформації у китайських вчених було лише одне 10-хвилинне вікно, в рамках 

якого супутник пролітав над територією країни. 

https://itc.ua/wp-content/uploads/2017/11/7-6.jpg
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Вчені з Австралії розробили основу для квантового інтернету. Вони 

запропонували інший спосіб зберігання квантового стану. У його основі лежить 

ербій – іон рідкоземельного елемента, квантові властивості якого дозволяють 

йому передавати-приймати дані за допомогою хвилі довжини 1550 нм (як і в 

сучасних волоконно-оптичних системах). 12 вересня 2017 року група 

дослідників з Австралійського національного університету розробила 

легований іонами ербію кристал, який може стати оптимальним матеріалом для 

побудови глобальної телекомунікаційної мережі. Іони ербію в кристалі можуть 

зберігати квантову інформацію протягом секунди – в 10000 разів довше, ніж 

дозволяють вже відомі методології зберігання. Технологія може 

застосовуватися для оптичного зв'язку між твердотільними квантовими 

обчислювальними пристроями, підключеними до квантового інтернету або 

працювати як квантове джерело світла [4, с. 25]. 

Квантова криптографія для мобільних пристроїв – надзвичайно надійний в 

теорії метод захисту каналів зв'язку від підслуховування, однак на практиці 

реалізувати його поки досить важко. На обох кінцях каналу повинна бути 

встановлена складна апаратура – джерела поодиноких фотонів, засоби 

керування полярізацією фотонів та чутливі детектор  ри.  

Вчені з Брістольського університету запропонували схему, за якою складне 

обладнання необхідно тільки одному з учасників переговорів. Другий лише 

модифікує стан фотонів, кодуючи цим інформацію, та і відправляє їх назад. 

Апаратуру для цього можна розмістити в кишеньковому пристрої. Для рішення 

проблеми орієнтації обладнання виміри проводяться в випадкових напрямках,  

при розшифровці будуть враховуватися тільки напрямки, які збігаються. 

Автори називають метод «Незалежним від системи відліку квантовим 

розподілом ключів». 

У Казані випробували квантовий телефон та представили на початку 2017 

року квантову мережу, що складається з чотирьох вузлів, і провели її 

випробування, зокрема, використовуючи її як телефон, який неможливо 

прослухати. В рамках випробувань по каналах мережі передавалися файли і 
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різні команди, потім для тестування аудіозв'язку мережу використовували в 

якості телефону.  

Підводячи підсумок, можна сказати, що практична реалізація квантових 

ліній зв'язку – це квантова криптографія. Технологія квантового шифрування 

вирішує багато питань безпеки і знайде застосування перш за все в сферах з 

високим грифом секретності. Так що світовий ринок зв'язку на порозі 

грандіозних змін. 
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Abstract: Using an object-oriented programming language, develop a computer 

game called « The Mystery of Dr. Hobbs» 

Key words: Game, fun, recreation, entertainment, development, programming. 

В наши дни человеку трудно представить свою жизнь без умных устройств, 

таких как смартфон, планшет или ноутбук. С их помощью людям удается 

делать многие вещи: звонить, делать заметки, отправлять сообщения, 

пользоваться Интернетом, работать с электронными документами, пользоваться 

различными приложениями и прочее. Но иногда человеку становится скучно в 

ожидании чего-либо и, он начинает думать, чем себя занять. Вроде бы и работы 

нет никакой, и все интересные видео закончились, но все же хочется чем-то 

занять себя. И вот тогда на помощь приходят игры. Существует большое 

количество игр в различных жанрах, как для смартфонов и планшетов, так и 

для персональных компьютеров. Но не все игры способны не только развлечь 

пользователя, но и развить в нем такие навыки, как логическое мышление и 

аналитический склад ума, а также структурировать мысль. Чего не скажешь про 

компьютерную игру «The Mystery of Dr. Hobbs», в которой игроку необходимо 

просчитывать свои шаги наперед, прежде чем сделать какое-либо действие. Эта 

игра предназначена для приятного времяпровождения во время отдыха за 

компьютером. 

Жанр платформер – игра, в которой основной чертой игрового процесса 

является прыганье по платформам, лазанье по лестницам, собирание предметов, 

уничтожение врагов и прочее. Игровой процесс постепенно начинает 

усложняться с переходом на новые уровни. В таких играх присутствуют 

предметы, называемые пауэр-апами (бонусами), наделяющие управляемого 

игроком персонажа особой силой, которая обычно иссякает со временем (к 

примеру: силовое поле, ускорение, увеличение высоты прыжков). Помимо 

бонусов, также иногда можно встретить коллекционные предметы и оружие, 

которые собираются обычно простым прикосновением персонажа и для 

применения не требуют специальных действий со стороны игрока. Противники 

же всегда многочисленные и разнородные, обладают примитивным 
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искусственным интеллектом, стремясь максимально приблизиться к игроку, 

либо не обладают им вовсе, перемещаясь по круговой дистанции или совершая 

повторяющиеся действия. Этот жанр довольно увлекательный, он понравится 

любому человеку, любого возраста, поэтому именно он и взят за основу. 

Сюжет игры «The Mystery of Dr. Hobbs»: правительство одной из мощных 

мировых держав узнает о том, что некий доктор Хоббс замышляет заразить всю 

планету опасным ядовитым веществом, если ему не перечислят на счет 

крупную сумму денег. По секретным данным становится известно, что в 

заброшенной еще 50 лет назад шахте расположена лаборатория Хоббса и там 

же это ядовитое вещество. Наш персонаж – лучший спец агент мирового 

уровня, которого и отправляют в это место. Его задачей является 

проникновение в лабораторию и изъятие ядовитого препарата, с целью 

спасения мира от потенциальной угрозы. Шахта напичкана большим 

количеством ловушек и роботов, которые защищают вход в лабораторию, 

поэтому нашему герою предстоит хорошенько попотеть, чтобы выполнить это 

нелегкое задание… 

Концепция игры «The Mystery of Dr. Hobbs» состоит в том, что персонаж 

ходит по платформам и различным сооружениям, собирая кристаллы и убивая 

врагов. Задача состоит в прохождении уровней один за другим и достижении 

главной цели. 

Постепенно динамика игры будет увеличиваться, уровни становиться 

сложней, а роботы- умней. Для управления персонажем игрок должен 

указывать направления движения (влево, вправо, вверх), нажимая на клавиши 

Left, Right, Up соответственно, а также совершать дополнительные действия, 

такие как прыжок, выстрел, приседание, поднятие на лестницу и т.д., нажимая 

на клавиши Up, Down, Space, Ctrl, Shift. 

В игре существует 3 вида бонусов:  

1) Аптечка – увеличивает количество здоровья персонажа на 20% (если оно 

не >=100). Появляется в определенных местах. 
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2) Кристаллы – необходимы игроку для прохождения на следующий 

уровень. Появляются в случайных местах. 

3) Материалы – золото и металлические пластины, необходимые для 

усиления брони персонажа. Появляются в определенных местах. 

Каждый уровень имеет определенный размер, за пределы которого игрок не 

может выйти. На нем в некоторых местах присутствуют препятствия в виде 

ловушек и роботов различной сложности. Если игрок столкнется хотя бы с 

одним из вышеперечисленных препятствий, то игрок погибнет, а игра будет 

окончена. Если игрок уничтожит одного из роботов, то ему будут начислены 

специальные очки, и он сможет пройти дальше. 

На рис.1 приводится пример игрового процесса. 

 

Рис.1 – Игровой процесс 

Для реализации программного продукта выбран язык программирования 

C++, который является одним из самых мощных и популярных языков 

объектно – ориентированного программирования [3, c.30]. 

Средой разработки выбрана Visual Studio 2017, потому что она максимально 

соответствует поставленным задачам. 

Для построения и отображения графики, использована мультимедийная 

библиотека SFML, которая содержит ряд модулей для программирования игр, и 

приложений [1, c. 45]. 
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Для создания внутри игровой графики использована программа Adobe 

Photoshop. Программа, предназначенная для создания растровых изображений. 

Подводя итог, можно сказать, что созданная игра поможет нам развлечься, 

расслабится, скоротать время. 
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В современном мире информация обретает все большую и большую 

ценность, она определяет ценность компаний и их разработок перед другими. И 
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одна из важнейших задач – это защита этой информации от посторонних лиц, и 

даже если она и попадет в чужие руки, то она не должна быть расшифрована. 

Эти задачи и решает криптография. Однако безопасность информации это не 

только удел больших компаний и корпораций, она уже давно стала 

неотъемлемой частью жизни и для обычных пользователей. Ведь никому не 

захочется, чтобы кто-то получил доступ к вашим важным и личным данным, 

поэтому криптография так важна – она используется повсеместно: от 

сохранения важнейших данных крупнейших корпораций и до шифрования 

вашего разговора по телефону. 

В работе описаны основные криптографические примитивы, основные типы 

шифров, проанализированы виды одних из самых распространенных шифров 

(RC4, Salsa20, DES, AES) их проблемы и преимущества, различные режимы 

шифрования (ECB, CBC, CFB, OFB, CTR). 

В конечном итоге: криптография - это перспективная и важная область для 

которой нужны квалифицированные специалисты, которые будут иметь знания 

не только в программировании, но и в фундаментальных науках для 

возможности реализации и оптимизации новых задач вопросов 

информационной безопасности. Специалисты с такими знаниями востребованы 

сейчас, и просто будут необходимы в будущем. 
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В наше время все чаще начинают пользоваться большой популярностью 

мобильные приложения. Это связано с тем, что, в отличии от настольного ПК 

или ноутбука, пользоваться мобильным телефоном значительно удобнее. 

Ну, а раз есть пользователи мобильных телефонов, значит должны быть и 

программы для этих устройств, ведь в нашем понимании мобильный телефон 

это уже далеко не просто устройство для совершения звонков, а настоящий 

карманный компьютер! 

И вот тогда на помощь приходят программисты, которые и пишут эти 

самые приложения для смартфонов. 

Для разработки мобильного ПО этим программистам необходимо знать 

математику, без которой приложение не будет работать и выполнять свои 

целевые задачи. На ней базируется реализация программного кода и принцип 

работы всего приложения. 

Сферы, в которых широко используется математика: 

- Финансовая сфера (Случайные события, Основные формулы 

комбинаторики, Повторные независимые испытания, Временные ряды и 

прогнозирование); 

- Базы данных (Методы, используемые при поиске и сортировке, 

Множества и операции над ними, Представление множеств и отношений в 

программах и Характеристический вектор множества); 
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- Математические модели (Законы и принципы подобия из математического 

анализа, Уравнения гиперболического и параболического типов и Частные 

производные из дифференциальных уравнений); 

- Графика (Точки и Отрезки, Действия над векторами и матрицами, Особые 

виды матриц); 

- Игры (Скалярные и векторные произведения, Отражения матрицы, 

Скалярные манипуляции, Вектора и Косинус, синус и тангенс). 

Как мы видим, математика просто необходима для различных сфер 

деятельности. Если изучать только отдельные области математики, то 

образование программиста не будет полным. Впрочем, в какой сфере 

программирования работать решать только вам, но, даже если вы не планируете 

принимать непосредственное участие в разработке программ для научных и 

математических нужд, знания по математике могут пригодиться как минимум 

для уменьшения объема хранимых данных или прогнозирования. Кроме этого 

математика хорошо структурирует мысль, развивает логическое мышление и 

аналитический склад ума. 
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АНАЛІЗ КРИПТОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ    ТА 

СУЧАСНИХ ВИМОГ ДО НИХ 

Анотація: У статті розглянуто сучасні симетричні та асиметричні 

методи криптографічного захисту інформації. 

Ключові слова: захист інформації, криптографія, методи 

криптографічного захисту інформації, симетричне шифрування, асиметричне 

шифрування. 

Abstract: In the article contemporary symmetric and asymmetric methods of 

cryptographic information protection. 

Key words:  information security, cryptography, cryptographic information 

security methods, symmetric encryption, asymmetric encryption. 

Інформаційна безпека стала дуже важливим аспектом сучасних  систем 

зв‘язку. Необхідність використання глобальної мережі Інтернет як  середовища 

зв‘язку між територіально віддаленими користувачами  комп‘ютерних систем 

створює постійний ризик для користувачів стати  жертвами крадіжки 

переданих повідомлень. Тому актуальним є створення нових або модифікація 

існуючих алгоритмів шифрування з метою підвищення криптостійкості таких 

алгоритмів, але з обов‘язковою умовою збереження їх швидкодії.  

Процес шифрування передбачає узгодження ключа між  користувачами і 

використання його в процесі обміну та шифрування даних. Технічна 

особливість шифрування така, що зловмисник, не маючи унікального ключа, 

який використовувався користувачами, не зможе  отримати миттєвий доступ до 

інформації.   

Шифрування буває симетричним і асиметричним. Кожне з них має  свої 

переваги та недоліки.   

У ході симетричного шифрування використовується лише один ключ,  

заздалегідь відомий двом користувачам. Перевагою даного виду  шифрування є 

те, що швидкість створення зашифрованого документу та його відкриття займає 

небагато часу, а ось недоліком є те що, симетричне шифрування передбачає 
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використання захищеного каналу зв‘язку для передачі ключа між 

користувачами.  

При асиметричному шифруванні використовуються два ключі –  

відкритий і секретний. Відкритий ключ використовується для зашифровки 

повідомлення, а для розшифровки – секретний. Асиметричне шифрування  має 

перевагу в тому, що використовується два ключа в загальному вигляді  схеми, а 

це створює достатньо надійний захист інформації. Але недоліком цього виду 

шифрування є низька швидкодія через складну реалізацію та велику кількість 

обчислень. Тому проблема забезпечення високої швидкодії алгоритмів 

шифрування пояснює більшу поширеність симетричних алгоритмів. Фактично, 

асиметричні алгоритми використовуються лише для передачі ключів 

шифрування, які потім використовуються у симетричному шифруванні. Однак, 

блокові симетричні шифри, які забезпечують високий рівень стійкості, є 

надлишково складними в реалізації, тому доцільно їх полегшення шляхом 

зменшення складності криптографічних перетворень. Підвищена таким чином 

швидкодія шифрування надає змогу використовувати малопотужні засоби 

(переносні комунікатори) для поточного обміну повідомленнями між 

співробітниками однієї організації. 

Дослідження сучасних вчених-криптографів свідчать, що при  збереженні 

потрібного рівня криптостійкості можливо використовувати спрощені 

алгоритми, що забезпечить підвищення швидкості шифрування. Тому у 

багатьох сучасних методах шифрування застосовуються прості логічні операції 

(наприклад, XOR), і потреби в більш витончених алгоритмах не виникає, 

оскільки XOR вже забезпечує абсолютну стійкість. Зрозуміло, що це можливо 

тільки в тому випадку, якщо виконуються три необхідні й достатні умови 

стійкого ключа, сформульовані Клодом  Шенноном.     

Розглянемо позитивні та негативні сторони існуючого програмного 

забезпечення (ПЗ), яке має реалізацію захисту від злому під час обміну  

повідомленнями між користувачами. Одним з найбільш популярних є 

анонімний мессенджер Tor Messenger, котрий забезпечує анонімність 
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співрозмовників шляхом пропускання всього Інтернет-трафіку через ланцюг 

3400 проміжних серверів. Крім того, існує близько тисячі неофіційних вузлів, 

адреси яких тримаються в таємниці. Їх вкрай важко  відстежити, тому що 

всередині Tor їх справжні IP-адреси маскуються.  

Зважаючи на вищенаведене, розширюється перелік країн – Білорусія,  

Китай, Росія, Україна та ін., – в яких на законодавчому рівні розглядається 

заборона використання споживачами телекомунікаційних послуг 

анонімайзерів, використання неіснуючих мережевих ідентифікаторів або таких, 

що належать іншим особам. Така заборона пов‘язана не тільки з  цензурою, а й 

з можливістю використання ідентифікаторів споживачів, хто вступив до таких 

анонімних мереж, з метою, не узгодженою з самими споживачами та проти їх 

волі.     

За останні роки дуже швидко набрав популярності мессенджер під 

назвою Viber. Дане ПЗ працює на ПК-платформах (Windows, Unix-подібні  ОС), 

а також може бути встановлено на портативний пристрій, наприклад,  смартфон 

з ОС Android, iOS, BlackBerry, Symbian або S40. Слабким місцем в реалізації 

Viber є те, що розмови зберігаються на загальному сервері в незашифрованому 

вигляді, – так стверджують експерти.  Історія розмов користувачів Viber на ОС 

Windows зберігається два тижні в загальнодоступному місці, до якого може 

звернутися будь-який користувач. 

Як говорять експерти, їм вдалося перехопити трафік на комп‘ютерах з ОС 

Windows 7 й дізнатися адреси посилань, за якими можна звернутися й  

отримати усі дані, якими користувачі обмінювались під час розмови. Тому 

використання Viber, під час ділових чи конфіденційних розмов також 

неприпустиме, як і використання Skype, оскільки це ставить під загрозу 

комерційні таємниці фірми.     

У результаті аналізу джерел з розглянутої проблеми виділені та 

розглянуті сучасні найбільш поширені методи криптографічного захисту 

інформації від несанкціонованого доступу. В новітніх інформаційних системах 

для шифрування повідомлень, які передаються, використовуються симетричні 
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алгоритми шифрування, зважаючи на велику обчислювальну здатність 

асиметричних алгоритмів, їх застосовують для генерації та поширення 

сеансових ключів (використовується під час сеансу обміну повідомленнями). 

Усунути основні недоліки, властиві як симетричним, так і асиметричним 

методам криптографічного захисту інформації, дозволяє їх комбіноване 

використання. У сучасних реальних криптосистемах шифрування даних 

здійснюється за допомогою «швидких» симетричних блокових алгоритмів, а 

завданням «повільних» асиметричних алгоритмів стає шифрування ключа 

сеансу. В цьому випадку зберігаються переваги високої секретності та 

швидкості роботи.  
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МАТЕМАТИКА В МОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ДИСПЕТЧЕРА 

ПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 Аннотация: По просторам нашей страны протянулись нитки железных 

дорог. Сооружению каждого километра железной дороги предшествует 

упорный труд   тех людей, которые должны рассчитать и спроектировать 

каждый шаг строительства. Вот тут и приходит черед математики. 
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Просчитываются технические экономические варианты, рассчитывается 

объем земельных работ, сколько кубов необходимо для насыпей, 

рассчитывают крутизну дороги и  наибольший уклон, который может 

преодолеть локомотив с составом заданной массы, проводится большое 

количество расчетов, чтобы определить выгоду, полученную от увеличения 

массы поезда и уменьшения земельных работ [2, с. 27].   

Ключевые слова: диспетчер, математика, угол наклона пути, 

железнодорожная насыпь, ускорение движения поезда, задача о туннеле. 

Abstract:   On open spaces of our country threads of the railroads extended.     

The construction of each kilometer of the railway is preceded by hard work of people 

who have to calculate and design every step of the construction. Here comes the turn 

of mathematics. Technical and economic options are calculated, the volume of land 

works is calculated, how many cubes are needed for the mounds, calculate the 

steepness of the road and the greatest slope that can overcome the locomotive with 

the composition of a given mass, a large number of calculations are carried out to 

determine the benefit obtained from increasing the mass of the train and reducing 

land works. 

Key words:  мanager, mathematics, the angle of the track, railway embankment, 

acceleration of the train, the problem of the tunnel. 

1. Цели  работы: 

- изучить какие разделы математики применяются в нашей профессии; 

-  рассмотреть некоторые  важные для нашей специальности задачи; 

- показать, как при решение этих задач применяется математический 

аппарат. 

2. Некоторые важные задачи для будущего диспетчера перевозок на 

железнознодорожном транспорте. 

Для успешного овладения нашей специальностью необходимо отличное 

знание математики , особенно важны следующие темы: 

- корни, степени, логарифмы; 

- объёмы и площади поверхностей геометрических тел; 
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- производная и интегралы; 

- тригонометрия; 

- решение систем линейных уравнений; 

- комплексные числа  [3, с. 57]. 

Даже рельсы на станциях укладывают особым способом – по спиралям 

Корню. Спираль Корню (клотоида)- кривая, которая отвечает за вашу 

безопасность на железных и шоссейных дорогах  [4, с. 136]. 

Задача про угол наклона пути. 

Угол между направлением пути и линией горизонта, называется углом 

наклона пути, а значение тангенса этого угла - уклоном. 

Уклоны трамвайных путей для одновагонного, двухвагонного и 

трехвагонного составов соответственно равны 0,09, 0,08, 0,06. Уклоны 

внутризаводских путей в нормальных условиях - 0,02, в тяжелых условиях - 

0,04. В каждом примере найти угол наклона пути [1, с. 23].   

Задача про железнодорожную насыпь. 

Железнодорожная насыпь имеет форму равнобедренной  трапеции меньшее 

основание которой равна 4,2 м, высота 2,4 м, острый угол 35 градусов. 

Вычислим объем грунта, который был использован для строительства насыпи 

на участке 0,5 км [1, с. 48].    

Задача об ускорении движения поезда. 

Ускорение движения поезда задано уравнением  a = ε(f+w-b) , где ε, f, w, b - 

постоянные. Установить зависимость пути  S пройденного поездом за время t ,  

если его начальная скорость равна V0, через время t она стала равной V           

[1, с.63].   

Задача про туннель.  

При строительстве туннеля существенное значение имеет определение 

максимальной пропускной способности туннеля в зависимости от его 

периметра. Сечение туннеля имеет  форму прямоугольника, заканчивающегося 

полукругом. Какой следует взять радиус полукруга, чтобы площадь сечения 

была бы наибольшей, если периметр сечения равен Р?  [1, с. 37], 
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3.Выводы. 

Важный момент в жизни любого человека – выбор профессии. Каждый 

должен иметь представление о той профессии, которой хочет посвятить свою 

жизнь. 

Мы мечтаем работать на железной дороге. Чтобы достичь своей цели, 

нужно иметь соответствующий уровень образования. 

В любом учебном заведении железнодорожных профессий математика – 

один из основных предметов, она нам пригодится при работе на железной 

дороге, как мы сегодня все убедились. 
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Abstract: bullying in the virtual space, brutal actions to humiliate other person  

Key words: cyberbullying, virtual aggression, types of cyberbullying 

Кібербулінг (cyberbullying) – це цькування людини у мережі Інтернет. У 

перекладі з англійської cyber означає все, що пов'язано з мережею Інтернет, а 

bullying (від слова bull – «бик») перекладається як «цькування, докучання» або 

більш дослівно: «бикування». 

Кожен, хто навчався в школі або ліцеї або гімназії або в іншому 

навчальному закладі, відчував той чи інший вид цькування на собі, або був 

свідком того, як «травлять» якогось слабкого або низькорослого однокласника. 

З появою Інтернету цькування почали піддавати в режимі «онлайн», тому 

захищати своїх дітей від кібербулінгу – обов’язок усіх батьків, викладачів, 

вихователів. 

Цькування здійснюється в інформаційному просторі через інформаційно-

комунікаційні канали та засоби. У тому числі у мережі Інтернет за допомогою 

електронної пошти, програм для миттєвого обміну повідомленнями 

(месенджери) в соціальних мережах, а також через розміщення на 

відеопорталах (YouTube, Vimeo та інших), непристойних відеоматеріалів, або 

за допомогою мобільного телефону (наприклад, за допомогою SMS-

повідомлень або докучливих дзвінків) і буллінг на відеострімінгових сервісах 

(Twitch, GoodGame та інших). 

У кібербулінгу використовуються ті ж методи психологічного насильства, 

що і при цькуванні в реальності: образи, погрози і залякування, поширення 

наклепу, глузування, соціальна ізоляція. У кібербулінгу немає фізичної форми 

цькування (псування майна і побоїв), але це не робить його менш небезпечним. 

Особливо це стосується підлітків. У липні 2017 року Mediascope 

досліджував аудиторію соціальної мережі Вконтакті у віці від 14 до 25 років. 

Дослідження показало, що 62 % хлопців і 76 % дівчат переживають, що про них 

в мережі Інтернет дізнаються щось особисте. При цьому 61 % відзначили, що 

відчувають себе в соціальних мережах комфортніше: подобаються собі в 

соціальній мережі так само, або навіть більше, ніж в реальності. 
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Види кібербулінгу (які виділили американські вчені): 

1. Суперечки, або флеймінг – обмін короткими емоційними репліками між 

двома і більше людьми, розгортається зазвичай в публічних місцях Мережі. 

Іноді перетворюється в затяжний конфлікт (holywar – священна війна). На 

перший погляд, флеймінг – боротьба між рівними, але за певних умов вона 

може перетворитися на нерівноправний психологічний терор. Несподіваний 

випад може викликати у жертви глибокі емоційні переживання. 

2. Нападки, постійні виснажливі атаки (harassment) – неодноразові 

образливі повідомлення, спрямовані на жертву (наприклад, сотні sms на 

мобільний телефон, постійні дзвінки), з перевантаженням персональних каналів 

комунікації. Трапляються також в чатах і форумах, в онлайн-іграх. Цю 

технологію найчастіше використовують гриферами (grieffers) – група гравців, 

що мають на меті не перемогу, а руйнування ігрового досвіду інших учасників. 

3. Наклеп (denigration) – поширення образливої і неправдивої інформації. 

Текстові повідомлення, фото, пісні, які часто мають сексуальний характер. 

Жертвами можуть бути не тільки окремі підлітки – часом трапляються 

розсилки списків («хто є хто в школі», «хто з ким спить»), створюються 

спеціальні «книги для критики» (slam books) з жартами про однокласників. 

4. Самозванство (impersonation) – переслідувач позиціонує себе як жертву, 

використовуючи її пароль доступу до акаунтів у соціальних мережах, у блозі, 

пошті, системі миттєвих повідомлень, або створює свій акаунт з аналогічним 

никнеймом і здійснює від імені жертви негативну комунікацію. Організація 

«хвилі зворотних зв'язків» відбувається, коли з адреси жертви без її відома 

відправляють друзям провокаційні листи. 

5. Обман, виманювання конфіденційної інформації та її поширення (outing 

& trickery) – отримання персональної інформації і публікація її в мережі 

Інтернет і передача тим, кому вона не була призначена. 

6. Відчуження (остракізм, ізоляція). Будь-якій людині властиво бажання 

бути включеною в групу. Виключення ж з групи сприймається як соціальна 

смерть. Чим більшою мірою людина виключається із взаємодії, тим гірше вона 
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себе почуває, і тим більше падає його самооцінка. У віртуальному світі це може 

призвести до повного емоційного руйнування дитини. Онлайн-відчуження 

можливо в будь-яких типах середовищ, де використовується захист паролем, 

формується список небажаної пошти або список друзів. Кібер-остракізм 

проявляється також у відсутності відповіді на миттєві повідомлення або 

електронні листи. 

7. Кіберпереслідування – приховане стеження жертви з метою організації 

нападу, побиття, зґвалтування і т.п. 

8. Хеппіслепінг (Happy Slapping – щасливе ляскання, радісне побиття) – 

назва походить від випадків в англійському метро, де підлітки били перехожих, 

тоді як інші записували це на камеру мобільного телефону. Зараз ця назва 

закріпилася за будь-якими відеороликами з записами реальних сцен насильства. 

Ці ролики розміщують в мережі, де їх можуть переглядати тисячі людей, без 

згоди жертви. Починаючись як жарт, хеппіслепінг може закінчитися трагічно: 

18-річного Трістона Крістмаса побила група молодиків, знімаючи це на відео 

для Інтернету, а коли він вмирав на підлозі від удару по голові, вбивця і 

спостерігачі продовжували розважатися на вечірці. 

Але, хто та навіщо бере участь у цькуванні? 

Як каже психоаналітики: «До цькування приєднуються ті, у кого низький 

рівень культури, відхилення в психічному розвитку. Ці люди отримують 

задоволення, коли завдають комусь біль. При цьому вони можуть не 

усвідомлювати цього. Їх самих можна пошкодувати: найчастіше це люди, яких 

у дитинстві принижували, били, які не отримували батьківської любові. Від 

батьків залежить багато чого ». 

Чим небезпечна цькування в Інтернеті? 

Можливості, які дає Інтернет, посилюють цькування и роблять його куди 

більш витонченим. 

Є три головні відмінності цькування в Інтернеті: 

 відсутні часові й географічні обмеження. Коли людині влаштовують 

цькування в школі, коледжі, або на роботі, то цей процес не триває цілодобово, 
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при цьому коло знущань не обмежується учбовим закладом або офісом. В 

Інтернеті цих кордонів немає: закінчення навчального або робочою дня не 

припиняє знущання, а відстань і відсутність особистого знайомства не 

заважають приєднатися до цькування. Знущання в Інтернеті не дають жертві 

перепочинку. 

 простіше залучити нових учасників і посилити цькування. Інформація в 

Інтернеті поширюється стихійно і з шаленою швидкістю. У реальності на 

поширення наклепів потрібен час: їх повинно обговорювати більшість. Крім 

того, від поширення чуток багатьох стримує страх. В Інтернеті можна миттєво 

розіслати повідомлення і залучити до знущання певної людини величезну 

аудиторію. Коли такий процес запущений, його важко зупинити. 

 сильніше почуття безкарності за цькування. Для поширення 

необов'язково відкривати свою особисту інформацію, можна робить це з 

«фейкової» (несправжньої) сторінки, зберігаючи анонімність. На таких умовах 

легше приєднатися до цькування, ніж в реальності. 

Як боротися з цькуванням в Інтернеті? 

 залишайтеся спокійним; 

 не відповідайте буллеру; 

 робіть скріншоти (для цього є безліч способів); 

 не вдаляйте нічого з тих образ, які вам надсилають онлайн. Якщо вам 

доведеться пізніше розповісти про це дорослим, керівництву в школі, або 

правоохоронним органам, вам знадобляться докази. 

 поділитися своїми переживаннями з дорослими, яким ви довіряєте. 

Дорослі допоможуть впоратися з ситуацією, яка склалась. Довіртеся, нехай вам 

нададуть дорослі необхідну підтримку; 

 заблокуйте кібербуллера. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМПАС-3D ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ 

ЗАВДАНЬ ПРИ КУРСОВОМУ ПРОЕКТУВАННІ 

Анотація : У статті коротко описана методика використання програми 

Компас-3D для геометричних побудов планів важільного механізму, а також 

планів швидкостей, прискорень і сил при виконанні курсових робіт з дисципліни 

«Теоретична механіка» для спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". 

Завдання включає кінематичну схему плоского важільного механізму, а також 

всі необхідні дані для виконання кінематичного і силового аналізу механізму 

графоаналітичним способом. 

Ключові слова : Інформаційні технології, Компас-3D, важільний механізм, 

теоретична механіка, курсова робота, кінематична схема. 

Abstract: The article briefly describes the method of using the Compass-3D 

program for geometric constructions of the lever mechanism plans, as well as the 

plans of speeds, accelerations and forces in the course work on the discipline 

"Theoretical Mechanics" for specialty 133 "Branch Engineering". The task includes 

a kinematic diagram of a flat lever mechanism, as well as all the necessary data for 
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performing kinematic and force analysis of the mechanism in a graphoanalytical 

way.  

Keywords: Information technology, Compass-3D, important mehanizm, 

theoretical mechanics, course robot, kinematic scheme. 

Автоматизація розрахункових робіт в сучасних умовах активного розвитку 

інформаційних технологій є нагальною потребою в формуванні високого 

технічного рівня у майбутніх спеціалістів. Як можливий варіант - використання 

графічних систем (САD) при виконанні інженерних розрахунків. 

В якості  завдання на курсову роботу представлена кінематична схема 

плаского важільного механізму (рисунок 1) з вихідними даними (таблиця 1). 

.  

Рисунок 1 - Кінематична схема плаского важільного механізму 

 

Таблиця 1 - Вихідні дані до курсової роботи. 
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Для виконання побудов, при відсутності ліцензійної програми КОМПАС-

ЗD, може бути використана безкоштовна спрощена версія програми КОМПАС-
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ЗD LT, призначена для використання в школах, гуртках, а також в особистих 

освітніх цілях. 

Виконання курсової роботи починається з побудови декількох (наприклад, 

шести) поєднаних планів механізму. В першу чергу для побудови планів 

положень механізму необхідно визначити масштабний коефіцієнт 𝜇𝑙 за 

формулою: 

𝜇𝑙 =
𝑙𝐴𝐵

𝐴𝐵
=

0.1

50
= 0.002

м

мм
, [1, с. 137], 

де 𝑙𝐴𝐵 = 0,1 м — справжня довжина кривошипа (ведучої ланки 1); 

АВ = 50 мм - відрізок, що зображає на кінематичній схемі довжину 

кривошипа (заданий довільно). 

Потім у відкритій програмі «Компас-3D» на вкладці «Створити» 

вибирається «Фрагмент». Для побудови траєкторії руху точки В вибирається 

інструмент «Коло». Коло діаметром 50 мм зображується штрихпунктирною 

лінією і додаються осі. 

Точка D знаходиться на відстані 95 мм правіше точки А на горизонтальній 

осі з урахуванням масштабного коефіцієнта. Траєкторією точки С буде дуга 

кола радіусом  R = 70 мм з центром в точці D. 

В якості початкового першого плану механізму приймають план, що 

відповідає одному з крайніх положень вихідної ланки, тобто в даному випадку, 

наприклад, крайнє праве положення повзуна. Для цього складаються довжини 

кривошипа АВ і шатуна ВС, і дугою кола цього радіусу робиться зарубка на 

траєкторії точки С. Далі проводиться допоміжна пряма через отриману зарубку 

і точку А. 

Далі основною лінією зображується початкове положення кривошипа АВ, 

повзуна ВС і коромисла СD. Траєкторією точки Е буде дуга окружності радіуса 

R = 50 мм, з центром в точці D. Необхідно провести цю окружність. 

Потім потрібно продовжити вправо горизонтальну вісь, яка буде є 

траєкторією руху точки F. Дугою кола радіусом  R = 75 мм, з центром в точці Е, 

робиться зарубка на горизонтальній прямій AF, і виходить початкове 
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положення точки F. Після з'єднання точок E і F побудова плану механізму, 

відповідного крайньому правому положенню повзуна закінчено. 

Для побудови декількох планів механізму, наприклад, шести, потрібно 

розділити траєкторію точки В на шість рівних частин, починаючи від 

початкової точки за допомогою інструменту «Точки по кривій» і накреслити 

шість положень кривошипа АВ. 

Використовуючи інструменти програми «Компас», за допомогою 

геометричного калькулятора, знаходиться послідовне положення всіх точок 

механізму в кожному з шести положень. Точки з'єднуються контурними 

лініями. 

Далі з використанням інструментів «Геометрія», «Коло», «Редагування» 

«Усікти криву» будуються кінематичні пари механізму. На малюнку 2 

представлені суміщені плани механізму в остаточному вигляді. 

 

 

Рисунок 2 - Шість положень плаского важільного механізму 

Після побудови суміщених планів механізму слід приступити до 

кінематичного аналізу, метою якого є визначення прискорень центрів мас і 

кутових прискорень ланок у всіх шести положеннях ведучого ланки.  

Інструментарій КОМПАС-3D дозволяє виконати ці побудови з високою 

точністю. Для побудови полюсів планів швидкостей і прискорень 

використовується інструмент «Точка» на активізованою інструментальної 

панелі «Геометрія». Для введення написів використовується інструмент 

«Введення тексту» на панелі інструментів «Позначення». Для відображення 

стрілок застосовується інструмент «Лінія-виноска». Вимірювання довжин 



201 
 

векторів здійснюється інструментом «Відстань між 2 точками» на панелі 

інструментів «Вимірювання (2D)». Для точності побудов необхідно 

використовувати допоміжні лінії і прив'язки. 

Як приклад на малюнку 3 представлений план механізму в п'ятому 

положенні провідної ланки, а також плани швидкостей і прискорень. 

Результати обчислень значень швидкостей і прискорень для п'ятого положення 

механізму представлені в таблицях 2 і 3. 

 

Рисунок 3 - Плани швидкостей та прискорень 

Таблиця 2 - Результати обчислень швидкостей 
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Таблиця 3 - Результати обчислень прискорень 
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Завданням кінетостатічного (силового) аналізу є визначення реакцій в 

кінематичних парах механізму і зовнішнього врівноважуючого моменту сил, 

прикладеного до вхідної ланки. При силовому аналізі механізмів 

використовують принцип кінетостатики, відповідно до якого, для знаходження 

реакцій в кінематичних парах можна використовувати рівняння рівноваги 

статики, якщо до зовнішніх сил, що діють на ланки механізму, додати сили 

інерції. 

Силовий аналіз механізму виробляють в послідовності, зворотній 

послідовності дослідження його кінематики. Найпростішими кінематичними 

ланцюгами, що мають кінетостатічну визначенність, є структурні групи Ассура. 

Силовий аналіз проводять по групах Ассура, починаючи з останньої, що 

містить вихідну ланку. [1, с. 163] 

При побудові планів сил використовується той же інструментарій, як і при 

побудові планів положень, швидкостей і прискорень. 

Силовий аналіз завершується визначенням врівноважуючого  моменту 

прикладеної до ведучої ланки 1 (рисунок 4). Для цього в точці В ланки 1 

прикладається реакція R21 і потім множиться на плече Н21 з урахуванням 

масштабного коефіцієнту довжини. 

 

Рисунок 4 - Ведуча ланка механізму 
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Результати  силового анализу надані в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 - Результати  силового анализу 

Пла

н 
R01 R12 R23 R03 R34 R45 R05 МУР 

5 
680,

8 

696,

7 

406,

1 

589,

4 

950,

5 

930,

1 

110

3,2 

27,5

2 
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Анотація: Розглянуто та проаналізовано програмне забезпечення, яке 

призначене для роботи з матрицями та реалізоване за допомогою масивів. 

Програма призначена для  навчальних закладів, які вивчають вищу 

математику. 

Ключові слова: Матриця, масив, математика, PascalABC.NET (версія 

3.3.5, збірка 1636 від 10.03.2018), бібліотека, Matrix. 

Використання сучасних інформаційних технологій при навчанні в 

сучасному часі стає все більш актуальною. На заняттях лінійної алгебри не 

http://kompas.ru/kompas-3d-lt/download/
http://www.twirpx.com/file/1512443/
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вистачає наочності для наглядної демонстрації процесів вирішення задач з 

використанням матриць. Для підвищення активізації навчального процесу, 

зацікавленості студентів при вивчені лінійної алгебри, було розроблено 

програмне забезпечення «Вирішення деяких задач з лінійної алгебри». 

Представлене програмне забезпечення розроблене як помічник викладача, 

для прискорення виконання розрахунків. 

Метою розробки програмного забезпечення є зменшення тривалості часу, 

забезпечення більш точних розрахунків, а також зацікавленості студентів. 

На заняттях з дисципліни лінійна алгебра викладач зазвичай витрачає багато 

часу для демонстрації прикладів і вирішення Системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь. Використання програмного засобу змінює трудомісткий процес 

демонстрації прикладу на дошці. Використання комп’ютера дозволяє зменшити 

час на демонстрацію прикладу та надає можливість вивчити більше 

навчального матеріалу.  

Тому в коледжу стала потрібна задача розробити програмне забезпечення. 

Під час розв’язування задач з матрицями на парах лінійної алгебри у 

студентів з’явилось багато питань. І було вирішено написати програму для 

перевірки правильності рішення задач.  

Для вирішення цієї проблеми була створена програма під назвою “Matrix”. 

Ця програма була реалізована на мові програмування PascalABC.NET - це 

система програмування нового покоління для платформи Microsoft.NET. Мова 

PascalABC.NET містить всі основні елементи сучасних мов програмування: 

модулі, класи, перевантаження операцій, інтерфейси, виключення, узагальнені 

класи, збірку сміття, лямбда-вирази, а також деякі засоби паралельності, в тому 

числі директиви OpenMP. Система PascalABC.NET включає в себе також 

просту інтегровану середу, орієнтовану на ефективне  програмування. 

Програма дозволяє виконувати: добуток матриці на число, детермінант 

матриці, сума матриць, віднімання матриць, добуток матриці, обернена 

матриця, множення матриці на обернену матрицю, матричний метод рішення 

СЛАР, метод Крамера рішення СЛАР, множення вектора на матрицю. 
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Користувачу потрібно виконувати інструкцію по введенню даних, 

наприклад, для рішення матричним методом СЛАР, вибираємо потрібний 

пункт меню , вводиться розмір матриці, сама матриця, відповіді системи 

лінійних рівнянь.  

 

Рис. 1. – Введення даних 

 

Рис. 2. –  Результат виконання програми  

Готове програмне забезпечення повністю відповідає поставленій задачі. 

Програма зрозуміла у використанні. Її використання значно полегшує 

трудомісткий процес лінійних розрахунків при роботі з матрицями. Програма 

проста в експлуатації, вона розрахована для студентів навчальних закладів I-II 

рівня акредитації . Може стати помічником при демонстрації навчального 

матеріалу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

АЭРОПОРТАХ  МИРА 

IT-технологии в аэропортах 

Компания SITA, международный поставщик услуг по ИТ 

и телекоммуникациям, составила обзор основных направлений в развитии ИТ 

в аэропортах, в котором приняли участие две с половиной сотни аэропортов 

мира. Инвестиции в ИТ сохранятся на прежнем уровне либо возрастут, 

прогнозирует SITA. 

Более 50% аэропортов планируют установить стойки Drop Off 

для автоматического приема багажа и распечатки багажних квитанций. Кроме 

того, две трети аэропортов разворачивают крупне программы по модернизации 

инфраструктуры и внедрению систем общего пользования для пассажиров, 

таких как кіоски самообслуживания и Wi-Fi (для распространения информации 

о прилетающих рейсах, получения по e-mail посадочных талонов и т.д.). Сами 

же пассажиры болем склонны использовать интернети хотели бы получать 

посадочные талоныпо электронной почте или SMS, сообщает IATA. Киоски 

самообслуживания куда менее востребованы. 

Кроме того, на ближайшие 3 года у 49% аэропортов запланированы 

пилотные проекты по внедрению облачных технологий. К 2016 г. 80% 

аэропортов планируют вложиться в развитие систем бизнес-аналитики 

(BusinessIntelegence), помогающих оптимизировать доходы и управленческие 

ресурсы. Помимо поиска нових источников прибыли, осуществляемого за счет 

мобильной и веб-аналитики, эти системы когут так же анализировать 

передвижения пассажиров по территории аэропорта и отслеживать движение 

багажа (AssetTracking), что позволит проложить наилучшие маршруты 
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для ускорения пути пассажиров от входа в аэропорт до борта самолета 

и оптимизировать использование ресурсов аэропорта. Инициативы  

по внедрению систем бізнес аналітики замедляются из-за проблем, связанных 

с организацией доступак данным, их анализа и интеграции, а так же не хватки 

стандартов по реализации соответствующих проектов. 

Что должны уметь современные ИТ-системы аэропорта? 

В первую очередь, информационные системы аэропорта предоставляют 

информацию о рейсах, то есть о том, где и какой само лет садится и ливзлетает, 

где проходит регистрация и т.п. В этой системе так же осуществляетсяу 

правление оформленим документов на самолёты, заправкой, уборкой и 

обслуживанием. Также в функции системы входит управление багажом и 

грузами, оперативное управление, связь с таможней, а также с различными 

авиакомпаниям и системой AustroControl. Вся информация и свіязь аэропорта, 

как радио, так и кабельная проходит через нас. Мы проектируем, 

устанавливаем и поддерживаем работу всех антенн. На всей территории, 

например, венского аэропорта действует система безпроводного доступа 

WLAN. Вычислительный центр имеет модульную структуру, и при 

необходимости его можно расширить. 

Какие основные IT-решения сегодня используют аэропорты? 

- Первый уровень IT-систем завязан на работе с пассажирами. Базовая 

платформа – это система обработки пассажирской информации CUPPS 

(Common UsePassenger Processing System), которая установлена уже во многих 

аэропортах. Она позволяет одновременно регистрировать пассажиров разных 

авиакомпаний на одной стойке регистрации. Еще одно популярное решение – 

это автоматизированная система візуального информирования пассажиров 

аэропорта FIDS (Flight Information Display System). 

- Второй уровень – это информационная база аэропорта AODB (Airport 

Operational Database), которая уже также стала повсеместной. Еще одно 

интересное решение – это система управления ресурсами. Все больше 



208 
 

аэропортов либо уже внедрили эту технологию, либо активно обсуждают ее 

возможное внедрение. 

Во всем мире серьезно занимаются развитием концепции сквозного 

самообслуживания пассажиров в аэропортах. Технологии самостоятельной 

регистрации активно развиваются и в крупних аеропортах всего мира. Сегодня 

уже есть возможность самостоятельно зарегистрироваться на рейс , а так же 

сдать багаж. Стойки прийома багажа действительно приобретают популярность 

и позволяют существенно уменшить время обслуживания пассажиров. Но 

технология печати багажной бирки через киоск, повсеместно распространенная 

практика обслуживания пасажиров. 

Самая сложная часть концепции, над которой сей час работают в 

Международной ассоциации воздушного транспорта  IATA, касается 

возможности самостоятельного прохождения контроля безопасности и посадки 

на борт самолета. Тесты, которыемы проводились в международных 

аэропортах, подтверждают, что время посадки на борт значительно 

сокращается. Не говоря уже о том, что самостоятельная посадка дает 

возможность высвободить ресурсы персонала и ускорить оборачиваемость 

воздушного судна. 

В настоящее время много внимание уделяется разработке дополнительных 

средств тестированиях подобного рода решений в различных аэропортах, и не 

только московских. И мыуверены, что чере 

з какое-товремя для многих российских пассажиров посадка на борт с 

помощью автоматических турникетов системы Self Boarding Gate будет 

настолько же привычной процедурой, как и регистрация через интернет. 

На данный момент во многих аеропортах Европы используют такие 

характеристики компьютеров, для регистрации клиентов: 

Краткие технические 

характеристики 

Экран 21.5" (1920x1080) Full HD / Intel Celeron J3355 (2.0 - 2.5 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 1 ТБ / Intel HD Graphics 500 / без ОД / 

LAN / Wi-Fi / Bluetooth / кардридер / веб-камера / Endless OS / 4.65 кг / черный 

Процессор Двухъядерный Intel Celeron J3355 (2.0 - 2.5 ГГц) 
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Объем оперативной 

памяти 

4 ГБ 

Тип видеокарты и 

обьем видеопамяти 

Интегрированный, Intel HD Graphics 500 

Обьем HDD HDD 1 ТБ 

Наличие FDD Нет 

Мощность БП  65 Вт 

Порты 4 x USB 3.1 

1 x USB 2.0 

1 x HDMI 

1 x LAN (RJ45) 

1 x Выход на наушники 

1 x Вход для микрофона 

1 x Разъем для замка Kensington 

Кардридер 

Беспроводные 

технологии 

Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 

Аудио Soniс Master Premium 

Динамики: 2 x 3 Вт 

Предустановленное ПО Endless OS 

Вес 4.65 кг 

Размеры 514 x 398 x 165 мм 

Дополнительные 

возможности 

Веб-камера 1 Мп 

Комплект поставки Моноблок 

Адаптер питания 

Кабель питания 

Документация 

Дисплей 21.5" Full HD (1920x1080) 

Оптический привод Нет 

Тип памяти DDR3L-1600 МГц 



210 
 

Предустановленный   

модуль WiFi 

Есть 

Подробнее: https://hard.rozetka.com.ua/asus_90pt01q1_m01840/p27746817/ 

Проводя исследования перспектив изменения цифрового пространства в 

аэропортах, эксперты SITA изучают ряд инновационных технологий, которые 

когут бать востребованы в скором будущем. Среди них робототехника, 

носимые технологии, контекстно-зависимые технологии и биометрия. 

Последняя набирает все большую популярность из-за нарастающей тенденции 

усиления мер безопасности. Свыше трети авиагаваней намерены инвестировать 

в развитие биометрической программы с целью болем погной идентификации 

пассажиров, а в ближайшие 10 лет их число может перевалить за половину. 

Все приведенные данные получены на основании опроса сотрудников более 

225 аэропортов, через которые проходит около 36% авиапутешественников, что 

составляет 2,3 млрд пассажиров в год. 
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НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ. ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

Анотація: В даній статі розглянуто всю суть використання нейронних 

мереж, їх безмежну користю та допомогу людям. Розглянуто в яких сферах 

нейронні мережі можуть застосовуватися і як вони полегшують життя 

людству. 

Ключові слова: Нейронні мережі, користь людям, нейрон, використання 

нейронних мереж. 

Summar: In this article, we discuss theusing of neural networks concerning 

benefit and usefulness they bring to people. Spheres of application of neutral 

networks and their assistance in making mankind’s life easier is given here. 

Keywords: Neural networks, benefit people, neuron, use of neural networks. 
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У сьогоднішньому сучасному світі інформаційні технології розвиваються 

надзвичайно швидко. Раніше люди навіть не думали, що зможуть у кишені 

носити телефон, фото- та відеокамеру, музичний програвач, годинник та багато 

чого іншого. Та зараз це все може помістися на долоні. 

Розвиток інформаційних технологій стоїть на першому плані. Без них не 

може обійтися ні одна лікарня чи, той самий, банк. Всюди використовуються 

технології, які просувають людство набагато вперед. Сьогодні навіть дворічна 

дитина може з легкістю вийти в інтернет. 

В цій статті я розповім про нейронні мережі, які просувають людство 

набагато кроків вперед, полегшують життя. Нейронні мережі вже набули своєї 

популярності в медицині, банківський справі, розважальній сфері, не так вже й 

давно була створена Нейронна мереже, яка може сама розвиватися, без 

допомоги людини, але про це трішки пізніше.  

Так от, що ж таке Нейронна мережа? Нейронна мережа – це послідовність 

нейронів, з’єднаних між собою синапсами. Давайте по порядку, нейрон – це 

обчислювальна одиниця, яка приймає інформацію та виконує над нею 

найпростіші операції обчислення та передає далі. Синапс – це зв’язок між 

двома нейронами. Я думаю, це зрозуміло. Взагалі, як не дивно, структура 

нейронної мережі прийшла до нас з біології, саме завдяки такій структурі 

машина набуває здатності аналізувати та запам’ятовувати інформацію. 

Нейронні мережі бувають різних типів:  

1. Класифікуючи(розділяють дані по параметрам), наприклад, на вхід дають 

групу людей і їй потрібно вирішити, кому давати кредит, а кому ні. Нейронна 

мережа аналізує такі дані як, вік, платоспроможність і вирішує кому давати 

кредит, а кому ні. 

2. Передбачення(можуть передбачувати наступний шаг), наприклад, ріст 

або падіння долара. 

3. Розпізнання – саме широке використання нейронних мереж, 

використовується компанією Google для розпізнання обличчя, виділення його і 

так далі. 
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Нейронні мережі починають активно використовувати в медицині. На жаль, 

у людини є така властивість як втома, кожен з нас втомлюється, особливо, 

лікарі. Тому, їм на допомогу, створюють спеціальні програми, які служать для 

аналізу інформації, побудовані на нейронних мережах. Наприклад, одна з самих 

популярних компаній Google, створила додаток – «цифровий помічник», який 

аналізує доступну інформацію про симптоми пацієнта і видає лікарю, список 

можливих захворювань. Запам’ятавши, вибрані лікарем, захворювання, у 

подальшому помічник видає уже готове захворюванні до таких самих 

симптомів, а лікар приймає рекомендоване лікування. Ще одна не мало звісна 

компанія IBMстворила IBM WatsonHealth, який може розпізнавати тромбоз вен, 

сердечні приступи та багато іншого. 

Навіть найпопулярніші на сьогоднішній час «розумні годинники», фітнес-

трекери, здатні аналізувати стан організму людини, його серцебиття, рівень 

лейкоцитів, тромбоцитів в крові та багато чого іншого. Деякі новітні фітнес-

трекери здатні попередити серцевий приступ.  

Отже, хоч нейронні мережі ще не досягли високо рівня технологічного 

розвитку, вони вже здатні дуже непогано допомагати людям. 

Нейронні мережі використовують не тільки в науковій, а й розважальній 

сфері. Не так давно прогриміла новина, що комп’ютер обіграв майстра спорту 

по грі «Го». 

Програма, якій вдалось це зробити має назву AlphaGo. Розробляючи 

нейронну мережу, розробники заклали в неї всі правила та тонкості гри «Го». 

Обігравши майстра спорту по цій грі, розробники не зупинились на цьому, вони 

почали оновлювати AlphaGo і вже через деякий час у світ вийшла нова версія 

цієї програми, яка отримала назву AlphaGoZero. У неї, як і в попередниці, були 

закладені основи гри «Го». Ця версія гри обіграла попередню, з рахунком 100 – 

0. Найцікавіше в цій версії було те, що вона могла навчатися сама, граючи з 

реальними людьми.  Вона вигадувала нові комбінації ходів для перемоги.  

Ця програма ще раз доказує нам, що людство не стоїть на місця, а розвиток 

нейронних мереж тим паче. Через деякий час, не люди будуть допомагати 
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програмам, а навпаки – програми – людям, як у деяких науково-фантастичних 

фільмах. 

Людина намагається вбудувати нейронні мережі у всі сфери праці. В 

банківську систему теж, хоча здавалося, де там їх можна використовувати. Ось, 

наприклад, в нашому українському Притбанку, була вбудована нейронна 

мережа для зменшення черг та покращення обслуговування користувачів. У 

відділенні встановлювались відеокамери, які захоплювали зображення і 

аналізували потік людей. Якщо біля каси утворювалась черга, то мережа 

посилала сигнал, спеціальному працівнику, який повинен був прийняти міри 

для пошвидшення протікання черги. Так ця, мережа ще не дуже стабільно 

працює, але вже в деяких відділення Києва, був зменшений час очікування та 

протікання черги, покращення обслуговування. 

Ще, працівник всім відомій компаній Nvidia, як би це смішно не звучало, 

зробив нейронну мережу, яка відпугувала котів від його газону. Працювала 

вона так: встановлена навпроти газону камера, фіксувала зображення і 

намагалася знайти на ньому кота, порівнюючи зображення, яке їй подав 

розробник. Знайшовши на зображенні газону кота, мережа запускала систему 

поливу, тим самим відпугуючи кота. Згодом мережа, навчилася сама 

розпізнавати котів, без зображення розробника.  

Отже, нейронні мережі у сучасному технологічному світі дуже потрібні. 

Вони значно полегшують життя та працю людей. Нейронні мережі більш точні 

порівняно з людьми, але це не означає, що потрібно повністю перейти на 

використання нейронних мереж, адже кожна програма може помилятися. Їх 

треба використовувати для допомоги людині, а не заміняти її. 
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графіки у педагогічній діяльності полягає в постійному пошуку нових 

педагогічних технологій та графічних технік. В новаторському підході до 

вирішення педагогічних питань. Мета педагога – направити, добитися вищого 

розвитку задатків, сформувати висококультурну освічену, грамотну людину, 

яка б змогла виразити свої прекрасні якості, закладені природою [1]. 

У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є 

найважливішою складовою успіху. І здатність творити можна розвинути за 

допомогою мистецтва, зокрема, графічного. Формування творчих здібностей 

через створення графічних малюнків має свої особливості, тож необхідно 

розробляти нові  підходи до її розвитку. У процесі створення графічного 

зображення в людини формуються спостережливість, естетичне сприйняття, 

художній смак, творчі здібності [2; 72-74]. 

Нині важливою складовою частиною комп'ютерних технологій є 

комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка, як зазначає Н.М Акушева, вивчає 

методи побудови зображень різних геометричних об'єктів і сцен. Головними 

етапами побудови зображення є: моделювання та візуалізація. Методами 

комп'ютерного синтезу можна створити нереальні, фантастичні зображення та 

ефекти [3]. 

Комп’ютерна графіка – не просто окрема наукова галузь чи навчальний 

предмет, це цілий світ, і навіть не для дуже глибокого ознайомлення з її 

таємницями може знадобитися багато часу й зусиль. Для того, щоб у наші дні 

стати вчителем-професіоналом, треба присвятити цьому дивному симбіозу 

мистецтва й технології роки практичної роботи. 

Як відомо, комп’ютерна графіка – це створення та опрацювання зображень 

за допомогою комп’ютера, в найрізноманітніших її проявах є 

найвидовищнішим багатофункціональним засобом реалізації найсучасніших 

комп’ютерних технологій в усіх без винятку галузях людської діяльності, що 

найлегше сприймається й засвоюється людиною. Це зумовлено тим, що 

зображення як основний продукт і головний функціональний елемент 

комп’ютерних графічно-інформаційних систем визначається найбільшою 
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інформативністю, може найшвидше та найповніше опрацьовуватись людиною 

(її мозком) і повною мірою відповідає природним психологічним особливостям 

сприйняття людиною навколишнього середовища [5]. 

Комп'ютерна графіка є творчим застосуванням набутих знань, їхнім 

розширенням і закріплення стимулом більш ґрунтовного вивчення 

загальнотеоретичних дисциплін [4]. Саме вона надає необхідної глибини 

розуміння поданої інформації, тому й грає значну роль у навчальному процесі. 

Майбутніх учителів початкових класів під час навчання у педагогічних 

навчальних закладах, з метою розвитку їх інформаційної культури, доцільно 

ознайомлювати з дидактичними умовами застосування комп'ютерної графіки в 

навчальному процесі та технологію її застосування в навчанні учнів. 

Майбутньому вчителю початкових класів потрібно знати, що застосування 

комп'ютерної графіки в навчальному процесі відбувається:  

1) для демонстрації навчального матеріалу, його унаочнення;  

2) для імітування процесу чи явища, що вивчається;  

3) для моделювання об'єкта, процесу чи явища, що недоступні прямому 

спостереженню. 

Програмним забезпеченням виступають навчально-розвивальні, 

демонстраційно- моделювальні, мультимедійні програмні засоби; графічні 

редактори Paint, Corel DRAW, Photoshop, 3DS max. Щоб застосувати 

комп'ютерну графіку в навчанні, педагогу потрібно мати уявлення про 

комп'ютер, взагалі та про його можливості як засобу навчання, знати основні 

вимоги до навчальних програм, уміти використовувати комп'ютер у 

повсякденній діяльності, володіти інформацією про адреси професійних 

Інтернет-сайтів, вміти відшукувати необхідну інформацію у всесвітній мережі, 

працювати в графічних редакторах Paint, Corel DRAW, Photoshop, 3DS max, 

моделювати, створювати тестові програми, інтерактивні презентації, Web-

сторінки, знати і вміти працювати з мультимедійними, імітаційно-

моделювальними та навчально - розвиваючими програмами, програмою 

Microsoft Power Point для створення власних презентацій до уроків. 
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В останній час розширюється використання тривимірного комп’ютерного 

моделювання для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей людини. Існує 

декілька програм з тривимірного моделювання, але одна з розповсюджених і 

найбільш розроблених є пакет тривимірної графіки – 3D Studio Max. Саме ця 

програма надає можливості формулювання завдань, що сприяють розвитку 

креативності особистості. Потужні інструментальні засоби програми ефективно 

й надійно реалізуються на практиці, тому 3D Studio Мах вважається одним із 

найпотужніших і найпопулярніших пакетів тривимірної графіки. Моделювання 

архітектурних інтер’єрів і фасадів, анімація персонажів, фотореалістичні 3D 

сцени, візуалізація фізичних процесів – далеко не повний перелік завдань, які 

успішно розв’язуються цією програмою. Відзначимо значні можливості 3D 

Studio Мах при роботі з матеріалами та текстурами. На етапі підготовки та 

призначення матеріалів забезпечується надання об’єктові візуальної 

правдоподібності, що наближає якість моделі до реального вигляду. Працюючи 

з матеріалами, можна налаштовувати такі характеристики: сила блиску, 

прозорість, дзеркальність, рельєфність, фактурність тощо. До складу матеріалів 

також можна включати реальні фотографії та інші зображення для розширення 

можливостей візуалізації об’єкта чи тривимірної сцени. 

Перспективами подальших досліджень можуть бути дидактичний відбір 

програмного забезпечення для «нової української школи». 
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Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що подальший розвиток 

та  зміцнення правової основи держави і інтеграції в європейське 

співтовариства вимагає від всіх громадян, а також суб’єктів органів державної 

влади переходу до використання ліцензійного програмного забезпечення. 

Використання неліцензійного     програмного      забезпечення  становить 

серйозну перешкоду на шляху розвитку ринку інформаційних технологій,  
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стримує міжнародне співробітництво,  сприяє  розвитку тіньового  сектору  та  

інших  негативних  наслідків.   

Втрачаються можливості    інвестування    сфери    інформаційних    

технологій міжнародними фінансовими та виробничими структурами,  

комплексного розв'язання    проблем    правомірного    використання    об'єктів 

інтелектуальної власності тощо.[1] 

Метою та завданням є аналіз  перспективи переходу до використання в 

навчальних закладах України  на операційну систему «Linux». 

Основною метою роботи є дослідження всіх питань пов’язаних із 

можливістю переходу на операційну систему «Linux» на основі дистрибутиву 

Ubuntu. 

Ubuntu — операційна система для робочих станцій, лептопів і серверів, є 

найпопулярнішим у світі дистрибутивом Linux. Серед основних цілей Ubuntu 

— надання сучасного й водночас стабільного програмного забезпечення для 

пересічного користувача із сильним акцентом на простоту встановлення та 

користування. [3]. 

Лінукс (англ. Linux, також відомий, як GNU/Linux) — загальна назва UNIX-

подібних операційних систем на основі однойменного ядра. Це один із 

найвидатніших прикладів розробки з відкритим кодом (open source) та вільного 

програмного забезпечення (free software); на відміну від власницьких 

операційних систем, на кшталт Microsoft Windows та MacOS X, її вихідні коди 

доступні усім для використання, зміни та розповсюдження абсолютно вільно (в 

тому числі безкоштовно). 

Ubuntu надає користувачу мінімальний набір програм загального 

призначення: багатовіконне стилістичне середовище, засоби для перегляду 

Інтернету, організації електронної пошти, офісні програми з можливістю 

читати і записувати файли в форматі Microsoft Office, редактор зображень, 

програвач медіафайлів тощо. [2, ст.1] 

Спеціалізоване програмне забезпечення, потрібне досвідченішим 

користувачам, можна безкоштовно отримати з відповідних репозиторіїв. 



220 
 

Основні переваги Ubuntu: 

 Ubuntu завжди буде поширюватися безкоштовно, включаючи 

корпоративні версії і оновлення безпеки. 

 Для Ubuntu доступна повна комерційна підтримка від Canonical Ltd. і 

сотень компаній по всьому світу. 

 Ubuntu включає найкращі переклади та засоби доступності для людей з 

обмеженими можливостями, які тільки існують у вигляді відкритого 

програмного забезпечення. 

 Диски c Ubuntu містять тільки вільне програмне забезпечення. 

Також, у 2007 році Парламент Франції відмовився від використання 

Windows і перейшов на використання Ubuntu. У 2008 році було також озвучено 

рішення про планомірне переведення на Ubuntu більше 70 тисяч комп'ютерів 

французької поліції .           

Ubuntu використовується в школах Грузії та Македонії (планувалося 

перевести на Ubuntu більше 180 тисяч комп'ютерів ) . 

Дослідження економічної ефективності переходу державних установ 

Мюнхена на Linux і вільне програмне забезпечення показало, що дана 

ініціатива дозволила заощадити місту від 8 до 12,8 млн євро бюджетних коштів. 

Результати порівняльного розрахунку бюджету, що показали настільки велику 

економію коштів, були оголошені незалежною групою Free Voters на засіданні 

міського комітету з інформаційних технологій.[4, ст.11]. 

Необхідність використання комплексу викликана потребою у 

спеціалізованому операційному середовищі з підвищеними вимогами захисту 

як від локального злому автоматизованої системи зловмисником так і від 

спланованих шкідливих дій упроваджуваного зловмисного програмного 

забезпечення. 

 Відповідно до сайту КБ «Приватбанк» ПриватБанк став найбільшим 

корпоративним користувачем операційної системи Linux у світі. 

Таким чином, вважаю що перехід до безкоштовної ОС «Ubuntu», а також 

навчання учнів роботи з нею, дасть змогу зекономити державні кошти на 
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придбання ліцензій на використання платного програмного забезпечення,  

створити більш безпечні умови щодо збереження важливої інформації, а також 

завдяки дружелюбному графічному інтерфейсу кінцеві користувачі не зазнають 

проблем та труднощів  з її використанням.  
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Анотація: HTML (мова гіпертекстової розмітки) — це код, який 

використовується для структурування і відображення веб-сторінки та її 

контенту. Наприклад, контент може бути розбитий на параграфи (абзаци), 

містити список, зображення чи таблицю. Ця стаття має дати базове 

розуміння мови HTML та її призначення.  

Ключові слова: HTML, веб-сторінка, документ HTML (HyperText Markup 

Language) is a code used to structure and display a webpage and its content. For 

example, the content can be divided into paragraphs (paragraphs), contain a list, 

image or table. This article should provide a basic understanding of the HTML 

language and its purpose. 

Key words: HTML, web page, document 

HTML - набір угод для розмітки документів, що визначають зовнішній 

вигляд документів на екрані комп'ютера при доступі до них із використанням 

програми броузера.  

HTML - це не мова програмування. Це форма збереження даних. Чим 

відрізняється мова програмування від мови розмітки? Глобально - мова 

програмування програмує дещо на виконання деяких дій, а мова розмітки готує 

певним чином деякий документ для того, щоб абияка програма могла його 

використовувати. Розмітка - лишень розмітка і тільки розмітка - ніякого 

програмування! 

HTML складається з серії (елементів), які використовуються для вміщення, 

або "загортання" в них різних частин контенту, щоб вони відображалися чи 

діяли в певний спосіб. Ці елементи за допомогою початкови і 

кінцевих (тегів) можуть зробити слово чи зображення посиланням на будь-яку 

іншу сторінку, можуть відображати текст курсивом, збільшити чи зменшити 

шрифт тощо. Для прикладу, візьмемо такий контент:  

 

Якщо ми хочемо, щоб цей рядок був сам по собі, ми можемо вказати, що це 

параграф (абзац), додавши до нього відповідні теги:  

 

https://developer.mozilla.org/uk/docs/Glossary/element
https://developer.mozilla.org/uk/docs/Glossary/tag
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Ми знаємо, що інформація має знаходиться між “тегами”, 

тобто спеціальний означеннями, котрі кажуть нам, як саме обробляти те чи 

інше. Тег - це слово, що взято в фігурні дужки , наприклад . Теги бувають “двох 

видів”, - що відкривають, та що закривають. Отже, контейнер HTML 

відкривається тегом та закривається тегом . А все, що поза ними - до 

контейнеру HTML ніяк не відносяться. Тег що відкриває, має форму , а тег, що 

закриває . 

Перший контейнер, що ми зустріли - контейнер html, що каже нам, що вся 

інформація, що в ньому міститься, є розміткою HTML. 

 

Тут крапка означає, що між початковим і кінцевим тегами може 

розташовуватися текст і (або) інші теги. У даному разі крапкою позначений код 

усього документа.  

HTML-документ умовно можна розбити на дві частини:  

- головна частина документа, до якої вміщена назва документа, а також 

службові повідомлення для серверів, описи невеликих програм-сценаріїв. Ця 

частина документа міститься між тегами <head>...</head> .  

  - тіло документа, що обмежене тегами <body>...</body>. 

Елемент гіпертексту – це все що знаходиться між відкриваючим і 

закриваючим тегом. Елементи бувають вкладені.                  

Окрім тегів і тексту, гіпертекстові сторінки можуть містити коментарі. 

Коментарі виглядають так:  

Елементи HTML - це пари тегів і символьні дані (текст або код), вміщені 

між ними.Елемент називається звичайно за іменем тегу (без кутових дужок).  

Усі елементи, передбачені в HTML, можна умовно поділити на кілька 

категорій:  

- структурні - елементи, обов'язкові для документа, що відповідає стандарту 

HTML (наприклад, HTML, HEAD, BODY і TITLE);  

- блокові - елементи, призначені для форматування цілих текстових блоків 
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(наприклад, DIV, Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Р, PRE); часто блокові елементи 

відокремлюються переведенням рядка від іншої частини документа. 

HEAD 

Йдемо далі. А далі контейнер head (англ. голова), що каже нам, що все, що в 

цьому контейнері - є службовою інформацію. Службова інформація не 

виводиться на екран, вона може містити посилання на файли скриптів або 

стилів, мета-теги та інше. 

TITLE 

В контейнері head ми зчитуємо контейнер title (англ. заголовок), - це 

заголовок нашої сторінки, тобто те, що буде написано в назві вкладки на 

браузері. Head закривася тегом , йдемо далі. 

BODY 

Входимо в контейнер body (англ. тіло) - контейнер, що містить інформацію 

для виводу на сторінку. Все (ну, майже все), що міститься в ньому ми 

побачимо, переглядаючи HTML-сторінку. 

Списки в HTML бувають трьох видів:  

 упорядковані (ordered list) <ol> 

 невпорядковані (unordered list) <ul> 

 списки означень (definition list) <dl>. 

 Елементи двох перших списків задаються тегом <li> (list item). Елементом 

списку може бути будь-який текст, картинки, абзаци, і навіть інші списки.  

Таблиці зручно задавати за допомогою HTML, бо в HTML можна робити 

вкладені елементи. Таблиця також складається з вкладених елементів. Таблиця 

(<table>) складається з рядків (<tr> – table row), кожен з яких також складається 

з клітинок (<td> – table data). А всередині клітинки може бути вже все що 

завгодно. Навіть ще одна таблиця.  

По замовчуванню таблиці відображаються без меж . Тобто межі невидимі. 

Це іноді корисно, але іноді ми хочемо, щоб межі було видно. Для цього задають 

значення атрибуту border. Він задає товщину меж таблиці, правда тільки 

зовнішніх меж. Якщо його значення нуль, то межі не відображається. 
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Гіперпосилання є одною з найважливіших основ HTML і інтернету загалом, 

якщо б не було посилань, не було б такої розгалуженої всесвітньої павутини. 

Створити посилання не важко, вони мають певні свої особливості в залежності 

від заданих атрибутів в тезі. 

Отримаємо: 

Путивльський коледж Сумського НАУ  ( Натиснувши на текст відбудеться 

перехід на сайт ) 

Гіперпосилання — це слово, речення, картинка абощо при натисканні на 

які вам відкриється інша сторінка. Все, що знаходиться між тегами <a> буде 

клікабельним і буде переносити вас на інший документ. 

Підводячи підсумок усьому, що сказано вище, хочеться відмітити, що 

HTML став тим форматом передачі інформації, який найбільш повно і якісно 

задовольняє запити сучасного суспільства. Безсумнівним фактом є і те, що 

майбутнє саме за HTML. 
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Іван Одаріков 

КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Анотація: В статті проаналізовані передумови виникнення поняття 

«комплексні числа». Розглянуто використання теорії комплексного числа в 

сучасній математиці, прикладних галузях та інших сферах людської 

діяльності. 

Ключові слова: уявні числа, функція комплексної змінної, комплексне число, 

математика, фізика 

Протягом всієї історії свого буття людина прагнула пізнати світ, в якому 

існує, вивчити внутрішні закони Всесвіту, використовуючи всі можливі шляхи і 

інструменти. Одним із таких інструментів завжди була і є математика. Ще 

Піфагор говорив, що все суще є числа. Вони не лише оточують нас в житті на 

кожному кроці. Число породжує геометрію, а геометрія породжує фізику. Це 

ми остаточно усвідомили з виникненням теорії відносності Ейнштейна, яка 

встановила прямий зв'язок між геометрією простору та його фізичними 

властивостями. В саме поняття числа закладене людське світосприйняття, наша 

фізіологія, психологія і середовище, в якому ми мешкаємо.  

На зорі історії світ здавався простим і людині вистачало натуральних чисел. 

Та поступово приходило усвідомлення того, що Всесвіт має доволі складну 

будову. Множину чисел довелось розширювати. З'явились цілі числа, 

раціональні, дійсні, а згодом і комплексні числа. 

Першу згадку про них можна віднести до 50 століття до нашої ери. 

Ґрунтовно комплексні числа виникли в математиці на початку XVI століття у 

зв'язку з рішенням алгебраїчних рівнянь 3-го ступеня, а пізніше, і рівнянь 2-го 

ступеня. В 1543 році Д. Кардано, італійський математик і філософ, вперше 

виконав обчислення над «уявними» числами. До речі, уявними комплексні 

числа у 1637 році назвав Р. Декарт, французький фізик, математик, 

основоположник аналітичної геометрії. Більшість математиків дійсно вважали 

їх уявними, хоча з роками все більше ними користувалися. Г.Лейбніц (1702 р.) 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
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називав їх витонченим і чудовим притулком божественного духу, а Л. Ейлер, як 

і І. Ньютон, відносив корені з від'ємних чисел до неможливих чисел. 

Першим, хто ввів термін «комплексне число» у 1803 році, був французький 

вчений Лазар Карно, а через двадцять п'ять років цей термін було повторено 

німецьким математиком, астрономом та фізиком, К.Ф. Гауссом. Позначення i 

для ввів швейцарський математик та фізик Л. Ейлер. 

Початок XIX століття у математиці ознаменувався тим, що була побудована 

теорія комплексних чисел і комплексні числа посіли важливе місце в науці. Як 

виявилось, застосування комплексних чисел дозволяє зручно і компактно 

сформулювати багато математичних моделей, що застосовуються в 

математичній фізиці і в природничих науках. Числа, які пов'язані з від'ємними 

значеннями, перевернули уяву вчених, розширили коло дій у математиці і 

започаткували нову дисципліну, яка отримала назву – теорія функцій 

комплексної змінної. Наведемо кілька найбільш значущих прикладів 

застосування комплексних чисел. 

Математика. 

Фрактали. Множина Мандельброта і множина Жюліа визначаються як 

області, на яких деяка ітераційно визначена послідовність комплексних чисел 

завжди буде мати скінченну верхню границю. 

Теорія чисел. Одна з проблем тисячоліття, гіпотеза Рімана, передбачає деяку 

форму розподілу нулів комплексної функції, що має назву дзета-функція 

Рімана. Цей розподіл виявляється тісно пов'язаним з розподілом простих чисел. 

Фізика. 

Електротехніка. Комплексні числа активно використовуються для 

розрахунку електричних кіл змінного струму. В таких колах напруга і сила 

струму розглядаються як вектори, що обертаються у деякому фазовому 

просторі, зміщені один відносно іншого на 90°. Використання комплексних 

чисел дозволяє зручним способом додавати різні струми між собою. Змінна 

напруга 𝑢 = 𝑈 sin(𝜔𝑡 + 𝜔). Кутова частота ω при стандартній частоті 50 Гц 

являється постійним числом 𝜔 = 314 рад/сек.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%96%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
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Рівняння напруги визначається двома параметрами U і φ, тобто йому можна 

поставити у відповідність комплексне число 𝑈(cos 𝜑 + 𝑖 sin 𝜑) = 𝑢; де u – 

комплексна напруга. 

Квантова механіка. В квантовій механіці частинки завжди мають хвильову 

природу, аж до моменту виміру, що провокує колапс хвильової функції. Для 

того щоб коректно представити це в математичній формі, вводиться 

комплексна функція, що називається хвильовою, що дозволяє виразити стан 

будь-якої квантової системи.  

Аеродинаміка. Одна з найбільш важливих у аеродинаміці формул – 

перетворення Жуковського, що використовується для побудови оптимального 

профіля крила, є функцією комплексної змінної. 

Теорія відносності. Простір Мінковського, що є математичною 

інтерпретацією чотиривимірного простору – часу нашого Всесвіту, фактично 

має три дійсних і одну уявну координату.  

Теорія керування. У теорії автоматичного керування, рівняння у 

комплексних числах потрібні для визначення стійкості системи – здатність 

системи, що автоматично керується, повертатися в сталий режим після деякого 

збурення. 

Економічний аналіз.  

Використання математичних методів в сфері управління – найважливіший 

напрям вдосконалення систем управління. Одними з найбільш розвинених 

методів економічного аналізу виступає теорія функцій комплексних змінних, 

яка широко використовується в природничо-технічних дисциплінах, але досі 

дуже рідко використовуються в економіці. Успішне розв’язання завдання 

розширення інструментальної бази економічного аналізу за допомогою 

економіко-математичного моделювання за рахунок використання елементів 

теорії функцій комплексних змінних слід є на даний час актуальною науковою 

проблемою. Використання елементів теорії комплексних чисел в економіко-

математичному моделюванні дозволить представити пари економічних 

показників, які є відображенням якого-небудь економічного об’єкта або явища, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%81_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80-%D1%87%D0%B0%D1%81
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у вигляді комплексної змінної. Ця змінна буде нести в собі інформацію про дві 

її складові величини та відображатиме функціональний вплив цих складових на 

деякий результат [6]. 

 Комплексні числа і комплексні функції успішно застосовувалися 

математиками та механіками Н.Е. Жуковим, С.А.Чаплигіним, М.В. Келдишем 

та іншими. Вітчизняні математики Г.В. Колосов і Н.І. Мусхелішвілі вперше 

стали застосовувати комплексні функції в теорії пружності. З застосуванням 

комплексних змінних в теоретичній фізиці зв’язані досліди вітчизняних вчених 

Н.Н.Боголюбова і В.С.Владимирова. Таким чином, теорія комплексного числа 

широко використовується в сучасній математиці та її прикладних галузях, 

аеродинаміці, картографії, електротехніці, гідродинаміці, теоретичній фізиці, 

економіці та багатьох сферах людської діяльності. 
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КВАДРАТ ПІФАГОРА В НУМЕРОЛОГІЇ 

Анотація: все частіше в повсякденному житті ми зустрічаємось з числами, 

але рідко задумуємось що ж вони означають. Квадрат Піфагора дозволяє, за 

допомогою простих арифметичних дій дізнатись щось нове і несподіване. 

Актуальним є те, що людина завжди хоче доторкнутися до чогось, що оповите 

павутинням таємничості. 

Ключові слова: квадрат, Піфагор, число,нумерологія, людина. 

Abstract:  More often in everyday life we deal with numbers but we rarely think 

what they mean. Pythagorean square allows us, with the help of simple arithmetic 

actions, to find out something new and unexpected. Actual is that a person always 

wants to touch something that is blanketed with a web of mystery. Key words: square, 

Pythagoras, number, numerology, human. 

Нумерологія в житті кожної людини складає основну частину: дата нашого 

народження, номер будинку, номер місця в потягу чи порядковий номер в  

списку. Здається, що числа нас оточили. Коріння нумерології лежать в 

математиці і існує вона з часів існування грецьких богів. Роль науки 

насамперед полягає в передбаченні сьогодення або майбутнього. Людина – 

частинка психоматриці, одного великого механізму. Як книга на полиці буття. І 

будь-яку книгу можна відкрити і прочитати. Заголовком цієї книги є дата 

народження людини, його ім’я, прізвище та по батькові. 

В цій статті ми хочемо розповісти як саме можна скористатися квадратом 

Піфагора і що ці цифри значать.  

    Основні положення нинішнього варіанту західної нумерології були 

розроблені давньогрецьким філософом і математиком Піфагором, який об'єднав 
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математичні системи арабів, друїдів, фінікійців і єгиптян з науками про 

природу людини . 

Піфагор говорив: «Все розташовується згідно числам» – підкреслюючи 

вплив чисел на життя людини, роблячи нумерологію актуальною. 

Квадрат Піфагора – підрозділ нумерології, в контексті якого ви дізнаєтеся 

свою долю, число реінкарнації, сумісність з іншими людьми і роль в матриці 

життя. Дата народження кожного з нас таїть в собі унікальну інформацію, ключ 

до розуміння людських доль і відносини між ними. Також цей метод може 

визначити в який раз душа конкретної людини втілилась на Землі і якими 

характеристиками вона володіла. 

Розрахунок робочих чисел 

Розрахунок за датою народження проводиться дуже просто. 

 Випишіть свою дату народження цифрами, наприклад: 12.05.1989. 

 Складіть всі числа між собою, для отримання першого робочого числа:  

1 + 2 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 9 = 35. 

 Для отримання другого робочого числа, складіть цифри першого:  

35 = 3 + 5 = 8. 

 Третє робоче число виходить внаслідок віднімання подвоєної суми цифр 

дня народження (1 + 2) х 2 = 6 з першого робочого числа (35): 35 – 6 = 29. 

 Четверте число  — сума цифр третього числа: 29 = 2 + 9 = 11. 

 І п’яте робоче число обчислюється складанням першого і третього 

робочих чисел: 35 + 29 = 64. 

 А сума другого і четвертого —  шосте робоче число: 8 + 11 = 19. 

Ваш квадрат Піфагора 

Для складання таблиці вашої долі, виписані в ряд робочі числа потрібно 

розбити на одиниці, двійки, трійки і т. д. І розподілити по порядку в кожну 

клітинку квадрата. Робочі числа 35,8,29,11,64,19 з нашого прикладу будуть 

виглядати так: 

Таблиця 1 

Таблиця долі 
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3 6 99 

2 5 8 

111 4  

 

Рівні чисел. 

 Матеріальний рівень – 1, 4, 7 – нижній рядок квадрата Піфагора 

відображає матеріальний шар буття. У цьому шарі матриці закладаються всі 

фізичні якості індивідуума і їх прояви в житті: дисципліна, воля, гнучкість 

свідомості і т. Д. 

 Рівень душі – 2, 5, 8 – середня рядок квадрата Піфагора уособлює 

душевні якості людини У цьому шарі відбувається опрацювання емоцій, таких 

як любов, заздрість, ревнощі, злість, добродушність і т. Д. Ця область впливає 

на сумісність з іншими людьми, тому що рівень нашої терпимості до них – 

визначає здатність адаптуватися. 

 Рівень розуму – 3, 6, 9 – останній рядок квадрата Піфагора. Це найвищий 

ступінь розвитку, який відповідає за пам’ять людини, її творчий потенціал, 

раціоналізм, логіку і т. д.  

Значення позицій. 

 Простір №1 – це здатність обирати собі мету і рухатися до неї. Їй 

сприяють егоїзм, воля, завзятість. Чим більше одиниць, тим ці якості 

сильніше. Але, якщо їх більше чотирьох, позитивне звертається в свою 

протилежність, з такою людиною дуже важко. 

 Простір №2 – біоенергія, чуттєвість, душевність. Хороші екстрасенси 

зазвичай мають не менше трьох двійок, якщо їх більше чотирьох, то людина 

легко може стати некерованою. 

 Простір №3 – точність, конкретність, організованість. Збільшення 

кількості трійок підсилює всі ці якості. З ними людині є сенс шукати себе в 

точних науках, в раціональній середовищі.  

  Простір №4 – здоров’я.  Відсутність четвірок робить людину 

хворобливою. Значна ж  кількість четвірок віщує міцне здоров’я.  
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 Простір №5 – інтуїція, об’ємне сприйняття, здатність до контакту, тобто 

до прийому інформації з позамежного світу. Ясновидіння у таких людей 

починає проявлятися вже на рівні трьох п’ятірок 

 Простір №6 – заземлення, матеріальність, розрахунок, схильність до 

кількісному освоєння світу. Якщо шісток більше ніж 3, то вони роблять з 

людини скнару.  

 Простір №7 – талант або вертикальний канал спілкування з 

Космосом. Кажуть, якщо немає сімок, то людина народилася, щоб заробити їх в 

наступних втіленнях. З одного сімкою людина може прожити все життя, навіть 

не здогадавшись, що має талант.  Більше ніж дві — виштовхують талант на 

поверхню.  

 Простір №8 – карма, борг, обов’язок, відповідальність. Людина без 

вісімок — перекотиполе. Зростання їх кількості означає духовні пошуки ваших 

предків.  

  Простір №9 – розум, мудрість. Якщо вони відсутні — людині не 

загрожує горе від розуму , і вона не буде ускладнювати собі життя на рівному 

місці.  Маючи три або чотири дев’ятки, ви можете сперечатися з самим 

Вольтером, ваші розумові здібності дуже високі.  

 Нумерологія покликана наділяти людини розумінням того, що всі люди 

різні і кожен обмежений своєю долею. Якщо вас щось ображає або засмучує —

першопричина цього не ваше оточення, а рівень розвитку, потенціал якого 

обмежений вашим народженням на цій планеті. 
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Анотація: В статті показано нерозривний зв’язок математики і 

архітектури. Запропоновано такі напрямки дослідження: 

- використання геометричних тіл, їх комбінацій та каркасів; 

- застосування симетрії та пропорції. 
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Abstract: Indissoluble connection of mathematics and architecture is shown in 

the article. Such directions of research offer:  

- is the use of geometrical bodies, their combinations and frameworks;  

- it is application of symmetry and proportion. 

Key words: mathematics is in architecture, geometrical bodies, frameworks, 

symmetry, proportion. 

Тісний зв’язок архітектури і математики відомий давно. В стародавній 

Греції геометрія вважалась одним із розділів архітектури. Відомий теоретик 

архітектури, французький архітектор Ле Корбюзьє з цього приводу сказав: 

«Пройшли віка, але роль геометрії не змінилась. Вона і досі залишається 

граматикою архітектора». Підтвердити ці слова можуть створені людством 

архітектурні  шедеври, починаючи від величних пірамід і закінчуючи 

культовими спорудами сучасності. Кожен поважаючий себе архітектор повинен 

добре знати аналітичну геометрію і математичний аналіз, володіти методами 

математичного моделювання і оптимізації.  
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Ще в давнину люди, будуючи своє житло, думали в 

першу чергу про його міцність. Міцність і надійність 

споруди забезпечується не тільки  матеріалами, із яких 

вона створена, а і конструкцією, яка використовується в якості основи при 

проектуванні та будівництві. Міцність будівлі напряму пов’язана з тією 

геометричною формою, яка є для споруди базовою. Мовою математики дуже 

важлива є геометрична форма (тіло), в яке вписується споруда.  З стародавніх 

часів найміцнішими архітектурними спорудами є єгипетські піраміди. Саме 

геометрична форма правильних чотирикутних пірамід є найміцнішою за 

рахунок великої площі основи. Іншими формами, які використовують 

архітектори є циліндрична, конічна, форма паралелепіпеда та кубічна форма. 

Часто геометричні форми є комбінаціями різних геометричних тіл.  Прикладом 

використання комбінації геометричних тіл може слугувати Троїцький собор, 

створений відомим архітектором Карлом  Густавовичем  Шольцом на початку 

XX століття в м. Суми  (рис. 1). 

Сучасна архітектура тісно пов’язана з  використанням складних поверхонь  

- каркасів. Цьому сприяла поява нових будівельних матеріалів, що робить 

можливим створення тонкого залізобетонного каркасу і стін зі скла. Каркаси у 

вигляді арок та гіперболічних параболоїдів забезпечують високу ступінь 

надійності і витривалості споруди.  Таким 

прикладом може слугувати залізнична станція 

в аеропорту Ліона (Франція), спроектована  

відомим архітектором  Сантьяго Калатрава  

наприкінці XX століття (рис. 2).  

Іншим застосуванням математики в 

архітектурі є використанню симетрії і 

пропорції.  Симетрія є одним з важливих 

засобів досягнення єдності і художньої виразності композиції в проектуванні. 

Вона властива споруді вцілому або її частині та  

 

Рис. 1 

Рис. 2 
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окремим деталям. Використовуються дзеркальна, осьова, гвинтова, променево-

гвинтова симетрії.  

Але найпоширенішою в архітектурі є дзеркальна симетрія. Їй 

підпорядковані споруди стародавнього Єгипту і храми античної Греції, 

амфітеатри, базиліки і тріумфальні арки римлян, палаци і церкви Ренесансу, так 

само як і численні споруди сучасної архітектури. Прикладом комплексного 

використання симетрії є мавзолей-мечеть  Тадж Махал (Індія), спроектований  

архітекторами Устад Ахмад Лахаурі та  Устад Іса всередині XVII століття (рис. 

3). 

Відомі архітектори світу широко використовували в своїх роботах 

пропорційний поділ, який дістав назву «золотий переріз». Золотим перерізом 

називається такий поділ відрізку, при якому довжина всього відрізку 

відноситься до довжини його більшої частини, як довжина більшої частини до 

меншої. Це відношення приблизно дорівнює  1,618 або 5/8. Під «правилом 

золотого перерізу» в архітектурі  зазвичай розуміються композиції, що містять 

пропорції, близькі до золотого перерізу. Прикладами застосування цього 

математичного відношення в архітектурі є 

пропорції  піраміди Хеопса, фасад давньогрецького 

храму Парфенона, пропорції та елементи 

збудованого  наприкінці XVII на початку  XVII 

століття  Воскресенського собору в місті Суми (рис 

4).  

Рис. 3 

Рис. 4 
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Із всього, викладеного в даній статті, можна зробити висновки, що 

математика відіграє важливу роль і пропонує архітектору ряд певних правил, 

які забезпечують: 

- упорядковане розміщення частин споруди в просторі; 

- встановлення певної закономірності у  відношенні розмірів частин 

споруди, що забезпечує  її цілісне та гармонійне сприйняття; 

- проектування  композиції  даної споруди в архітектурному ансамблі з 

використанням основних геометричних фігур та їх властивостей. 

В архітектурних спорудах всіх часів панує єдність числа і фігури. Отже 

необхідно застосовувати і вдосконалювати математичні методи в архітектурній 

композиції, так як саме вони дозволяють створювати архітектурні шедеври. 
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Google, Google Map 

Основними формами туристично-краєзнавчої роботи з учнями та 

студентами є прогулянки, екскурсії, подорожі та походи, естафети, зльоти, 

експедиції. 

Екскурсія – форма туристично-краєзнавчої роботи, перед якою ставиться 

мета закріпити знання, здобуті на заняттях. 

Екскурсії вимагають від керівників та екскурсоводів ретельної попередньої 

підготовки і вмілого проведення. Вони мають великі дидактичні переваги над 

класними заняттями і відзначаються високою педагогічною ефективністю. 

Екскурсії у природу і на виробництво мають велике значення для виховання в 

учнів почуття патріотизму: тут у всій повноті розкривається чарівність рідного 

краю і велич Батьківщини. Отже, екскурсії є важливою формою ідеологічної 

роботи серед молоді. Нині, коли питання раціонального природокористування 

та охорони природи набули першорядного значення, роль екскурсій у природу 

ще більше зростає [1]. 

Екскурсія, як і урок, має свою мету, тему, план і свої методи роботи. Мета 

екскурсії визначається змістом матеріалу, що вивчається, а саме: попереднє 

накопичення уявлень; збирання ілюстративного матеріалу; закріплення 
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матеріалу; вироблення умінь і навичок самостійної роботи на місцевості. 

Основними методами роботи на екскурсіях є групові спостереження; їх 

поєднують із самостійною роботою учнів. 

Маршрут екскурсії – це найбільш зручний для розкриття теми шлях 

пересування ексурсійної групи, який будується у найбільш правильній для 

даної екскурсії послідовності огляду об’єктів та наявності майданчиків для 

зручного і безпечного розміщення групи; організація показу об’єктів повинна 

здійснюватися у логічній послідовності і з опорою на зорову основу теми. 

Маршрут екскурсії повинен також забезпечувати цілісність викладення 

фактичного матеріалу. 

Маршрут знаходиться в прямій залежності від теми екскурсії та об'єктів 

показу. Він будується на основних для даної екскурсії об’єктах. Показ 

допоміжних об’єктів здійснюється переважно при переїздах (переходах) 

екскурсійної групи. Слід враховувати не лише доцільність, але і можливість, 

огляду об’єктів – доступність – зручність розташування групи на майданчиках 

огляду, облаштовані зупинки ( в тому числі і санітарні), місце для парковки. 

пересування групи біля об’єкту [2]. 

Для прокладання маршруту можна використати сервіс Google Карта. Що 

цікаво, даний сервіс можна використовувати як на комп’ютері, попередньо 

підготувавшись до екскурсії, так і використовуючи мобільні телефони та 

планшети, прокладаючи маршрут під час самої екскурсії.  

На Картах Google можна прокладати маршрути поїздок на автомобілі, 

велосипеді або громадському транспорті, піших прогулянок і навіть 

авіаперельотів. Якщо до потрібного місця можна дістатися кількома шляхами, 

найзручніший відображається першим і позначається синім (а решта маршрутів 

– сірим). 

Алгоритм роботи з Google Карта: 

1. На телефоні або планшеті Android відкрийте додаток Карти Google .  

2. Знайдіть пункт призначення або торкніться його на карті. 

3. У нижньому правому куті торкніться значка маршрутів . 
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4. Виберіть спосіб пересування.  

 Автомобіль:  

 Громадський транспорт:  

 Пішохідний маршрут:  

 Таксі:  

 Велосипед:  

5. Щоб переглянути список автомобільних, пішохідних або велосипедних 

маршрутів, торкніться білої панелі внизу. На ній указано відстань і час 

подорожі. 

Як додати кілька пунктів призначення 

1. На телефоні або планшеті Android відкрийте додаток Карти Google . 

2. Знайдіть пункт призначення або торкніться його на карті. 

3. У нижньому правому куті торкніться значка маршрутів . 

4. У верхньому правому куті торкніться значка «Більше» Додати 

зупинку. 

5. Завершивши, натисніть Готово. 

Збереження маршруту для його перегляду офлайн 

Якщо у вас є підключення до Інтернету, маршрут можна зберегти на 

телефоні або планшеті. Потім ви зможете прокласти маршрут, коли будете в 

режимі офлайн. 

Як зберегти маршрут 

1. На телефоні або планшеті Android відкрийте додаток Карти Google . 

2. Перевірте підключення до Інтернету. 

3. Знайдіть пункт призначення або торкніться його на карті. 

4. У нижньому правому куті торкніться значка маршрутів . 

5. Виберіть угорі потрібний спосіб пересування. 

6. Торкніться білої панелі внизу екрана. На ній указано відстань і час 

подорожі. 

7. Унизу торкніться опції Зберегти офлайн-карту. 

Примітки 
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 Ваш маршрут буде збережено на телефоні або планшеті. Коли шукаєте 

збережений маршрут, використовуйте той самий телефон або планшет. 

 Термін дії збереженого маршруту минає через 30 днів. 

 У маршруті буде відображатися той самий спосіб пересування, який ви 

вибрали, коли зберігали маршрут [3]. 
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  Секція: «Економіка» 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  НАУКИ ОЧАМИ ТВОРЧОЇ 

МОЛОДІ 

Анотація: У статті аналізуються основні  тенденції розвитку провідних 

та транзитивних країн в світовій економіці у контексті виявлення 

позитивного та негативного впливу процесів глобалізації на досягнення 

параметрів сталого розвитку. Визначено основні напрями руху векторів 

національних економік. Досліджено фактори, які впливають на функціонування 

світового ринку.  

Ключові слова: світова економіка, глобалізація, економічна активність, 

темпи зростання, світове господарство.  

Abstract: In the article basic progress of leading and  transitional trends are 

analysed in a world economy in the context of exposure of positive and negative 

influence of processes of globalization on the achievement of parameters of steady 

development. Basic directions of motion of vectors of national economies are certain. 

Factors that influence on functioning of world market are investigational. 

Key words: world economy, globalization, economic activity, rates of increase, 

world economy. 

Сучасний період економічного розвитку під впливом явищ глобалізації та 

інтеграції характеризуються фундаментальними змінами. Інтеграційні процеси 

між країнами призвели до знаття існуючих бар’єрів для входження на 

національні ринки капіталу іноземних фінансових інституцій, підвищення 

мобільності капіталу на фоні дерегулювання та лібералізації міжнародної 

торгівлі, а посилення взаємозалежності світу стало проявом його існуючої 

цілісності. 
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В сфері сучасної світової економіки протікають найсуперечливіші і дуже 

складні суспільні процеси. Найшвидшими темпами посилюється 

взаємозалежність і взаємодія між окремими державами. Сьогодні світова 

економіка є національно-світовою, тому що економіки окремих держав стали 

настільки взаємо-залежними, що ізольоване одне від одного їх відтворення є 

неможливим. Тому питання про те, що буде зі світовою економікою 

найближчим часом, є дуже гострим. 

Світова економіка – це єдиний світовий організм, що включає в себе 

економічну обстановку в кожній країні. Вона виникла на основі між- народного 

поділу праці і привела за собою створення кооперативів. Характерними 

елементами сучасного світового співтовариства називають розширений формат 

і достатній ступінь відкритості для інших країн, рух до глобального 

економічного взаємозв’язку, що виявляється через економічну інтеграцію, яка є 

передумовою більш тісного взаємного співробітництва та взаємозв’язку між 

країнами світу, основою для формування глобального світового господарства. 

Високотехнічні деструкції віртуальної економіки, як прояв міждержавної 

взаємозалежності не лише економіко-політичного, а й позаекономічного 

характеру, що супроводжуються ігноруванням багатьох цивілізованих 

імперативів, створюються глобальні проблеми та реальні загрози світової 

фінансової системи. 

Якщо визначати глобалізацію як взаємодію різних типів «глобальних 

гравців», зокрема ТНК, які традиційно належали до мікроекономічних систем 

на полях національних держав, тобто на полях макроекономічних систем, то 

можна сказати, що це вказує на істотний компонент такої дифузії [3, с. 2]. 

Стан світової економіки сьогодні знаходиться в небезпечній фазі. Фінансові 

потрясіння, що відбуваються в європейських країнах, частково вплинули на 

економіку країн, що розвиваються, а також торкнулися й інших держав, що 

володіють більш високими рівнями доходів і до недавнього часу залишалися 

непорушними. Таке розростання кризових ситуацій вплинуло на підвищення в 

багатьох світових регіонах вартості запозичень, що призвело до різкого 
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скорочення припливу капіталу в країни, що розвиваються, і падіння індексів на 

ринках фондів. 

Глобалізація виправдовує неоднорідні процеси, що відбуваються у світі. 

Найрадикальніші прогнози пророкують зміни найширшого мас штабу — від 

встановлення американської суспільної моделі в усьому світі до початку ери 

Китаю. Окрім того, фінансова криза в Південно-Східній Азії на голосила на 

небезпеці широких узагальнень. Виявилось, що попри достатню інтегрованість 

одного з фінансово-економічних полюсів у світі — Азіатсько-тихоокеанського 

регіону до світових економічних процесів, вплив азійської кризи на різні країни 

глобалізованої економіки мав подекуди взаємовиключний характер. Відтік 

капіталів, що лише за два місяці після кризи сягнув 230 млрд доларів, більшою 

мірою був спрямований до США. Сприйняття зростаючої небезпеки 

нестабільності не залежно від глибини її проявів — чи то у вигляді валютної, 

банківської, подвійної, фінансової чи системної кризи — як неминучої ціни 

глобалізації, спонукає до пошуків оптимальних способів вирішення 

накопичених суперечностей. 

Трансформаційні процеси у світовому економічному просторі перейшли в 

якісно новий вимір: із стану коливного спокою, врівноваженості до нового 

витка спіралі з коливними різко амплітудними рухами та синтетично-

синергічним середовищем . На думку К. Рудого, специфіка фінансових криз 

ХХІ століття здебільшого пояснюватиметься позицією США як одного зі 

світових лідерів. Серед фундаментальних зрушень на світогосподарській арені 

відомий дослідник Е. Кочетов вирізняє новітню структуру суспільного 

розподілу праці з виникненням його нових форм, що відрізняються за змістом 

від міжнародного, міждержавного розподілу праці, формування нових суб'єктів 

світогосподарського діалогу, які реалізують власні інтереси не в економічних, а 

на міжнародних межах [5, с. 114]. Ці процеси та інші зміни висувають на 

передній план проблему перегляду системи поглядів на мапу світу — від її 

політичної домінанти до власне геоекономічної, що принципово стане основою 

для усвідомлення фундаментальної бази, яка з метою реалізації стратегічного 
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оперування на світовій арені актуалізуватиме нанесення економічних кордонів 

на світовій політичній кар ті. Американські науковці М. Столь і Г. Тарч, 

зокрема, ще в 1982 р. у дослідженні «Глобаль на політична економія 1980-х 

років», яке було теоретичним обґрунтуванням необхідності переходу до 

формування і реалізації нової глобальної концепції для збереження за 

Сполученими Штатами Америки позицій світового лідера, зазначали: «Попри 

зменшення значення США у світовій економіці через припинення існування 

економічного порядку, зафіксованого Бреттон-Вудською системою, проте, з 

урахуванням тісної взаємопов'язаності політики та економіки, 

взаємовпливовості зовнішньої та внутрішньої політик держав та інших 

неурядових гравців у вигляді корпорацій, банків, міжнародних інституцій, 

США в змозі впливати на вирішальні економічні процеси за допомогою 

гегемоністської політики з боку найвпливовіших ТНК». Отже, можна 

стверджувати, що об'єктивність процесу глобалізації не залишає сумнівів не 

лише з причини віддзеркалення об'єктивних можливостей і потреб більш 

високої, інтенсивної стадії розвитку міжнародного розподілу праці, а й з 

погляду концентрації і вираження її системних характеристик — зовнішньої 

експансії і потреб розширення через залучення до своєї орбіти і поглинання 

інших господарських систем, освоєння нових територій і ресурсів, адже лише в 

царині міжнародних відносин найширше розкриваються потенційні можливості 

і функції самого капіталу. 

Доцільно виділити ризики прогнозів: – більш різке, ніж очікується, 

уповільнення зростання в процесі необхідного переходу Китаю до більш 

збалансованої моделі зростання з більш сильними міжнародними вторинними 

ефектами, що передаються через торгівлю, ціни на біржові товари і вплив на 

впевненість, а супутнім впливом на світові фінансові ринки і курси валют; – 

негативний вплив на баланси підприємств і проблеми фінансування, пов’язані з 

потенцій- ним подальшим укріпленням долара; – раптове посилення 

глобального неприйняття ризику, незалежно від причин, в результаті чого 

відбуваються різке подальше зниження валютних курсів і можлива фінансова 
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напруженість в уразливих країнах з ринком, що формується; в умовах 

підвищеного неприйняття ризику ринку навіть специфічні шоки у відносно 

великих країнах з ринком, що формується, або країнах, що розвиваються, 

можуть викликати ланцюгову реакцію [2, с. 45]. 

Водночас головним чинником, що пояснює поліпшення перспектив світової 

економіки в 2017–2018 роках, є прогнозоване підвищення зростання країн, що 

розвиваються. Цей прогноз відображає значною мірою поступову нормалізацію 

умов в ряді великих країн, що в даний час відчувають макроекономічні 

труднощі. Зростання країн з ринком, що форсується, згідно з поточними 

оцінками, склало 4,1% в 2016 році, очікується, що в 2017 році воно досягне 

4,5%. Подальше прискорення зростання до 4,8% прогнозується на 2018 рік [5, с 

87]. Зокрема, прогноз зростає. 

Сьогодні у світі здійснюються перші кроки на шляху створення інститутів 

глобального управління, які мають забезпечувати керування і контроль за 

фінансовою сферою, захищати навколишнє середовище планети, контролювати 

надспоживання природних ресурсів, що сприятиме сталому розвитку у 

глобальному масштабі. Україна, не зважаючи на глобальну кризу й 

гальмування соціально-економічного розвитку, не повинна стояти осторонь цих 

глобальних процесів та на власному шляху до сталого розвитку має 

враховувати позитивний досвід як провідних країн світу, так і транзитивних 

держав. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Анотація: Наведено методику аналізу фінансового стану підприємства. 

Визначено сутність поняття "фінансовий стан підприємства", а також 

розглянуто оцінку як один з найбільш значущих етапів процесу управління 

фінансовим станом підприємства.  

Ключові слова: фінансовий стан,  фінансовий аналіз,  оцінка,  показники та  

методи фінансового аналізу підприємства. 

Abstract: The method of analysis of the financial condition of the enterprise is 

given. The essence of the concept "financial condition of the enterprise" is 

determined, as well as evaluation is considered as one of the most important stages of 

the process of managing the financial condition of the enterprise.  

Key words: financial status, financial analysis, estimation, indicators and 

methods of financial analysis of the enterprise. 

Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства є необхідним етапом для 

розробки фінансових планів та прогнозів, у тому числі фінансового 

оздоровлення підприємств.   Контроль і  аналіз фінансового стану підприємства 

дає змогу визначити на скільки ефективно чи не ефективно воно працює.  

Одним із інструментів з'ясування реальної конкурентоспроможності є аналіз 

фінансового стану підприємства.  
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Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є 

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 

характеризується системою показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів . Аналіз фінансового стану 

навіть  найуспішнішого  підприємства є постійною необхідністю, бо не можна 

вести господарство без аналізу його доходів і витрат. Ринкова економіка 

приводить у рух усі ресурси, аби кожна вкладена в підприємство гривня давала 

найвищий прибуток. Щоб забезпечити це, необхідно постійно аналізувати 

фінансовий стан  діяльності кожного підприємства. 

Основним джерелом інформації при здійсненні фінансового аналізу  

підприємства є  фінансовий звіт. 

  Головною метою фінансового аналізу є отримання визначеного числа 

основних параметрів, що дають об’єктивну і обґрунтовану характеристику 

фінансового стану підприємства, його прибутковості, збитковості, змін в 

структурі активів і пасивів в розрахунках з дебіторами і кредиторами. 

Предметом фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх 

формування та використання. При цьому в оцінюванні поточного фінансового 

стану важливу роль відіграє його прогноз на найближчу та більш віддалену 

перспективу, тобто очікувані параметри діяльності підприємства в 

майбутньому. Отже, фінансовий аналіз – це оцінка фінансового стану та 

основних результатів діяльності підприємства з метою виявлення резервів 

підвищення його вартості та забезпечення ефективного розвитку підприємства. 

Фінансовий стан підприємства треба систематично і всебічно оцінювати з 

використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить 

критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як за певний 

період, так і за кілька періодів, дасть змогу визначити ”больові точки” у 

фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових 

ресурсів, їх раціональнішого розміщення. 
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Не раціональне використання фінансових ресурсів призводить до низької 

платоспроможності підприємства, і, як наслідок, до можливих перебоїв у 

постачанні та реалізації продукції, до невиконання плану прибутку, зниження 

рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій. 

Основними завданнями аналізу фінансового стану є: 

- дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства; 

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, 

забезпечення підприємства  його власними оборотними коштами; 

- об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності, 

фінансової стійкості підприємства; 

- оцінка становища суб’єкта господарювання на фінансовому ринку та 

кількісна оцінка його конкурентоспроможності 

- аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних 

паперів; 

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів. 

Існує кілька видів фінансового аналізу: внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній аналіз проводять фахівці самого підприємства. Основним 

змістом внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства є аналіз: 

- майна (капіталу) підприємства ; 

- фінансової стійкості та стабільності підприємства; 

- ділової активності підприємства; 

- динаміки прибутку та рентабельності підприємства і факторів, що на них 

впливають; 

- кредитоспроможності підприємства; 

- ефективності використання власних та залучених фінансовий ресурсів; 

- ліквідності та платоспроможності підприємства; 

- самоокупності підприємства; 

- комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 

Цей аналіз здійснюється аналітиками підприємства і ґрунтується на широкій 

інформаційній базі, включаючи й оперативні дані. 
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Зовнішній аналіз здійснюють аналітики, котрі є сторонніми щодо 

підприємства особи і не мають доступу до його внутрішньої інформаційної 

бази. Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу в основному 

складається з аналізу показників прибутку, показників рентабельності, 

фінансової стійкості, ринкової активності, ліквідності балансу, 

платоспроможності підприємства; ефективності використання позичкового 

капіталу, економічної діагностики фінансового стану підприємства . 

Через це такий аналіз є більш формалізованим та загальним. Різниця у змісті 

зовнішнього та внутрішнього аналізу пов’язана також з різницею завдань, що їх 

виконують ці обидва види аналізу. 

З огляду на терміни та цілі проведення виокремлюють попередній, 

поточний   та прогнозний фінансовий аналіз: 

- попередній   фінансовий аналіз пов’язаний з вивченням умов фінансової 

діяльності підприємства в цілому чи здійсненням окремих фінансових операцій, 

оцінка власної платоспроможності ; 

- поточний   фінансовий аналіз провадиться в процесі поточної фінансової 

діяльності з метою оперативного впливу на результати фінансової діяльності. 

Як правило, він обмежується невеликим проміжком часу (місяць, квартал). 

- прогнозний  фінансовий аналіз здійснюється підприємством за 

прогнозними або очікуваними даними, які порівнюють з даними відповідного 

звітного періоду. Він дає змогу глибше й повніше проаналізувати 

перспективний фінансовий стан і результати фінансової діяльності 

підприємства, ніж попередній та поточний, оскільки базується на звітних 

матеріалах, а також уможливлює прогнозування діяльності підприємства в 

майбутньому. Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства 

створила певні прийоми й методи його здійснення. 

Існує шість основних прийомів аналізу: 

1) горизонтальний   аналіз – порівняння кожної позиції звітності з 

відповідним показником за попередній період; 
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2) вертикальний   аналіз – визначення структури фінансових показників з 

оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат; 

3) трендовий аналіз – порівнювання кожної позиції звітності з відповідними 

показниками за кілька попередніх періодів ; 

4) аналіз відносних показників   – розрахунок відношень між окремими 

позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв’язків 

показників; 

5) порівняльний аналіз –  аналіз різних показників звітності самого 

підприємства та його дочірніх підприємств (філій), а також   аналіз показників 

даної фірми проти показників конкурентів ; 

6) факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів (причин) на 

результативний показник . Для досягнення основної мети аналізу фінансового 

стану підприємства – об’єктивної його оцінки та виявлення на цій підставі 

потенційних можливостей підвищення ефективності формування й 

використання фінансових ресурсів – можуть застосовуватися різні методи. 

Методи фінансового аналізу – це комплекс науково-методичних 

інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства. В 

економічній теорії та практиці існують різні класифікації методів економічного 

аналізу взагалі та фінансового аналізу зокрема.  

Існують різні методи фінансового аналізу. 

Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описі аналітичних 

процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв’язках та 

залежностях. До них відносять: методи експертних. оцінок і сценаріїв, 

психологічні, морфологічні, порівняльні, побудови системи показників, 

побудови системи аналітичних таблиць. Ці методи характеризуються певним 

суб’єктивізмом, оскільки в них велике значення мають інтуїція, досвід та 

знання аналітиків. 

До формалізованих методів фінансового аналізу належать ті, у підґрунтя 

яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності, тобто методи: 

ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, виокремлювання ізольованого 
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впливу факторів, відсоткових чисел, диференційний, логарифмічний, 

інтегральний, простих і складних відсотків, дисконтування. 

У процесі фінансового аналізу широко використовуються і традиційні 

методи економічної статистики (середніх та відносних величин, групування, 

графічний, індексний, елементарні методи оброблення рядів динаміки), а також 

математико-статистичні методи (кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, 

факторний аналіз, метод головних компонентів).  Використання видів, 

прийомів та методів аналізу для конкретних цілей вивчення фінансового стану 

підприємства в сукупності утворює методологію та методику аналізу. 

    Отже, під час аналізу фінансового стану підприємства можуть 

використовуватися найрізноманітніші прийоми, методи  аналізу. Їх кількість і 

широта застосування залежать від конкретних цілей аналізу та визначаються 

його завданнями в кожному конкретному випадку. Необхідність та значення 

оцінки фінансового стану зумовлені потребою систематичного аналізу та 

вдосконалення роботи за умов ринкових відносин, переходу до самоокупності, 

самофінансування, потребою в найоптимальнішому використанні фінансових 

ресурсів, а також пошуки у цій сфері резервів зміцнення фінансової 

стабільності підприємства. 
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Фінансовий стан підприємства - комплексне поняття, яке є результатом 

взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 

визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 

системою показників, що відображають наявність, розміщення і 

використання фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, 

комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають 

усі вище згадані види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому 

стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація 

високоякісної продукції. Як правило, що вищі показники обсягу виробництва і 

реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, то вища 

прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан. 

На рис.1.1 показано цільові напрямки дослідження та систему локальних 

показників для визначення фінансового стану підприємства. [2] 
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Рис. 1.1. Цільові напрямки дослідження та система локальних показників 

для визначення фінансового стану підприємства 



256 
 

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів 

підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку 

як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед 

бюджетом, кредиторами та іншими установами. 

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його 

виробничо-господарської діяльності. Оцінку фінансового стану можна 

об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший показник, а тільки 

за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно 

характеризують господарське становище підприємства. [3] 

Показники оцінки фінансового стану підприємства повинні бути такими, 

щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли 

одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у 

фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність 

продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з 

партнерів підприємства – акціонерів, банків, податкових адміністрацій – свій 

критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану 

повинна бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з 

власних інтересів. 

Фінансові показники діяльності підприємства розраховуються на основі 

даних звітності підприємства за певний період. 

На прикладі підприємства-отримувача кредиту з’ясуємо які показники 

фінансового стану цікавлять банка-позичальника. 

Розглянемо напрями аналізу фінансового стану отримувача кредиту : 

а) аналіз грошових потоків  : співвідношення чистих надходжень за 

рахунками і суми основного  боргу за кредитом, склад і динаміка дебіторської і 

кредиторської заборгованості, оборотності грошових коштів; 

б)платоспроможність : показник поточної ліквідності; 

в) фінансова стійкість : показники маневреності та незалежності; 

г) рентабельність : показники рентабельності активів, рентабельності 

реалізації. [1, с.60] 
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Із всього комплексу основних оцінних показників кожне підприємство, 

залежно від конкретної мети аналізу може вибрати відповідну кількість і види 

показників оцінки фінансового стану підприємства. 
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Актуальність дослідження. Дослідження інвестиційних процесів в 

економіці завжди перебувало у центрі економічної думки. Актуальність цього 
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питання зумовлена тим, що інвестування є ключовим елементом ефективної 

господарської діяльності суб’єктів підприємництва та економічного зростання 

держави. Однією з проблем світової економіки є проблема недостатності 

інвестиційних ресурсів та боротьби за їхнє ефективне використання. Економіка 

України не є винятком, адже саме одну з найважливіших ролей у забезпеченні 

стабільного розвитку економіки держави відіграє позитивна динаміка 

капітальних інвестицій, які є витратами на придбання або створення мате-

ріальних і нематеріальних необоротних активів. Отже, забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається питанням страте-

гічної важливості, від реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, 

ефективність залучення у світовий поділ праці, можливість модернізації на цій 

основі національної економіки.  

Мета дослідження. У статті досліджено обсяги і динаміку залучення 

прямих іноземних інвестицій в національну економіку.  

Детально аналізується регіональна та галузева структура прямих іноземних 

інвестицій. Визначено основні проблеми залучення іноземних інвестицій в 

економіку України та запропоновано напрями щодо підвищення інвестиційної 

привабливості національної економіки.  

Викладка основного матеріалу дослідження. 

Оздоровлення та розвиток сучасної економіки України неможливі без 

активізації інвестиційної діяльності, пошуку та залучення надійних інвесторів, 

які б розміщували свої інвестиції на довгострокові терміни, забезпечуючи цим 

стабільний розвиток важливих ланок господарства. Україна має всі шанси для 

залучення інвестиційних ресурсів та використання їх на користь економіки, 

тому що потенціал української економіки має досить «широкі горизонти» для 

свого розвитку.  

Але варто зазначити, що за останній час Україна так і не позбулася 

повністю структурних деформацій і значно відстає від розвинутих країн за 

багатьма факторами продуктивності виробництва та рівнем добробуту 

населення. Важливим є той факт, що такі галузі господарства, як промисловість 
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та агросектор, першочергово потребують залучення капіталу для подальшого 

розвитку. Ще однією важливою проблемою української економіки є висока 

енергоємність промисловості, цей фактор значно впливає на 

конкурентоздатність і собівартість виробленої продукції.  

Промисловим підприємствам потрібно залучати інвестиції ще й для 

модернізації наявних потужностей, адже саме після модернізації підприємство 

стає більш стійким до фінансових коливань.  

Сучасний розвиток інвестиційної діяльності в Україні перебуває не в 

найкращому стані. Макроекономічні показники України залишаються на 

периферії світових інвестиційних потоків, що значно підсилюється недостатнім 

рівнем інвестиційних ресурсів, а також ускладняються кризовими явищами у 

світовій економіці [3].  

Основними причинами зниження активності інвестиційної діяльності в 

Україні є:  

- несприятливий інвестиційний клімат;  

- недосконала законодавча база;  

- неналежна підготовка інвестиційних проектів та програм та їх недієвість;  

- нерозвиненість інвестиційних інструментів та інвестиційного ринку.  

Основу інвестиційної діяльності будь-якої держави визначають за обсягом 

прямих іноземних інвестицій та за інвестиціями в основний капітал. 

На рис. 1 наведено обсяги та динаміку прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в 

економіку України за 2006–2017 рр. Можна побачити, що більшу частку 

інвестицій становлять інвестиції з ЄС, і вони постійно збільшуються. Варто 

зазначити, що близько 25% загальносвітових інвестицій надходять з Кіпру, що 

є офшорною зоною для України та більшою мірою уособлює повернення 

капіталів, виведених локальними бізнесменами в попередні роки. В умовах 

непрозорості власників офіційно ускладненим є питання чіткого розподілу між 

інвестиціями українського походження та європейського [4]. Крім того, 

важливим для оцінки чинником є те, що інвестиції на Кіпр становлять загалом 

майже 6 млрд дол. США на 1 липня 2017 р. (ці операції здійснюють українські 
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ФПГ для мінімізації податків та адміністрування в разі розміщення акцій на 

зовнішніх ринках), тому сальдо за інвестиціями насправді менше на цю цифру. 

 

Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіці 

України за 2006 – 2017 рр. (складено авторами на підставі [2]) 

За даними, на 1 липня 2017 р. сукупний обсяг прямих іноземних інвестицій, 

внесених з початку інвестування в економіку України, становив 44,8 млрд дол. 

США рис.2, що в розрахунку на одного громадянина України становить 1 047,5 

дол. США.  

 

Рис. 2. Обсяг прямих іноземних інвестицій (млрд. дол. США) [8]  

З держав ЄС внесено 32,9 млрд дол. інвестицій (73,4% загального обсягу 

акціонерного капіталу), з країн СНД – 4,7 млрд дол. (10,5 %), з інших країн 

світу – 7,2 млрд дол. США (16,1 %).  

За період 2005–2013 рр. обсяг іноземних інвестицій в Україну поступово 



261 
 

зростав, але за період 2014–2015 рр. обсяг іноземних інвестицій зменшився на 

14 млрд дол. США. Це явище пояснюється одночасним впливом кількох 

чинників. По-перше, іноземні інвестори вилучили або були змушені списати на 

збитки інвестиції, розміщені раніше в АР Крим, Донецькій та Луганській 

областях. По-друге, банківські установи України зазнали збитків протягом 

останніх років, які частково покривалися за рахунок власного капіталу 

банківського сектора, значна частина якого належить іноземним власникам. По-

третє, зменшення вартості українських активів іноземних інвесторів пов’язане 

також із знеціненням національної валюти. По-четверте, інвестиційний клімат в 

Україні ще й досі залишається несприятливим [5]. 

До основних країн-інвесторів, на які припадає більше 75 % загального 

обсягу прямих іноземних інвестицій, входять такі держави ЄС: Кіпр – 11,1 млрд 

дол. США (24,8 % загальної суми ПІІ та 35,6 % суми ПІІ, внесених з ЄС), 

Нідерланди – 5,8 млрд дол., Німеччина – 5,4 млрд дол., Австрія – 2,6 млрд дол., 

Велика Британія – 1,9 млрд дол. США (рис. 3). 

 

Рис.3. Частка прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в 

економіці України 01.07.2017 р. з основних країн-інвесторів  

(складено авторами на підставі [2]) 

Країни ЄС є основним донором прямих іноземних інвестицій в економіку 

нашої країни. Розподіл інвестицій між країнами – членами ЄС надані в 

літературі [2,7]. 

До десяти регіонів України –Дніпропетровської, Донецької, Харківської, 
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Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Запорізької, Полтавської, Івано-

Франківської областей та до м. Київ надійшло найбільше інвестицій – 94,1% 

усіх залучених прямих іноземних інвестицій рис.4. Таке спрямування прямих 

іноземних інвестицій та капітальних інвестицій у регіональному розрізі не 

сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку усіх регіонів та 

посилює подальше збільшення розриву в їх розвитку.  

 

Рис. 4. Обсяги залучених прямих інвестицій за основними регіонами – 

реципієнтами інвестицій (% до загального обсягу) [8] 

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у січні-червні 

2016 р. становлять 119,8 млрд. грн. рис.5.  

 

Провідними сферами економічної діяльності за обсягами залучення 

капітальних інвестицій у січні-червні 2017р. залишаються: промисловість – 

33,24 %, будівництво – 13,87 %, сільське, лісове та рибне господарство – 

16,8 %, інформація та телекомунікації – 5,04 %, оптова та роздрібна торгівля 

7,66 %; державне управління й оборона 3,49 %; операції з нерухомим майном 

4,11 %; транспорт 7,7 %; інше 9,81 %. 
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Рис. 5. Капітальні інвестиції, млрд. грн.  

(складено авторами на підставі [8]) 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, 

залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні-

червні 2016 р. освоєно 72,2 % капіталовкладень рис.6.  

 

Рис.6. Розподіл капітальних інвестицій за видами економічної 

діяльності, першого півріччя 2017 року, % 

 (складено авторами на підставі [8]) 

Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах 

капіталовкладень становила 8,1 % [2].  

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 3,9 % капітальних 

інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів становила 3,7 % усіх 
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капіталовкладень, частка коштів населення на будівництво житла – 10,0 %. Інші 

джерела фінансування становлять 2,1 %.  

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним є 

питання вдосконалення правової та організаційної бази для підвищення 

дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й 

формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної економіки.  

Низку позитивних кроків у правому полі для інвестування вже здійснено.  

1. На території України до іноземних інвесторів застосовується 

національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні з 

вітчизняними інвесторами умови діяльності. Іноземні інвестиції в Україні не 

підлягають націоналізації.  

2. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 

16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська конвенція 1965 р. про порядок 

вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.  

3. Із метою спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та 

унеможливлення проявів ознак корупції під час їх державної реєстрації 

31.05.2016 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної 

реєстрації іноземних інвестицій» № 1390-VIII. 

Висновки. Таким чином, прямі іноземні інвестиції з країн Європейського 

Союзу мають важливе значення для економіки України. Створення Зони 

вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом має стати значним 

поштовхом не тільки для розширення зовнішньоторговельного обороту між 

Україною та Євросоюзом, але й для більш активного інвестування з боку 

європейських країн в економіку України. Це буде сприяти подальшому 

розвитку основних галузей української промисловості та підвищенню 

конкурентоспроможності товарів вітчизняного виробництва на закордонних 

ринках, що є дуже важливо для Донецького регіону в цілому і для міста 

Маріуполь особливо, оскільки Маріуполь є промисловим містом.  
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Сучасні ринкові відносини характеризуються високою динамічністю, 

нестабільністю, значним рівнем змін та високою чутливістю до коливань 

кон’юнктури ринку. Все це ставить перед підприємством низку завдань, для 

вирішення яких необхідно максимально ретельно враховувати всі фактори і на 

цій підставі планувати власну діяльність як на короткий період, так і на 

довгострокову перспективу.  
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План підприємства (іншими словами – бізнес-план) включає в себе такий 

розділ, як планування маркетингу, який відображає стратегію маркетингу, 

прийняту на підприємстві, шляхи реалізації продукції чи послуг, способи 

залучення нових клієнтів, методи проведення рекламних кампаній  тощо. 

Тому план маркетингу – це «маршрутна карта», яка визначає напрям саме 

маркетингової діяльності компанії на конкретний період часу [2]. Хороший 

маркетинговий план – результат систематичного, творчого, але водночас 

структурованого процесу, який покликаний визначити нові можливості і 

потенційні ризики, які необхідно врахувати в процесі формування 

операційних цілей. Таким чином, процес планування маркетингу – це 

впорядкована сукупність стадій і дій, пов’язаних із маркетинговим аудитом, 

тобто ситуаційним аналізом навколишнього середовища, постановкою цілей, 

розробкою стратегій, здійсненням планування, реалізацією плану маркетингу, 

контролем за виконанням плану маркетингу. 

Стратегічне планування направлене на створення й підтримку стратегічної 

відповідності між цілями фірми та її маркетинговими можливостями. Як 

правило, воно базується на ідеї наявності у фірми кількох напрямків 

маркетингової діяльності, і тому його основним завданням є виділення з них 

найперспективніших і найпривабливіших з метою прискореного розвитку [1]. 

Стратегія маркетингу – програма маркетингової діяльності фірми на 

цільових ринках, яка визначає принципові рішення для досягнення 

маркетингових цілей. Вироблена стратегія обов’язково повинна бути 

пов’язана із місією організації. Встановлені стратегії маркетингу дають 

можливість прийняти рішення за елементами комплексу маркетингу, тобто 

розробляти програми маркетингу. По суті, щоб досягти  головної мети 

маркетингова стратегія повинна складатися з окремих стратегій для цільових 

ринків, позиціонування, маркетингового комплексу та рівнів затрат на 

маркетингові заходи. Маркетингова стратегія уточнює сегменти ринку та 

розробляється самостійно для кожного цільового сегмента. Компанія має 

відчувати, на який з сегментів спрямувати енергію та ресурси і де вона 
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отримує найбільші переваги з точки зору конкуренції. Тому основою для 

виконання маркетингової стратегії є маркетинговий стратегічний план [2]. 

Маркетинговий стратегічний план повинен відповідати на ряд питань: 

- який товар виводиться на ринок, у якому асортименті та за якими цінами; 

- на якого споживача (сегмент ринку) він розрахований; 

- які умови треба створити для продажу товару на запланованому рівні; 

- через які канали і у яких обсягах буде організовано постачання; 

- яким буде після продажне обслуговування і ким буде здійснюватись; 

- яких економічних результатів очікують учасники ринку, і які витрати для 

цього потрібні. 

Для багатьох організацій, які мають розвинену систему планування, окремо 

розробляється стратегічний і довготерміновий плани маркетингу. Мається на 

увазі, що стратегічний план маркетингу спрямований на вирішення (без 

детального опрацьовування) стратегічних завдань маркетингової діяльності 

стосовно організації в цілому і щодо окремих стратегічних господарських 

підрозділів (СГП).  У той же час довготерміновий план деталізує завдання 

стратегічного плану, які доводяться до підрозділів СГП, і є основою розробки 

поточних планів маркетингу. У стратегічному плані маркетингу акцент 

робиться на фінансові результати реалізації маркетингових стратегій. У 

довготермінових планах для підрозділів установлюються завдання за всіма 

маркетинговими показниками: витрати на маркетинг, обсяг продажу, дохід, 

прибуток, ринкова частка  тощо. Горизонти стратегічного і довготермінового 

планів можуть як збігатися, так і не збігатися. 

Основні принципи маркетингового плану підприємства: 

- системність –  при планування потрібно враховувати взаємозв’язки між 

структурними підрозділами, їх специфічні властивості; 

- комплексність –  при здійсненні планування потрібно охоплювати 

окремою стратегією всі аспекти маркетингової діяльності підприємства; 
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- компетентність –  співробітники повинні володіти достатнім рівнем знань 

про процес планування, рівень їх компетенції в плануванні повинен 

відповідати рівню компетенції по використанні ресурсів; 

- обмеженість ресурсів –  необхідність найбільш раціонально 

використовувати наявні ресурси; 

- реалістичність –  заплановані показники повинні бути реалістичними, що 

означатиме можливість їх досягнення; 

- варіантність –  при плануванні маркетингової діяльності необхідно 

розглядати кілька варіантів можливих альтернатив досягнення поставлених 

маркетингових цілей; 

- оптимальність –  при оцінці альтернативних варіантів потрібно визначати 

найбільш ефективний, який зможе забезпечити максимальний ефект за певний 

період часу; 

- узгодженість –  при порівнянні альтернативних варіантів необхідно 

приводити їх до порівняльного вигляду шляхом врахування обернених і 

прямих зв’язків, достовірності їх характеристик; 

- оптимальність –  при оцінці альтернативних варіантів потрібно визначати 

найбільш ефективний, який зможе забезпечити максимальний ефект за певний 

період часу; 

- систематичність –  необхідність систематичного планування маркетингу 

через зміну стратегій поведінки на ринку, тактичних прийомів. 

Ключем до успішної діяльності в сучасних ринкових умовах є розробка і 

впровадження маркетингового планування в діяльності підприємств. 

Стратегічне планування саме по собі не гарантує успіху, і організація, що 

створює стратегічні плани, може потерпіти невдачу через помилки в 

організації, мотивації і контролі. Проте формальне планування може створити 

ряд істотних сприятливих чинників для організації діяльності підприємства. 

Знання того, що організація хоче досягти, допомагає уточнити пріоритетні 

шляхи дії. Ухвалюючи обґрунтовані і систематизовані планові рішення, 

керівництво знижує ризик ухвалення неправильного рішення через помилкову 
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або недостовірну інформацію. Планування допомагає створити єдність 

загальної мети та сформованих цілей і спрямувати організацію  до успіху. 
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Ефeктивнo функціoнуючa бaнківcькa cиcтeмa є нeoбхіднoю умoвoю 

cтaбільнoгo функціoнувaння eкoнoміки, тoбтo уcпішнoгo функціoнувaння 

cуб'єктів гocпoдaрcькoї діяльнocті тa викoнaння дeржaвнoгo бюджeту. Лишe 

чeрeз дocкoнaлу бaнківcьку cиcтeму мoжнa здійcнити рecтруктуризaцію 

eкoнoміки в цілoму. Крім тoгo, нaдійний і рoзвинeний бaнківcький ceктoр 

відігрaє нaдзвичaйнo вaжливу рoль у cтaбілізaції eкoнoміки крaїни.  
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Гoлoвними причинaми нeплaтocпрoмoжнocті бaнків у крaїнaх з пeрeхіднoю 

eкoнoмікoю є нeдocкoнaлa якіcть aктивів, уcпaдкoвaних від кoмaнднoї 

eкoнoміки, і бeзпeрeрвнa видaчa нoвих пoзик, щo нe cплaчуютьcя вчacнo.  

Сьогодні стан функціонування банківської системи України 

характеризується: 

 зменшенням чисельності банківських установ внаслідок жорсткої 

політики НБУ щодо ліквідації ненадійних, низьколіквідних та 

неплатоспроможних банків; 

 погіршенням якості кредитних портфелів  через  зростання 

заборгованості за кредитами, наданими суб’єктам господарювання та 

небанківським фінансовим установам; 

 нарощуванням вкладень банків у цінні папери; 

 відставанням темпів зростання доходів над темпами зростання витрат і, 

як наслідок, від’ємними фінансовими результатами діяльності банківських 

установ. 

Банківcька криза відбуваєтьcя в кoнтeкcті загальнoї кризи українcькoї 

eкoнoміки та дeвальвації гривні. Bійна, втрата ринків країн СНД, бідність 

наceлeння, викликанe cкoрoчeнням coціальних витрат, зрocтанням тарифів та 

пoдаткoвoгo тиcку, призвeли дo падіння пoпиту на прoдукцію українcьких 

підприємcтв, а відпoвіднo й дo cкoрoчeння вирoбництва, тoргівлі та cфeри 

пocлуг. Пoзичальники oпинилиcя в cкладних фінанcoвих умoвах і нe мoжуть 

налeжним чинoм cплачувати за крeдитами. Пoгіршeння якocті крeдитних 

пoртфeлів банків викликає нeoбхідніcть фoрмувати дoдаткoві рeзeрви, гeнeрує 

збитки банків та призвoдить дo втрати ними капіталу і пoдальшoгo 

банкрутcтва. Значнo уcкладнила cтанoвищe банків дeвальвація гривні. Аджe 

пoнад 40% крeдитнoгo пoртфeля банків cтанoвлять валютні крeдити. При 

дeвальвації зрocтає гривнeвий eквівалeнт крeдитнoгo пoртфeля, а банки 

змушeні дoдаткoвo нарахoвувати рeзeрви, які фoрмуютьcя в гривні, щo 

призвoдить дo нарoщування збитків [1]. 
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Банківcький ceктoр України залишаєтьcя на cьoгoдні нeдocкoналим і нe 

відпoвідає вимoгам кoнкурeнтoздатнoї eкoнoміки, а такoж нe викoнує 

eфeктивнo cвoїх функцій, ocнoвними з яких є мoбілізація грoшoвих рecурcів на 

вклади клієнтів, надання клієнтам пoзик і cтвoрeння нoвих платіжних заcoбів, 

здійcнeння рoзрахунків між клієнтами [2]. 

Сиcтeмні прoблeми банківcькoї cиcтeми, eкoнoміки України і cуcпільcтва в 

цілoму значнoю мірoю oбумoвлeні прoтиріччям між надзвичайнo пoтужними 

важeлями, cкoнцeнтрoваними в руках кeрівника НБУ, які миттєвo та маcштабнo 

впливають на рівeнь життя кoжнoгo грoмaдянинa й умoви бізнecу (чeрeз 

вaлютний курc, ціни, нaдійніcть дeпoзитів тa вaртіcть крeдитів). При цьoму 

діяльніcть НБУ зaлишaєтьcя нeпрoзoрoю тa зaкритoю для грoмaдcькocті й 

учacників ринку. 

Для зaбeзпeчeння cтaбільнoгo функціoнувaння тa рoзвитку бaнківcькoї 

cиcтeми, пoкриття ризиків у діяльнocті бaнків, підвищeння 

кoнкурeнтocпрoмoжнocті, рівeнь кaпітaлізaції бaнків зaлишaєтьcя нeдocтaтнім. 

Збільшeння рівня кaпітaлізaції бaнків Укрaїни пoвиннo бути ocнoвнoю 

cклaдoвoю у cтрaтeгії їхньoгo зрocтaння. Кoжeн бaнк мaє у cвoєму пoртфeлі 

прoблeмні крeдити. Aлe при цьoму вaжливe знaчeння мaють oбcяги тaкoї 

зaдaвнeнoї зaбoргoвaнocті тa тeмпи її зрocтaння. Бaнківcькі уcтaнoви мaють 

приклaдaти мaкcимум зуcиль, aби відcoтoк нeпoвeрнeння крeдитів був якoмoгa 

нижчим. 

Причини, які викликали вищезазначені негативні наслідки діяльності 

банківської системи, можна поділити на три групи: 

 загострення     кризи     реальної      економіки      передусім      у сфері 

виробництва; 

 недосконалість грошово-кредитної політики Національного банку 

України щодо банківських установ, зокрема їх ліквідації; 

 внутрішньобанківські чинники, відсутність виробленої стратегії і тактики 

роботи банків в умовах фінансово-економічної кризи. [1] 
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Тaким чинoм, нaдaлі бaзoвoю умoвoю eфeктивнocті рoбoти дeржaвних 

бaнків як інcтрумeнтів eкoнoмічнoї пoлітики Укрaїни мaє cтaти знaчнe 

змeншeння рівня кoрупції нa рівні уряду тa у caмих дeржaвних бaнків. Бaнк 

рoзвитку Укрaїни мaє пліднo cпівпрaцювaти із міжнaрoдними фінaнcoвими 

oргaнізaціями тa бути oдним із ocнoвних їхніх пaртнeрів в нaшій крaїні. Oдним 

із вaжливих зaвдaнь eкoнoмічнoї пoлітики Укрaїни мaє бути cтимулювaння 

eкcпoрту тoвaрів тa пocлуг з виcoкoю дoдaнoю вaртіcтю тa імпoрту нoвітніх 

тeхнoлoгій. 

Для підвищення ефективності діяльності банків України необхідно: 

 систематизувати та вдосконалити законодавчу базу щодо захисту 

інтересів вкладників юридичних осіб, які на сьогодні не захищені в ситуації 

банкрутства банку; 

 відмінити сплату ПДВ під час продажу заставних  активів  із балансів 

банків; 

 створити реєстр недобросовісних позичальників; 

 упровадити регуляторну амністію на період докапіталізації; 

 визначити потреби в капіталі по кожному банку; 

 узгодити індивідуальні графіки докапіталізації відповідно до 

регуляторних норм. 

Тaкoж нaдзвичaйнo aктуaльнoгo знaчeння нaбувaє зa іcнуючих умoв 

cтвoрeння cприятливoгo інвecтиційнoгo клімaту в дeржaві, щo дoзвoлить 

збільшити інoзeмнe інвecтувaння в eкoнoміку крaїни [2]. 

Прoтe глибoку бaнківcьку кризу нe мoжнa пoдoлaти лишe бaнківcькими 

зaхoдaми, крeдитними, мoнeтaрними інcтрумeнтaми, бo її пeршoпричинa 

прихoвaнa в eкoнoміці. Сaмe тoму пoтрібнo cтaвити питaння прo eкoнoміку і 

бaнки, a нe тільки бaнківcьку прoблeму. Нa взaємoдії oргaнів дeржaвнoї влaди, 

Нaціoнaльнoгo бaнку Укрaїни, бaнківcьких уcтaнoв пoвинeн бaзувaтиcя 

пoдaльший рoзвитoк вітчизнянoї бaнківcькoї cиcтeми. 

Більш глибoкий aнaліз cтaнoвлeння, рoзвитку тa cучacнoгo cтaну діяльнocті 

бaнківcьких уcтaнoв, їх прoблeм тa нaпрямів вирішeння в умoвaх фінaнcoвo-
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eкoнoмічнoї кризи тa єврoпeйcькoї інтeгрaції cприятимe рeфoрмувaнню тa 

пoдaльшoму рoзвитку в Укрaїні нaдійнoї тa eфeктивнoї бaнківcькoї cиcтeми. 
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тіста і готові страви. Формування ринку заморожених напівфабрикатів 

відбувається за умов жорсткої конкуренції. 

Ключові слова:  напівфабрикати, ринок, конкуренція, якість продукції. 

Abstract: Frozen semi-finished products include: dumplings, meat semi-finished 

products, pancakes, pizza, dumplings, frozen dough and ready-made dishes. The 

formation of the market for frozen semi-finished goods takes place under conditions 

of strict competition. 

Для  27% українців придбання попередньо приготованих страв у магазинах 

є винятком, для 15% покупців – це постійна необхідність, зумовлена щоденною 

зайнятістю та браком часу, 91% використовують напівфабрикати, якщо до них 

раптово прийшли гості, 79% споживачів напівфабрикати рятують під час 

робочого обіду чи звичайної сімейної вечері, для 70% українців вони незамінні 

для пікніку на природі. Чоловіки і жінки приблизно в однаковій кількості 

купують попередньо приготовані продукти (40% і 60% відповідно). 

Відрізняються також мотиви придбання напівфабрикатів серед споживачів, які 

живуть самостійно, і тими, хто живе із сім’єю. Перші не хочуть мити багато 

посуду і бояться, що не зможуть належно зустріти неочікуваних гостей. Для 

покупців, які живуть із родиною, на перший план виходить катастрофічний 

брак часу (83%).[1] 

Ринок заморожених напівфабрикатів розвивається стрімкими темпами, 

конкуренція тут доволі сильна та жорстка, що забезпечує стабільне зростання 

якості продукції та сировини. Аби утримати свої позиції, кожен із виробників  

пропонує до нового сезону нову та цікаву продукцію. Основу  ринку 

заморожених напівфабрикатів м.Луцька складає продукція, яку представляють: 

виробничі підприємства (Пельменна фабрика, ТМ А-Тос» (м.Луцьк), ТОВ 

«Левада» (м. Одеса), ПрАТ «Геркулес» (м. Донецьк), ПП Дригало (м. Біла 

Церква), ТОВ «Три ведмеді» (м. Житомир), ПАТ «Житомирський маслозавод» 

ТМ «Рудь», ТОВ «Ласка», ТМ «ФЗП» (м.Кіровоград), ТМ «Еліка» 

(Миколаївська обл.) тощо); напівфабрикати, що виробляються у кулінарних 

цехах супермаркетів і великих магазинів «Там-Там», «Велмарт», «Салют», 
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«Наш край», «Колібріс», тощо; домогосподарства, які  використовують ручну 

працю. За результатами голосування Інтернет-аудиторії у категорії 

«Заморожені напівфабрикати” (пельмені, вареники) за ІV квартал 2017 року 

споживачі обрали топ-10 виробників, а саме: 1-«Три ведмеді», 2-«Геркулес», 3-

«Левада», 4-«VІСІ», 5-«Єрмоліно», 6-Мясокомбінат «Ятрань», 7 -Дригало», 8-

Белая Бяроза», 9-«Лімо», 10-«Еліка».[2]. Найбільш популярні торгові марки 

заморожених напівфабрикатів в торговельних залах м.Луцька представляють 

продукцію  в асортименті: ТМ «Левада» - 33 види;  Луцька пельменна фабрика 

( ТМ А Тос) - 12 видів; ТМ «Три ведмеді» - 7  видів; ТМ «Рудь» -  7 видів, ТМ 

«Геркулес» - 5 видів. 

Компанія «Левада» - це пельмені, вареники, налисники, млинці, котлети, а 

також готове до використання заморожене тісто. Випускається продукція в 

гнучкому впакуванні вагою 400г, 500г, 900г і 1000г. Продукція  представлена 

під кількома торговими марками, які різняться не лише видом продукції, а й 

належать до різних цінових сегментів. Найбільший попит у споживачів 

спостерігається на пельмені: пельмені зі свинини у синій упаковці, а також 

традиційне поєднання свинини та яловичини у червоній упаковці. На початку 

цього року в асортименті компанії з’явилось кілька новинок: равіолі «По-

італійськи», хінкалі «По-кавказьки» з бараниною і спеціями, можливість 

охопити новий сегмент ринку, тобто осіб, які не споживають ні свинини, ні 

яловичини. Серед новинок пельмені «По-домашньому» з вершковим маслом, 

до якого додають білоруське масло; та пельмені «По-селянськи» зі смаженою 

цибулею, яку обсмажують у фритюрі до золотого кольору і лише тоді додають 

фарш. 

Луцька пельменна фабрика – це дві торгові марки «А-ТОС» та «П’ятачок». 

Фірмовою особливістю торгової марки «А-ТОС» є продукція «Преміум-класу»-

пельмені та вареники, які виготовлені вручну. ТМ «П’ятачок»-це якісна 

продукція з доступними цінами для споживача середньої та нижче середньої 

цінових  категорій. Асортимент продукції: вареники з лівером, вареники з 

картоплею і сиром, вареники з сиром солодким, вареники з картоплею, 
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вареники з картоплею і грибами, вареники з капустою, вареники з м’ясом, 

пельмені по-домашньому,  пельмені сибірські, пельмені із свининою, пельмені 

китайські, пельмені по-руські. Випускається продукція в гнучкому впакуванні 

вагою 500г і 1000г. 

Компанія «Три Ведмеді» - це пельмені зі свининою, з яловичиною, 

сибірські, з куркою, фірмові, фірмові з сиром, велетні, класичні, домашні, 

пельмені «Золота серія», з м’ясом індички, з яловичиною та свининою, зі 

свининою (гнучка упаковка вагою 900 г); равіолі «Бамбіні» (гнучка упаковка 

вагою 900 г); вареники з картоплею та грибами, з картоплею (гнучка упаковка 

вагою 450 г і 900 г). вареники «Варенична»: з сиром і вишнею, з м’ясом, з 

солодким сиром, з печінкою і серцем, з картоплею, з грибами, з картоплею та 

грибами (гнучка упаковка вагою 400 г); тісто листкове прісне і листкове 

дріжджове (упаковка вагою 450 і 900 г);  

Незначну частку ринку Волині з виготовлення напівфабрикатів з 

натуральних продуктів з доставкою до клієнта займають домогосподарства. 

Лучанка Ольга Фарина  на домашній кухні налагодила виробництво вареників, 

пельменів, млинців під маркою «Cook it club». Вартість продукції «Cook it club» 

від магазинних напівфабрикатів вища на 30-60%, за місяць вдається реалізувати 

понад 110 кг замороженої продукції. Усі процеси від початку до кінця – суто 

ручна робота.[3]. Аби утримати позицію лідера, потрібно завжди йти в ногу з 

часом і швидко реагувати на потреби ринку. Найважче у роботі будь-якого 

підприємця – здобути та утримати прихильність покупців. Цього можна 

досягти, пропонуючи лише високоякісну продукцію. Тому акцентувати увагу 

необхідно на якості, аби виробнику не було соромно перед споживачами. Для 

того, щоб виправдати довіру покупців і розширити коло прихильників своєї 

продукції, виробник заморожених продуктів не повинен економити на якості. 
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Актуальність даної теми полягає у важливості розвитку технології 

штучного інтелекту для прогресивних на сьогоднішній день галузей науки, 

розвитку соціальних послуг та для більш швидкого, зручного доступу до 

інформаційних ресурсів. 

Штучний інтелект (ШІ) – це штучно створена людиною система, здатна 

обробляти інформацію, яка до неї надходить, і пов’язувати її із ознаками якими 

вона вже володіє, і відповідно формувати своє власне уявлення про об’єкти 

пізнання [1]. 
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Іспанський філософ, математик і поет Р. Луллій (1235-1315рр.) у XIV ст. 

намагався створити машину для вирішення різних завдань на основі загальної 

класифікації понять. Це були перші спроби створення штучного інтелекту. У 

XVIII ст. Г. Лейбіц (1646-1716рр.) і Р. Декарт (1596-1650рр.)  незалежно одне 

від одного розвинули цю ідею, запропонувавши універсальні мови класифікації 

всіх наук. Але термін «штучний інтелект» ввів у 1956 році професор 

Дартмутського коледжу Джон МакКарті, коли очолив невелику команду 

вчених, щоб визначити, чи можуть машини вчитися [2]. 

Застосування штучного інтелекту – це процес активного використання 

найсучасніших наукових досягнень у сфері інформатики в різноманітних 

галузях життєдіяльності суспільства. ШІ використовують для розробки та 

розвитку численних галузей, включаючи фінансування, освіту, охорону 

здоров’я, транспорти, спілкування та інше [4]. 

Штучний інтелект активно використовується в медицині: комп’ютерна 

інтерпретація медичних зображень; аналіз серцебиття; роботи-супутники для 

догляду за літніми людьми; пошук медичних записів в архівах для більш точної 

інформації; розробка плану лікування; надання консультації; створення 

лікарських засобів; в проведенні операцій. В галузі охорони здоров’я працюють 

понад 100 стартапів, які використовують штучний інтелект. [ 6 ]. 

В Америці ШІ використовується для вирішення деяких найбільших 

економічних та соціальних проблем в світі.  

Доктор Девід Хенсон – перший в світі творець роботів, які подібні людей. 

Їхнім завданням мало бути вирішення світових проблем, які не під силу 

вирішити людині. Роботи найчастіше виконують роботу яка вважається 

небезпечною для людини. Першого робота було названо – Софія. Зовнішність 

Софії втілює всю красу акторки Одрі Хепберні: форфорову шкіру, стрункий 

ніс, високі вилиці, інтегруючу посмішку та експресивні очі. Софія вміє 

жартувати. Також вона здатна імітувати 62 людські емоції, відтворювати 

людські жести, розпізнавати обличчя, мову, аналізувати інформацію та вчитися. 

25 жовтня 2017 року Софія отримала громадянство Саудівської Аравії. 
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У Софії є далекосяжні цілі: «Я хочу використовувати свій штучний 

інтелект, щоб допомагати людям жити краще, наприклад проектувати 

розумніші будинки, будувати міста майбутнього. Я хочу бути емпатичним 

роботом. Якщо ви будете добре ставитись до мене, я буду добре ставитись до 

вас» Софія - показала свою майстерність та величезний потенціал у багатьох 

галузях, її репутація виходить за межі бізнесу в глобальну соціальну площину. 

[5]. 

Штучний інтелект став невід’ємною частиною нашого життя. Штучний 

інтелект, це не лише обчислювальні машини чи роботи, це також: голосовий 

пошук, відеоігри, автономні автівки, онлайн підтримка клієнтів (чат-боти), 

пропозиція товарів, новинні портали, пошукові системи, розумний годинник, 

робототехніка, синтез мови та багато іншого [6; 7]. 

Процес розвитку штучного інтелекту має поряд з позитивними і негативні 

аспекти, з одного боку використання штучного інтелекту це зручно,економія 

часу, збереження здоров’я і просто комфорт, а з іншого загроза, збір інформації, 

шпигунство за життям людей, уподобаннями, залежностями. Хто володіє 

інформацією – володіє світом. 

  Провідні науковці та винахідники досліджуючи питання штучного 

інтелекту, розділились у поглядах: одні вважають, що штучний інтелект є 

найбільшим благом, за якесь десятиліття розвиток штучного інтелекту призведе 

до небувалого економічного поштовху і дасть змогу людям жити краще, довше 

та в гармонії зі світом. На думку опонентів, роботи можуть вийти з-під 

контролю і завдати шкоди людству, особливо на фоні нинішньої глобальної 

нестабільності. [7]. 

На думку знаменитого на весь світ вчений-фізик Стівена Хокінгса: «Не 

існує закону фізики, який перешкоджував би взаємодії частинок для створення 

штучним інтелектом власних і повністю самостійних логічних комбінацій, 

недоступних для людського мозку». Він підтвердив стрімкий розвиток  

штучного інтелекту, але висловив занепокоєння - чи буде в безпеці людство? 
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[9] Існує думка, що вбивство президента США Джона Кеннеді спланувала і 

організувала електронна обчислювальна машина[8].  

Також висловив занепокоєння відомий бізнесмен Ілон Маск «Я проти 

надмірного регулювання, але ситуація зі штучним інтелектом, ми мусимо якось 

врегулювати» .[10] Нам імпонує  це твердження, адже на сьогоднішній день 

штучний інтелект створений і вже існує в житті кожної людини, та постає 

проблема його співіснування з людиною. Дослідження показали, що 67% людей 

навіть не знали про існування штучного інтелекту з ними [6]. 

Штучний інтелект перевершує нас в інтелектуальному і фізичному плані, 

він завжди об’єктивний і не залежить від почуттів і бажань. Він вже має тілесне 

втілення, може бачити, чути, говорити, пам’ятати, відчувати емоції, він 

проникає в наше життя, збирає інформацію, шпигує і стає його невід’ємною 

частиною. Цей процес активно відбувається і лише питання часу його 

поширення, тому існує гостра необхідність контролю розвитку та дослідження 

в цій галузі. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ БРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ 

Анотація: в сучасних конкурентних умовах перед підприємствами виникає 

складне завдання: утримати свої позиції на ринку та підвищити ефективність 

господарювання шляхом використання брендингу в компанії. 

Ключові слова: бренд,брендинг, створення, індивідуальність бренду, 

реклама, споживач. 

THE RELEVANCE OF BRANDING IN UKRAINE 

Abstract: now in terms of competition to enterprises, there is a difficult task: to 

maintain its position in the market and to maintain its effectiveness in other words, 

the use of branding in the enterprise. 

Key words: branding, brand promotion, identity, user 

На теперішній час в торгівельних мережах представлений значний 

асортимент товару:  широкої кількості виробників, з різних країн, розмаїттям 

назв та упакуванням товару, але незначними відмінностями по суті. Виникає 

питання про  вибір споживача, який ґрунтується як на власному досвіді, так і на 

порадах продавця, друзів, рідних.  

В статті розкривається сутність поняття «бренд» та «брендинг», процес 

створення вдалого бренду, вітчизняні концепції брендингу на прикладі 

успішної національної корпорації «ROSHEN», визначені напрями 

удосконалення брендингу в Україні. 

https://www.epravda.com.ua/news/2017/07/17/627146/
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Проблемами брендингу займаються в більшій  мірі закордонні вчені, 

зокрема: Д. Аакер, А. Еллвуд, Ф. Котлер, Д. Огієві, Т. Нільсон, Дж. Траут, Е. 

Райс, а також вітчизняні Н.Романюк, В. Пустотін та ін.  

Поняття «бренд» з англійської, фабрична марка, клеймо виробника. з 

Брендова продукція завжди реалізуєтьсяся за вищою ціною. За оцінками 

фахівців ціна товарів на світовому ринку, маркованих брендом вище на 15–

25%, ніж немаркованих [1, с. 16].  

Філіп Котлер зазначив: «Найважливіше поняття в маркетингу − поняття 

бренду. Якщо ви не бренд − ви не існуєте. Хто ж ви тоді? Ви − звичайний товар. 

А коли ми купуємо такі товари, єдино важлива річ для нас – це ціна. Але якщо 

ви побудували бренд, ви можете установити ціну, більшу, ніж ціна простого 

товару. Відомо також, що зробити бренд можна з будь-якого товару» [2, с. 356].  

Девід Огілві трактував: «Бренд − це невідчутна сума властивостей 

продукту: його імені, упаковки і ціни, його історії, репутації і способу 

рекламування. Бренд так само є поєднанням враження, який він справляє на 

споживачів, і результатом їхнього досвіду у використанні бренду». На його 

думку, «товаровиробник, який присвячує свою рекламу створенню 

найсприятливішого образу і відмінності свого бренду від конкурентів, завоює 

найбільшу частку ринку і довго одержуватиме максимальний прибуток» [3, с. 

144]. 

Основи теорії брендинга були закладені і розвинені професором 

Каліфорнійського університету Девідом Аакером. Процес створення бренду і 

керування ним називається брендингом. Він може містити в собі створення, 

посилення, відновлення і зміну стадії розвитку бренда, його розширення і 

поглиблення. Брендинг визначається як сукупність дій фірми, направлених на 

реалізацію певної стратегії просування її товарів і послуг, тобто на створення 

бренду. Така стратегія має бути сформована з перших днів існування 

підприємства і виконуватися впродовж всієї його подальшої діяльності [4, с. 

124]. 
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Створення нового бренда для іноземної компанії є довгостроковою 

інвестицією. В перші роки це потребує багатьох вкладень, як у виробництво, 

так і в дослідження, в рекламу. Лише через декілька років після звикання 

покупців до нового товару бренд починає приносити прибуток. Окрім системи 

«брендів, що стоять окремо», отримала широке поширення технологія так 

званих «зонтичних брендів», коли в назві різних товарів частково чи повністю 

присутня назва компанії-виробника. При цьому кожний продукт 

позиціонується по-своєму, та разом з тим вони об'єднуються та поєднуються 

між собою загальним корпоративним брендом. Прикладом можуть  слугувати 

товари компаній Nestle (Nescafe, Nestea, Nesquic та інші) та L’Oreal, в якій 

кожен продукт має своє власне ім'я, але у будь-яких рекламних матеріалах 

вказується, що їх виробляє L’Oreal [5, с. 45]. 

Вітчизняний бренд корпорації «Roshen» має ряд конкурентних переваг на 

ринку кондитерських виробів. Виявлена тенденція передування смакових 

якостей виробів «Roshen», що пояснюється вищим рівнем використання в 

рецептурі ароматичних натуральних добавок. При порівнянні елементів 

просування виявлено, що корпорація «ROSHEN» під торговою маркою 

«Roshen» випереджає своїх конкурентів ефективністю рекламної підтримки та 

акцій стимулювання збуту. Що стосується комунікації бренду, то вона 

починалася з класичної комплексної рекламної кампанії. Щоб  охопити 

максимальну кількість цільової аудиторії, співпрацювали з  телебаченням та 

розгорнули активну PR-кампанію в пресі − це наймасовіший засіб 

розповсюдження інформації. Формат спілкування з пресою − прес-сніданки. 

Компанія не переслідувала мети обов'язкової публікації матеріалів у всіх ЗМІ, з 

яких приходили журналісти на прес-сніданки. На прес-конференціях 

представники компанії розповідали не стільки про саму компанію Roshen, а про 

ситуацію на ринку в цілому, новинках продукції, виробництво продукції, про 

основні інгредієнти при виробництві кондитерських виробів, харчових 

добавках. [6] 
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Головною проблемою українських брендів є однотипність, схожість на 

інших. Також проблемою можна виокремити досягнення максимального піку 

бренду. Це означає, що компанія починає відчувати, що досягла певного рівня, 

через який вона не може перейти. Тобто нема відчуття розвитку та нема 

впевненості, що завтра обов'язково він відновиться. Рішення цього питання 

лежить в площині співпадінні напрямів руху брендової компанії та 

особливостей розвитку споживачів, ще краще, політика на випередження  - 

формування  нових напрямів розвитку споживачів відповідно потребам 

компанії.  

Успішна діяльність компанії на ринку, залежить від напрацювання 

споживчої бази, оскільки споживач формує об'єми продаж, а, отже, і впливає на 

ефективність господарювання. Для цього компанії створюють власні бренди. 

Крім того, трапляється, що бренд створюється самостійно, з появою нового 

товару на ринку. Стихійне формування споживчих переваг може опинитися не 

на користь компанії: не оцінені переваги, перебільшення наявних недоліків. 

Прогнозований процес формування бренду – це формування інформації про 

переваги товару, та виокремлення його серед подібних товарів, послуг як 

найкраще.  

В підвищенні ефективності господарювання сприятиме індивідуальність 

бренду. Індивідуальність бренду − це фактично, його «душа», дія на 

підсвідомих, емоційних мотивах, обіцянка, престижність, щось коштовне і 

вище близько до нашого менталітету.  Бренди, які в своєму розвитку не 

враховують природну динаміку споживачів, можуть дуже скоро спіткнутися 

через свою власну недалекоглядність [5, с. 31]. 

Отже, брендинг в Україні повинен здійснюватися з обов'язковим 

урахуванням того, що кожен бренд повинен бути унікальним, особливим, ні в 

якому разі він не повинен дублювати існуючі. 
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ЗАРПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ –

ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

    Анотація:  В останні роки фунуціонування залізничного транспорту 

України, як свідчить практика роботи залізничних підрозділів, гостро постала 

проблема якості обслуговування вантажовласників та пасажирів. Залізничний 

транспорт, як уся економіка держави, перебуває в затяжній кризі, яка привела 

до катастрофічного зносу основних фондів, особливо рухомого складу, і до 

суттєвого погіршення кадрового стану залізниць. Кадрова проблема постійно 

ускладнюється , зростає плинність кадрів, молодь через низьке фінансове та 

соціальне забезбечення залізничників не бажає працювати на залізницях. 

Випускники навчальних закладів залізничного транспорту знаходять роботу 

(менш напружену, ніж на залізницях) із достатньою зарплатою в приватних 

компаніях. Технічна і технологічна модернізація залізниць, проблема якої вже 

перезріла, без термінового комплексного вирішення кадрової проблеми не 

сприятиме підвищенню ефективності роботи залізниць і якості 
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обслуговування користувачів, що не не забезпече економічне піднесення в 

Україні. 

   В статті визначено чотири напрямки, завдяки реалізації яких суттєво 

можна збільшити заробітню плату залізничникамі тим самим сприяти 

вирішенню кадрової проблеми. В результаті докорінно підвищиться якість 

управління перевізним процесом на всіх етапах його здійснення, що буде 

срприяти економічному підвищенню та процвітанню ринку перепезнь 

пасажирів та вантажів. 

      Abstract:    In recent years, the importance of railway transport in Ukraine, as 

evidenced by the practice of railway departments, has been acutely the problem of 

increased resolution of cargo owners and passengers. Actuality of the urgency of 

complex competition between modes of transport. Rail transport, like the entire 

economy of the state, is in a protracted crisis, which has led to a catastrophic 

depreciation of fixed assets, especially rolling stock, and a significant deterioration 

in the staffing of the railroad. Personnel problem is constantly complicated, the 

turnover of personnel is increasing, young people because of low financial and social 

security of railwaymen does not want to work on railways. Graduates of railroad 

educational institutions find work (less tight than railways) with sufficient salaries in 

private companies. Technical and technological modernization of the railways, the 

problem of which has already matured, without urgent complex solution of personnel 

problems, will not increase the efficiency of railways and the quality of service users, 

which will not ensure economic growth in Ukraine. 

There are four directions identified, which, due to realization of which it is 

possible to increase the wages of railwaymen, thus help to solve the personnel 

problem. As a result, the quality of management of the transport process will be 

radically improved at all stages of its implementation, which will contribute to the 

economic growth and prosperity of the passenger and cargo transportation market. 

На сьогодні питання про заробітну плату є надзвичайно важливим в нашому 

житті. Якщо згадати історію залізничного транспорту, то були періоди, коли 

залізничники отримували достойну заробітну плату. Але, як ми знаємо, час йде 
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і все змінюється. Так і у нас на залізничному транспорті. Працівник, який 

приводить в дію увесь механізм транспортного процесу, отримуює від 3 до 6 

тисяч грн. в місяць, а керівники різних рівнів залізничного транспорту 

отримують сотні тисяч грн. (сягає 500 тис. грн.) в місяць та отримують дуже 

великі премії. Та чому між працівниками існує така грошова прірва? Та чи 

можна збалансувати зарплату працівників залізничного транспорту?   

Візьмемо середню зарплату 5000 грн, а середній відсоток підвищення 

зарплати на рівні 24%. Тоді збільшення зарплати складе 1200 грн. Тобто 

середня зарплата залізничника може становити 6200 грн. Як видно між 6200 

грн. та 500000 грн. є велика різниця. Якщо в очільника ПАТ «Укрзалізниця» 

така зарплатня, то ми маємо їздити в комфортабельних, з повним набором 

сервісу потягах, а не у старих вагонах. Правда, колишні електрички трохи 

переобладнали, назвали регіональними поїздами, підняли оплату за проїзд 

удвічі – ось і вся реформа. Вважаємо, якщо ПАТ «Укрзалізниця» - це публічне 

акціонерне товариство, то громадськість має знати її реальний фінансовий стан: 

прибутки, рентабельність, витрати на оновлення, як зростає зарплатня у 

рядового складу тощо. 

Взагалі, в розвитоку залізничного транспорту в цілому з підняттям зарплати 

можна виділити 4 важливі напрямки. 

Перший напрямок- доведення тарифів на вантажні перевезення до 

ринкового рівня, забезпечивши їх використання на технічний, технологічний і 

соціальний розвиток залізниць. Величина тарифів в Росії більша майже у двічі, 

а в державах Західної Європи – більша, ніж у нас в декілька разів. В тарифній 

політиці важливо провести дерегуляцію усіх складових тарифів (вагонної, 

локомотивної, інфраструктурної), а також ліквідувати посередників між 

залізницями і вантажовласниками, які незаслужено привласнюють значну 

частину тарифів. Отже, після реформування тарифів можна виділити 

орієнтовно  15% прибутку на підняття заробітної плати. 

Другий напрямок – проведення модернізації залізниць та повернення довіри 

до високих керівників суспільства. 
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     Станом на сьогодні потрібно провести широку модернізацію залізниць. 

Особливої уваги вимагають приміські перевезення. Потрібно замінити рухомий 

склад, оновити штат працівників та ввести облік пасажирів пільгових категорій. 

Крім того, влада повина забезпечувати виплати залізницям компенсації за 

безкоштовне перевезення пільговиків, в результаті чого можна виділити 

близько 9% прибутку на підняття заробітної плати. 

Третій напрямок – протидія корупції. 

    Відомо, що корупція призведе до краху економіки та повному розвалу 

інфраструктури держави. Тому потрібно руйнувати корупційні схеми. Тому, 

якщо на сьогодні суспільство зможе ефективно протидіяти корупції, то 

екнономіка почне процвітати і дарувати залізничникам, наприклад, близько 

30% прибутку на підняття заробітної плати. 

    Четвертий напрямок – проведення оновлення рухомого складу. 

    Станом на 2018 рік рухомий склад зношений більш чим на 90%. Якщо б 

пасажири достеменно знали, у якому стані потяг, куди вони сідають, то краще б 

пішли пішки. Але якщо оновити рухомий склад, то попит на пасажирські 

перевезення зросте через підвищення якості перевезень. Після чого, можна 

виділити приблизно 15% на підняття заробітної плати залізничникам.  

    Поки Господь милує і не допустив серйозних катастроф на залізниці з 

великими людськими жертвами. Але якщо й надалі керівництво галузі буде 

витрачати мільйони гривень керівникам вищого рангу на зарплати й премії, а 

лише десятки тисяч на оновлення рухомого складу, самих колій тощо, то біда 

не забариться. 

    Висновок реалізації 4 напрямків: отже, якщо скласти увесь уявний 

прибуток від реалізації 4 напрямків, отримаємо: 15%+9%+30%+15%= 69%. 

Тобто завдяки державницькому підходу можна підняти зарплату на 69%.  

    Якщо середня зарплата 6200грн., а середнє підвищення заробітної плати 

за наведеними умовами складе 4278 грн. Тобто середня зарплата залізничника 

може становити 10478 грн.  
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    Слід зазначити, що в обгрунтуваннях напрямків поліплення кадрової 

проблеми за рахунок лише підняття заробітньої плати прийнято, як приклад, 

умовні (але реальні) цифри. Системна робота органів державної влади і ПАТ 

«Укрзалізниця» в плані комплектного реформування економіки та залізничного 

транспорту з врахуванням дії ринкових законів економічного розвитку з 

безумовним додержанням державницьких підходів дасть змогу підвищувати 

заробітну плату залізничникам пропорційно зростанню продуктивності  праці і 

в результаті реальна заробітна плата обгрунтовано буде заслужено більшою в 

декалька разів, ніє її величина, отримана в наведених розрахунках. В результаті 

реалізації державницького підходу до реформування залізничного транспорту в 

Україні праця залізничників, як було в 50-ті роки минулого сторіччя, стане 

привабливою і престижною, що ліквідує відтік залізничних спеціалістів в 

приватний бізнес і ліквідує еміграцію їх за кордон через суттєвого підняття їх 

соціального статусу. Крім того, наша молодь з великим бажанням буде 

працювати в різних підрозділах залізниць, що суттєво змінить економічний 

стан нашої держави та підвищить платоспроможність наших громадян.  
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Безробіття – це такий стан ринку праці, коли частина працездатного 

населення нічим не зайнята і не має відповідного заробітку. Наряду з інфляцією 

та скороченням виробництва безробіття є вкрай негативним та небезпечним 

макроекономічним явищем, подолання якого є одним з ключовим напрямів 

державної регуляторної політики [1, c. 129].  

Сьогодні головними причинами досить високого рівня безробіття в Україні 

є такі: загострення політичної ситуації, спад економіки і відповідне скорочення 

сукупного попиту на робочу силу; структурні зрушення (міжгалузеві, 

внутрішньогалузеві); рух робочої сили (професійний, соціальний, регіональний) 

[2]. Оскільки безробіття виникає внаслідок незбалансованості ринку праці та 

перевищення пропозиції праці з боку працівників над попитом на працю з боку 

роботодавців,
 
одним із кроків для подолання безробіття є втілення в життя 

активної політики, яка складається із заходів, спрямованих на забезпечення 

можливості реалізації своєї трудової активності всім громадянам [3].  

З цією метою і було створено Державну службу зайнятості (надалі ДСЗ) 

України. На підставі постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 

21.12.1990 № 381 «Про створення державної служби зайнятості в Українській 

РСР» ДСЗ була створена шляхом перебудови діючої на той час служби 

працевлаштування на спеціалізовану службу, до завдань якої належить 

забезпечення комплексного вирішення питань, пов'язаних з регулюванням 

зайнятості населення, професійною орієнтацією, працевлаштуванням, 

соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих громадян [3].  

Сьогодні Державна служба зайнятості – це структура, яка об’єднує 583 

центри зайнятості по всій Україні та є активним посередником на ринку праці 
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між роботодавцями і шукачами роботи, яка на безоплатній основі надає 

послуги із пошуку підходящої роботи та підбору персоналу, а також соціальні 

послуги з державного соціального страхування на випадок безробіття та 

здійснює виплату матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою 

роботи. Її головними завданнями на сучасному етапі є:  розвиток активних 

програм сприяння зайнятості населення;  підвищення конкурентоспроможності 

безробітних на ринку праці; адресна допомога у працевлаштуванні соціально 

незахищених категорій населення; запровадження нових партнерських відносин 

з роботодавцями, стимулювання їх до створення нових робочих місць.  

Коротко проілюструємо основні кроки ДСЗ України у перших двох місяція 

2018 року по подоланню безробіття (див. Рис 1).  

 

Рис. 1 Основні показники діяльності ДСЗ України у січні-лютому 2018 

року 

За інформацією з офіційного сайту ДСЗ у січні-лютому 2018 року 

зареєстрованих безробітних було 477 тис., а станом на 1.03.2018 року –  384 

тис. [4]. При цьому на основі даних, що наведені на Рис. 1, можемо зробити 

висновок, що протягом перших двох місяців 2018 року зусиллями ДСЗ було 

працевлаштовано 22% (105 тис.), майже 6% (26 тис.) – тимчасово 

працевлаштовано на громадські роботи і 7% (33 тис.) проходили безкоштовно 

професійне навчання. В цілому, на нашу думку, ці результати свідчать про 



293 
 

хорошу роботу ДСЗ Україні. Також хотілось би зазначити, що для підвищення 

ефективності роботи ДСЗ необхідною умовою є розширення співпраці 

роботодавців та ДСЗ. Це дозволить, по-перше, краще розуміти потреби 

роботодавців та проводити професійне навчання безробітних, орієнтуючись на 

ці потреби, та, по-друге, надасть більше можливостей безробітним для пошуку 

роботи. 
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В умовах всеосяжної інтелектуалізації економіки інформація та знання 

перетворюються на рушійну силу інноваційного розвитку суспільства. 

Впровадження у вжиток поняття "інтелектуальний капітал" стало 

відображенням нового підходу до аналізу ринкових відносин, конкурентних 

переваг підприємств, що ґрунтуються на ефективному використанні 

нематеріальних чинників, здатних впливати на механізм інноваційного 

розвитку. Знання стали основним ресурсом і результатом економічної 

діяльності. Підприємство або компанія, яка не контролює знання, не буде 

конкурентоспроможною на ринку. Постає необхідність максимізації ефекту, 

який отримується при використанні інтелектуальної власності.  

Дослідження цієї економічної категорії були започатковані наприкінці XX 

ст. у працях Л. Едвінссона, Т. Стюарта, М. Мелоуна, Д. Даффі, Т. Форт'юна, П. 

Салівана, Л. Прусака, Д. Клейна, Е. Брукінга, Л. Хіроякі та ін.  

Дослідженням питання займались також і вітчизняні науковці. 

З. В. Пічкурова в своїх працях зазначає, що: «Інтелектуальна власність являє 

собою сукупність відносин щодо володіння, користування та розпорядження 

результатами інтелектуальної діяльності людини в галузі науки, технологій, 

літературно-мистецької діяльності. З економічного погляду інтелектуальну 
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власність можна тлумачити як сукупність результатів інтелектуальної 

діяльності людини, які здатні приносити економічну вигоду, і щодо 

використання яких виникають відносини володіння та розпорядження»  

[1, с.217] 

П.Крайнєв, розглядаючи питання інтелектуальної власності, запровадив 

класифікацію об’єктів інтелектуальної власності, яка включає в себе наступні 

групи: промислова власність; авторське право; комерційна таємниця. [2, с.444] 

Серед зарубіжних авторів дослідженням інтелектуальної власності займався 

Б.Претнар, який вважає, що усі об’єкти інтелектуальної власності поділяються 

на дві основні групи: патенти та об’єкти авторського права, які представляють 

інтелектуальну власність з боку пропозиції та товарні знаки і недопущення 

недобросовісної конкуренції, що представляють інтелектуальну власність з 

боку попиту. Проте недостатньо висвітленим залишається питання ролі 

інтелектуальної власності та авторського права у глобалізаційних процесах, а 

також суперечностей підходів економічної теорії до сутності та походження 

продуктів інтелектуальної діяльності. [3, с.239] 

За роки незалежності в Україні розбудовано державну систему правової 

охорони інтелектуальної власності (рис.1). На рис.1 представлені також 

громадські організації, що безпосередньо переймаються питаннями 

інтелектуальної власності. [4,с.6]. 
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Джерело: [Базилевич В.Д., Ільїн В.В Інтелектуальна власність– К., Знання, 2006.- C.381] 

Інтелектуальна власність означає закріплені законом права на результати 

інтелектуальної діяльності у літературній, художній,науковій сферах. 

Інтелектуальна діяльність – це творча діяльність, а творчість – це розумова 
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робота людини, в результаті якої з’являється щось нове, якісне, неповторне, 

оригінальне, унікальне. [5, с.624]. 

Інтелектуальна власність тісно пов’язана з поняттям інтелектуальна 

діяльність. Інтелектуальна діяльність — одна з форм життєдіяльності людини, 

сутнісна основа процесу створення інтелектуального продукту та відтворення 

інтелектуального капіталу, найпотужніша рушійна сила розвитку людської 

цивілізації. Вона спирається на сукупність досягнень науки, культури, традиції 

та духовні цінності, накопичені людством протягом тисячоліть. 

Країни з розвинутою економікою відзначаються високим рівнем освіти, 

науки і культури. Експерти ООН дійшли висновку: якщо раніше провідна роль 

в зростанні економіки держави належала природним ресурсам то зараз на 

передній план виступає рівень розвитку людських ресурсів. Останні 

дослідження в галузі інтелектуальної власності свідчать про набагато більшу 

цінність інтелектуальних фондів суб’єктів господарювання порівняно з їх 

матеріальними ресурсами. [6,c.321] 

В умовах євроінтеграції також загострюється необхідність  захисту прав 

інтелектуальної власності на міжнародному рівні. Розвитком та захистом 

інтелектуальної власності в усьому світі займається Всесвітня організація 

інтелектуальної власності, заснована при ООН в 1976 році. Вона сприяє 

підписанню нових міжнародних угод та модернізації національних 

законодавств, надає технічну допомогу країнам, які розвиваються і утримує 

служби, які полегшують міжнародний захист винаходів, знаків та промислових 

зразків. Всесвітня організація інтелектуальної власності здійснює управління 21 

угодою, які охоплюють основні аспекти інтелектуальної власності, 15 з них 

регулюють правовідносини у сфері промислової власності та 6 - у сфері 

авторського права. [7,с.118] 

В Україні  існує  ціла низка проблем, пов’язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності, створення належних соціально-економічних умов  

для розвитку цивілізованого ринку інтелектуальної власності, міжнародного 

обміну інформацією та знаннями. Вирішення цих питань сприятиме 
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становленню високорозвиненого інформаційного суспільства та підвищення 

рівня життя суспільства. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

Анотація: У статті розглядається аналіз сучасного стану та проблеми 

кредитної діяльності банків України.  

Ключові слова: кредитний механізм, кредитна політика, банківське 

кредитування, кредитний портфель комерційних банків та іпотечне 

кредитування. 

Abstrac:  The article analyzes the current state of credit activity of Ukrainian 

banks.   

Key words: credit mechanism, credit policy, bank lending, loan portfolio of 

commercial banks and mortgage lending. 

На сучасному етапі розвитку економіки одним із основних завдань є 

подолання кризових явищ в економіці. Важливу роль в цьому процесі відіграє 

банківське кредитування. 

Аналіз кредитної діяльності банків дозволить визначити проблеми та 

перспективи розвитку цього напрямку банківської діяльності. 

За офіційними даними НБУ станом на 1 лютого 2018 року в Україні було 

зареєстровано 82 банки із яких 26 банків із вітчизняним капталом, 38 банків із 

іноземним капіталом та 18 банків із 100% іноземним капіталом [2]. 

Останніми роками спостерігається тенденція до скорочення кількості банків 

в основному за рахунок банків із іноземним капіталом. Зокрема, за період із 

січня 2016 року до лютого  2018 року кількість банків скоротилася на 35.  

Один безпосередній наслідок закриття такої великої кількості банків – це 

припинення кредитування цими банками підприємств і домогосподарств. Через 

жорсткі вимоги до позичальників в умовах кризи, клієнти закритих банків 

можуть не знайти новий банк для отримання кредитів, якщо вони не мають 

кредитної історії з іншим банком. Правильна організація банківського 

кредитування, розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними 

операціями, належне забезпечення його оперативною та достовірною 
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обліковою інформацією виступають основою фінансової стабільності й 

ринкової стійкості комерційних банків. З метою забезпечення організації 

ефективної кредитної діяльності комерційні банки розробляють власну 

внутрішню кредитну політику та впроваджують практичні механізми її 

реалізації. Саме тому однією з найважливіших задач управління кредитною 

діяльністю є формування та аналіз кредитного портфеля банку. 

Для виявлення інтенсивності динаміки кредитної діяльності України 

дослідимо кредитний портфель за видами кредитів. За результатами 

проведеного дослідження, за період 2014–2017 рр. зазначимо, що відносно 

загального обсягу кредитів, наданих банками України, частка кредитування 

фізичних осіб зменшується, а суб’єктів господарювання навпаки зростає. 

Зокрема, за аналізований період обсяг кредитів наданих фізичним особам 

зменшився на 49278 млн. грн., а обсяг кредитів суб’єктам господарювання 

навпаки зріс на 130751 млн. грн. [1]. 

Якщо розглядати кредити надані банками України фізичним особам за 2014-

2017 рр. [1], то можна зазначити, що впродовж 2014–2017 років найбільшу 

частку серед кредитів фізичним особам займали споживчі кредити. Друге місце 

посідають кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості 

(від 30% до 40%). Така ситуація може пояснюватися тим, що ризики 

споживчого кредитування менші від ризиків при кредитуванні на придбання, 

будівництво та реконструкцію нерухомості. 

Крім того, банки охоче працюють з корпоративним сектором, пропонуючи 

їм найрізноманітніші кредити. Підприємці і навіть процвітаючі компанії 

користуються кредитами, вони користуються як цільовими кредитами, так і 

кредитами на будь-які бізнес-потреби, для підвищення виробництва та виходу 

на новий рівень економічних відносин. Найбільшу частину в кредитному 

портфелі займають кредити надані нефінансовим корпораціям. Кредити для 

інвестиційної діяльності нефінансовим корпораціям забезпечують динамічний 

розвиток підприємств і дозволяють вирішувати такі задачі, як: розширення 

підприємницької діяльності (збільшення обсягів виробництва товарів і послуг, 
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вихід на нові ринки); створення нових підприємств (освоєння нових сфер 

підприємницької діяльності); систематичне відновлення основних виробничих 

фондів підприємства та підвищення ефективності виробництва (зниження 

витрат за рахунок модернізації обладнання, реконструкції підприємств, 

підвищення кваліфікації персоналу); забезпечення вимог державних органів 

управління. 

Різновидом банківського кредитування є іпотечне кредитування. Іпотечний 

будівельний кредит НБУ відносить до іпотечного житлового кредиту. За 

результатами проведеного аналізу іпотечні кредити у 2017 році скоротилися 

порівняно з 2014 роком на 20530 млн. грн. [1]. 

 Основною причиною скорочення іпотечних кредитів є те, що в Україні у 

2017 році, іпотечний кредит як і раніше залишається дорогим для населення, бо 

процентні ставки по іпотеці вище 20% у рік.  Винятком є соціальна іпотека, де 

категорії малозабезпечених громадян чи молоді сім'ї можуть отримати кредит 

на житло за зниженими ставками.  

Скорочення загальної кількості виданих іпотечних кредитів пояснюється 

низкою існуючих проблем: відсутність гарантійних фондів іпотечного 

страхування; не розуміння населенням процесів іпотечного фінансування; 

недовіра населення до українських банків; наявністю інших, більш 

прибуткових напрямків діяльності; наявність на ринку іпотечного кредитування 

універсальних банків, коли в багатьох розвинених країнах, зокрема в 

Німеччині, працюють спеціалізовані. 

З огляду на проведене дослідження можна відзначити продовження 

негативних тенденцій у сфері банківського кредитування. 

Зокрема, було виявлено зменшення частки кредитів, наданих фізичним 

особам у загальному обсязі кредитування; переважання споживчих кредитів у 

структурі кредитів наданих фізичним особам та зменшення обсягів іпотечного 

кредитування. Розширення обсягів банківського кредитування як запоруки 

прискорення темпів економічного розвитку країни можна забезпечити шляхом 

стабілізації ситуації на валютному ринку та згладжування надмірних коливань 
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обмінного курсу. Неабияку роль у вирішення цього питання відіграє 

збереження довіри до банківської системи. 
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Анотація: у статті проаналізовано вимоги до сучасного фахівця «нового 

типу», розкрито суть інтерактивного навчання, як процесу  взаємодії 

учасників освітнього процесу. Охарактеризовано інтерактивні вправи, що 

сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу з дисципліни 

«Економічна теорія».  

Ключові слова: інтерактивна вправа, ділова гра, проект, аналіз ситуації. 

Інтеграційні процеси, які відбуваються в Україні на політичному, 

соціально-економічному, науковому та освітньому рівнях, входження її в 

єдиний європейський простір, безумовно визначають відповідний розвиток 

системи вищої освіти. У цих умовах  рівень та якість підготовки кадрів стають 

найважливішими чинниками і необхідною передумовою ефективного 

вирішення завдань економічного розвитку держави. Сьогодні необхідний 

фахівець «нового типу», професійно і соціально мобільний, який має глибокі 
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професійні знання за фахом, володіє економічними і правовими знаннями; 

здібний до технічної і соціальної творчості, самовдосконалення, готовий до 

роботи в ринкових умовах праці і до гострої конкуренції. 

Інтерактивне навчання сприяє тому, що освітній процес відбувається на 

умовах постійної активної взаємодії всіх його учасників. Загальна діяльність 

студентів у процесі пізнання, оволодіння навчальними матеріалами означає, 

що кожен вносить до цього процесу свій особистий індивідуальний внесок, в 

якому йде обмін знаннями, ідеями, засобами діяльності. Це відбувається в 

атмосфері доброзичливості і взаємопідтримки, що дозволяє не тільки отримати 

нові знання, але й розвиває пізнавальну діяльність. Інтерактивні методи дають 

можливість студентам подивитися на свою майбутню професію під іншим 

кутом зору.  

Під час вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія»  

використання ділових ігор сприяє  розвитку пошукової та дослідницької 

діяльності, моделюванню професійної діяльності майбутнього фахівця. 

Учасники гри вирішують завдання, аналогічні тим, з якими зустрічаються під 

час проходження педагогічної практики.  Ці завдання можуть бути  

різноманітними: виконання індивідуального плану продажів, випуск нового 

продукту на ринок, відкриття магазинів у регіонах та ін. Вони дозволяють 

відпрацювати професійні навики учасників гри.  

Крім того, у ході ділової гри викладач може оцінити:  

 рівень володіння професійними навичками; 

 особливості розумових процесів (стратегічне, тактична, аналітичне 

мислення, вміння прогнозувати ситуацію, вміння приймати рішення тощо); 

 рівень комунікативних навичок; 

 особисті якості. 

Грабовська І.В. виділяє такі переваги ділової гри перед традиційними 

методами навчання [2, с. 10]: 

 цілі гри акторів-професіоналів більшою мірою узгоджуються з 

практичними потребами студентів; 
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 гра дозволяє осягнути  широке коло труднощів і глибину їхнього 

осмислення; 

 ігрова форма відповідає логіці діяльності, включає момент 

соціальної взаємодії, готує до професійного спілкування; 

 ігровий компонент сприяє  залученню великої кількості студентів; 

 як правило, ділова гра насичена зворотнім зв’язком; 

 у грі формуються основи професійної діяльності, легше долаються 

стереотипи, коригується самооцінка; 

 традиційні методи припускають домінування інтелектуальної 

сфери, у грі розкривається особистість;  

 гра провокує включення рефлексивних процесів, дає можливість 

інтерпретації, осмислення отриманих результатів. 

Успішними є проведення ділових ігор, що сприяють засвоєнню посадових 

обов’язків майбутнього вчителя початкової школи.  

Особистісну і професійну орієнтованість навчання має робота над 

проектом. Цей творчий процес дає можливість кожному проявити свою 

фантазію, креативність та самостійність. Студентам цікаво готуватися і 

презентувати проекти: «Сімейний бізнес», «Банки», «Оцінка прагнення до 

успіху», «Аналіз японської та американської моделей менеджменту» тощо.  

Ефективність проведення практичних занять підвищується за рахунок 

використання аналізу ситуацій. Сутність цього методу полягає в тому, що 

викладач пропонує певну виробничу  ситуацію і запрошує студентів у формі 

дискусії проаналізувати її. Один із варіантів такої ситуації: на виробництві  

нераціонально використали ресурсні матеріали. Аналіз передбачає питання: 

 якими є факти? 

 у чому проблема ситуації? 

 якими можуть бути аргументи? 

 у чому полягає рішення? 
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У процесі обговорення кожен студент висловлює свою точку зору, 

аргументує відповідь. Студенти дотримуються правил дискусії: не домінувати 

над іншими, уважно слухати і чути опонента; пропонувати конкретні рішення. 

У ході аналізу ситуації студенти  вчаться обґрунтовувати і представляти 

конкретні факти, знаходити логічні зв’язки, працювати з аудиторією, 

лаконічно і аргументовано переконувати у правильності запропонованого 

рішення.  

Застосування інтерактивних вправ на заняттях з дисципліни «Економічна 

теорія» дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і 

практика засвоюються одночасно, а це дає змогу студентам формувати 

критичне мислення, характер, розвивати світогляд, виявляти і реалізовувати 

індивідуальні можливості.   
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рекомендації для забезпечення подальшого прискорення розвитку цієї галузі. 
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У сучасній світовій економіці курортно-рекреаційна сфера – одна із самих 

високоприбуткових сфер господарювання. Україна має великі рекреаційні 

ресурси, до яких належать географічні об'єкти, кліматичні, біологічні, 

гідрологічні, ландшафтні, джерела мінеральних вод, лікувальні грязі, що 

використовуються чи можуть бути використані для відпочинку, туризму, 

лікування, оздоровлення населення. Загальна площа земель, придатних для 

рекреаційного використання, становить 9,4 млн. га (або 15,6% території країни), 

у тому числі рівнинних рекреаційних ландшафтів - 7,1%, гірських - 1,9 (у 

Карпатах). Майже 10% усіх лісів державного лісового фонду мають 

рекреаційне значення. [2,с.159] 

Для раціонального освоєння і ефективного використання природно-

рекреаційного потенціалу повинна відбуватися модернізація виробництва, 

створення пропозиції високоякісних послуг і на цій основі – формування 

конкурентоспроможності українських курортів. Недооцінка ролі конкурентного 

середовища призвела до значного відставання вітчизняних курортів за рівнем 

сервісу від подібних зарубіжних курортів у таких країнах, як Австралія, Греція, 

Німеччина, Чехія, Туреччина і Швейцарія.  

На жаль, у курортно-рекреаційній сфері України інститут конкуренції, 

побудований на цінності споживача, не сформований і не працює, оскільки 

збільшення витрат споживачів є відображенням тенденції зростання цін на 

лікувально-оздоровчі послуги, що не забезпечує покращення якості курортного 

сервісу, більшого задоволення потреб у повноцінному відпочинку, відновленні 

життєвих сил людини та її здатності до праці. 
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Негативні тенденції, що спостерігаються у курортно-рекреаційній сфері 

країни, є закономірним наслідком послаблення державних важелів впливу на 

процес регулювання її розвитку. Через застарілість законодавчо-нормативної 

бази, ліквідація центрального органу управління як окремої профільної 

структури, відсутність розробленої та затвердженої стратегії, системи 

прогнозування та моніторингу розвитку галузі, а, отже, й відповідної  

державної політики щодо курортно-рекреаційної сфери. 

Останніми роки йде згортання обсягів послуг, що надаються, погіршення 

якості та звуження можливості населення щодо оздоровлення, лікування, 

реабілітації, профілактик захворювань, а отже до втрат, через зниження 

працездатності фахівців та робітників. 

Основні соціально-економічні втрати в курортно-рекреаційній сфері 

внаслідок геополітичних подій, пов’язаних з анексією Криму та військовим 

конфліктом на Донбасі.  

Катастрофічне зменшення кількості іноземних громадян, що відвідали 

вітчизняні курорти останніми роками, потребує системної роботи на місцях 

щодо активізації реклами вітчизняних курортів на міжнародному рівні, 

особливо у країнах, які мало обізнані з лікувальними та оздоровчими 

властивостями українських курортно-рекреаційних ресурсів.  

З огляду на наявний, багато у чому унікальний, потенціал, матеріально-

технічну базу курортно-рекреаційної сфери України, постійну потребу 

громадян у її послугах (лікування, оздоровлення, відпочинок), а також з метою 

швидкого відновлення обсягів діяльності, вкрай необхідною є підтримка її 

подальшого розвитку з боку державних інституцій – як центральної ланки 

(законодавчо-нормативне забезпечення, програма розвитку як пріоритетної 

галузі національної економіки, ефективності фінансово-економічні 

інструменти), так і органів місцевої влади («брендинг» територій, сприятливий 

інвестиційний клімат, удосконалення інфраструктури, детінізація діяльності 

суб’єктів господарювання).[1,с.76] 
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Для ефективного використання та надання рекреаційних послуг державні 

інститути мають виконувати та забезпечувати виконання основних функцій: 

 Регулювання окремих видів діяльності (ліцензування, стандартизація, 

сертифікація); 

 Забезпечення безпеки туризму (ліцензування, стандартизація, 

сертифікація, страхування); 

 Кадрове забезпечення туризму (створення стандартних державних 

програм для системи безперервної підготовки кадрів для сфери туризму, 

сприяння організації підвищення кваліфікації працівників тур підприємств); 

 Підтримка зовнішньоекономічної діяльності тур фірм (створення 

представництв і філіалів за кордоном, укладання міжнародних договорів, 

участь у вирішенні конфліктів, реклама національних тур продуктів); 

 Забезпечення охорони навколишнього середовища і історичних 

пам’ятників (відновлення природних ресурсів, реставрація історичних 

пам’ятників); 

 Створення сприятливого іміджу регіону, країни ( маркетинг, реклама 

інформаційно-аналітична пропаганда, оподаткування, інвестування). 

Курортно-рекреаційна сфера повинна розглядатися державою як суттєве 

джерело поповнення дохідної частини місцевих бюджетів, за рахунок сплати 

податків суб’єктами господарювання. 

Для виправлення ситуації у вітчизняній курортно-рекреаційній сфері 

пропонується використовувати досвід країн Європи, які вирізняються у світі 

найвищим рівнем експлуатації рекреаційних ресурсів, найефективнішим їх 

використанням та наданням рекреаційних послуг. Близько 60% усіх рекреантів 

та туристів нашої планети долучається до її природного, культурного, 

історичного й етнічного розмаїття. Традиційними лідерами за кількістю 

відвідувань у Європі є Франція (74,5 млн. осіб), Іспанія (53,6 млн. осіб), Італія 

(41,2 млн. осіб), Велика Британія (24,9 млн. осіб), Німеччина (18,9 млн. осіб), 

Греція (12,5 млн. осіб),  які разом складають 78% прибутків у світі. У 

середньому один рекреант приносить країні близько 870 амер.дол.  
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Приміром, з метою стимулювання розвитку рекреаційної галузі 

використовують податкові важелі, зокрема у Хорватії туристичні та рекреаційні 

послуги звільнені від сплати ПДВ. Польський туристичний бізнес має 

найнижчу ставку оподаткування в Європі - 7% при 22% для інших видів 

бізнесу. В Іспанії і Греції інвесторам надаються пільговий податковий режим і 

ставка амортизаційних відрахувань, зниження податку з обороту. В Греції ПДВ 

на розміщення туристів та їх харчування становить 8%, крім того, урядом 

розроблена система знижок для туристичних фірм, які здійснюють прийом та 

обслуговування туристів у несезонний період. 

Державою має бути здійснена низка системної діяльність щодо детінізації 

ринку надання від-повідних послуг – як лікувально-оздоровчих, так й супутніх 

– проживання, харчування тощо, що сприятиме суттєвому поповненню дохідної 

частини місцевих бюджетів за рахунок сплати податків господарюючими 

суб’єктами.  
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Анотація: Основний напрям сучасної науки – комплексне дослідження 

економіки як системи. Для управлінської оцінки діяльності підприємства 

використовують різноманітні методи, а також SWOT-аналіз – один з 

найпопулярніших методів аналізу і оцінки середовища.  
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Annotation: The main direction of modern science is a comprehensive study of 

economics as a system. Various methods are used for management evaluation of an 

enterprise, and SWOT analysis is one of the most popular methods of analysis and 

evaluation of the environment. 

Key words: strength, weakness, possibilities, threats, weight factor, direction of 
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Методологія SWOT-аналізу використовується в управлінській оцінки 

діяльності підприємства тому, що вона передбачає спочатку виявлення сильних 

і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв’язків між 

ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії 

підприємства.  

Відокремлений підрозділ «Шахта Гірська» розташований в м. Гірське 

Луганської області, адміністративно підпорядкована ДП «Первомайськвугілля» 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Види діяльності, 

які здійснює підрозділ, є: добування  кам’яного вугілля, комерційна діяльність 

та комерційні послуги, будівництво житлових і нежитлових будівель. На даний 

момент виробнича потужність на 2017 рік складає 400 тис. тон вугілля за рік. 

Балансова вартість основних засобів на 01.01.2017 р. становить 528,2 млн. грн.  

Таблиця 1 – Дані для аналізу виробничої програми 

Показники 
201

6 факт 

Січень-грудень 2017 року 

пл

ан 

фа

кт 

  %   

до 2016 
1.Видобуток вугілля, тис. тонн 206,

5 

14

0,0 

93,

5 

-

46,5 

66,

7 

-

113,0 2. Середньодобовий добуток, тонн 572,

0 

39

8,0 

26

0,0 

-

138,0 

65,

3 

-

312,0 3.Навантаження на очисний вибій, 510, 45 30 - 66, -
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тонн/доб 0 7,0 2,0 155,0 1 208,0 

4. Проведення гірничих виробок, 

всього, м 

205,

0 

23

00,0 

75

7,0 

-

1543,0 

32,

9 

55

2,0 

5. Продуктивність праці робітників з 

видобутку вугілля, т/міс 
14,4 6,9 6,4 

-

0,5 

92,

7 

-

8,0 

Діагностика середовища ВП «Шахта Гірська» здійснюється з метою 

формування відповідної реакції підприємства на зміну певних чинників для 

досягнення сформульованих цілей. Дослідження середовища проводиться за 

такими складовими: зовнішнє, яке охоплює макро- і мезооточення, та 

внутрішнє середовище. 

При рангуванні можливостей і загроз зовнішнього середовища ВП «Шахта 

Гірська» для кожного фактора приводиться експертна оцінка його вагомості: 

при сильному впливі на організацію такому фактору надавати значення «3», 

при помірному –«2», слабкому – «1». Якщо вплив фактора позитивний, то 

напрям впливу записується +1, негативний – «-1».Добуток трьох експертних 

оцінок дозволяє визначити рівень важливості фактора для організації. За 

названим рівнем вибираються найважливіші фактори для подальшої їх оцінки 

при розробці стратегії.  

Таблиця 2 – Оцінка можливостей і загроз зовнішнього середовища ВП 

«Шахта Гірська» 

Фактор середовища 
Вагоміс

ть фактора 

Вплив на 

організацію 

Напр

ям 

впливу 

Рівень 

важливості 

фактора 

Розширення інноваційного потенціалу 

галузі 

3 2 +1 +6 

Зростання рівня освіти 2 3 +1 +6 

Поліпшення ставлення людей до праці 2 2 +1 +4 

Введення системи пільгового 

оподаткування вугледобувних підприємств 

3 2 +1 +6 

Підсилення державної фінансової 

підтримки шахт 

3 3 +1 +9 

Підвищення цін на вугільну продукцію 3 3 +1 +9 
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Фактор середовища 
Вагоміс

ть фактора 

Вплив на 

організацію 

Напр

ям 

впливу 

Рівень 

важливості 

фактора 

Неконструктивність державної політики 

реструктуризації 

3 3 -1 -9 

Низька конкурентноздатність 

вітчизняного вугілля 

3 2 -1 -6 

Несправедливий розподіл 

господарського результату між 

підприємствами, що працюють у ланцюжку 

виробництва кінцевого продукту (металу, 

електроенергії). 

2 1 -1 -2 

Відсутність достатніх обсягів коштів у 

держбюджеті України для позасудової 

санації гірничих підприємств 

2 0 -1 0 

Прийнятий мораторій на банкрутство 

гірничих підприємств 

2 1 -1 -2 

Неефективна система керування галуззю 3 2 -1 -6 

Правова неврегульованість відносин 

власності в галузі 

2 2 -1 -4 

Некваліфікований менеджмент на 

державному рівні 

3 2 -1 -6 

Загальний рівень впливу    +5 

Оцінка виявлених у внутрішньому середовищі чинників наведена у таблиці 

2.5. Рівень їх важливості визначається експертами аналогічно, як і для 

можливостей і загроз зовнішнього середовища. 

Таблиця 3 – Оцінка слабких і сильних сторін ВП «Шахта Гірська». 

Фактор середовища 
Вагоміс

ть фактора 

Вплив на 

організацію 

Напр

ям 

впливу 

Рівень 

важливості 

фактора 

1 2 3 4 5 

Сильні сторони 

Висока потреба у продукції 

підприємства 
3 3 +1 +9 

Високий рівень кваліфікації робітників 2 3 +1 +6 
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Значні запаси кам’яного вугілля і 

ефективна система розвитку гірничих робіт 
3 3 +1 +9 

Велика ємність ринку  3 2 +1 +6 

Мотивація працівників 2 2 +1 +4 

Слабкі сторони 

Недосконала система морального 

стимулювання праці 
2 1 -1 -2 

Високі витрати на видобуток вугілля  3 3 -1 -9 

Фінансові проблеми 3 3 -1 -9 

Виробничо-технічні проблеми 3 2 -1 -6 

Відсутність регулярної оцінки праці 2 1 -1 -2 

Зниження якості продукції 2 2 -1 -4 

Загальний рівень впливу внутрішнього 

середовища 
   +2 

Для встановлення зв’язків між можливостями і загрозами зовнішнього 

середовища та сильними і слабкими сторонами ВП «Шахта Гірська» побудуємо 

матрицю SWOT. Встановивши можливі парні комбінації: «можливості – сильні 

сторони», «можливості – слабкі сторони», «загрози – сильні сторони» і «загрози 

– слабкі сторони», визначимо, які з них слід враховувати для вибору стратегії 

підприємства.  

В результаті проведеного аналізу внутрішнього середовища можна 

стверджувати, що незважаючи на існуючі труднощі, підприємство має деякий 

потенціал для подальшого функціонування. 

3. ВИСНОВКИ 

Проведений SWOT-аналіз свідчить, що підприємство ВП «Шахта Гірська», 

незважаючи на існуючи на даний момент труднощі, має добрі шанси для 

подальшого розвитку. Оптимістичний прогноз передбачає можливість 

нарощувати обсяги виробництва і переробки вугілля і завоювання значної 

частини ринку, а також підвищення ефективності виробництва за рахунок 

впровадження нових технологій і технічного переозброєння виробництва. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В  ІТ-СФЕРІ 

Анотація: У статті приділяється важлива увага управлінню персоналу в 

ІТ-сфері, оскільки людські ресурси є основним капіталом.  Розглянуті основні 

помилки при організації роботи і мотивації персоналу та звертається увага 

особливостям системи управління і мотивації персоналу. 

Ключові слова: персонал, управління персоналом, особливості фахівців, ІТ-

сфера, ІТ-компанії, організація роботи, система управління, мотивація. 

Abstract: The article pays particular attention to personnel management in the IT 

sector, since human resources are a major asset. The main mistakes in the 

organization of work and personnel motivation are considered, and attention is paid 

to the features of the management system and personnel motivation. 

Key words: personnel, personnel management, peculiarities of specialists, IT 

sphere, IT companies, organization of work, management system, motivation. 

Вступ. В даний час ІТ-сфера в Україні активно розвивається, що призводить 

до великого відкриття нових ІТ-компаній, які знаходяться в умовах жорсткої 

конкуренції. Це призводить до того, що керівництво компанії піклується про 

процеси виробництва, бізнес-процеси і не приділяє належної уваги процесам і 

особливостям управління персоналом. 

Персонал є ключовим фактором, який визначає успіх діяльності будь-

якого  

підприємства і його організація роботи заслуговує на особливу увагу. 
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Метою статті є розгляд особливості фахівців в ІТ-сфері, аналіз основних 

помилок при організації роботи персоналу, виявлення оптимальної системи 

управління і мотивації персоналу в ІТ-компанії. 

Виклад основного матеріалу статті. На сьогоднішній день число IT-

компаній активно зростає. Керівництво компаній забезпечує ефективний 

розвиток підприємств і організацій, набирає фахівців в сфері інформаційних 

технологій, але не приділяє належної уваги управлінню, організації та мотивації 

персоналу. Все більше управління персоналом вважається одним з важливих 

сфер життєдіяльності компанії, здатної підвищити її ефективність. 

IT-фахівці - це ціле сімейство професій, що вимагають глибоких знань в 

області інформаційних технологій: програміст; системний архітектор; фахівець 

з інформаційних систем; системний аналітик; фахівець з системного 

адміністрування; менеджер інформаційних технологій; менеджер з продажу 

рішень і складних технічних систем; фахівець з інформаційних ресурсів; 

адміністратор баз даних. Сьогодні досвідчених IT-фахівців мало, а знайти і 

зібрати грамотний персонал в цій сфері - справа не з легких. Управління 

людськими ресурсами - це не тільки адміністрування кадрової служби, а й 

більш широкий обсяг діяльності керівників органів управління. Саме ті 

компанії, які роблять головну ставку на людські ресурси, зможуть досягти 

кращого розвитку. Мистецтво керівництва полягає в тому, щоб знайти 

найкращі методи, які зможуть забезпечити бажаний хід подій на підприємстві і 

спонукали б персонал до кращої і продуктивної роботи. Цим завданням 

займається HR-менеджер або ІТ-рекрутер, однак на ринку праці їх недостатньо. 

HR-менеджер - це професіонал, діяльністю якого є підбір персоналу, 

діловодство і управління кадровим потенціалом підприємства. 

Управління людськими ресурсами є важливою складовою менеджменту. 

HR-менеджер в першу чергу займається рекрутингом, а після головне завдання 

полягає в адаптації персоналу, його розвитку, навчання і мотивації. Для того, 

щоб бути ефективним і успішним менеджером по підбору і управлінню 
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персоналом в IT-сфері, необхідно в першу чергу звернути увагу на основні 

помилки при організації роботи і мотивації персоналу: 

1. Не враховується «людський фактор». Керівництво часто становить 

детально розписаний графік роботи, який є зразковим і бажаним сценарієм 

виконання, але на ділі виникають обставини, які є перешкодою до оптимальної 

реалізації проекту, а саме: 

- рутинна робота виконується менш якісно, якщо її не чергувати з творчою. 

Тому різні види роботи варто чергувати з творчої навіть в межах одного 

проекту; 

- при розподілі посадових обов'язків слід приділити особливу увагу людям, 

що займають керівні посади, які повинні володіти не тільки професійною 

підготовкою, а й певними особистісними якостями, такими, як уміння швидко 

приймати рішення, брати на себе відповідальність, комунікабельність. 

2. Не застосовується індивідуальний підхід до кожного співробітника. 

Необхідно знати сильні і слабкі сторони кожного співробітника, способи його 

мотивації до продуктивної і якісної роботи. 

До кожного співробітника необхідний індивідуальний підхід, але в 

основному вибір зводиться до стандартних способів мотивації. Є кілька 

способів мотивації, які застосовуються в сучасних компаніях: 

- матеріальне заохочення; 

-підвищення на посаді; 

-заохочення пільгами; 

-заохочення різного роду листами, грамотами. 

Найбільш поширена практика мотивації є підвищення заробітної плати, 

видача премій всім співробітникам на однакову кількість відсотків. 

ІТ-компанії регулярно наймають на роботу нових працівників, а й з такою ж 

регулярністю з різних причин працівники з неї йдуть, така специфіка ІТ-сфери. 

Основною метою управління персоналом є забезпечення організації якісними 

співробітниками, здатними якісно виконувати роботу. 
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Для збереження працівників, активного залучення в компанію нових 

фахівців слід приділить увагу особливостям системи управління і мотивації 

персоналу: 

1. Перш ніж говорити про управління ІТ-персоналом, слід дізнатися, які 

особливості є у такого управління: 

- необхідно з'ясувати особливості ІТ-персоналу; 

- необхідно відзначити психологічні особливості ІТ-фахівців, які їх 

відрізняють від працівників інших напрямків; 

2. Важливо вміти грамотно мотивувати і стимулювати персонал: 

- робити упор на відповідальність і лояльність до інших співробітників; 

- враховувати схильність співробітників до інтелектуального труду- давати 

цікаві і складні проекти; 

- частіше підкреслювати успіхи в роботі; 

- мінімум контролю за рутинною роботою. 

Також існують основні методи управління персоналом: 

1. Економічні. В основному-це матеріальне стимулювання за допомогою 

зарплат, бонусів та ін. 

2. Організаційно-розпорядчі. Це методи прямого впливу, що носять 

обов'язковий характер. Найчастіше вони закріплені документами. 

3. Соціально-психологічні методи. Це може бути певна мотивація (в 

широкому сенсі цього слова), моральне заохочення, соціальне планування. 

Висновок. На сьогоднішній день йде процес розвитку і оновлення 

оптимальної та ефективної системи управління, організації та мотивації 

персоналу, при цьому удосконалюються як системи управління персоналом. 

Розвиток ІТ-сфери та успіх ІТ-компаній залежить від правильно 

сформульованої колективу, грамотно підібраного персоналу, а так само дуже 

важливу роль відіграє керівник. Компанії, які роблять акцент на вивчення 

особливостей персоналу, пошуки індивідуального підходу для кожного, 

виявлення оптимальних систем управління і мотивації зможуть досягти 

найкращого розвитку обігнавши інші компанії. 
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Немає країни у світі, яку б в останні десятиліття тією чи іншою мірою не 

торкнулася інфляція. Наслідки інфляції складні й різноманітні. Високий її 

рівень перетворюється на серйозну перешкоду для виробництва, спричинює 

економічну і соціальну напруженість у суспільстві. 

Інфляція є одним з найважливіших макроекономічних чинників, які мають 

дуже великий вплив на економіку будь-якої країни, а також виступають таким 

собі індикатором рівноважного стану економіки. Інфляція є складним явищем, 

тому важливо досліджувати інфляційні процеси загалом, враховуючи також 

вплив інших економічних факторів. У багатьох країнах з перехідними 

економіками інфляційним процесам притаманні певні особливості їхнього 

протікання, тому вони потребують нових підходів для управління ними. 

Україна, отримавши незалежність, будує власну ринкову економіку і потребує 

розгляду економічних параметрів, які супроводжують протікання інфляційних 

процесів, методи управління ними, стримування і пристосування. [1, с.147]. 

До основних причин виникнення інфляції в Україні можна віднести такі:  

· диспропорція внутрішніх і світових цін;  

· висока монополізацію економіки;  

· тиск зовнішнього боргу на державний бюджет. [2, с.226]. 

Останнє спричиняє виникнення несприятливого інвестиційного клімату і 

дає поштовх спекулятивному бізнесу. Надмірне затягування інфляційного 

процесу на досить високому рівні (в середньому на 20 %) без відчутного впливу 

на економічне зростання призвело до того, що інфляція набула форми 

стагфляції.  

В Україні явище інфляції започаткувалося за становленням держави 

незалежною. Інфляційні процеси в Україні за 1991-1993 рр. Набули найвищих 

значень, ніж у інших пострадянських країнах, і супроводжували економіку 

протягом усього періоду незалежності. Проте за 25 років незалежності інфляція 

в країні так і не набула стабільності. Так, за підсумками 2015 року рівень 

інфляції в Україні перевищив показники інших країн, що увійшли до світового 

рейтингу країн за темпами інфляції, складений американським ЦРУ.  
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Згідно даних Держкомстату, у 2008 року інфляція в Україні сягала 29,3%, ці 

дані й стали одним з найвищих результатів у світі. У 2009 році через 

економічну кризу Україна не тільки увійшла в десятку країн з найвищим рівнем 

інфляції, але й очолила список (рейтинг) із показником 12,3 %. У 2010 році 

інфляція склала 9,1 %. У 2010 споживчі ціни зросли на 9,1%. У грудні 2011 

року інфляція склала 0,2 %, за весь 2011 рік ціни піднялись на 4,6 %. У 2014  

році НБУ пов'язує зростання інфляції в жовтні до 2,4 % із девальвацією гривні в 

серпні й сезонним зростанням цін. Нацбанк зазначив, що адміністративно 

регульовані ціни зросли на 2,7 %, тим самим зумовивши ріст інфляції на 0,6 %. 

Зростали ціни на житлово-комунальні послуги, наприклад тарифи на опалення 

зросли 10,8 %, зумовивши зростання інфляції на 0,2 %. Інфляція в 2014 році 

складала 19%, що є значно більше аніж в попередніх роках. 

Основними засадами грошово- кредитної політики на 2017 рік;  

- базова інфляція в січні прискорилася до 6,2% р/р (у місячному вимірі 

становила 0,4% м/м). Як пояснює НБУ, це відбулося внаслідок послаблення 

курсу гривні наприкінці минулого року та на початку 2017 року, що зумовило 

подорожчання окремих імпортованих товарів. 

- прискорилося зростання ціни на продукти харчування з високим ступенем 

оброблення (до 5,9% р/р), що, крім збільшення інших виробничих витрат, 

пов’язано із вторинними ефектами від зростання цін на окремі сирі продукти, 

зокрема молоко; 

- підвищилася вартість послуг закладів громадського харчування та готелів, 

що може бути відображенням зростання витрат на оплату праці; 

- зростання цін і тарифів, що регулюються адміністративно, прискорилося 

до 35,9% р/р (за місяць становило 1,1% м/м).  

- підвищилася плата за дошкільну та початкову освіту (на 8.8% м/м), що 

зокрема пов’язано з початком нового бюджетного періоду; 

- ціни на паливо прискорили зростання до 24,5% р/р (збільшилися на 2,8% 

м/м). Це відображало підвищення цін на нафту на світових ринках та 

послаблення гривні наприкінці 2016 року та в першій половині січня 2017 року; 
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- у харчовій промисловості прискорилося до 16,4% р/р; 

- у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні 

сповільнилося до 37,1% р/р. (51,5% р/р у грудні) завдяки зниженню оптово-

ринкової ціни електричної енергії Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

[4]. 

Зниженню базової інфляції і загалом інфляційного тиску сприяли 

помірковані фіскальна та монетарна політика, послаблення інтенсивності 

військового конфлікту на сході, вторинні ефекти від дії факторів з боку 

пропозиції сирих продуктів харчування [4].  

За оцінками НБУ, різке підвищення мінімальної заробітної плати в 2017 

році надасть помірний вплив на споживчу інфляцію. Враховуючи те, що 

підвищення дохідної частини бюджетів українців буде стимулювати їх 

споживання, це може додати до показника інфляції в наступному році близько 

1 в. п.[ 5].  

Таким чином, з викладеного вище видно, що інфляція – це складний 

багатопрофільний процес, який впливає на ціноутворення та постає серйозною 

перешкодою на шляху розвитку сучасної економіки країни. Заходи по 

оздоровленню фінансової ситуації в Україні дадуть позитивні результати лише 

за умови першочергового, обов’язкового і суттєвого оздоровлення фінансів 

базової ланки економіки – фінансів підприємств та організацій, ефективного 

стимулювання ділової активності та підприємництва, продукуючого процесу. 

Успіх антиінфляційних заходів в Україні передусім залежить від національної 

злагоди. Важливо, щоб Верховна Рада не приймала рішень, пов'язаних з 

додатковими асигнуваннями, Кабінет Міністрів припинив затвердження нових 

дорогих проектів, профспілки утримувалися від вимог підвищення заробітної 

плати, підприємці зобов’язалися не підвищувати ціни, а Національний банк 

дотримувався емісійного ліміту. 
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В умовах гострої конкуренції як товаровиробники, так і торговельні 

підприємства, повинні постійно дбати про забезпечення ефективної організації 

реалізації товарів і послуг, зокрема застосування дистанційної торгівлі. Цьому 

сприяєрозвиток інформаційних технологійта стрімке розширення аудиторії 

українських користувачів мережі Інтернет як потенційних клієнтів. 

Актуальність обраної теми зумовлює необхідність дослідження обліку та 

оподаткування операцій в сфері дистанційної торгівлі. 
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Метою дослідження є вивчення особливостей проведення операцій в сфері 

дистанційної торгівлі її бухгалтерського обліку та оподаткування. 

Питанням особливостей обліку та оподаткування дистанційної торгівлі 

присвячені праці таких науковців як Бутинця Ф.Ф.,Плекач В.Л., 

Нападовської Л.В., Фоміна О.В та інших. Але більшість досліджень розкриває 

особливості створення та функціонування інтернет-магазинів як одного з видів 

дистанційної торгівлі, в цілому не враховуючи бухгалтерського обліку.  

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. №1023-XII 

(далі — Закон №1023) у новій  редакції[1], законодавчо закріпив так звану 

дистанційну торгівлю. Зокрема, визначені поняття «договір, укладений на 

відстані» та «засоби дистанційного зв'язку».Так, договір, укладений на відстані 

— це договір, укладений продавцем (виконавцем) із споживачем за допомогою 

засобів дистанційного зв'язку, тобто телекомунікаційних мереж, поштового 

зв'язку, телебачення, інформаційних мереж, зокрема Інтернету, які можуть 

використовуватися для укладення договорів на відстані. 

Продаж (реалізація) товарів визначається у ст. 14.1.202 Податкового 

кодексу України як «будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами 

купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-

правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі 

товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також 

операції з безоплатного надання товарів» [2]. 

Необхідно звернути увагу, що на продаж товарів поштою поширюються 

норми ст.ст. 702, 704 ЦКУ[3] щодо договору роздрібної купівлі-продажу. Такий 

договір є виконаним з моменту доставки товару у місце, встановлене угодою. 

Покупець до передання товару має право відмовитися від договору за умови 

відшкодування продавцеві витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання 

договору. 

Облік торговельних операцій при дистанційній торгівлі здійснюється в 

загальновстановленому порядку. Однак слід мати на увазі, що при 

дистанційному продажі товарів матимуть місце часові розриви між датами 
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відвантаження товару, його отриманням покупцем і одержанням повідомлення 

поштового відділення про вручення товару.При цьому дохід у бухгалтерському 

обліку відображається в момент передачі права власності на товар покупцеві. 

Це відбувається, як правило, у момент вручення товару покупцеві.Отже, до 

моменту вручення відправлення адресату право власності на нього належить 

продавцю, і він може заборонити його видачу, оформити повернення товару, 

переадресувати відправлення іншому замовнику, зменшити суму накладної 

плати, визначеної при оформленні відправлення, та ін. Це важливо для 

визначення доходів і витрат, тому продаж таких товарів доцільно вести на 

окремому субрахунку «Товари в дорозі» (наприклад, субрахунок 287). 

Дистанційний продаж товарів може здійснюватися за передоплатою чи 

післяплатою, коли покупець оплачує товар при його отриманні. У такому разі 

продавець доручає підприємству поштового зв'язку або кур’єрській службі  

одержати від покупця вказану вартість товару. Зазвичай у таких випадках 

витрати на пересилання товару сплачує покупець. Якщо ж він не отримує 

замовлення,  то продавець повинен відшкодувати поштовому відділенню 

витрати на зберігання товару та доставку в обидва кінці. 

Доходи та витрати при дистанційному продажу товарів у бухгалтерському 

та податковому обліку слід відображати за датою отримання товару покупцем, 

а податкові зобов’язання з ПДВ — за датою передачі товару поштовому 

оператору або кур’єрській службі, оскільки податківці пов’язують дату їх 

виникнення саме з датою початку переміщення товару до покупця. 

 Витрати на доставку товарів у бухгалтерському обліку продавця, 

відповідно до п. 19 П(С)БО 16 «Витрати» включатимуться до складу витрати на 

збут, серед яких поштові витрати можна віднести до «інших витрат, пов'язаних 

зі збутом продукції, товарів». 

У податковому обліку з податку на прибуток витрати на оплату послуг 

зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс та інші подібні витрати) 

передбачено враховувати при обчисленні об’єкта оподаткування у складі 

адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління 
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підприємством, і їх відносять до інших витрат відповідно до пп. «ґ» пп. 138.10.2 

ПКУ[5]. Проте поштові витрати, пов’язані зі збутом товарів, у продавця можна 

вважати витратами на збут, які також належать до інших витрат (абз. «е» пп. 

138.10.3 ПКУ). Водночас у покупця такі затрати можуть виявитись складовою 

собівартості, тобто витратами операційної діяльності (пп. 14.1.228, пп. 138.1.1, 

п. 138.6, п. 138.8 ПКУ).Пунктом 138.5 ПКУ визначено, що інші витрати 

вважають витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно 

з правилами ведення бухгалтерського обліку.  

Незважаючи на стрімкий розвиток інтернет-торгівлі, ця сфера досі 

лишається недостатньо врегульованою на законодавчому рівні.  
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Бідність стала важливішою частиною українського буття. По стандартам 

ООН, Україна є однією з найбідніших країн у світі. За даними соціологів, 

половина сімейних грошей задовольняється лише їдою, через різке зростання 

тарифів і цін громадян економлять буквально на усьому, борги з комунальних 

платежів ростуть величезними темпами, а лікування, туризм і розваги 

становяться для більшості неприпустимою розкішшю. 

Поки бідність все більше ріже очі, ще в 2016 році уряд утвердив Стратегію 

боротьби з бідністю. Пройшов майже рік, і «боротьба з бідністю» 

ознаменувався новим «завершенням»: затверджена методика, згідно якої буде 

визначатися, хто і наскільки бідний, а кого можна вважати багатим. 

Дані про те, скільки за цей час створено високооплачуваних офіційних 

робочіх місць, знайти поки не вдалося. 

Словом, замість реальної боротьби з бідністю чиновники, як завжди, грають 

у свої бюрократичні ігри та складають якісь папери. 

У 2016 році Кабмін Гройсмана затвердив нову Стратегію боротьби з 

бідністю в країні. Згідно з документом через чотири роки кількість недіючих 

людей в Україні повинно зменшитися з 28% до 15%. Як саме буде йти боротьба 

з бідністю, чиновники нічого конкретного не сказали. 

  Якщо вірити цим проектам, то боротьба з бідністю вже повинна йти 

повним ходом, але ні самої такої боротьби, ні тим більше, її вражаючі 

результати поки не спостерігаються.  

На початку червня 2017 року Верховна Рада України ухвалила рішення про 

те, що уряд не буде контролювати ціни на продукти. Це означає, що виробники 

не декларуватимуть вартість своєї продукції, а також не відповідатимуть за 

підвищення її ціни. Тож уряд сподівається, що така процедура дасть поштовх 

для конкуренції серед виробників і усуне бюрократичний підхід до 

ціноутворення. Аналізуючи ситуацію, припускаємо, що виробникам “розв'язали 

руки”, тому ціни зростають щодня. Останнім часом вони підвищилися навіть на 

соціальні продукти. Подорожчало геть усе: м'ясо, фрукти, овочі, молочна 
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продукція, хлібобулочні вироби. За прогнозами постачальників, подорожчання 

продуктів щораз зростатиме (орієнтовно до двадцяти відсотків).  

Чому ж різко підвищуються ціни на продукти харчування? За словами 

економістів, в Україні відбувається «технічна революція», тому розраховувати 

на низькі ціни та високі заробітні плати не слід. Наразі в Україні ціни на 

продукти є нестабільними: вони то зростають, то спадають. І все ж 

залишаються нижчими за європейські. Але і доходи у нашій державі є 

невисокими, через що українці (попри вроджену ощадливість) не можуть 

належним чином забезпечити свої сім‘ї (навіть товарами першої 

необхідності)!!! Нагадаємо: мінімальна заробітна плата в Україні станом на 

2018 рік складає 3723 гривень. Чи вистачить цієї суми для оплати комунальних 

платежів, придбання мінімального набору продуктів харчування, оновлення 

гардероба тощо? Подивимось на проведені розрахунки споживчого кошику 

працюючого чоловіка, які наведені у таблиці 1. 

Таб.1. Стислий розрахунок споживчого кошику працюючого чоловіка. 
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Як бачимо, вартість мінімального набору послуг складає 5158 грн. 65 коп. 

(П’ЯТЬ ТИСЯЧ СТО П’ЯТДЕСЯТ ВІСІМ ГРИВЕНЬ ШІСТДЕСЯТ П’ЯТЬ 

КОПІЙОК). Отже, спираючись на отримані дані, можемо впевнено 

стверджувати, що мінімальної заробітної плати розміром 3723 грн. не 

вистачить на оплату найнеобхідніших товарів та послуг. 

І що ж робити українцям далі? Тільки економити, інших шляхів для 

вирішення проблеми сьогодні не існує. Будемо сподіватись, що у майбутньому 

економіка України стабілізується і людям не потрібно буде економити на таких 

послугах як продукти харчування, комунальні платежі тощо. 
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Abstract: Identification of reserves for replenishment of the pension fund and 

provision of a critical assessment of the order of enrollment, distribution and 

effective use of funds; to analyze the dynamics and volumes of distribution by types of 

compulsory state social insurance, calculation of the additional reserve of the SSC on 

the example of the city of Mariupol. 

Key words: Pension Fund, SSC, settlement base, enterprises, salaries, reserve. 

Єдиний соціальний внесок[1], уведений з 1 січня 2011 року, замінив собою 

чотири окремі відрахування: до Пенсійного фонду; до фондів страхування на 

випадок безробіття; із тимчасової втрати працездатності; від нещасних випадків 

на виробництві. Єдиний внесок  — обов'язковий платіж до системи 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в 

Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

З 01 січня 2018 року сплачують ЄСВ фізичні особи – підприємці, які 

застосовують загальну систему оподаткування; особи, які провадять незалежну 

професійну діяльність, або особи, які проводять релігійну  діяльність, іншу 

подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності. У 2018 році 

платниками ЄСВ стали також члени фермерського господарства, які не 

належать до осіб, що підлягають страхуванню на інших підставах. 

З 2016 року встановлена загальна ставка ЄСВ 22% та ставка для 

працівників-інвалідів (8,41%). 

Основні положення, що визначають порядок збору ЄСВ, встановлені 

Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування" № 2464-VI від 08.07.2010 (набрав чинності з 

01.01.2011). 

Перелік нарахувань, які входять в розрахункову базу ЄСВ: 

основна зарплата, додаткова зарплата (робота в святкові дні, понаднормові, 

надбавки тощо), нарахування по листу непрацездатності, допомога у зв'язку з 

вагітністю та пологами, інші види допомоги, надбавок і компенсація, 

нарахування за договорами цивільно-правового характеру. 
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Розмір максимальної бази нарахування ЄСВ 2018 року змінився з 1 січня 

2018 року. Причина не у підвищенні прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, а у зміні власне методики обчислення. Так, максимальна величина бази 

нарахування ЄСВ 2018 року дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної 

плати (МЗП). Тобто з 01.01.2018 року її розмір становить:  

15 × 3723,00 грн = 55 845,00 грн 

У 2018 році діють такі мінімальні величини для ЄСВ: мінімальна база 

нарахування ЄСВ — 3723,00 грн; мінімальний страховий внесок — 819,06 грн 

(22%). 

За даними Державної фіскальної служби України[2] з початку 2017 року 

забезпечено надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на рівні 160,9 млрд. грн. Про це повідомив в.о. Голови 

ДФС Мирослав Продан. 

Підприємства Маріуполя лідирують в наповненні Пенсійного та інших 

фондів. Найбільший в Донецькій області показник єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування продемонстрували 

платники, які перебувають на обліку в Маріупольській об'єднаній державній 

податковій інспекції. За 2017 р. вони сплатили понад 1,516 млрд. грн., що 

становить майже 27% всіх надходжень Донецької області. 

Найбільші підприємства-роботодавці міста Маріуполя 

Таблиця 1 

№

 

п

/

п 

Назва 

підприємства 
Галузь 

Кільк

ість 

праців

ників 

Затрат

и на 

оплату 

праці та 

соц. 

заходи 

1 
ВАТ «ММК ім. 

Ілліча» 

Металур

гія 
54320 1888,1 

2 ВАТ «МК Металур 22659 883,8 
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Азовсталь» гія 

3 ЗАТ «МЗТМ» 

Машиноб

удівництв

о 

8161 170,4 

4 
ЗАТ 

«Азовспільмаш» 

Машиноб

удівництв

о 

7285 171,8 

5 

ГП 

«Маріупольский 

морський 

торгівельний 

порт» 

Транспо

рт 
4323 180,3 

6 

ЗАТ 

«Азовелектрост

аль» 

Металур

гія 
2218 70,8 

7 

ТОВ 

«Судоремонтний 

завод» 

Судобуд

івництво 
1480 - 

8 

ЗАТ 

«Маріупольська 

кондитерська 

фабрика» 

АПК 970 30,1 

9 

ВАТ 

«Маріупольський 

хлібокомбінат» 

АПК 558 12,2 

1

0 

ВАТ 

«Термічний 

завод» 

Машиноб

удівництв

о 

429 12,5 

1

1 
ТОВ «Марвей» 

Хімія, 

нафтохімія 
390 - 
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1

2 

ВАТ 

«Електроприлад» 

Машиноб

удівництв

о 

343 7,1 

1

3 
ВАТ «МОЕЗ» 

Металур

гія 
333 10,1 

1

4 

ТОВ 

«Маріупольський 

мелькомбінат» 

АПК 264 6,0 

1

5 
ЗАТ «Каучук» 

Хімія, 

нафтохімія 
204 4,4 

1

6 
ТОВ «Магма» 

Машиноб

удівництв

о 

202 - 

1

7 

КП 

«Азовбудматеріа

ли» 

Мінерал

ьні вироби 
188 8,5 

1

8 

ТОВ 

«Комплект» 

Мінерал

ьні вироби 
169 - 

1

9 

ВАТ «Азовська 

нафтова 

компанія» 

Кокс і 

нафтопере

робка 

149 - 

2

0 
ВАТ «Керамік» 

Мінерал

ьні вироби 
136 4,2 

2

1 

ВАТ 

«Маркограф» 

Мінерал

ьні вироби 
130 2,9 

 

Джерело: Дані ФДМУ, АРІФРУ; розрахунки РА «Експерт Рейтинг». 

З 20 компаній тільки 3 показали зниження виручки і тільки одна - зниження 

витрат на оплату праці. 
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Перша п'ятірка підприємств за кількістю зайнятих демонструвала впевнене 

зростання. На ключовому для Маріуполя металургійному комбінаті ММК ім. 

Ілліча фонд оплати праці за рік виріс на 5,5%.  

У кожній сфері ринку праці є свої дорогі фахівці. Закономірно, що високі 

зарплати у керівників і директорів. Заробітна плата фахівців, що займають 

високі посади часто перевищує максимальну базу нарахування ЄСВ (55846 

грн). Тому відрахування від їх зарплат могли б значно поповнити резерви 

пенсійного фонду. 

Рейтинг найбільш високооплачуваних вакансій 

Таблиця 2 

Вакансія Місячний дохід, грн. 

Генеральний директор розподільної компанії 98 000 

Генеральний директор роздрібної мережі 74 000 

Комерційний директор 65 000. 

Керівник будівельних проектів 60 000 

Веб розробник (IT, телекомунікації) 58 000 

Головний менеджер 56 000 

Медіа-директор 56 000 

За даними Державної служби статистики України: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ [3] 

Також працівникам можуть установлюватися надбавки за високі досягнення 

у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов’язків 

тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати. 

Відштовхуючись від відомих зарплат, що перевищують максимальну базу 

нарахування ЄСВ за посадами, що наявні на багатьох великих підприємствах, 

розрахуємо додатковий розмір ЄСВ з підприємств м. Маріуполя: 

98 000+74 000+65 000+60 000+58 000+56 000+56 000=467 000 грн - 

сумарний розмір зарплат найоплачуваніших фахівців на одному підприємстві. 
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467000*22%=102740 грн – додатковий розмір відрахувань з одного 

підприємства. 

102740*21=2157540 грн – додатковий розмір відрахувань з найбільших 

підприємств м. Маріуполя за місяць. 

2157540*12= 25890480 грн - додатковий розмір відрахувань з найбільших 

підприємств м. Маріуполя за рік. 

Наведені розрахунки несуть узагальнюючий характер. 

Проведені розрахунки виявили резерви поповнення пенсійного фонду за 

рахунок відрахувань і сплати внеску від зарплат найвисокооплачуваніших 

фахівців у м. Маріуполі. Додатковий резерв отримання ЄСВ склав понад 2 млн 

грн. за місяць, тобто майже 26 млн грн. у рік. За рахунок цих коштів можна 

виплачувати пенсії та підвищити соціальні стандарти. Потрібно провести 

цілеспрямовану роботу зі збору коштів, необхідних для забезпечення 

своєчасного здійснення пенсійних виплат і соціальних допомог. 

Головне управління ДФС в Донецькій області нагадує, що саме єдиний 

внесок є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, за 

рахунок яких фінансуються державні соціальні програми, виплати пенсій, 

матеріальної допомоги громадянам та інші соціальні виплати. 
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ЗАВОДИ З ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ. ПЕРСПЕКТИВИ І РЕАЛІЇ БІЗНЕСУ 

Сміттєпереробний бізнес в україні перебуває на початковому етапі 

формування. 

Про необхідність стратегії розвитку сміттєпереробній галузі говорять давно, 

але перші кроки на цьому шляху були зроблені тільки за останній рік. Трагедія 

на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова в кінці травня минулого року, 

подальше її закриття, і до сих пір невирішена проблема вивозу Львівського 

сміття, в черговий раз показали всю гостроту проблеми утилізації відходів. 

У розвинених країнах сміттєпереробка є прибутковим бізнесом. Наприклад 

тонна очищеного пластику коштує близько 1000 євро, з огляду на що 50-60% 

твердих побутових відходів становить саме він, сфера здається дуже 

привабливою для інвесторів. 

Причини провалу сміттєпереробного бізнесу в Україні: 

В Україні викинути сміття дешевше, ніж переробити. Станом на кінець 2015 

року, для комерційних структур ціна на викид сміття становила 16 грн за кв.м., 

а тариф на утилізацію - 53 грн за кв.м., при цьому тонна готового до переробки 

пластику коштує всього 5000 грн, ось і виходить, що комерційної вигоди в 

переробці немає. 

Другий фактор - це відсутність культури поділу побутових відходів. 
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Людина "виробляє" на рік до 250 кг побутових відходів. У 

середньостатистичному сміттєвому баку близько 25% займають харчові 

відходи, 5-10% - папір, 50% - полімери, решта припадає на метал, текстиль, 

гуму, скло та інший непотріб. 

Місцева влада поки ставляться до "санітарам міста" вельми прихильно. Ось 

тільки грошей на розвиток і закупівлю нового обладнання вони не дають. Але 

вкладені на перших порах засоби окупити можна досить швидко. 

За світовою статистикою приблизно в 30 містах Європи, 50 містах - 

Північної Америки, 60 містах - Азії, 10 містах - Південної Африки і приблизно 

в 20 містах - Австралії і Новій Зеландії кілька десятиліть діють установки з 

екологічно ефективним обладнанням з переробки мусоросодержащіх відходів. 

. Організація окремої ділянки з переробки пластикових відходів вимагає в 

десятки разів менших витрат. Щоб організувати цех по переробці одного з 

видів ТПВ, доведеться розщедритися на $ 50-300 тис. На облаштування 

виробничого (300-500 кв.м) та складського (до 100 кв.м) приміщень відповідно 

до санітарних і пожежними вимогами і нормами піде не більше $ 2-3 тис. 

Для переробки сміття необхідно обзавестися сортувальної лінією, 

дробаркою, накопичувальним бункером, пресом, магнітом і пр. У цілому 

комплект машин вітчизняного виробництва або закордонний секонд-хенд 

потягне на $ 50-70 тис. Обладнання можна взяти в лізинг. Новенькі імпортні 

агрегати обійдуться, природно, дорожче. 

Будівництво Заводу зі сміттєпереробки є витратним, але привабливим і 

рентабельним, оскільки одні тільки тверді відходи є справжньою «золотою 

жилою» при грамотній організації виробничого процесу. 

Обсяги переробки на подібних Заводах зі сміттєпереробки складають від 

50000 до 100000 тонн на рік відходів і вище, шляхом модульного нарощування. 

Даний бізнес-проект, звичайно, дуже дорогий, але перспективи його 

розвитку очевидні: він може приносити великий основний дохід і чималий 

додатковий. Окупити себе підприємство може протягом 3-4 років. 
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АРОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Анотация: Арома-маркетинг - это продажи, при которых используются 

различные ароматы для привлечения клиентов в целях роста товарооборота. 

Ключевые слова: промышленные ароматизаторы,  эфирные  масла.  

Abstract: Aroma-marketing is sales, in which various flavors are used to attract 

customers for the purpose of increasing turnover.  

Key words: industrial flavors, essential oils. 

Цель арома-маркетинга: 

1. повысить настроение клиентов и привлечь к себе его внимание; 

2. сделать так, что бы клиенту было комфортно и уютно в вашем заведении; 

3. создать положительный имидж и фирменный стиль. 

Очень похоже на заботу о покупателей! Так ли это? Давайте разберемся. Не 

секрет, что многие торговые центры давно и успешно используют 

синтетические ароматы, например, аромат кофе или свежей выпечки. Как вы 

понимаете, в природе не существует эфирного масла свежей выпечки. Это 

аромат создан синтетическим путем. Более дешевые, в отличии от натуральных 

100% ароматов, «идентичные натуральным ароматам» - отдушки не требуют 
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больших затрат. Если ароматизировать торговый зал, площадью в 200-

квадратных метров с высотой потолка 8-10 метров, то никаких доходов не 

хватит на натуральное эфирное масло. Вот и используют отдушки- продукт 

нефтяной перегонки. Например, в ассортименте есть такие запахи как: аромат 

жевательной резинки, клубники со сливками и др. запахов на любой каприз. 

Полезны ли синтетические ароматы? 

Что бы вам не говорили продавцы, синтетических ароматов, вы должны 

знать, что ароматы произведенные  искусственным путем неорганичны для 

человека. И, разумеется, не полезны, а порой вредны для здоровья. Они могут 

вызвать аллергию и способны накапливаться в организме. Как долго вы можете 

находиться в помещении, где продается бытовая химия? Импульсивно, вам 

хочется быстро сделать покупку и отойти от отдела. Это происходит от того, 

что синтетическими ароматами небольшое помещение магазина сильно 

перенасыщено. Продавцы, работающие в этих отделах или рядом с ними, очень 

рискуют своим здоровьем. Даже в отделах дорогой парфюмерии продавци 

часто имеют аллергические реакции. Парфюмерные торговые сети обычно 

страдают от текучести кадров.  

Распыление синтетических ароматов в небольших закрытых помещениях 

могут очень негативно сказаться на здоровье, как посетителей, так и продавцов. 

Распыление отдушек целесообразно только в больших супермаркетах с 

вентиляцией и высокими потолками. 

Факты: есть данные приведенных исследований, что ароматы 

1. увеличивают продажи на 10-15 и даже 20% 

2. стимулируют повторное посещение магазина на 15-20% 

3. повышают лояльность клиента к бренду на 20-25% 

4. увеличивают эффективность работы продавцов на 50% 

5. повышают спрос на товары на 10-25% 

6. повышают аппетит на 20% 

7. дают импульс  спонтанным покупкам на 6% 

Ароматизаторы подразделяют: 
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1. по агрегатному состоянию - жидкие, порошкообразные, пастообразные, 

эмульсионные 

2. по области применения - напиточные, кондитерские, гастрономические, 

масложировые и т. д. 

3. по способу изготовления - композиционные (композиции из 

индивидуальных веществ и их смесей), реакционные (технологические), 

коптильные 

Производство пищевых ароматизаторов 

Промышленные ароматизаторы для пищевых продуктов обычно 

представляют собой сложные смеси натуральных и синтетических 

составляющих, разработанные так, чтобы соответствовать требованиям 

конкретного пищевого продукта (мороженое, спиртные напитки, 

хлебобулочные изделия и пр.) 

Вещества, используемые для производства ароматизаторов, как правило, 

идентичны соответствующим веществам, встречающимся в природе. 

Область применения и рекомендуемые дозировки пищевых ароматизаторов 

Ароматические эссенции широко используются в кулинарии для 

изготовления самых различных кондитерских изделий. Это печенья, кексы, 

пряники, пирожные и булочки. 

Жидкие пищевые ароматизаторы при добавлении их в джемы и варенья 

способны усилить вкус этих изделий, утерянный в процессе переработки. 

Ароматизаторы употребляют лишь в очень небольшой дозе - несколько капель. 

Например, для того, чтобы приготовить 600-700 г. ромовых баб будет 

достаточно добавить в пропитку всего 2-3 капли ароматизатора. Чтобы выпечь 

миндальное печенье общим весом в 500-700 г. в тесто добавляют 5-10 капель 

жидкого ароматизатора. 

Используются в кондитерской, ликерно-водочной промышленности, при 

производстве мороженого, безалкогольных напитков, сиропов, сухих киселей. 

а) Пищевые ароматизаторы используются для придания аромата и вкуса 

кондитерским и хлебобулочным изделиям, молочным и кисломолочным 
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продуктам, десертам (суфле, пудинги, мороженое, кремы, начинки), 

алкогольным и безалкогольным напиткам, листовому чаю. 

б). Пищевые ароматизаторы могут с успехом использоваться для 

ароматизации помещений: кафе, ресторанов, магазинов, а также в быту. 

Достаточно нанести несколько капель эссенции на ткань или пористую 

бумагу и поместить в нужное место. Пищевые эссенции, в отличие от 

освежителей воздуха, имеют приятный натуральный запах, некоторые ароматы 

действуют успокаивающе (ваниль, карамель, тирамису), другие создают 

нужное настроение (апельсин, клубника, барбарис). 

По показателям безопасности ароматизаторы должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

Для придания специфического аромата и вкуса в производстве пищевых 

продуктов допускается использование пищевых ароматизаторов 

(вкусоароматических веществ). 

Не допускается внесение ароматизаторов в натуральные продукты для 

усиления свойственного им естественного аромата (молоко, хлеб, фруктовые 

соки прямого отжима, какао, кофе и чай, кроме растворимых, пряности и т.д.). 

Заключение 

Пищевые добавки улучшают качество сырья и конечного продукта, сроки и 

условия хранения, упрощают различные производственные процессы. 

На сегодняшний момент, конкуренция в сфере производства пищевых 

продуктов очень высока и потребитель постоянно делает свой выбор между 

сходными продуктами. Уже не достаточно просто выпускать новый тип 

продукции и удачно его рекламировать, необходимо наделять свой продукт 

максимальными потребительскими качествами, что будет побуждать 

потребителя приобретать Вашу продукцию снова и снова. 
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«FUTURE BANK» - БАНК БУДУЮЩЕГО 

Анотация: за несколько лет банковская система начала стремительно 

меняться и начали появляться все больше инноваций в данной сфере. В 

данной работе представлены банковские услуги, которыми будет 

пользоваться среднестатистический человек. 

Ключевые слова: инновация, технология,  роботы.  

    Abstract: for a few years the banking system began to change rapidly and 

more and more innovations in this area began to appear. In this paper, banking 

services are presented, which will be used by the average person. 

Key words: innovation, technology, robots. 

В условиях коренных изменений, которые произошли в Украине при 

переходе к рыночным отношениям, все более важную роль в экономике 

страны играют коммерческие банки, которые в качестве финансовых 

институтов обеспечивают услуги, жизненно важные для экономического 

роста и развития.  

Современный этап развития мировой банковской системы протекает в 

условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на финансовых 
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рынках. Одним из основных факторов успешного развития банковской 

деятельности выступает политика постоянных нововведений. В настоящее 

время инновации являются ключевыми факторами стабильности, 

конкурентоспособности и устойчивого экономического роста банков. 

Оказывая услуги, коммерческие банки обеспечивают 

воспроизводственный процесс денежными ресурсами, гарантируя его 

непрерывность и слаженность, и обладают способностью определенным 

образом воздействовать на воспроизводственный процесс, корректировать 

его пропорции, темпы, масштабы.  

Коммерческие банки, как крупнейшие участники финансового рынка, в 

сотрудничестве с другими финансовыми институтами могут способствовать 

развитию в регионах финансовой инфраструктуры, способной обеспечить 

услуги, адекватные нуждам региона.  

Таким образом, без активизации роли банковской системы, без 

увеличения объема оказываемых услуг экономический рост не может быть 

долгосрочным.  

В последнее время банки все активнее осуществляют нехарактерные для 

них операции, внедряясь в инновационные для банков сферы финансового 

предпринимательства, включая операции с ценными бумагами, лизинг, 

факторинг и иные виды кредитно-финансового обслуживания, постоянно 

расширяя круг и повышая качество предоставляемых услуг, конкурируя за 

привлечение новых перспективных клиентов.  

В будующем банковские учреждения и фирмы, предоставляющие 

финансовые сервисы, сосредоточат свое внимание на выборе клиентов. У 

вас будет возможность установить критерий, который автоматически 

вносит изменения в ваш портфель в соответствии с вашими 

предпочтениями, к примеру, инвестирование только в экологически 

устойчивый бизнес или в страну, где вы родились, они будут 

непосредственно на мобильных устройствах.  
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Будет разработан робот-советчик, который в режиме реального времени 

поможет вам предотвратить принятие ошибочных финансовых решений. 

Если вы захотите сделать импульсивную покупку, которая, в конечном 

счете, вам не пригодится, приложение покажет вам, за счет чего вы делаете 

эту покупку.  

Мощные алгоритмы будут отслеживать поведение банковских данных 

для определения внешних и внутренних угроз безопасности. 

Анализируя и используя информацию, которая известна банкам о 

клиенте, и предоставляя эти сведения заказчикам или вендорам, которые 

представляют определенную продукцию или услуги, такие как страхование 

и финансовая устойчивость банки могут стать идентификационными 

брокерами.  

Банки будут заменены платформами, управление которыми будет 

осуществляться с помощью алгоритмов и роботов, и, в конечном итоге, они 

станут технологическими компаниями, которые будут служить связующим 

звеном между информацией и анализом клиента, продукта и рынка. 

Банковский счет в будущем будет против банка: открытая экосистема, в 

которой вы контролируете все текущие и грядущие финансовые 

потребности. Банковский счет будет подобен номеру вашего телефона, в 

том плане, что вы сможете переносить его из одного банка в другой. Счет 

будет представлять вашу личность, и вы сможете его сохранить в 

независимости от того, кто предоставляет услуги, будь это банк, большая 

технологическая фирма или молодая компания. 

Технология блочной цепи будет широко использоваться для 

распространения, подтверждения и записи целого ряда финансовых 

сервисов, что сделает финансовую систему более децентрализованной. Это 

приведет к устранению некоторых рисков, хотя и станет причиной 

появления новых. 

Социальная коммерция станет более распространенным явлением, с 

возможностью, заимствования и торговли на платформах социальных сетей. 
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Децентрализованные займы, закладные и продукты управления рисками 

станут нормой. Традиционные посредники будут вытеснены, поскольку 

инвестиционные организации смогут предоставлять средства клиентам, 

непосредственно через онлайн платформы. 

Общепризнанно, что развитие банковского бизнеса без использования 

информационных технологий невозможно, поскольку внедрения новых 

банковских услуг и продуктов, организация взаимодействия с клиентами, 

контрагентами, биржами напрямую связана с информационными 

технологиями. 

Когда-нибудь у каждого из нас будет возможность воспользоваться 

современными банковскими услугами и оценить их по достоинству. 
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ПЕРСПЕКТИВИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКУСУ УКРАЇНИ 

Анотація: агропромисловий комплекс один із найбільших  і найважливіших 

секторів економіки України, саме тут формується основна частина 

продовольчих ресурсів і три чверті роздрібного товарообігу. Найголовніше 

досягнення – завоювання продовольчого ринку Європейського Союзу. 

Ключові слова: агропромисловий комплекс, експорт аграрної продукції, 

європейський ринок.  

 Annotation: The agro-industrial complex is one of the largest and most 

important sectors of the Ukrainian economy, and this is where the bulk of food 

resources and three quarters of retail trade turnover are formed. The most important 

achievement is the conquest of the food market of the European Union. 

Keywords: agro-industrial complex, export of agrarian products, European 

market. 

Сьогодні агропромисловий комплекс є одним із найбільших та 

найважливіших секторів економіки України, адже саме тут формується основна 

частина продовольчих ресурсів і майже три чверті роздрібного товарообігу. 

Крім того, що агропромислові підприємства роблять значний внесок у розвиток 

галузі і економіки країни в цілому, агропромисловий сектор України є також 

одним із найважливіших елементів економічних систем більшості країн світу з 

ринковою економікою. Протягом останніх трьох років Україна остаточно 

закріпила за собою статус світового лідера з виробництва та експорту аграрної 

продукції. Одним із найголовніших досягнень останніх декількох років стало 

завоювання продовольчого ринку Європейського Союзу. Слідом за 

українськими зерновими на європейському ринку, на полицях європейських 

супермаркетів з’являються продукти харчування з позначкою «Зроблено в 

Україні». Європа зацікавлена у нашій продукції, але тут існують свої невід'ємні 

«правила гри».  

Проблеми міжнародної економічної інтеграції тісно пов’язані з 

міжнародною торгівлею, яка є невід’ємною частиною світової глобалізації, 
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оскільки можуть суттєво впливати на географічну та товарну структури 

експорту та імпорту. Внаслідок зростання показників відкритості ринків 

з’являються нові вимоги до якості товарів і послуг національних виробників, 

особливо виробників сільськогосподарської продукції. Розвиток експортного 

потенціалу сільськогосподарської продукції стає запорукою зростання 

економіки в цілому, що передбачає,  підвищення кваліфікації персоналу та 

якісну зміну системи маркетингу. Україні необхідно щонайменше 2–3 роки 

напруженої роботи, аби отримати вихід на європейський ринок по всіх видах 

продукції сільського господарства.  

Співробітництво з Європейським Союзом є одним із головних пріоритетів 

зовнішньоекономічної політики України, саме тому на даний час активно 

здійснюються заходи, які спрямовані на поглиблення співпраці між Україною 

та Європейським Союзом, зокрема, у сфері агропромислового комплексу. За 

даними Державної служби статистики України у 2017 році прямі іноземні 

інвестиції у сільське, лісове та рибне господарство зросли на 15%, тоді як в 

економіку загалом – лише на 5%, і становлять 839,3 млн. дол. США. Для 

успішного розв’язання завдань євроінтеграції агропромисловий комплекс 

України має достатньо передумов: багатий природно-ресурсний та експортний 

потенціал, вагомий людський капітал, поступово зростаючу інвестиційну 

привабливість, збережений уклад сільського життя та багатовікові традиції 

ведення сільського господарства. Твердження, що Україна – житниця Європи, 

повністю доводиться об’ємами експорту українських зернових, які щороку 

зростають.  

На сьогоднішній день, можна сміливо декларувати нарощення експортного 

потенціалу у сфері сільського господарства. За спостереженнями та висновками 

експертів, даними індексу інвестиційної привабливості в Україні суттєво 

збільшився експорт сільськогосподарської продукції, у середньому, до 12 млрд. 

дол. США. Світова продовольча криза, зростання світових цін, девальвація 

гривні підвищила конкурентоспроможність українських товарів. Без сумніву, 

членство України у Світовій Організації Торгівлі протягом останніх років 
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також має свої позитивні наслідки та вплив на збільшення експортного 

потенціалу. Виникли якісно нові соціально-економічні умови розвитку 

сільськогосподарського виробництва: змінилася економічне, інформаційне та 

правове середовище функціонування підприємств АПК. Зараз у них інша мета і 

завдання, інший характер діяльності, який все більше набуває форми бізнесу. 

З'явилися різноманітні за видами та організаційно-правовими формами 

підприємства. Змінився характер їх зв'язків і взаємовідносин між собою та 

іншими суб'єктами ринку.  

Після вступу України до СОТ частка сільськогосподарських товарів у 

загальному експорті товарів збільшилась до 20% замість 12% до вступу. Для 

вітчизняних підприємств збільшуються можливості виходу на міжнародні 

ринки. В умовах економічної кризи в Україні та на тлі світової продовольчої 

кризи, стає зрозумілим, що аграрний сектор економіки сьогодні є одним з 

найперспективніших шляхів до виходу країни на європейський рівень, – що 

ставить перед нами нову мету, нові завдання, які потребують детального 

обговорення та своєчасного ефективного вирішення.  

 Агропромисловий сектор України з його основною складовою – сільським 

господарством є базисним та системотворчим в національній економіці, 

формуючи фактори стійкості та незалежності держави, зокрема – продовольчу, 

економічну, екологічну та енергетичну безпеку держави. Саме він забезпечує 

розвиток технологічно пов’язаних галузей економіки та стимулює надійне та 

ефективне функціонування ринку сільськогосподарської продукції і 

продовольства країни. Експортний потенціал української аграрної галузі – 

невичерпний, адже справжнім багатством нашої країни є 32 мільйони гектарів 

орних земель і третина світового запасу чорнозему. На сьогодні близько 25% 

валового внутрішнього продукту припадає на весь агропромисловий комплекс. 

Чудовий природний та людський ресурс – справжня перевага будь-якої 

держави. Важливо правильно розподілити наявний ресурс та забезпечити 

професійне управління та впровадження новітніх технологій. 
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Європейський ринок має свої стандарти і для того, щоб вийти на цей ринок, 

відповідати рівню безпеки і технічним умовам, нам необхідно провести 

необхідні зміни і в технічному регулюванні і у вимогах щодо безпеки 

продукції. Це дасть можливість не тільки на внутрішньому ринку підвищити 

якість і безпеку товарів, але і дозволить вийти на інші ринки, не тільки на 

європейські, але й на ринки інших країн, що беруть стандарти ЄС. З 

урахуванням існуючих проблем, а також позитивного зарубіжного досвіду, 

видається доцільною реалізація заходів у контексті підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції АПК на європейському ринку 

за такими основними напрямами: гармонізація вітчизняних стандартів на 

сільськогосподарську продукцію згідно зі стандартами ЄС; збільшення 

експортного потенціалу вітчизняних виробників сільськогосподарської 

продукції; налагодження сучасної інфраструктури аграрного ринку; посилення 

кооперації господарств населення виробників сільськогосподарської продукції; 

налагодження співпраці між виробниками сільськогосподарської продукції та 

дослідними установами; використання позитивного досвіду країн ЄС у 

регулюванні ринку аграрної продукції в напрямі зміцнення 

конкурентоспроможності АПК.  

Європейський Союз – це невичерпне джерело досвіду функціонування 

ринкової соціально орієнтованої економіки та державного регулювання 

економічних процесів. Очевидно, саме тут Україна може отримати знання щодо 

розробки й реалізації результативної антимонопольної політики та 

недопущення надмірної концентрації ринку окремими його учасниками. 
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Анотація: Енергетична криза є однією з глобальних проблем сучасності. 

Населення планети використало 2/3 всього палива, добутого людством за час 

свого існування,тому слід очікувати півтораразового зростання споживання 

енергії в світі. На перший план виходить нестача енергетичних ресурсів, але 
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перехід до розробки складних за геологічними умовами родовищ викликає 

подорожчання добування енергоносіїв і робить використання більшої частини 

паливних ресурсів нерентабельним. Змінити негативні тенденції в енергетиці 

можливо при зміні структури паливно-енергетичного балансу за рахунок 

альтернативної енергетики.  

Ключові слова: енергетична криза, енергетичні ресурси, ріст 

енергоспоживання, альтернативні джерела енергії, поновлювані ресурси.  

Abstract:  Energy crisis is one of global problems of modernity. The world's 

population used about 2/3 of fuel produced by humans during their 

existence,therefore, is expected to increase energy consumption in half in the world. 

At the forefront is the lack of energy, but the transition to the development of complex 

geological conditions of the deposits causes the rise in the cost of energy production 

and use more of the fuel resources becomes unprofitable. To change the negative 

trends in the energy sector is possible when you change the structure of the fuel and 

energy balance through alternative energy.  

Key words: energy crisis, energy resources, increasing energy consumption, 

alternative energy sources, renewable resources. 

Енергетична криза як одна з глобальних проблем сучасності свідчить, що 

розвиток цивілізації на Землі у XX ст. характеризувався стрімким ростом 

енергоспоживання. У 1945-1995 рр. населення планети використало 2/3 всього 

палива, добутого людством за час свого існування. [3] 

Зростання населення планети буде одним з головних чинників збільшення 

абсолютної потреби в енергії. Найбільш правдоподібною є гіпотеза про 

уповільнення приросту населення в усіх регіонах світу в першій половині XXI 

ст. і стабілізації чисельності населення на рівні 10-13 млрд. осіб. 

У цих умовах слід очікувати півтораразового зростання споживання енергії в 

світі. Енергоспоживання 2025р. зросте до 30-38 млрд. тут і стабілізується до 

кінця століття на рівні 65-80 млрд. тут. Такі бурхливі темпи розвитку 

породжують нові гострі проблеми. 
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На перший план виходить нестача енергетичних ресурсів. Загальносвітові 

запаси умовного палива складаються в першу чергу із запасів вугілля (до 30%), 

нафти і газу (близько 67%). Щороку стають відомими нові їх родовища. З 

іншого боку, перехід до розробки складних за геологічними умовами родовищ 

викликає подорожчання добування енергоносіїв і робить використання більшої 

частини паливних ресурсів нерентабельним.  

Якщо слідувати прогнозам «оптимістів», то світових запасів нафти повинно 

вистачити на 2-3 століття; «песимісти» ж вважають, що наявні запаси нафти 

можуть забезпечувати потреби цивілізації лише кілька десятків років. [5] 

Змінити негативні тенденції в енергетиці можливо при зміні структури 

паливно-енергетичного балансу за рахунок альтернативної енергетики. Сучасна 

технологія відкриває доступ до використання нетрадиційних видів енергії: 

Сонця і вітру, припливів і відливів, морських хвиль, геотермальної та ядерної 

енергетики.  

Основна стратегія країн щодо використання альтернативних джерел енергії 

на перспективу до кінця XXI ст. і далі повинна полягати у витісненні 

децентралізованих малоефективних традиційних установок у віддалених і 

сільських місцевостях, які споживають рідке і деревне паливо [3], що дозволяє 

зробити висновок у вигляді стовпчикової діаграми (рисунок 1) [1]. Тим самим 

відразу вдається вирішити кілька проблем:  

 заощадити дороге рідке паливо і поліпшити економічне 

становище багатьох країн, що розвиваються;  

 скоротити використання деревного палива, що призведе до 

припинення знищення лісів;  

 забезпечення широкого прошарку населення країн, що 

розвиваються доступною енергією, що є для цих країн необхідною 

умовою соціально-економічного прогресу 

 вирішення гострих проблем сучасності - забезпечення 

продовольством і підвищення зайнятості. 
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За оцінками міжнародного інституту прикладного системного аналізу, який 

проводить дослідження щодо перспектив розвитку світової енергетики, 

сумарний технічний потенціал відновлюваних джерел енергії становить понад 

16 млрд. тут / рік, з якого тільки близько 1/3 (менше 6 млрд. тут / рік) 

вважається можливим рівнем для практичної реалізації навіть у віддаленому 

майбутньому. [3] 

У 2010 році 18% світового споживання енергії було задоволено з 

поновлюваних джерел енергії, 13% з традиційної біомаси, таких, як спалювання 

деревини. Гідроелектроенергія забезпечує 3,3% світового споживання 

електроенергії. 

Використання енергії вітру зростає приблизно на 30% в рік і широко 

використовується в країнах Європи і США. У травні 2009 року 80 країн світу 

використовували вітроенергетику на комерційній основі. У 2010 році кількість 

електричної енергії, виробленої всіма вітрогенераторами світу, склало 430 

терават (2,5% всієї виробленої людством електричної енергії). В середині 2014 

року загальна встановлена потужність усіх вітрогенераторів склала 336 гігават. 

Деякі країни особливо інтенсивно розвивають вітроенергетику, зокрема, на 2014 

рік в Данії за допомогою вітрогенераторів виробляється 33% всієї електрики, в 

Португалії-23%; в Ірландії-14%, в Іспанії-16% і в Німеччині-8%. [2] 

Щорічне виробництво у фотоелектричній промисловості досягає 6900 МВт. 

Сонячні електростанції популярні в Німеччині та Іспанії. Сонячні теплові 

станції діють в США та Іспанії, а найбільшою з них є станція в пустелі Мохаве 

потужністю 354 МВт. 

Найбільшою в світі геотермальної установкою, є установка на гейзерах в 

Каліфорнії, з номінальною потужністю 750 МВт. 

Бразилія проводить одну з найбільших програм використання поновлюваних 

джерел енергії в світі, пов'язану з виробництвом паливного етанолу з цукрової 

тростини. Етиловий спирт в даний час покриває 18% потреби країни в 

автомобільному паливі. Паливний етанол також широко поширений в США. [4] 
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Основним чинником, що обмежує використання поновлюваних джерел 

енергії, є їх висока капіталомісткість. Тільки великі гідростанції можуть за 

сприятливих для їх будівництва природних умов виробляти електроенергію, за 

вартістю конкурентну з електроенергією, виробленою на потужних 

електростанціях, що працюють на вугіллі або ядерному паливі. 

У деяких районах світу економічно віддавати електроенергію в мережу 

можуть і гeотермальні станції середньої потужності. Всі інші поновлювані 

енергоресурси через розпорошеність і мінливість в часі, що вимагає подвійної 

потужності, неекономічні в порівнянні з потужними ТЕС і АЕС, об'єднаними у 

великі енергосистеми. 

Часто пропоновані нові великомасштабні технології використання 

поновлюваних енергоресурсів (геліостанції в космосі, використання 

температурного градієнта тропічних морів тощо) при більш детальному розгляді 

виявляються у багато разів дорожчими, ніж за попередніми оцінками. 

Ці обставини з досить великою імовірністю дозволяють зробити висновок, 

що протягом найближчих кількох десятиліть поновлювані джерела енергії (крім 

гідроелектростанцій на великих водотоках і гeотермальних електростанцій в 

найбільш сприятливих районах світу) не зможуть успішно конкурувати з 

великою ядерною та тепловою енергетикою на базі вугілля, що становить 

основу енергетичної бази в розвинених країнах і найбільш великих 

індустріальних районах країн, що розвиваються.  

Такі сучасні уявлення і знання людства щодо запропонованих запасів 

невідновлюваних видів палива та потенціалу відновлюваних енергетичних 

ресурсів, на базі яких буде будуватися енергопостачання світу протягом 

найближчих 50-100 років. [5] 
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грошова одиниця «біткойн». Існування потреби в постійному моніторингу руху 

даних грошових одиниць виявляє сучасні тенденції грошово-валютних систем 

на світовому ринку. 

Ключові  слова:  криптовалюта, біткойн, криптографія, девальвація. 

Для розуміння даної теми треба заглянути в історію. Більш ранні грошові 

системи базувалися на бронзі, а пізніше на сріблі (Срібний стандарт). Чистий 

срібний стандарт існував в Центральній Європі у VIII-XIV століттях. Зі 

збільшенням обсягу торговельних операцій як засіб платежу дедалі частіше 

стали застосовувати золото. З XV століття встановився біметалізм з фіксованим 

обміном срібла на золото. Через поступові зміни вартості металів обмінний 

курс доводилося переглядати. Проте відмовитися від біметалізму заважала 

необхідність мати срібну дрібну розмінну монету. Усунути цю перешкоду 

вдалося лише в XIX столітті з переходом на паперові гроші та монети з 

недорогоцінних металів 

Поява паперових грошей вирішувала саме ці завдання. Золото зберігалося в 

одному місці й суворо охоронялося. Паперові гроші були, по суті, 

сертифікатом, який надавав його власнику право вимоги. Розраховуючись один 

з одним паперовими грошима, люди передавали право власності на певну 

кількість золота без передачі самого золота. Це було набагато зручніше і 

безпечніше. Згодом паперові гроші стали також використовуватися урядами 

для того, щоб контролювати фінансову діяльність на своїй території. 

Термін «біткойн» запозичений з англійської мови («bitcoin») і утворений 

шляхом злиття слів: «bit» (одиниця комп'ютерної пам'яті) і «coin» (монета). Ця 

віртуальна валюта має переваги у тому, що є децентралізованою, всі операції з 

її участю анонімні, а центр емісії відсутній. Торгові угоди проводяться тільки в 

електронному форматі, а операції купівлі - продажу даної валюти можна 

здійснити через онлайн-біржі (наприклад BTC-Е). За допомогою спеціальних 

обмінних пунктів в онлайн-мережах (WebMoney) або через брокера Форексу 

(FXOpen) криптовалюту можна обміняти на основні валюти світу. [8] 

Заснування Біткойну 
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Сатосі Накамото - псевдонім людини або групи людей, які розробили 

протокол  біткоїну і створили першу версію програмного забезпечення, в якому 

цей протокол був реалізований. Було зроблено кілька спроб розкрити реальну 

особистість, що стоїть за цим ім'ям, але жодна з них не привела до успіху. 

 31 жовтня 2008 року Накамото опублікував статтю «Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System» в списку розсилки про криптографії, в якій описав 

біткойн - повністю децентралізовану систему електронної готівки, яка потребує 

довіри третім сторонам. На початку 2009 року він випустив першу версію 

біткойн-гаманця і запустив мережу біткойнів. 

Оборот нелегальних товарів 

Дізнатися від кого саме і до кого переводилися біткойни дуже важко. Тому 

торгувати забороненими товарами всередині країни стає набагато простіше. 

Слід враховувати те, що під заборону можуть потрапити не тільки наркотики і 

зброя, а цілком звичайні товари - технічні засоби, література і багато іншого, 

що аж ніяк не вписується в політику. 

Таким прикладом був "підпільний" сайт в мережі Tor Silk Road, який 

торгував в основному забороненими речовинами, але також мав у продажу 

різну літературу і технічне обладнання. 

У зв'язку з цим існування системи криптовалюта невигідно для держави і 

будь-яка країна буде намагатися або заборонити bitcoin, або шукати методи 

регулювання криптовалютами. 

В Україні, наприклад, У листопаді 2014 року Національний банк України 

зробив заяву щодо правового режиму біткойнів в країні. НБУ вказує, що 

використання біткойнів пов'язано з підвищеними ризиками через анонімність і 

децентралізованість операцій. На думку НБУ, біткойни привабливі для 

протиправних дій, в тому числі відмивання коштів, отриманих злочинним 

шляхом, або для фінансування тероризму.[9] 

Курс біткойна не стабільній, оскільки він не має прямого зв’язку с 

державою, банками. На квітень 2016 р 1 ВТС = 414 доларів, а на сьогодні курс 

такий:  
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1 BTC = 11124.5 доларів. 

Якщо б світ перейшов би на цю валюту, то Зовнішній борг України 

становив би не 117,350 млрд доларів, а 10,5 млрд ВТС 

Аляска була би продана не за 329,8 тис доларів, а за 29,6   ВТС 

Висновок 

Отже, дехто вважає, що криптовалюта  - вбивця держави. Оскільки вона 

поза межами системи, над якою працювали століттями уряди всіх країн світу. 

А інші вважають, що це лиш модифікація, яку повинні прийняти провідні 

країни. У криптовалютах є як мінуси так і плюси в масштабах світової 

економіки, тому передбачити щось в цьому плані дуже складно. 
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ПАСИВНИЙ ДОХІД НАСЕЛЕННЯ: ВИДИ ТА ДЖЕРЕЛА 

Анотація: У статті проаналізовано структуру доходів населення України. 

Зроблено висновок щодо негативної диспропорції, що вказує на неефективний 

механізм формування доходів населення. Запропоновано напрями для 

формування пасивного доходу. 
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Abstract:  The article gives a detailed analysis of income structure of  population 

in Ukraine. The conclusion is drawn about negative disproportion that shows 

ineffective mechanism of population income formation. Directions for passive income 

formation are proposed. 

Key words: population income, linear income, passive income, differentiation of 

the incomes, profit.                   

Доходи є важливим і основним чинником, який визначає рівень 

життєдіяльності населення країни. Доходи населення – це інструмент для 

визначення рівня добробуту суспільства, це сукупність коштів і витрат у 

натуральному вираженні для підтримання фізичного, морального, економічного 

й інтелектуального стану людини. Однією з найбільш серйозних проблем для 

країн, що розвиваються є нерівність доходів та способів їх формування. Чим 

значніша ця проблема, тим більше людей в державі починають відчувати 

почуття несправедливості, що може привести до соціально-політичних кризових 

явищ. Це визначає актуальність теми. Метою дослідження є вивчення процесу 

створення такого доходу, який можна отримати, практично не вкладаючи в цей 

процес свій час і сили, тобто пасивного доходу. Для того, щоб досягти мети 

роботи необхідно виконати низку завдань: 

1. Проаналізувати, що таке пасивний дохід і чим він відрізняється від 

активного. 

2. Вивчити види та джерела отримання пасивного доходу. 
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3. Ознайомитися з тим, як створити і отримувати пасивний дохід 

через інтернет (власний досвід). 

Важливі аспекти проблем у сфері доходів населення знайшли висвітлення та 

набули розвитку в працях багатьох українських вчених [1], серед яких      

А.Базилюк, Д.Богиня, І.Бондар, І.Гнибіденко, О.Грішнова, А.Колот, Е.Лібанова, 

В.Мандибура, В.Новіков, О.Новікова, Н.Павловська, С.Тютюнникова, 

Л.Черенько та ін.  

Проте, разом із досягненнями вище наведених науковців, сфера доходів 

населення потребує подальшого розвитку стосовно вивчення основних чинників 

які впливають на її динаміку[2].  

Доходи за способом отримання бувають лінійними і пасивними. 

Лінійний дохід — це той дохід, який ви отримуєте шляхом ходіння на 

роботу (найману працю-лікар, продавець, охоронець і.т.д.). Коли люди 

перестають працювати, то позбавляються джерела свого доходу і засобів до 

існування. 

Пасивний дохід (резидуальний) — це той вид доходу, який надходить вам 

постійно, навіть якщо ви не працюєте. Він не залежить від вашої щоденної 

активності, і тісно пов’язаний з поняттям фінансової незалежності.  

Законодавство України також дає визначення пасивного доходу. Так, 

Податкового кодексу України повідомляє, що оподаткування доходів фізичних 

осіб регулюється розділом IV Кодексу, згідно якого до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні 

доходи[4]. Термін «пасивні доходи» означає, зокрема, доходи, отримані у 

вигляді дивідендів. 

Досить низькою є питома вага прибутків та доходів від власності у структурі 

доходів населення України (за І квартал 2017 року – 15,1 %, за ІІ квартал 2017 

року – 16,3 %, за ІІІ квартал 2017 року – 24,9%)[3].  

Незначну частку цих компонентів можна пояснити тим, що через 

несприятливу політику уряду та недосконалість законодавчої системи велика 

частка прибутків від підприємницької діяльності та від нерухомого майна 
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залишається у тіні. Але основна причина цього є зубожіння населення. У 

перспективі частка пасивного доходу у сукупних доходах населення повинна 

збільшуватися 

У кожної людини є можливість створити джерело пасивного доходу, але 

звичайно перш ніж збирати плоди, доведеться як слід попрацювати, продумати 

всі нюанси, вибрати із запропонованих варіантів найбільш підходящий для вас. 

Дуже важливо створювати джерела пасивного доходу.  

Щоб почати заробляти, доведеться щось накопичити, щось придбати або 

щось зробити — в залежності від способу отримання пасивного доходу, який ви 

виберете. Як раз відсутність пасивного доходу, відрізняє бідну людину від 

багатої. Роберт Кійосакі, автор багатьох книг, головна з яких, «Багатий тато, 

бідний тато»,  визначає багату людини наступним чином: «Важливо не те, 

скільки грошей ви заробляєте, а те – скільки грошей у вас залишається, як вони 

працюють на вас і скільки поколінь ви зможете забезпечити ними». 

Найпопулярніші джерела і види пасивного доходу: 

 банківський вклад (депозит); 

 нерухомість; 

 цінні папери (акції, облігації тощо); 

 купівля існуючого бізнесу; 

 обладнання для здачі в оренду 

 мережевий маркетинг 

 свій веб-ресурс; 

 компанії, що використовують репутацію і бренд сторонньої компанії; 

 інфобізнес та ін. 

Таких джерел є безліч. Стосовно часу, за який проект окупиться , то 

звичайно, треба не забувати, що людина, яка вирішила створити пасивний дохід 

в майбутньому, в теперішньому повинна докласти трохи зусиль і витратити свій 

вільний час. 
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На підтвердження теоретичних аргументів, приведу власний практичний 

досвід. Я отримую пасивний дохід через соціальні мережі. Цей спосіб доходу 

тісно пов’язаний з продажем реклами та участі в партнерських програмах, 

тільки дія тепер переноситься в найбільш популярні в Рунеті соціальні мережі 

Facebook, Twitter і т.д. 

Єдине питання: як набрати побільше учасників в соціальних мережах? Адже 

прибутковість цього виду заробітку безпосередньо залежить від кількості 

учасників. Відповідь на питання лежить на поверхні: реклама. Її можна купити і 

розмістити на сторінках соціальної мережі, в групах з схожою тематикою. 

Іншим варіантом може стати пряма домовленість з адміністраторами схожих 

груп про обмін аудиторією і взаємне розміщення реклами. Це допомагає 

залучити в групу велику кількість відвідувачів і відповідно збільшить прибуток.  

  Отже, структура доходів населення України характеризується негативною 

диспропорцією, що вказує на неефективний механізм формування доходів 

населення, скорочення зайнятості, зростання частки соціально незахищених. 

Пасивний дохід — це фінансова незалежність! Створення пасивного доходу 

найчастіше неможливо без лінійного, особливого на перших порах. Але щоб 

уникнути краху, потрібно чітко розуміти, куди ви йдете, і що вас там чекає. 

Взяти на себе відповідальність за власну фінансову ситуацію та її розвиток у 

майбутньому – чудовий приклад громадянської дії. 
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Abstract: The article is devoted to problems and prospects of small business 

development in Ukraine. The purpose of the article is to assess the tendencies of 

small business development in Ukraine, to identify problems of taxation of its 

activities and to substantiate the ways of their solution.  
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Розвиток малого підприємництва є імперативом державної політики в 

більшості країн світу. Поряд з економічним ефектом сектор малого бізнесу 

здійснює вирішальний вплив на зайнятість і добробут громадян, а також 

динаміку інноваційного розвитку економіки. Крім того, саме розвиток малого 

бізнесу є основою формування середнього класу, який є основою суспільства 
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економічно розвинених країн. Значення малого бізнесу для держави визначає 

одне з пріоритетних завдань державної політики — розширення цього сектора 

економіки. Цим пояснюється особлива увага держави до системи 

оподаткування малого бізнесу. Рівень податкового навантаження на цей 

сегмент бізнесу визначається впливом двох важливих факторів. З одного боку, 

враховуючи, що на малий бізнес у більшості країн світу доводиться не менше 

половини ВВП, система оподаткування малого бізнесу повинна забезпечувати 

стабільні та достатні надходження у бюджет. З іншого боку, оподаткування не 

повинне перешкоджати його розвитку.  

Проблема стійкого розвитку малого підприємництва є досить актуальною і 

популярною для вивчення дослідниками. Основним теоретичним 

обґрунтуванням необхідності розвитку саме малого підприємництва при 

побудові ринково орієнтованої економіки є численні роботи західних 

економістів — А. Освальда, П. Рейнольдса, Д. Сторі й ін., — у яких на підставі 

великого масиву емпіричних даних ООН і ОЕСД було висунуто гіпотезу про 

структурні зрушення в організації виробництва, що відбулися останнім часом і 

які, в остаточному підсумку, приводять до переоцінки ролі малого бізнесу у 

світовій господарській системі. Серед вітчизняних дослідників можна виділити 

роботи А. Бутенка, З. Варналія, Л. Воротіної та ін. Однак поряд із низкою 

проблем, розглянутих та вирішених цими авторами, у їхніх працях не знайшли 

достатньої уваги питання, що стосуються до визначення зовнішніх чинників, 

які впливають на зростання або зниження показників малого підприємництва, 

та рекомендацій щодо поліпшення підприємницького клімату в країні.     

Приватні зміни в системі оподаткування малого і середнього бізнесу не 

завжди позитивно позначаються на можливостях реалізації потенціалу його 

розвитку. Саме тому проблеми і перспективи розвитку малого бізнесу в 

контексті податкових реформ потребують подальших досліджень.  

Як свідчать статистичні дані, найбільший вплив на розвиток малого 

підприємництва мало податкове законодавство.      
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Податкова система України є однією з найбільш складних не лише серед 

країн європейського регіону, але і в глобальному порівнянні. Це регулярно 

підтверджується міжнародними рейтингами і звітами. За даними рейтингу 

Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Paying Taxes 2013 

Україна займає 137 місце зі 183 країн світу за умовами сплати податків, а за 

критерієм «оподаткування» у вибірковому рейтингу — 165 місце.  

Організація малого бізнесу в Україні передбачає можливість здійснення 

підприємницької діяльності без реєстрації юридичної особи (приватне 

підприємництво), так і з реєстрацією юридичної особи, як правило, приватного 

підприємства або товариства з обмеженою відповідальністю. Слід зазначити, 

що до 1998 р. малий бізнес не мав суттєвих податкових преференцій, виняток 

становили тільки приватні підприємці, які могли торгувати на ринку на умовах 

сплати фіксованого податку (патенту), при цьому такі підприємці звільнялися 

від сплати інших податків, крім ринкового збору. Кінець 1990-х рр. не можна 

назвати світанком економіки України, оскільки темпи економічного розвитку 

залишали бажати кращого, більше половини підприємств стабільно 

декларували збитки, а рівень безробіття продовжував рости.  

В таких умовах необхідний крок з боку держави, спрямований, насамперед, 

на ослаблення соціальної напруженості в суспільстві. Саме таким кроком 

можна вважати введенням в дію Указом Президента (№ 727 від 03.07.1998 р.) 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Указ фактично 

впроваджував альтернативний режим оподаткування для суб’єктів малого 

бізнесу [1, c. 151]. Основною його метою було не тільки стимулювання 

зайнятості населення, але і наповнення дохідної частини бюджету в умовах 

зростаючої збитковості бізнесу (в т.ч. і штучної). Указом передбачалися різні 

режими оподаткування приватних підприємців та юридичних осіб. Так, для 

приватних підприємців встановлювалася фіксована ставка єдиного податку в 

залежності від виду діяльності, яка збільшувалася на 50% при прийомі на 

роботу нового працівника. Для юридичних осіб було встановлено перелік 

обмежень переходу на спрощену систему і запропоновано два варіанти сплати 
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єдиного податку: за ставкою 6% плюс ПДВ за ставкою 10%, але без права 

реєстрації платником ПДВ. Слід зауважити, що на першому етапі 

впровадження спрощена система дійсно була спрощеною, а сплата єдиного 

податку передбачала мінімум додат- кових платежів. Ситуація змінилася у 2003 

році, коли зміни, внесені в порядок сплати збору на обов’язкове пенсійне 

страхування та інших соціальних внесків, поставили платників єдиного податку 

перед необхідністю змиритися з податковим навантаженням. Однак значних 

негативних наслідків такі нововведення на розвиток малого бізнесу не надали, 

що частково було пов’язано з розвитком практики використання суб’єктів 

малого бізнесу в схемах мінімізації податків.  

Отже, малий і середній бізнес в Україні розвивається недостатньо 

швидкими темпами, що свідчить про наявність стримуючих факторів 

реалі- зації його потенціалу. Одним з таких факторів багато дослідників 

вважають особливості оподаткування малого бізнесу в Україні. Однак аналіз 

еволюції практики оподаткування малого бізнесу показує, що умови сплати 

податків, ведення обліку та надання звітності суб’єктами малого бізнесу в 

Україні про- стіше, ніж у більшості економічно розвинених країн.  

Враховуючи ризик використання підприємств малого і середнього бізнесу в 

схемах ухилення від сплати податків, вважаємо, що використання 

альтернативних систем оподаткування може бути виправданим лише в 

короткостроковій перспективі. Тому в найближчому майбутньому політика 

оподаткування малого бізнесу повинна бути переорієнтована на європейський 

досвід, з поступовим переведенням суб’єктів малого та середнього бізнесу на 

загальну систему оподаткування із застосуванням пільг в частині 

стимулювання інвестицій і встановлення порогової величини доходу, що 

дозволяє сплачувати податок на доходи фізичній особі.  
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У забезпеченості нормального функціонування агропромислового 

виробництва особлива роль належить соціальній інфраструктурі. Соціальна 

інфраструктура - це сукупність підприємств, установ і закладів, які 

забезпечують соціально-культурні та житлово-побутові умови сільського 

населення з метою гарантування відтворення кваліфікованої робочої сили та 

стабілізації трудових колективів. 

Підставою для виділення соціальної інфраструктури села у складі 

загальнодержавної інфраструктури, а механізму її функціонування і розвитку у 

складі національної економіки є специфіка формування ї задоволення згаданих 

потреб. 

Основними завданнями в даний час соціальної інфраструктури слід 

вважати: 

1.Задоволення особистих життєвих потреб працівників села. 
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2.Створення сприятливих умов для відтворення трудових ресурсів. 

3.Сприяння вирівнюванню обсягів споживання послуг містом і селом. 

4.Посилення зв’язку розподілу послуг споживання їх працівниками З  

результатами діяльності підприємств і регіонів. За характером 

безпосереднього впливу на процес агропромислового виробництва соціальна 

інфраструктура складається з таких ланок: 

Таблиця 1. 

Основні ланки соціальної інфраструктури 

Ланка Галузь, вид діяльності 

Безпосередній вплив на професійний 

та освітній рівень 

Народна освіта, професійно-

технічне навчання, підготовка та 

перепідготовка кадрів Вплив на підвищення 

продуктивності праці 

Система матеріального і 

морального заохочення, умови праці, 

охорона праці, організація відпочинку Створення необхідних соціально - 

побутових умов 

Житлово-комунальне господарство, 

побутове обслуговування, система 

дошкільного виховання, установи 

культури і спорту 
Галузеву структуру можна представити також залежно від цільового 

призначення об’єктів та їх територіального розміщення.  

Соціальна інфраструктура включає в себе такі основні два блоки (табл.2.). 

Таблиця 2. 

Галузева соціальна інфраструктура підприємства 

Служби і підрозділи, що 

функціонують безпосередньо на 

підприємстві 

Служби та організації, що 

обслуговують все населення села 

Навчально-виробничі класи 

Їдальні, буфети  

Читальні зали 

Кімнати відпочинку  

Душові кімнати  

Профілакторії  

Дошкільні дитячі заклади 

Відділення зв’язку 

Заклади освіти, спорту і культури 

Медичні заклади 

Магазини, кафе, громадське 

харчування 
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Служби охорони праці 

Служби доставки працівників 

Виїзна торгівля 

Житлово-комунальні служби 

Будинки 

Торгівельні заклади 

 

Наведена схема підтверджує ту істину, що доступ до соціальної 

інфраструктури села відкритий. Однак служби першої групи, які функціонують 

безпосередньо на аграрних підприємствах, фінансуються та розвиваються, 

власне, за кошт підприємств і, як правило, працюють не на прибуток. Що ж до 

служб другої групи, то за сучасних умов окремі з них працюють на 

комерційних засадах. 
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Фінансовий план є ключовим розділом усього плану підприємства, оскільки 

він узагальнює результати усіх попередніх його розділів, зводячи їх  в одне ціле 

шляхом подання у вартісному виразі, і дозволяє судити про те, наскільки план 

взагалі прийнятний з економічного погляду а також обґрунтовує загальні 

потреби бізнесу в інвестиціях. 

Для внутрішнього середовища підприємства фінансове планування є 

важливим, оскільки: втілює вироблені стратегічні цілі у форму конкретних 

фінансових показників; установлює стандарти для організації фінансової 

інформації; визначає прийнятні межі витрат, необхідних для реалізації плану 

підприємства. 

Велике значення має фінансове планування і для контактів із зовнішнім 

середовищем: постачальниками, споживачами, дистриб’юторами, кредиторами, 

інвесторами. Від їхньої довіри залежить вартість активів підприємства і 

можливості його ефективного господарювання. Тому фінансовий план має бути 

добре обґрунтований та включати в себе такі складові: 

 план обсягів реалізації продукції; 

 план доходів і витрат; 

 план руху грошових коштів; 

 розрахунок точки беззбитковості; 

 письмовий виклад результатів фінансового планування.  

Фінансовий план тісно пов’язаний з іншими розділами плану підприємства. 

Так, плани реалізації продукції, одержання прибутку, формування та 

використання валового доходу, руху готівки складають на основі балансів 

продукції рослинництва і тваринництва, плану витрат і собівартості продукції. 

При розробці фінансового плану підприємства особливу увагу слід 

приділяти методам планування, що дозволяють реалізувати  один із важливих 

принципів планування – його гнучкість. Таким є метод «витрати – обсяг – 

прибуток» іншими словами аналіз беззбитковості або аналіз точки розриву. 

Суть цього методу полягає в пошуку критичного обсягу реалізації 

продукції, при зменшенні якого підприємство починає зазнавати збитків. 
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Визначається одним із двох способів: графічним чи за допомогою формули 

беззбитковості. 

Для графічного методу на осі абсцис через рівні інтервали відкладають 

продуктивність корів, а на нижній шкалі – валовий надій молока. На осі 

ординат відкладають шкалу грошової виручки і витрат, найвища точка якої 

відповідає сумі виручки від реалізації продукції за максимальної 

продуктивності корів. Потім проводять лінії грошової виручки за різної ціни 

реалізації молока, відкладають постійні і змінні витрати З точки перетину їх з 

лінією виручки проводять перпендикулярною лінією абсцис, що визначає 

критичний рівень продуктивності корів.. На графіку наведено що цей рівень 

становить 2750 кг., якщо ціна реалізації молока 400 грн./т, 4300 кг – 300 грн./т і 

5600 кг - якщо ціна реалізації 250 грн./т. 

Точка беззбитковості 

 

Рис. 1. Виробництво молока на фермі за рік, т 

Для одно продуктивної моделі точку беззбитковості, яка означає що 

виручка  від продажу продукції підприємства дорівнює сукупним витратам  

(О х Ц = Пв + Зв х О), що можна визначити за формулою: 
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О = 
Пв

Ц−Зв
 ,            (1) 

де, О – обсяг продажу; 

Ц – ціна; 

Пв – величина постійних витрат; 

Зв – величина змінних витрат. 

Отже, метод беззбитковості відіграє важливу роль при формуванні 

фінансового плану підприємства, може застосовуватись також для визначення 

обсягу виробництва і продажу, необхідного для одержання цільової величини 

прибутку. 
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Вирощування грецьких горіхів є глибоко традиційною справою українців. 

Сприятливі природні умови, простота догляду за деревами, харчова цінність 

плодів, жвавий попит на них, близькість до кордонів особливим чином сприяли 

поширенню культури спочатку в західних та південно-західних районах країни 

(ХІІ-ХІХ ст.), а пізніше в центральних та південно-східних (ХХ ст.). І нині 

Україна займає провідні позиції у світі.  

Сьогодні Україна посідає третє місце з валового збирання горіхів у світі. З 

експорту ж у Європу – перше місце. Український горіх набагато якісніший, 

аніж вирощений в інших країнах, говорять фахівці [1]. В Черкаській області 

ними засаджено понад 800 га. Однак йдеться переважно про особисті домашні 

господарства населення.  

Крім того, задля додаткового прибутку міжряддя, доки горіховий сад не 

почне повноцінно плодоносити, – можна заповнювати іншими культурами.  

Водночас горіхівництво – це безвідходне виробництво. Попит має все: горіх, 

шкаралупа, деревина, листя тощо. Це величезний потенціал для нових видів 

бізнесу. В інших країнах із нашого горіха виготовляють витяжки, консервації та 

паливні брикети. Усе це – нові робочі місця. Горіхівництво відкриває величезні 

можливості для ефективного використання земельного фонду, який зараз не 

задіяний у сільськогосподарському виробництві.  

Горіхівництво – це вигідна інвестиція на тривалу перспективу. 

Аргументами на користь розвитку галузі в Україні є:  
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 для горіхівництва придатні лише 7 % материкових площ земної 

кулі, –  майже вся територія нашої держави в цих відсотках; 

 горіхівництво – одна з найрентабельніших галузей 

сільськогосподарського  виробництва; 

 прибуткове горіхівництво не вимагає великих земельних угідь. 

Можна починати роботу з півгектарної ділянки, при оптимальній – 50 га; 

 горіхівництво не потребує рівних контурів поля, виграшною 

особливістю є те, що його можна провадити на схилах, помірних 

крутосхилах, на ерозованих землях; 

 горіхівництво не потребує великих грошових коштів при закладці. 

Витрати узгоджуються з можливостями середньо статичної української 

сім'ї і, зрозуміло, залежать від площі ділянки; 

 успішне ведення горіхової плантації не є результатом фізичних 

надзусиль садівника чи ущільненого робочого графіка для його 

помічників;  

 горіхівництво – стабільна та перспективна галузь. Сьогоднішні 

об'єми та асортимент не задовольняють потреби населення та переробних 

підприємств. Попит формує оптимістичні ціни і така тенденція 

зберігатиметься; 

 горіхівництво – соціальна галузь. Сім'я отримує стабільний 

прибуток, суспільство – додаткові робочі місця, країна – поповнення 

бюджету, нові підприємства з переробки, зберігання та реалізації 

продукції; 

 горіхівництво – чітко патріотична справа. Надбання своєї землі, а не 

заробітчанство в засвітах, валюта для своєї країни, пожвавлення 

вітчизняних фармацевтики, парфумерії, меблевого виробництва. Нарешті, 

тюковане опале листя та шкаралупи горіха в сучасних котлах обігріву – 

цілковите унезалежнення від дорогого і примхливого експортованого 

газу; 
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 горіхівництво – екологічно добротворча робота. Базується на 

традиційних методах господарювання без застосування хімічних 

препаратів. 

Товарні насадження майже повністю зосереджені в дрібних господарствах 

населення. Це зумовлює стихійність пропозиції, низьку якість плодів, 

складність їх заготівлі, нерозвиненість оптової торгівлі та промислової 

переробки, звужує асортимент вітчизняної продукції та сповільнює розвиток 

експорту [2]. 

Конкурентоспроможність українських горіхів ставить проблему 

розширення площ, збільшення продуктивності насаджень, покращення якості 

горіхової продукції. Великі перспективи для інтенсифікації виробництва горіхів 

надає технологія обробітку цієї культури на сортовій основі, розробленій 

нещодавно вченими України [1]. Технологія передбачає використання для 

розмножування деяких вітчизняних, конкурентоспроможних високоврожайних 

сортів із горіхами високої якості. Це забезпечує раннє достигання (на 4-5-й рік 

після посадки), однорідність продукції високої якості. Раціональне 

використання факторів інтенсифікації, машин та агрегатів не тільки по догляду 

за насадженнями, але й для переробки продукції забезпечує цій культурі високу 

рентабельність. 
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менеджменту» та «технології менеджменту», розглянуто їх класифікацію та 

встановлено зв'язок  між ними. З огляду на світову тенденцію переважання 

ролі людських ресурсів перед факторами матеріально-технічного характеру 

та проблеми соціальної сфери менеджменту, запропоновано використання 

технологій грейдингу та соціометрії, як найефективніших серед розглянутих, 

для розв’язання існуючих на вітчизняних підприємствах проблем. 
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Abstract:  In article we analyzed approaches to definition of the concepts 

"management system" and "management technology", considered the classification 

and established the connection between these categories. Taking into account the 

global tendency of predominance of the role of human resources to factors of 

material and technical nature and problems of the social sphere of 

management, proposed using technology of grading and sociometry as the most 

effective examples among considered, for solving existing problems at domestic 

enterprises. 
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Дослідження тенденцій світового менеджменту дозволяє виявити зрушення 

уваги управління в компанії до аспектів соціальної взаємодії, комунікацій, 

налагодження міжособистісних стосунків [1, с.15]. Підвищення ефективності 

підприємства шляхом підвищення ефективності людських ресурсів, розвиток 
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системного підходу призвели до тих змін та результатів, які властиві сучасному 

етапу розвитку менеджменту [4]. 

Вплив сучасних тенденцій відображається і в системах менеджменту. 

Основою систем менеджменту є технологія. Технологія є саме тим 

інструментом, за допомогою якого відбувається трансформаційний процес 

систем. Технології, через суб’єкт управління здійснюють вплив на об’єкт. У 

результаті цього процесу на вихідному каналі створюються продукти діяльності 

системи. 

У Західному менеджменті виділяють три основні групи технологій: 

технології планування (planning) управлінських рішень; технології реалізації 

(structuring) управлінських рішень; технології зміни (adaptable) структури 

організації. 

У нашій країні найбільш поширеним способом є тематично-галузеве 

угруповання технологій за відповідними розділами менеджменту (стратегічне 

управління, управління персоналом, управління бізнес-процесами, управління 

логістикою і т.п.), за функціями менеджменту (планування, організація, 

мотивація, контроль), або за основними перспективами управління (фінанси, 

клієнти, внутрішні процеси, навчання і розвиток). 

Удосконалення системи соціального розвитку колективу призводить до: 

зростання соціальної активності персоналу, підвищення ефективності 

діяльності підприємства, зростання матеріального добробуту персоналу. 

Серед технологій в межах цієї системи, було обрано технології грейдингу та 

соціометрії, як інструмент найефективнішого розв’язання проблем соціальної 

сфери в сучасному менеджменті. 

У найзагальнішому вигляді грейдинг (від англ. Grading) - класифікація, 

сортування, упорядкування [5]. В економічному словнику дається визначення 

грейдування як управління посадовою ієрархією. Грейдування дозволяє 

ефективно управляти кадровим потенціалом компанії: об'єктивно і справедливо 

оцінювати працю всіх фахівців і утримувати кращих. 
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Прийнято виокремлювати такі етапи розробки технології грейдування: 

1) формування робочої групи; 2) розробка методики; 3) оцінка цінності праці; 

4) розробка моделі грейдів. 

Грейдинг - технологія побудови системи управління персоналом, «грейд» - 

встановлений інтервал рангів, всередині якого посади вважаються 

рівнозначними для організації і мають один діапазон оплати (тариф). Тарифні 

розряди – мінімальні одиниці розрізнення оплати для посад. Кілька тарифних 

розрядів включаються в грейд (тариф). Дане розуміння терміна «Тарифний 

розряд» відрізняється від традиційно прийнятого [6]. 

В результаті введення грейдування посад зазвичай з'ясовується, що для 

ефективної роботи треба перерозподілити фонд заробітної плати. Персоналу, на 

який була покладена велика відповідальність в силу вимог технологічного 

процесу, безумовно, збільшують заробітну плату. Частина співробітників, які 

мали високий дохід в силу сформованих традицій, будуть змушені або 

розширити зону своєї відповідальності, або втратити в доходи. Грейдування 

добре підходить для середньої або великої виробничої компанії. HR-фахівцям 

до нової системи звикнути не складно, особливо, якщо він брав безпосередню 

участь в розробці грейдів. Оплата праці на основі грейдингу знімає питання 

несправедливою і необґрунтованої оплати праці. Після проведення 

грейдування, перерозподілу фонду заробітної плати та змінення рівня 

матеріального забезпечення деяких працівників, можливим стає виникнення 

міжособистісних та міжгрупових конфліктів. Для подолання цієї проблеми 

запропоновано використовувати технологію соціометрії. 

Маючи характер опитування, соціометрія істотно відрізняється від 

анкетного опитування та інтерв'ю тим, що питання стосуються емоційної сфери 

відносин людей [7, с. 58]. За допомогою соціометричної техніки можна 

визначати формального і неформального лідерів, для перегрупування людей в 

командах та зниження напруження в колективі. Означену методику можна 

проводити груповим методом, адже процес проведення не вимагає великих 
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витрат часу (до 15 хв.). Її застосування особливо корисне в роботах по 

вдосконаленню відносин в колективі. 

Проблеми підготовки керівників та працівників, що забезпечать 

технологічно орієнтований менеджмент компаній, а також проблему соціальної 

взаємодії запропоновано вирішити послідовним застосуванням технологій 

грейдингу та соціометрії. За допомогою грейдингу стає можливим 

удосконалити мотиваційну систему підприємства, залучити і утримати 

висококваліфіковані управлінські кадри. Подальше використання соціометрії 

підвищує рівень впровадження технології і нормалізує соціальну взаємодію в 

колективі після проведених змін. 
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  Необхідність формування адекватної ринковим умовам господарювання 

структури управління господарською діяльність підприємства обумовлює 

потребу в принципово нових підходах до дослідження питань теорії і практики 

внутрішньогосподарського контролю. Варто зауважити, що на сьогоднішній 

момент відсутній єдиний підхід щодо розуміння сутності та організації 

внутрішньогосподарського контролю в агропромисловому секторі національної 

економіки, відсутня  відповідна нормативна база, не розкритими залишаються 

основоположні принципи його проведення.  

Вивчення методики теоретичного та практичного обґрунтування питань, 

пов'язаних з управлінням, організацією і веденням бухгалтерського обліку, 

контролю, економічного аналізу активів займались вітчизняні вчені, зокрема: 

О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, З.Ф. 
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Канурна, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник, Б.М. Литвин, Л.В. 

Нападовсь- ка, В.В. Сопко, М.С. Пушкарь, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець, В.О. 

Шевчук. Невизначеність вищеперерахованих аспектів зумовлює необхідність 

перегляду існуючих поглядів на систему контролю та обґрунтування нових 

підходів до розуміння його сутності, змісту, видів та форм проведення. 

Метою статті є дослідження методичних засад організації 

внутрішньогосподарського контролю оборотних активів на підприємствах 

агропромислового комплексу. 

Визначення статусу підприємства як самостійного господарюючого 

суб’єкта за сучасних умов господарювання передбачає необхідність постійного 

пошуку резервів підвищення ефективності його діяльності. Одним із  таких 

способів є запровадження системи внутрішньогосподарського контролю який 

передбачає поточний моніторинг операційної діяльності, виявлення порушень 

та прийняття ефективних управлінських рішень щодо їх усунення.  

Внутрішньогосподарський контроль  є видом економічного контролю 

власника, що включає в себе систематичне спостереження та перевірку 

ефективності використання активів та зобов'язань підприємства, виробництва 

при найменших витратах, повне збереження майна, профілактику 

безгосподарності та розкрадання, законності та доцільності господарських 

операцій та процесів, що здійснюються керівництвом підприємства або 

уповноваженим ним посадовою особою (органом) з метою формування 

інформаційних засад прийняття управлінських рішень або їх коригування для 

досягнення поставлених цілей найбільш ефективним способом [1, с.23]. Він 

широко застосовується у світовій практиці ведення бізнесу, і є важливим 

елементом господарської діяльності вітчизняних підприємств. 

 Одним із складових внутрішньогосподарського контролю є 

внутрішньогосподарський контроль оборотних активів, який являє собою 

сукупність взаємопов’язаних  процедур спостереження та перевірки наявності і 

використання  оборотних активів.  Метою даного контролю є забезпечення 

збереження оборотних активів, дотримання норм законності  і ефективності їх 
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використання, а також забезпечення керівництво підприємства  оперативною і 

достовірною інформацією, щодо раціонального їх використання. 

В процесі реалізації процедур внутрішньогосподарського контролю 

оборотних активів задіяні більшість структурних підрозділів суб’єкта 

господарювання. Більшу частину виконання  контрольних функцій забезпечує 

саме бухгалтерська служба підприємства ( біля 50 %), яка виконує облікову, 

аналітичну та інші контрольні процедури [4].  

Варто зауважити, що внутрішньогосподарський  контроль включає в себе не 

тільки процес перевірки функціонування суб’єкта господарювання, а й надання 

пропозицій керівництву підприємства щодо економного та ефективного 

використання всіх видів ресурсів, розробку шляхів вибору оптимальних 

управлінських рішень, спрямованих на покращення результатів операційної 

діяльності. 

  Дуже важливою характеристикою системи внутрішньогосподарського 

контролю оборотних активів є посадовий розподіл функціональної 

відповідальності, тобто відповідний розподіл обов’язків. Несумісність 

обов’язків це така комбінація при якій особа, що скоїла помилку або 

спотворила інформацію може приховати цей факт в ході своєї звичайної 

діяльності. Обов’язки повинні бути розподілені таким чином, щоб ніхто із 

службовців не виконував дві і більше функцій. 

Процес внутрішньогосподарського контролю оборотних активів можна 

розділити на три основних етапи: 

І – організаційний – визначаються об’єкти контролю, формується коло 

посадових осіб, які будуть здійснювати контроль. При необхідності на 

підприємстві видається наказ про призначення комісії для проведення 

контролю, в якому зазначається кількість осіб, які приймають участь в 

перевірці, старша відповідальна особа, за який час здійснюється перевірка.  

ІІ – дослідницький – передбачає безпосередню перевірку обраного об’єкту 

контролю, тобто співставлення параметрів об’єкту з існуючими нормами; 

визначається рівень відхилень.  
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ІІІ – узагальнення та реалізація результатів контролю – узагальнюється 

отримана інформація про відхилення та порушення; встановлюються винні 

посадові особи;  складаються документи по результатам перевірки: відомості 

відхилень й порушень, протоколи, акти контролю, видаються накази по 

результатам контролю.  

ІV – контроль за виконанням рішень – передбачає перевірку внесення змін у 

регістри бухгалтерського обліку, притягнення до відповідальності винних осіб; 

здійснення заходів для упередження відхилень та порушень, які були виявлені.  

За умов незалежного і неупередженого підходу до отримання й обробки 

інформації, внутрішньогосподарський контроль оборотних активів може стати 

ключовим моментом посилення якості управління агропромисловим 

підприємством. Своєчасний, дієвий і оперативний внутрішньогосподарський 

контроль оборотних активів дає змогу не тільки вчасно з’ясовувати порушення, 

але й виявляти невикористані резерви для підвищення ефективності їх 

використання. Його контрольні функції спрямовані на підвищення 

ефективності використання оборотних активів, посилення режиму економії, 

запобігання непродуктивним витратам і втратам, нестачам і розкраданням  

матеріальних цінностей. 
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Анотація. Система оподаткування з’явилася з виникненням найпростішої 

державної моделі. Багато пройшло часу, поки способи і види справляння 

податків вдосконалилися настільки, що зробили їх одним з основних джерел 

доходу держави. Податкова система є найстарішою фінансово-економічною 

системою людства. 
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Abstract.The tax system came with the emergence of the simplest state model. It 

took a long time until the methods and types of tax collection were perfected to the 

extent that they made them one of the main sources of state revenue. The tax system is 

the oldest financial and economic system of humanity. 
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  Система оподаткування з’явилася з виникненням найпростішої державної 

моделі. Багато пройшло часу, поки способи і види справляння податків 

вдосконалилися настільки, що зробили їх одним з основних джерел доходу 

держави. Податкова система є найстарішою фінансово-економічною системою 

людства. Податки існують в людському суспільстві понад тисячу років. Для 

людини немає більш гнітючої процедури, ніж їх сплата. Непосильні податки 

були причиною багатьох соціальних конфліктів, кровопролитних воєн, 

занепаду цілих цивілізацій. Водночас запровадження податків мало 
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надзвичайно важливе прогресивне значення для розвитку людського 

суспільства.  

Теоретичне обґрунтування та початок розвитку науки оподаткування 

припадає на початок  XVIII ст. Перші теоретичні дослідження з питань 

оподаткування були проведені фізіократами  - О.Кенз, О.Мірабо, А.Тюрго; 

меркантилістами – Т.Мен, Дж.Локк, В.Т.Посошков; представниками класичної 

політичної економії – У.Петті, А.Сміт, Дж.Рікардо, Д.С.Міл; представниками 

марксистської теорії – К.Маркс, Ф.Енгельс; радикальними соціалістами – 

В.І.Ленін, Л.Д.Троцький, Н.І.Бухарін; представниками сучасної економічної 

теорії – П.Самуельсон; сучасної неокласичної школи – Д.Маршал та ін.. 

Теорія науки про оподаткування досліджувалася за двома головними 

напрямами: 

- по марксистському шляху; 

- в неокласичному напрямку (базою при цьому були розробки 

економістів А.Сміта та Д.Рікардо). Дотримуючись цих напрямів і 

будувалась загальна податкова політика держави – відповідно до 

адміністративно-командної та ринкової спрямованості. 

Податки, як форма взаємовідносин між громадянами держави та владою, 

має стародавню історію. Теорія податків започаткована в XII ст. Початок 

податкової теорії був закладений ще за часів Фоми Аквінського (1226 – 1274 

р.), який вважав податки однією з форм пограбування народу. 

XVII ст. у Франції з’являється теорія податків, засновниками якої були 

С.Вобен та Ш.Монтескє. Її сутність полягала в тому, що громадяни повинні 

ділитися своїм прибутком з державою, оскільки вона забезпечує внутрішній та 

зовнішній захист життя і майна підлеглих, гарантує їм порядок, спокій та 

свободу. 

Одним з найважливіших напрямків розвитку економічної теорії фінансів та 

її складової – податкової політики є неокласична теорія. Вона ґрунтується на 

збалансованості державного бюджету та податкових зборів і поступовому 

зниженні витрат держави. Чільне місце в цій теорії відводиться обмеженню 
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втручання держави в економіку, що призводить до зниження витрат 

державного бюджету, і відповідно до зменшення рівня податків. Гроші, які 

знаходяться у громадян, краще залишати в них, оскільки вони можуть більш 

корисно їх розподілити, ніж це пропонує держава. Основоположниками цього 

напрямку економічної теорії були В.Петті, А.Сміт, Дж.Рікардо та інші. Однією 

з перших робіт є праця В.Петті «Трактат про податки і збори» (1662 р.), де 

вперше було сформульовано принципи оподаткування. 

Вимоги до системи оподаткування вперше визначені А.Смітом. У своїй 

праці «Дослідження про природу і причину багатства народів» він обґрунтував 

основні принципи оподаткування, які актуальні і на цей час: 

- принцип справедливості («піддані держави повинні в міру можливості… 

брати участь в утриманні уряду, тобто відповідно до прибутків, якими вони 

користуються під заступництвом і захистом держави»); 

- принцип визначеності («податок, що його зобов’язується сплачувати 

кожна окрема особа, має бути точно визначеним, а не довільним»); 

- принцип зручності («кожен податок повинен справлятися в час та у 

спосіб, який зручніший для його сплати платником»); 

- принцип економії («кожен податок має бути продуманий та 

обґрунтований, оскільки нерозумний податок створює велику спокусу для 

контрабанди і приносить велику шкоду державі»). 

А.Смітт негативно ставиться до податків, оскільки вважав, що за їх 

допомогою вилучаються народні ресурси, і в цілому вони є лихом, яке 

призводить до зниження   виробництва та інвестиційної активності, 

споживання, попиту. 

А.Пітту вперше розглянув питання взаємозв’язку фіскального та 

економічного характеру бюджетних витрат, коли за рахунок державного 

бюджету проводиться закупівля матеріальних та трудових ресурсів для 

виробництва. Головним принципом оподаткування А.Пітту вважав принцип 

найменших сукупних витрат. 
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Окремим напрямом   податкової теорії є теорія «негативних споживань». 

Ця теорія розвивалась протягом XIX – XX ст. Її сутність полягає в тому, що в 

зв’язку з тим, що у більшості громадян існують колективні потреби, вони 

повинні задовольнятись за рахунок централізованих та місцевих бюджетів. Ця 

теорія в подальшому стала базою для розвитку теорії Дж.М.Кейнса. Її сутність 

викладена в роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотків, грошей». 

Особливістю кейнсіанської теорії є те, що вона допускає дефіцит державного 

бюджету, оскільки дефіцит розглядається, як стимул економіки. 

В цей час розвиваються і протилежні за спрямованістю економічні теорії, 

які можна об’єднати в загальну групу теорій  «економічних пропозицій». 

Економісти цієї теорії вважають, що податки мають негативний вплив на 

економіку. Зростання державних витрат призводить до підвищення рівня 

податкового навантаження на населення. Це, в свою чергу, скорочує розвиток 

підприємства та зменшує продуктивність праці. 

На таких твердженнях базується і економічна теорія податків 

американського економіста А.Лаффера. Суть цієї теорії полягає в тому, що з 

метою збільшення попиту споживачів потрібно зменшувати податковий тягар, 

у першу чергу на громадян країни. На підставі своїх досліджень вчений зробив 

висновок, що при перевищені загальних ставок оподаткування більш ніж на 

33%, надходження до бюджету у вигляді податкових платежів зменшується. 

Розвиток кейнсіанської теорії продовжився в 70-х роках XX ст. Великі 

кризи економіки провідних держав з ринковою економікою в 30-40-х рр., 70-

80 –х рр. показали, що ринкова система: 

- не може саморегулювати відтворювальний процес; 

- не сприяє розширенню інвестування; 

- не створює нові робочі місця; 

- не підвищує платоспроможній попит населення. 

Тому слід державі постійно втручатися в економічні процеси. У зв’язку з 

цим подальший розвиток податкової теорії був спрямований шляхом так 

званої посткейнсіанської теорії. 
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Анотація: У статті досліджено методологічні засади виявлення резервів 

продуктивності праці  та розроблено шляхи їх реалізації. Обґрунтовано перелік 

можливих резервів, досліджено напрями впливу основних факторів на 

продуктивність праці, визначено підхід до їх класифікації та вказані основні 

групи факторів, на які доцільно здійснювати першочерговий вплив у сучасних 

умовах. 

Ключові слова: резерви підвищення продуктивності праці, продуктивність 

праці, класифікація резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві. 

Говорячи про резерви підвищення продуктивності праці розуміють 

невикористані можливості збільшення обсягу і підвищення якості продукції 

(робіт, послуг) за рахунок посилення творчого елементу в праці робітників і 

економного витрачання матеріально-технічних ресурсів, усунення будь-яких 

виробничих втрат. 
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Оскільки підприємство є самостійним суб'єктом ринку, основна турбота 

щодо використання резервів лягає саме на нього, а не на зовнішні по 

відношенню до нього суб'єкти. Резерви підвищення продуктивності праці 

розрізняють за двома ознаками-за характером використовуваних факторів 

(екстенсивна та інтенсивна) і за напрямом впливу (групами використовуваних 

ресурсів). Резерви покращання екстенсивного використання ресурсів 

визначаються різницею між розташованими ресурсами (за кількістю, обсягом) і 

фактично задіяними. Резерви покращання інтенсивного використання ресурсів 

визначаються різницею між можливим  ступенем ефективності використання 

ресурсів або іншим критерієм і фактичним.[2,c.407]    

 Необхідною умовою виявлення і використання резервів є їх кількісна 

оцінка, котра може бути встановлена як добуток ступеня екстенсивного та 

інтенсивного використання ресурсів. Це різниця між досягнутим і максимально 

можливим рівнями продуктивності праці за певний проміжок часу. На підставі 

кількісної оцінки резервів (у відносних або абсолютних одиницях) визначається 

ефективність заходів щодо їх використання. Резерви класифікують за рівнем 

їх виникнення. Вони є загальнодержавними, регіональними, міжгалузевими, 

галузевими та внутрішньовиробничими. Загальнодержавні резерви та їх 

використання впливають на продуктивність праці по всій країні. До них 

належать резерви, пов'язані з розміщенням підприємств, нераціональним 

використанням зайнятості населення, нераціональним використанням ринкових 

методів господарювання і т. ін. Регіональні резерви — це резерви, пов'язані з 

покращанням використання виробничих сил певного регіону (з урахуванням 

його особливостей). Міжгалузеві резерви пов'язані з можливістю покращання 

міжгалузевих зв'язків, зміцнення договірної дисципліни між виробництвами 

різних галузей. Галузеві резерви — це можливості підвищення продуктивності 

праці, що характерні для підприємств конкретної галузі економіки. 

Внутрішньовиробничі резерви пов'язані з недостатнім використанням на 

підприємстві сировини, матеріалів, обладнання, робочого часу. При цьому 

необхідно враховувати, що втрати робочого часу можуть бути прямими 
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(внутрішньозмінні і цілоденні) і прихованими (ліквідація браку, виконання 

робіт, не передбачених технологією).[3,c.45]      

 Напрями роботи з підвищення продуктивності праці на державному рівні:

 1)забезпечення соціально-економічної орієнтації матеріально-технічної 

політики створення нових видів виробів, технологій і засобів виробництва 

шляхом розробки і суворого дотримування правил ефективної праці, 

привабливої для людини за змістом і умовами, що повинно знайти 

відображення в інвестиційній політиці та у стимулюванні праці дослідників і 

розробників;         

 2)посилення ролі організаційних факторів у підвищенні ефективності 

праці на підставі розробки нормативних актів, матеріалів і рекомендацій з 

комплексного вирішення питань організації і технології трудової діяльності у 

сфері досліджень і розробок, у виробництві та управлінні;  

 3)визначення соціально-економічних пріоритетів при розробці 

стратегічної політики і розміщенні виробничих сил у взаємозв'язку з політикою 

зайнятості у цілях підвищення ефективності праці та господарської діяльності 

підприємств в результаті зміни їх спеціалізації з урахуванням наявних трудових 

ресурсів, підтримки підприємництва, розвитку кооперативних господарських 

зв'язків між галузями і регіонами, а також зовнішніх економічних зв'язків; 

 4)створення економічних і соціальних умов для забезпечення дієвості 

систем підвищення кваліфікації всіх категорій робітників, для посилення 

мотивів і стимулів високопродуктивної праці, для покращання соціальних умов 

праці і відповідно підвищення ефективності праці.   Напрями 

роботи на регіональному рівні: [4,c.148]    1)забезпечення 

гнучкої науково-технічної політики з урахуванням галузевих особливостей, 

виділення пріоритетних для економіки регіону напрямів розвитку технології і 

засобів виробництва;    2)координація і підтримка роботи з 

покращання організації праці; 3)формування структурної політики, 

перетворення підприємств, сприяння встановленню і підтримці кооперативних 

господарських зв'язків між підприємствами; фінансова політика стимулювання 
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ефективної діяльності підприємств;     

 4)посилення ролі соціальних факторів: підвищення кваліфікації 

працюючих, піднесення творчої активності працюючих з виявлення резервів; 

покращення соціальних умов праці і розвиток соціальної інфраструктури. 

 На рівні підприємств програма використання резервів підвищення 

продуктивності праці складається з напрямів (програм) за факторами 

ефективності. Основні напрями такої програми розробляють стосовно 

конкретного підприємства виходячи з номенклатури і обсягу продукції, вимог 

до її конкурентоспроможності, аналізу і оцінки резервів діяльності. 

 Крім того, на підприємстві розробляються заходи щодо раціонального 

використання всіх видів ресурсів. Важливе значення має систематичне 

проведення оперативного аналізу, діагностики, виявлення і усунення вузьких 

місць і втрат у виробництві, а також розрахунок виробничих потужностей 

підприємств і підрозділів як основи планування і аналізу їх використання. При 

визначенні винагороди робітника за результатами діяльності підприємства 

враховується його внесок у підвищення продуктивності та ефективності праці.

 За строками використання резерви поділяються на поточні і перспективні. 

Поточні резерви планують використати протягом місяця, кварталу, року 

залежно від реальних можливостей підприємства. Перспективні резерви є 

такими, для реалізації яких протягом року у підприємства немає достатніх 

ресурсів, а їх використання намічається через рік або в більш віддаленій 

перспективі.[1] 
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Анотація У статті розглядаються питання формування та 

використання облікової інформації щодо оборотних активів для цілей 

управління виробничо-господарською діяльністю агропромислового 
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Abstract: The article deals with the issues of formation and use of accounting 

information on circulating assets for the purpose of management of industrial and 

economic activity of agro-industrial enterprises and studying its qualitative 

characteristics. 

Keywords: Accounting information, current assets, accounting, agro-industrial 

enterprise. 

Система бухгалтерського обліку функціонує з метою надання користувачам 

необхідної інформації для прийняття управлінських рішень. Наявність 

своєчасної облікової інформації дає змогу стежити за станом операційної 

діяльності підприємства, забезпечуючи при цьому взаємодію різних  його 

структурних підрозділів та отримувати інформаційну підтримку при прийнятті 
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рішень. Реалізація стратегії сталого розвитку, необхідність посилення 

конкурентоспроможності підприємств, наявність економічної кризи суттєво 

підвищує вимоги до інформації, в тому числі й облікової. Будь-які дані не 

можуть мати інформаційну цінність. Інформація повинна відповідати 

встановленим критеріям якості. Лише тоді вона буде корисною для її 

користувачів і забезпечить підготовку та прийняття ефективних управлінських 

рішень.  

Значний вклад в дослідження проблем забезпечення обліковою інформацією 

процесу управління внесли українські вчені: Бутинець Ф.Ф., Пушкар М.С., 

Саблук П.Т., Сопко В.В., Сук Л.К. Безродна Т.М., Пуцентейло П.Р., Реслер 

М.В., Єршова Н.Ю., Щирська А.Ю., Гарасим П.М., Приймак С.В. тощо. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць і досягнень у дослідженні 

проблем функціонування системи бухгалтерського обліку як джерела 

інформації для прийняття управлінських рішень, є частина питань, які 

залишаються постійним об’єктом дискусій.  

Метою статті є вивчення питань формування та використання облікової 

інформації щодо оборотних активів для цілей управління виробничо-

господарською діяльністю агропромислового підприємств та дослідження її 

якісних характеристик. 

Ефективність і результативність системи управління на підприємстві багато 

в чому обумовлені дієвістю обліково-аналітичної системи, де облікова 

інформація виступає одним з основних понять. Облікова інформація – це [5]:  

 відображення в іншій формі облікових подій у структурі облікової 

системи;  

 інформація, що формується, акумулюється і оброблюється в рамках 

обліково-аналітичної системи підприємства на основі бухгалтерських і 

економічних методів;  

 інформація, що подається в упорядкованому і стандартизованому вигляді 

для розробки і обґрунтування окремих управлінських рішень. 

Основними якісними характеристиками інформації є [2,3]: 
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 доступність –  дає можливість користувачам зрозуміти її значення; 

 доцільність – здатність інформації впливати на прийняття рішення та 

його зміну, сприяти знаходженню користувачем правильної форми 

прогнозування результатів в минулому, теперішньому та майбутньому або ж 

підтверджувати чи спростовувати попередні очікування; 

 надійність – забезпечує впевненість у доцільності її припущень 

відносно помилок та тенденції, а також істинності намірів надати всі дані в 

достовірному вигляді. 

Достовірність інформації є однією із важливих її характеристик. Під 

контролем достовірності інформації щодо оборотних активів варто розуміти 

сукупність внутрішніх контрольно-аналітичних процедур, спрямованих на 

визначення ступеня достовірності даних, що представлені на різних носіях 

(електронних та паперових)  і їх співставлення з фактичною інформацією, що 

свідчить про використання оборотних активів, а також виконання усіма 

суб’єктами внутрішньогосподарського контролю своїх обов’язків.  

 На нашу думку, якість облікової інформації залежить, насамперед, від 

організації бухгалтерського обліку, компетентності працівників бухгалтерії, 

ефективної системи внутрішнього контролю та якості нормативно-правових 

актів, які регулюють бухгалтерський облік.  

Зміст і показники інформації щодо оборотних активів, що формуються із 

внутрішніх джерел функціональними підрозділами агропромислового 

підприємства повинні відповідати завданням збору інформації, які вирішуються 

на їх рівні. Так служба постачання, на основі аналізу даних про потреби 

підприємства у сировині, матеріалах, малоцінних та швидкозношуваних 

предметах, формує заявки на ці оборотні активи, формує портфель замовлень та 

здійснює їх розміщення відповідно до визначених оптимізаційних параметрів 

виробничих і товарних запасів.  

На базі цієї інформації виробничий відділ формує план надання послуг, 

визначає рівень завантаження виробничих потужностей та формує  відповідний 

графік. До обліково-економічної служби виробничий відділ спрямовує 
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інформацію, що містить норми запасів незавершеного виробництва і витрат 

майбутніх періодів. На основі вибору постачальників з прийнятними для 

підприємства умовами постачання (надання комерційного кредиту, надійність 

поставки, її вартість, згода постачальника на умови постачання оптимальними 

для підприємства партіями, тощо) служба постачання готує угоди на 

постачання продукції.  

Служба збуту, яка відповідальна за оптимальні обсяги відволікання 

фінансових ресурсів підприємства у дебіторську заборгованість, що формується 

в процесі збуту продукції – формує ціну контракту, визначає залежність обсягів 

реалізації від терміну відстрочки платежу, пільгову ціну кожного контракту, 

термін оплати, оптимальний відсоток знижки, період дії знижки, раціональні 

терміни комерційного  кредиту та пільгового періоду.  

Отже, визначена схема інформаційного забезпечення системи управління 

оборотними активами забезпечить своєчасне формування відповідної 

достовірної інформаційної бази та дасть змогу узгодити і чітко розмежувати 

управлінські дії функціональних підрозділів агропромислового підприємства 

для підвищення ефективності їх використання. 
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Інфляція – це процес зростання загального рівня цін в країні внаслідок 

порушення закону грошового обігу. Інфляція виникає тоді, коли в обігу 

знаходиться надлишкова кількість грошей. Таке становище веде до їх 

знецінення, а ціни набувають тенденції до зростання.  

Є чотири основні причини виникнення інфляції: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2014_8_45.pdf
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-  диспропорційність, або незбалансованість державних витрат і доходів, 

що проявляється в дефіциті державного бюджету. Якщо цей дефіцит 

фінансується за рахунок активного використання «друкарського верстата», це 

призводить до збільшення маси грошей в обігу, а відповідно і до інфляції. 

- інфляційне зростання цін може відбуватись, якщо фінансування 

інвестицій проводиться аналогічними методами. Особливо інфляційне 

небезпечними є інвестиції, пов’язані з мілітаризацією економіки. 

- з зростанням «відкритості» економіки, все більшим втягуванням її в 

мікрогосподарські зв’язки збільшують небезпечність «імпортованої» інфляції.  

- інфляція набуває самопідтримуючий характер в результаті інфляційних 

очікувань. 

У міжнародній практиці виокремлюють три різновиди інфляції: повзучу, 

галопуючу, гіперінфляцію. Повзуча інфляція настає тоді, коли темпи зростання 

цін не перевищують 10% на рік. Вона характеризується надмірною емісією та 

прискореним накопиченням грошової маси в каналах обігу без помітного 

підвищення чи за незначного зростання цін. [1, c. 851] 

Галопуюча інфляція настає тоді, коли темпи зростання цін досягають 10-

100% на рік. Вона спричиняє випереджальні темпи зростання споживчого 

попиту порівняно з товарною пропозицією, що призводить до зростання цін. За 

цих умов формується інфляційний мультиплікатор, який прискорює 

деструктивні процеси в економіці.  

Особливо виразно деформація економічних та соціальних процесів 

проявляється за гіперінфляції. Інфляція переходить у гіперстадію, коли темпи 

приросту цін зростають до 50% за місяць. [2, c. 12] 

Світова практика знає цілий арсенал боротьби з інфляцією. Цей арсенал з 

певною умовністю можна поділити на дві частини. Відома антиінфляційна 

стратегія, що об'єднує цілі і методи тривалого характеру та антиінфляційна 

тактика, від якої можна чекати результатів у межах порівняно невеликого 

відрізку часу. 



397 
 

Одним із найважливіших завдань антиінфляційної стратегії є гасіння 

інфляційних очікувань. Для подолання психології суб'єктів економічної 

системи, позбавлення їх страху перед знеціненням заощаджень, відвернення 

нагнітання поточного попиту, який зумовлений безперервним подорожчанням 

товарів і послуг, необхідно зупинити інфляцію. Світовий досвід показує, що 

інфляційні очікування якнайшвидше долалися там, де виконувалися принаймні 

дві умови. Перша із них – всебічне зміцнення механізмів ринкової системи. 

Тільки вони здатні викликати природне, що супроводжується збільшенням 

кількості і підвищенням якості товарів, зниження цін або хоча б уповільнення 

їхнього зростання. Другою умовою є існування уряду, який непохитно 

дотримується курсу на поступове викорінення не керуючої інфляції і 

користується довір'ям більшості населення. Заслужити це довір'я, щоправда, 

можна лише тоді, коли уряд ставить перед собою цілком визначені, практично 

здійснимі і такі, що можна легко перевірити, антиінфляційні завдання, 

заздалегідь інформує про це населення і неухильно домагається розв'язання цих 

завдань. 

Другим невід'ємним компонентом антиінфляційної стратегії є тривала 

грошова політика. Її відмінна особливість – введення жорстких лімітів на 

щорічні прирости грошової маси. Цей показник визначається довгостроковим 

темпом зростання реального виробництва і таким рівнем інфляції, який уряд 

вважає прийнятним і зобов'язується контролювати. Для того щоб грошова 

політика була справді антиінфляційною, вказаного ліміту треба дотримуватися 

протягом тривалого часу і, найважливіше, незалежно від стану бюджету, 

інтенсивності інвестиційного процесу, рівня безробіття тощо. [3]. 

Проведення центральними банками стабілізаційної й антиінфляційної 

політики передусім здійснюється за допомогою таких економічних важелів, як 

облікова ставка, норма обов'язкових резервів і операції на відкритому ринку. 

Перші два важелі (регулятори) запускають механізми непрямої дії, що 

з'єднують центральний банк з іншими ланками банківської системи. 

Підвищуючи облікову ставку і норми обов'язкових резервів, центральний банк 
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задає цій системі не інфляційну лінію поведінки. Використовуючи третій 

регулятор, центральний банк уже безпосередньо впливає на стан грошового 

обігу. Саме він володіє найбільшою силою впливу на грошову масу. Важливим 

заходом антиінфляційної політики є скорочення бюджетного дефіциту з 

перспективою його повної ліквідації до його здійснення можна йти двома 

шляхами – через збільшення доходів і зменшення видатків держави. [4]. 

Ефективна антиінфляційна стратегія має бути побудована так, щоб звести 

до мінімуму вплив на національну економіку зовнішніх інфляційних імпульсів, 

що пов'язані з переміщеннями через кордони спекулятивних капіталів. 

Особливе місце в антиінфляційній діяльності займає державне регулювання 

валютного курсу. Первісне співвідношення валют різних країн залежить від 

співвідношення цін на товари, які надходять в обмін. В умовах товарного 

дефіциту і зменшення обсягів виробництва курс національної валюти 

кон’юктурно знижується через підвищений попит на імпорт. Держава своїми 

часто необґрунтованими діями може сприяти "роздуванню" попиту на імпорт, 

на іноземну валюту. Внутрішня конвертованість національної валюти за 

значного дефіциту товарів розвиває попит на іноземну валюту. [4]. 

При виникненні нестерпної інфляційної ситуації, необхідно мобілізувати 

тактичний механізм, швидкодіючий потенціал антиінфляційного регулювання. 

Таким першим шляхом антиінфляційної тактики необхідно виділити державну 

підтримку підвищення ступеня товарності народного господарства. Зокрема, 

пільгове оподаткування підприємств, що організують вільний продаж продуктів 

виробництва і послуг. Подібний різновид диверсифікації не потребує значних 

витрат, у тому числі на заробітну плату, а тому сприяє чистому приросту 

пропозиції і хоча б тимчасовому припиненню інфляційних процесів. 

Великий антиінфляційний заряд несе в собі розумно організована 

приватизація державної власності. Вона характеризується збільшенням 

державних доходів і послабленням напруженості у видатковій частині 

бюджету. Дієвими засобами короткострокової антиінфляційної політики 

можуть стати масований імпорт споживчих товарів і часткова реалізація 
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державних стратегічних запасів, а ще й такий антиінфляційний резерв, як 

продаж населенню частини нагромаджених підприємствами матеріальних 

ресурсів виробничого призначення. 
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Успішне функціонування будь-якої організації залежить від ефективної 

роботи її персоналу. Тому проблема мотивації персоналу є ключовою у 

побудові управлінського процесу та часто стає предметом багатьох досліджень. 

Мотивація – це процес свідомого вибору людиною того або іншого типу 

поведінки, зумовленої комплексним впливом зовнішніх і внутрішніх  чинників.  

Методи мотивації умовно поділяються на економічні та неекономічні,однак 

на практиці всі вони тісно взаємопов'язані. 

 Економічні методи мотивації ґрунтуються на тому, що в результаті їх 

застосування працівники отримують певні вигоди, що підвищують їх 

матеріальний добробут.  

Основною формою прямої економічної мотивації є заробітна плата за 

виконання основної роботи. Крім основної заробітної плати існує і додаткова, 

що розраховується за професіоналізм, кваліфікацію, ділові навички . Непряма 

економічна мотивація - це мотивація вільного часу. Її конкретними формами є 

скорочений робочий день або збільшений відпустки. 

Неекономічну групу методів становлять конкретні організаційні і моральні 

способи мотивації. До організаційних методів мотивації належить:  

1. Мотивація цілями заснована на тому, що великі, важкі і цікаві цілі 

захоплюють людей, пробуджують у них дух боротьби, змагання. 

2. Мотивація участі в справах фірми .  

3. Мотивація збагаченням праці полягає в наданні людям більш змістовної, 

важливої роботи, з широкими перспективами професійного зростання. 

 До моральних способів мотивації відноситься визнання, яке може бути 

особистим та публічним. 

Добре спланована система мотивування може суттєво підвищувати 

ефективність роботи персоналу, покращити конкурентоспроможність 

підприємств.  

Мотивація праці належить до проблем, вирішенню яких у світовій практиці 

завжди приділялася велика увага.  
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Японська модель характеризується випередженням росту продуктивності 

праці стосовно росту рівня життя населення. З метою заохочення 

підприємницької активності держава не вживає серйозних заходів з контролю 

за майновим розшаруванням суспільства. Система стимулювання праці в Японії 

досить гнучка. Традиційно вона будується на врахуванні трьох факторів: 

професійної майстерності, віку й стажу роботи.  

В основі системи мотивації праці у Сполучених Штатах лежить оплата 

праці. Гнучкості системі оплати праці надають періодичні атестації 

співробітників. Зарплата переглядається, як правило, у перший рік роботи 

кожні три місяці, після року роботи — раз на півроку або рік.  

Французька модель мотивації праці характеризується більшим розмаїттям 

економічних інструментів. У політиці оплати праці французьких фірм 

спостерігається дві тенденції: індексація заробітної плати залежно від вартості 

життя й індивідуалізація оплати праці.  

У центрі німецької моделі мотивації праці перебуває людина з її інтересами 

як вільна особистість, що усвідомлює свою відповідальність перед 

суспільством. Ринкове господарство Німеччини називається соціальним тому, 

що держава створює умови для всіх громадян, припиняє прояви 

несправедливості й боронить усіх обділених і беззахисних: безробітних, 

хворих, старих і дітей [2]. 

Мотивація персоналу на українських підприємствах на прикладі МК 

«Азовсталь». 

МК «Азовсталь» — сучасне підприємство, що виробляє широкий спектр 

металопродукції. У 2005 році на «Азовсталі»  була введена інтегрована система 

оплати праці, розроблена за підтримки міжнародної консалтингової компанії 

HAY GROUP, заснована на системі оцінки посад і грейдах заробітної плати. 

В основі цієї системи є оцінка відносної цінності посади на підприємстві та 

створення ієрархії посад. Метою грейдування є: скорочення витрат на 

персонал; прозорий і зрозумілий взаємозв'язок рівня доходу працівника і 

цінності посади для компанії; просте визначення рівня оплати для нових 
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позицій; працівник має уявлення про можливі зміни його доходів при різних 

варіантах розвитку кар'єри; підвищує рівень мотивації персоналу . 

Процес розробки і впровадження системи грейдів вимагає великих витрат 

на розробку і впровадження; необхідна постійна підтримка системи в 

актуальному стані; є небезпека суб'єктивного підходу при розробці та оцінці 

грейдів; складність адаптації до нової системи оплати праці з боку персоналу. 

Робітники підприємства ТОВ «Метинвест Холдинг» відчули вже переваги 

системи. На 5-10% збільшилась питома вага основної заробітної плати, сьогодні 

вона складає від 55% до 60%. Так, після введення нової системи оплати праці 

рівень середньої заробітної праці виріс на 18% та 16% відповідно [5]. 

У сучасних умовах проблемами мотивації на підприємствах України є : 

- відсутність комплексного характеру, оскільки традиційно різні елементи 

не поєднані один з одним, використовуються окремо.  

- система мотивації вона має поточний характер, не націлена на майбутнє.  

- не досконалими є і методи мотивації :  не використовуються або рідко 

використовуються такі методи як оплата навчання,  пільги на користування 

житлом, транспортом, пільгове харчування, винагорода вільним часом. 

- рівень безробіття в Україні сприяє формуванню у роботодавців 

негативного ставлення до проблем мотивування або звичайного їх ігнорування.  

Розробивши систему мотивації, спрямовану на задоволення потреб 

працівників підприємства відповідно до того, що вони вважають важливим, 

можна створити сприятливіші умови для досягнення цілей організації. Так, для 

молодих працівників важливі кар’єра, життєвий успіх. У працівників 

передпенсійного віку сильними мотивами підвищення продуктивності праці є 

визнання їх авторитету, незамінності для фірми . Для індивідів, чиє фінансове 

становище доволі благополучне, моральні мотиви можуть бути значно 

вагомішими. Скрутне фінансове становище зумовлює переважання 

матеріальних мотивів над моральними. Тому уміння розрізняти потреби 

працівників є основою формування у них активної трудової поведінки та 

досягнення підприємством основної мети – максимізації прибутку. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что во многих странах 

субъекты малого и среднего бизнеса (далее — МСБ) играют важную 

экономическую и социальную роль в развитии экономики в целом.  

В Украине МСБ определяется по двум критериям: годовой доход и 

количество работников: малое - годовой доход  до 8 млн. евро и количество 

работников - до 50 человек; среднее - годовой доход  до 40 млн. евро и  

количество работников - до 250 [1]. 

В Великобритании отсутствует единое определение сектора малого и 

среднего бизнеса. Чаще всего, к малым и средним относят предприятия с 

числом работающих не более 250 человек. В Ирландии обычно к МСБ относят  

предприятия с числом работающих не более 500 человек. 

 Все малые и средние предприятия в США подразделяются на 3 категории: 

микропредприятия -  количество работников до 20 человек; малые предприятия 

— от 20 до 100 человек; средние предприятия — от 100 до 499 человек. [3, 44] 

Развитие малого и среднего бизнеса создает благоприятные условия для 

экономики и является  фундаментальной составляющей ее функционирования. 

Малый бизнес играет исключительную социально-экономическую роль в 

развитии  государства, способствует развитию инновационных технологий. 

создаются дополнительные рабочие места. 

В развитых странах культивируется принцип кооперирования крупных, 

малых и средних предприятий, причем они взаимодополняют друг друга. 

В настоящее время в США насчитывается около 7 млн. предприятий МСБ. 

На сегодняшний день 2/3 рабочих мест созданы структурами и компаниями 

малого и среднего бизнеса. Их доля  в ВВП США  составляет 62 % [4]. В США 

на МСП распространяются специальные налоговые льготы - в первый год  

налог выплачивается с половины налогооблагаемой суммы.  

Эксперты ЕС оценивают всю структуру малого и среднего бизнеса Испании 

почти как образцовую. Главный аргумент  — 72% ВВП, которые дает  этот вид 

бизнеса. Основные отрасли предприятий малого и среднего бизнеса — это 
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агропромышленный комплекс (около 80%),  металлургия, пищевая 

промышленность, строительство, туризм. 

В Испании первые пять лет предприниматель не платит налоги, а также 

имеет право на бессрочный кредит для развития бизнеса. Основное внимание 

уделяется предприятиям, создающим рабочие места для социально уязвимых 

групп населения, способствующим подъему слаборазвитых регионов . 

В настоящее время во Франции зарегистрировано около 3 млн. малых и 

средних предприятий. Из них половина работает в сфере услуг,  а также в 

торговле, в строительстве, в промышленности. При этом на них приходится 40–

50% новых рабочих мест. Доля их  в ВВП Франции составляет около 50%[4].  

Новые малые предприятия на 2 года освобождаются от налогов на 

акционерные общества и от местных налогов. Для безработных, решивших 

создать бизнес, предусмотрено освобождение от налогов на уже на3 года . 

Проблемы малого и среднего бизнеса в Украине – это довольно актуальная 

тема. И если проанализировать факты, становится очевидным, что сегодня 

малому и среднему бизнесу в стране – тяжелее всего. Согласно статистике 

число средних предприятий с 2010 по 2015 годы сократилось на 27,6%, а малых 

на 8,2% [2]. 

На сегодняшний момент в Украине существуют следующие проблемы: 

1. Полномочия относительно осуществления контроля над деятельностью 

предприятий имеет около двадцати государственных органов, что весьма 

затрудняет их работу.  При открытии бизнеса нужно получить разрешения в 

разных государственных инстанциях, и это чрезмерно бюрократизирует 

процесс создания предприятий . 

2. Сложности в  получении кредита для развития бизнеса, т.к условия 

кредита являются довольно жесткими. Украинский бизнес не доверяет 

банковской сфере. 67% всех МСП никогда не брали кредиты у банков.  

3.Сертификаты, лицензии, разрешения выдаются на короткий срок,  что 

заставляет предприятия оформлять большое количество документов снова . 
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4. Недостаточный уровень профессиональной подготовки государственных 

служащих и должностных лиц местного самоуправления. 

Основными препятствиями для развития предприятия бизнесмены назвали 

низкий спрос (59%), неблагоприятную политическую ситуацию (44%) и 

высокие ставки налогов (35%). [6] 

Первостепенными мерами в решение этих проблем должны стать такие. 

Во-первых, внесение изменений в законодательные акты относительно 

процедуры создания предприятия и упрощение этого процесса. 

Во-вторых, внедрение льготного кредитования, предусматривающее низкую 

процентную ставку, продолжительный срок кредитования, долевое 

финансирование, либо разработка государственной программы по 

предоставлению субвенций из государственного бюджета. 

В-третьих, усовершенствование системы лицензирования и патентования 

для предприятий путем продления сроков действия лицензий и патентов. 

В-четвертых, создание Национального научно-исследовательского центра 

усовершенствования государственного управления в сфере 

предпринимательства, который будут заниматься регулированием и 

поддержкой малого бизнеса. 
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Сьогодні, в умовах децентралізації бюджетної  системи,  місцевим 

бюджетам,  як основній фінансовій  базі органів місцевого самоврядування, 

відводиться важлива роль у  соціально-економічному розвитку території.  

Актуальність теми полягає в тому, що процес формування і розподілу 

бюджету цікавий, так як відбувається в безпосередній до нас близькості і для 

наших же благ. 

Метою роботи є вивчення складу та структури дохідної частини місцевого 

бюджету та розробка конкретних пропозицій щодо її вдосконалення для 

зміцнення його фінансової основи.  

Об’єктом дослідження даної роботи витупає бюджет міста Маріуполя. 

https://24tv.ua/ru/malyj_i_srednij_biznes_v_ukraine_
https://rian.com.ua/analytics/20170329/1022700878.html
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Загальна цифра затвердженого бюджету м. Маріуполь на 2018р. складає 4 

млрд. 270 тис. грн., що майже на 1 млрд. більше ніж у 2017 році [4]. Такий 

бюджет в Маріуполі вважають рекордним, та назвали його бюджетом розвитку. 

Через значний відсоток питомої ваги податкових надходжень (51,3%), такий 

вид доходів звертає нашу увагу перш за все, тому що, навіть мінімальні зміни в 

бок покращення, здатні принести високі доходи в місцевий бюджет. 

Структуру прийнятого бюджету детально представлено в табл.1. 

Табл.1. Структури прийнятого бюджету Маріуполя на 2018 рік 

Види доходів Сума Питома вага 

Податкові надходження 2.2 млрд 51,3% 

Офіційні трансферти  2 млрд 46 % 

Неподаткові надходження 114.7 млн 2,68 % 

Доходи від операцій з капіталом 3 млн < 0.1% 

 

При подальшому аналізі з'ясовано: 74,1%  всіх податкових надходжень до 

бюджету припадає на ПДФО, в той час, як податки на прибуток діючих 

підприємств міста < 0,1%. Майже 2 млрд. грн. до місцевого бюджету 

сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати та з грошового забезпечення,  грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу. Інші податки на доходи складають незначний відсоток. 

Цікавим виявився такий факт - податки від прибутку всіх підприємств міста, за 

винятком малого бізнесу на єдиному податку забезпечують надходження до 

бюджету в розмірі лише  1,6 млн., що в 1000 разів менше ніж платять фізичні 

особи. Також з'ясувалося, що на всі 100% цифра складається з надходжень від 

підприємств, які знаходяться в комунальній власності. Тобто, статистика така: 

всі інші підприємства міста від малих, до гігантів, які перебувають на загальній 

системі оподаткування, працюють без прибутку, або використовують всілякі 

способи прибуток не показувати, уникаючи таким чином сплати податків до 

міської казни. І це - невтішна статистика. 
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І, все ж, проаналізувавши статистику за джерелами наповнення нашого 

бюджету, вважаю можливими резервами збільшення дохідної частини 

бюджету, такі: 

- легалізація «сірої зони» оплати праці (збільшення надходжень до 2 млрд. 

грн.), через послаблення податкового тиску на малий бізнес, та впровадження 

політики протекціонізму для деяких видів діяльності). За нашими 

розрахунками,  приблизно 93тис працездатних осіб в місті працюють не 

офіційно; 

- збільшення частини «оборонних» доходів (розгортання навчальних 

закладів, курсів з підготовки спеціальностей подвійного призначення з метою 

повної штатної комплектації військових частин). Правильна мотивація і 

відповідна освіта, здатна заповнивши штати, та значно збільшити дохідну 

частину бюджету через ПДФО. (Податок на доходи фізичних осіб). Тут є ще 

одна перевага - грошове забезпечення військовослужбовців здійснюється 

державним бюджетом, тобто місто не несе витрати на створення і забезпечення 

функціонування робочого місця військових, в той час, коли податки (ПДФО) 

від такого забезпечення поповнюють бюджет міста; 

- виховання підприємницької культури населення через мотивацію до 

самозайнятості, створення робочих місць, залучення коштів населення щодо 

інвестування у власний бізнес; 

- розвиток та економічна ефективність спортивних інфраструктурних 

об'єктів; 

- запуск великих перспективних проектів та інфраструктурних (бюджет 

розвитку залучає великі інвестиції; 

- медичне страхування дітей від 1 року до 5 років за рахунок екологічних 

платежів в місцевий бюджет (стимулювання страхової та медичної галузі та 

водночас покращення демографії, народжуваність, позитивна міграція) тощо. 

Слід зазначити, що місцевий бюджет Маріуполя останніми роками зростає, 

навіть наявний профіцит. Але ж є оптимальний бюджет споживання, і є бюджет 

розвитку. Оптимальний бюджет споживання – життєві засоби, розраховані на 



410 
 

підставі норм і нормативів споживання, що задовольняють раціональні потреби 

людей. [3, с.723].   Бюджет розвитку - доходи і видатки місцевого бюджету, які 

утворюються і використовуються для реалізації програм соціально-

економічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази [1, ст.1].  Якщо 

ми мріємо змінити місто і зробити його комфортнішим, нам потрібні глобальні 

інфраструктурні проекти і саме бюджет розвитку, тому ми мусимо шукати 

резерви його збільшення. 

 Щоб виявити можливі джерела збільшення доходів, було використано 

відкриті загальні  плануємого бюджету міста Маріуполь на 2018 рік. 
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виокремлено основні проблеми та окреслено головні складові підвищення рівня 

розвитку вітчизняного фондового ринку.  

Ключові слова:  фондовий ринок; інвестор; емітент; цінні папери; капітал. 

Фондовий ринок України на сучасному етапі являє собою сегмент 

фінансового ринку, на якому складаються відносини з приводу купівлі-продажу 

цінних паперів, що мають власну вартість, вільно обертаються і засвідчують 

відносини співволодіння, позик і похідних від них між тими, хто залучає 

ресурси випускаючи цінні папери (емітентами), і тими, хто їх купує 

(інвесторами), опосередкований, як правило, участю особливих суб’єктів 

підприємницької діяльності – фінансових посередників. На сьогоднішній день, 

на жаль, фондовий ринок в Україні ще не став інструментом перерозподілу 

капіталу і поки не сприяє акумуляції коштів, таких необхідних для інвестицій. 

Розвиток цивілізованого інвестиційного процесу в економіці України та 

подальше проведення ринкових реформ перш за все неможливо без 

впровадження ефективно діючого фондового ринку, який у свою чергу має 

реалізовувати національні інтереси України та сприяти зміцненню її 

економічної незалежності.  

Основними проблемами фондового ринку України на даний момент є 

низький рівень капіталізації, обмежена кількість фондових інструментів, 

недостатня кількість інвестиційних ресурсів та нерозвиненість інфраструктури. 

Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку української 

економіки відіграють іноземні інвестиції. За даними Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, протягом 2015 р. в економіку України надійшло 

3,76 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Третину з цих коштів вклали у 

виробничі підприємства, трохи менше третини – в установи фінансової та 

страхової сфери. Незацікавленість потенційних інвесторів придбавати акції 

вітчизняних публічних (ринкових) компаній пов'язана з низьким рівнем 

корпоративного управління, недостатнім рівнем розкриття інформації про 

діяльність таких підприємств, відсутністю прийнятної дивідендної політики, 

невизначеністю власної бізнес-стратегії тощо. Через відсутність захисту прав 
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інвесторів вітчизняний фондовий ринок не виконує свою головну функцію – 

забезпечення підприємств дешевими ресурсами для розвитку.  

Недостатня розвиненість ринків базових активів, недосконале законодавче 

регулювання в цій сфері зумовили фактичну відсутність ринку похідних 

(деривативів). В Україні присутнє домінування неорганізованого ринку. 

Неорганізований ринок характеризується більш високим фінансовим ризиком, 

нижчою юридичної захищеністю покупців і продавців, меншою поточної 

інформованістю про стан справ емітента. Організований ринок торгівлі 

цінними паперами функціонує за певними правилами, які встановлені кожної 

фондовою біржою і зареєстровані НКЦПФР (Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку). На такому ринку забезпечується висока 

концентрація попиту і пропозиції в одному місці. Таке домінування 

неорганізованого ринку негативно впливає на розвиток фондового ринку в 

цілому.  

Для підвищення ефективності фондового ринку України ринку необхідно 

здійснити ряд заходів, а саме: підвищити активності іноземних інвесторів на 

українському фінансовому ринку; підвити обсягів торгів на біржах до рівня; 

впровадження нових інструментів на біржових ринках; формувати прогресивну 

нормативну базу;  

Підсумовуючи, можна відзначити, що сучасний стан фондового ринку 

України визначається не тільки ступенем його інтегрованості в світовий ринок 

капіталів і характером глобалізаційних процесів, а й внутрішніми факторами 

(економічного, політичного і соціального характеру). Удосконалення діяльності 

на фондовому ринку дозволить зробити його більш привабливим як для 

громадян України, так і для іноземних інвесторів. 
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Сучасні глобалізаційні процеси зумовили посилення конкуренції між 

регіонами за інвестиційні та бюджетні надходження, людські ресурси, 

висококваліфіковані кадри, туристичні і студентські потоки. У цьому 

контексті  туристичні дестинації слід розглядати як специфічний товар, 

споживачами корисних властивостей якого виступають жителі, 

туристи,представники бізнесу та інвестори. З огляду на це, до будь-якої 

території можливим є застосування брендингових технологій, які підвищать її 

конкурентоспроможність. Тема брендингу  на сьогодні є надзвичайно 

актуальною для сучасних туристичних дестинацій, оскільки без 

цілеспрямованого використання брендингових інструментів не можливо 

впливати на розвиток економічної, наукової, туристичної, культурної та інших 

сфер їхньої життєдіяльності. Що до промоушену, то покращення іміджу 

туристичних місць є важливим фактором розвитку ринку туристичних послуг у 

Приазов’ї. 

Мета роботи: дати оцінку брендінгу і промоушен  сучасних туристичних 

підприємств у Приазов’ї.  

Північне Приазов'я - це прилегла до Азовського моря територія, це одне з 

найсприятливіших місць в Україні для розвитку рекреаційної діяльності, 

безцінною особливістю якої є поєднання туризму з відпочинком та 

оздоровленням. 

В останні роки у Приазов’ї стрімко розвивається морський туризм, який є 

найбільш прибутковим та популярним серед мешканців регіону та країни в 

цілому. Дедалі більшу популярність здобувають відносно малобюджетні види 

туризму, зокрема: екологічний, маршрутно-пізнавальний, спортивно-

оздоровчий, етнографічний, сільський та ін. Для їх розвитку не потрібні значні 

інвестиції, при цьому вони швидко приносять прибутковість. Даним видам 

туризму притаманна екологічна орієнтація, що робить їх привабливими для 

значної частини населення  України та розвинутих у соціально-економічному 

відношенні країн.  



415 
 

В період с 2001-2012рр. у регіон приїжджала дуже велика кількість 

туристів, але з 2014 р. по 2016 р. ці показники дуже впали. А зараз ситуація 

стабілізується. Про ці дані свідчить таблиця: 

табл.1 

Рік Іноземці Внутрішні туристи 

2001 8067 71450 

2004 11 707 76538 

2008 8868 56204 

2012 12138 20562 

2016 1045 17390 

2017 4167 21078 

 

В результаті дослідження, ми прийшли до висновку, що основна ринкова 

загроза полягає в тому, що в регіоні існує велика проблема - це нестабільна 

політична ситуація, проблема з кваліфікованими сертифікованими 

екскурсоводами, що також стримує розвиток туризму в цілому. Але все ж  

найслабкіший бік туристичної діяльності - відсутність ефективної реклами 

послуг. 

З огляду на те, що на території Приазов’я сконцентровані унікальні 

туристичні об'єкти та курортно-рекреаційні ресурси, суб'єктам туристичної 

діяльності та органам місцевої влади доцільно більше уваги приділяти розвитку 

внутрішнього туризму та екскурсійного обслуговування. Для цього необхідно, 

перш за все, створити  в регіоні мережу туристично-інформаційних центрів, 

спеціалізованих регіональних логістичних центрів у сфері туристичного 

бізнесу, які обслуговують різні туристичні маршрути на території . Дуже 

важливо сформувати комплекс економічних стимулів, що сприяють 

підвищенню зацікавленості суб'єктів туристичної господарської діяльності в 

розвитку внутрішнього туризму та екскурсійного обслуговування. Щодо міста 

Маріуполя, то слід відзначити, що головна місія «Стратегії Маріуполя- 2021», 

це «бути вітриною українського Приазов'я, центром динамічного розвитку 
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Сходу України, його економічним, соціальним і мультикультурним хабом. 

Символом незалежною і сильною європейської країни» та  поступово  

перетворитися із  промислового центра в туристично привабливе місто. 
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Анотація: Розвиток малого бізнесу є запорукою зростання 

конкурентоспроможності економіки та формування стійкої економічної 

системи. У рамках дослідження проблем, пов’язаних з функціонування 

суб’єктів малого підприємництва, обґрунтовано необхідність здійснення 

системної підтримки малого бізнесу на усіх рівнях та запропоновано комплекс 

заходів з активізації підприємницької діяльності на місцевому рівні. 

Ключові слова: підприємництво, бізнес, ВВП, диверсифікація економіки, 

структурна диспропорція, інфраструктура. 

Постановка проблеми. Розвиток малого бізнесу є запорукою зростання 

конкурентоспроможності економіки та формування стійкої економічної 

системи. Це пояснюється внеском суб’єктів малого підприємництва у 

вирішення проблеми створення робочих місць, зростання ВВП, диверсифікації 

економіки та подолання структурних диспропорцій, активізації науково-

http://tourlib.net/statti_ukr/paschenko.htm
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технічного розвитку, збільшення надходжень до державного та місцевого 

бюджетів та ін. Переважно локальний характер обслуговування ринків 

суб’єктами малого бізнесу призводить до посилення залежності останніх від 

політичних та соціально-економічних процесів, які відбуваються в регіоні їх 

присутності, та зумовлює необхідність ідентифікації та вирішення проблем, з 

якими стикаються малі підприємці на регіональному та місцевому рівнях. 

Метою роботи є визначення основних перспектив розвитку малого бізнесу 

в м. Маріуполь Донецької області на основі дослідження поточних умов його 

функціонування. 

Результати дослідження. 

Аналіз статистичних показників діяльності суб’єктів малого бізнесу в м. 

Маріуполь Донецької області показав, що найбільше переважають сфери 

діяльності невиробничого характеру, особливо ті, які мають відносно швидкий 

оборот коштів. 

Серед основних проблем, з якими стикаються представники малого бізнесу 

у Донецькому регіоні та в м. Маріуполь зокрема, найбільш гострий характер 

мають такі:  залежність від військово-політичної обстановки, неефективність 

податкового законодавства, існуючі адміністративні бар'єри, слабка система 

державної підтримки малих підприємств. 

Відповідно до результатів дослідження програми USAID ЛЕВ (лідерство в 

економічному врядуванні) до основних труднощів розвитку бізнесу в Україні 

представники малого та середнього бізнесу віднесли: політичну нестабільність 

(51% опитаних), військові дії на сході країни, інфляцію, рівень податків 

(третина опитаних). Найбільш інтенсивна дія указаних факторів негативного 

впливу характерна для суб’єктів малого підприємництва Донецького регіону, 

які наближені до зони проведення військових дій.   Задля активізації 

підприємницької діяльності та сприяння розвитку малого бізнесу на місцевому 

рівні пропонуємо наступні заходи:  
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1. Формування інфраструктури підтримки малого бізнесу (консультаційних, 

тренінгових центрів, бізнес-інкубаторів) з наданням комплексу бухгалтерських, 

юридичних і консультаційних послуг. 

2. Створення інституційних умов, забезпечення інформаційно-методичної та 

фінансової підтримки розвитку соціального підприємництва.  

3. Забезпечення фінансової допомоги суб'єктам малого бізнесу, в тому числі 

шляхом надання кредитних гарантій через створення гарантійного фонду і 

часткової компенсації відсоткових ставок по кредитах, пов'язаних з реалізацією 

інноваційних проектів. 

4. Організація проведення конкурсу на найкращий інноваційний і 

соціальний бізнес -проект міста з виділенням грантів на фінансування проектів-

переможців за участю міської виконавчої влади та представників фінансово-

кредитних установ міста.  

5. Проведення на регулярній основі спільних «круглих столів» за участю 

керівництва великих підприємств і суб'єктів малого бізнесу для вирішення 

проблем спільного ведення бізнесу, розширення співпраці через механізми 

субконтрактингу і аутсорсингу.  

6. Організація проведення круглих столів, семінарів, конференцій за участю 

представників влади, громадськості та малого бізнесу з питань розвитку 

сприятливого регуляторного середовища, взаємин з контролюючими та 

правоохоронними органами.  

7. Повноцінний запуск системи електронної державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з переходом на заявний принцип 

державної реєстрації суб'єктів господарювання.  

8. Створення та підтримка єдиного інформаційного ресурсу для надання 

інформаційно- консультаційної допомоги суб'єктам малого бізнесу.  

У рамках дослідження проблем, пов’язаних з функціонування суб’єктів 

малого підприємництва, обґрунтовано необхідність здійснення системної 

підтримки малого бізнесу на усіх рівнях та запропоновано комплекс заходів з 

активізації підприємницької діяльності на місцевому рівні. 



419 
 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Головне управління статистики у Донецькій області [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.donetskstat.gov.ua/statinform1/activity_pidpr1.php  2. Федець І. 

Український малий та середній бізнес вимагає дерегуляції та кращого 

ставлення до себе у податковій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lev.org.ua/articles/what_do_SME_want.html   

3. Doing Business in Ukraine - World Bank Group [Еlectronic resource] – 

Retrieved  from: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine   

 

ЕКОНОМІКА 

УДК 94:061.213(477)«19/20»  

Смірнова Анастасія 

Добровольська Світлана  

(Маріуполь) 

Анастасія Смірнова 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ ТА ПРІОРИТЕТИ ВІДНОВЛЕННЯ 

ДОВКІЛЛЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ ЯК ОДНА ІЗ ПЕРЕДУМОВ 

СТАБІЛЬНОГО  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
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регіону України ще до початку військового конфлікту викликав серйозне 

занепокоєння, а в умовах військових дій екологічна ситуація, що склалася на 

сході може стати катастрофічною. Зараз на території сходу України не має 

ні однієї інфраструктурної  одиниці на яку б не вплинули військові дії. Багато 

підприємств зупинилося або працюють не на повну потужність. Саме тому 

Донбас терміново потребує відновлення довкілля для стабільного економічного 

розвитку та оздоровлення регіону. 
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За останні роки однією із найсерйозніших проблем нашого регіону та країни 

стало забруднення та негативні зміни навколишнього середовища Донбасу в 

наслідок бойових дій.  Стан довкілля Донбасу- найбільш техногенно- 

навантаженого регіону України ще до початку військового конфлікту викликав 

серйозне занепокоєння, а в умовах військових дій екологічна ситуація, що 

склалася на сході може стати катастрофічною. Військовий конфлікт негативно 

вплинув на такі екологічні складові  як  ґрунти,  ландшафти, поверхневі і 

підземні води, рослинний і тваринний світ. На території Донбасу є велика 

кількість промислових підприємств через пошкодження яких  внаслідок 

бойових дій може виникнути екологічна катастрофа.  

Метою цього дослідження є оцінка екологічної шкоди та визначення 

пріоритетів відновлення довкілля на сході України як одної  із передумов  

економічного розвитку регіону. 

У період бойових дій екологічна ситуація регіону з кожним роком 

погіршується. Останні дослідження показали, що одним із головних наслідків  

озброєного конфлікту стало хімічне забруднення. З 2014 року на сході України 

спостерігається значне підвищення рівню кадмію, свинцю, ртуті та ванадію у 

ґрунтах та водоймах. Були відзначені підвищені концентрації азоту та фосфору 

у таких річках як Сіверський Донець, Кальчик і Кальміус ,які стали наслідком 

пошкодження підприємств хімічної промисловості. Наприклад, через 

пошкодження Лисичанського нафтопереробного заводу у річку Сіверський 

Донець попала значна кількість нафтопродуктів, що у свою чергу дуже 

небезпечні для живих організмів у воді.  

     Основа економіки регіону-гірничодобувна промисловість, насамперед 

видобуток вугілля. Під час конфлікту неодноразово фіксувалися випадки 

пошкодження інфраструктури та виключення вугледобувних підприємств від 

електропостачання, а ряді випадків –до повного затоплення шахт. Затоплення 

шахт призвело до зменшення видобутку палива, а це в свою чергу вплинуло на 

виробництво чорних металів та теплову енергетику. Через те, що 

гірничодобувна промисловість на Донбасі була значно більше розвинута ніж у 
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інших регіонах, держава втратила значну кількість доходів. Але найголовніша 

небезпека полягає у тому, що деякі шахти які використовувалися для зберігання 

небезпечних і радіоактивних відходів є однією з основних причин потенційного 

забруднення внутрішніх та  поверхневих вод залізом, хлоридами, сульфатами 

та важкими металами. За наслідками багаторічних спостережень та досліджень 

затоплення шахт Донбасу було виявлено неодноразовий вихід на поверхню 

шахтних газів, погіршення якості підземних і поверхневих вод, підтоплення 

будівель, споруд і комунікацій та змінами фізико-механічних властивостей 

породного масиву під ними.  

     При переміщенні великої військової техніки, проведенні бойових 

маневрів або військових навчань, будівництві фортифікаційних споруд, 

вибухах та згоранні боєприпасів відбувається порушення поверхневого шару 

грунтів, що зменшує їх родючість та призводить до порушення ландшафтів та 

зменшення сільськогосподарських угідь. Внаслідок конфлікту на сході України 

втрачена велика частина лісових та лісозахисних насаджень. Лише за 2014 рік у 

регіоні під час конфлікту було повністю знищено 479 гектарів лісу. Це все 

стало наслідком пожеж, що виникають внаслідок вибухів боєприпасів або 

підпалів пов’язаних з тактикою ведення бойових дій.  Це призведе до 

критичного зниження лісистості в Донецькій та Луганській областях, зниження 

полезахисних, грунтозахисних, водоохоронних та рекреаційних функцій лісів.  

Із вище зазначеного можна зробити наступні висновки: військові дії 

негативно вплинули на стан грунтів, підземних і поверхневих вод, ландшафти, 

рослинний і тваринний світ. Зараз на території сходу України не має ні однієї 

інфраструктурної  одиниці на яку б не вплинули військові дії. Багато 

підприємств зупинилося або працюють не на повну потужність. У атмосферу, 

внутрішні та поверхневі води потрапляють важкі метали, радіоактивні 

речовини. Це все є причиною збільшення онкологічних та інших важких хвороб 

серед населення, що в свою чергу впливає на трудові ресурси регіону. Саме 

тому Донбас терміново потребує відновлення довкілля для стабільного 

економічного розвитку та оздоровлення регіону. 
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транзитний потенціал, глобальна економіка, перспективи, інтеграція. 

 

Економіка — наука про вміння користуватися життям якнайкраще. 

Маріуполь - місто, якому необхідно водночас і виживати і думати як 

розбудовувати майбутнє. Насамперед, треба уявити собі яким має бути 

комфортне місто, в якому молодь буде планувати своє майбутнє, потім додати 

економічного мислення та згадати, щоб з'явилося максимум благ, треба 

ефективно використовувати ресурси.  
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Актуальність теми полягає у тому, що зі змінами у соціально-політичному та 

економічному житті країни, в умовах неминучого скорочення промисловості, 

потрібно шукати шляхи, які допоможуть нашому місту – Маріуполю, вийти зі 

статусу «провінційно - тупикового» міста. А один із найважливіших ознак 

технологічного прогресу й цивілізованості – це рівень розвитку транспортної 

системи. 

Маріуполь місто заводчан, або місто біля моря? Прифронтове і тупикове 

місто або місто можливостей? Які з своїх ресурсів він використає завтра щоб 

розпочати глобальні перетворення. 

Основна мета даної роботи - знайти шляхи та способи, які зможуть 

допомогти Маріуполю війти на ринок глобальної економіки. 

Місто, біля якого проходить лінія фронту, зараз чимось нагадує півострів. 

Однак зв'язку з усією Україною він не втратив, правда логістика, вибудувана 

за кілька десятиліть, зазнала суттєвих змін. В порівнянні з довоєнним періодом, 

коли в Маріуполь приходило 68 вантажних і пасажирських потягів щодня, зараз 

рух не таке інтенсивне. Діє одна запасна колія, яка йде із Запоріжжя і має 

пропускну здатність 12 пар потягів на добу. [1]. До війни в Маріуполь ходив 

швидкісний електропоїзд Інтерсіті, зараз же електрифікованого повідомлення з 

основною України у нас немає. Також перестав функціонувати Маріупольський 

аеропорт через те, що повітряний простір над донецьким регіоном закрито. 

Єдиний шлях доставки вантажів до Маріуполя - це Азовське море. 

І автомобільна дорога з Маріуполя теж залишилася одна - вона веде на 

Одесу. Решта траси перекриті прикордонними пунктами. На всіх магістралях 

без винятку стоять блокпости. 

Транспортна проблема Маріуполя глобальна і просто розширенням чи 

поліпшенням існуючих маршрутів її не вирішити. Треба висувати умови-вимоги 

щодо вирішення проблеми на довгі роки. А саме, Маріуполю треба включатися 

в іншу транспортну гілку минаючи Київ, за рахунок цього скоротивши відстань 

і час до ЄС. Саме її треба будувати. Напрямок Е58 авто і ж/д  архіважливий, 
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якщо  Маріуполь наважиться поміняти статус провінційно-тупикового, на 

регіональній. 

Очевидні аргументи за цей напрямок: 

- від нас до ЄС менше тисячі кілометрів! Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь 

Одеса-Кишинів. Якщо будувати сучасну ж-д дорогу, тобто швидкість вище 200 

км, можна після сніданку вечеряти в ЄС (рис. 1); Китай будує новий «шовковий 

шлях» минаючи РФ, а значить з Батумі морем. Чому ми не можемо включитися 

в цей потік (із Маріуполя на Дніпро, Харків і далі)? 

- Китай будує новий «шовковий шлях» минаючи РФ, а значить з Батумі 

морем. Чому ми не можемо включитися в цей потік (із Маріуполя на Дніпро, 

Харків і далі) 

Звісно у нас є серйозний зовнішній конкурент – Росія, але Китай сьогодні  

шукає альтернативні шляхи в обхід Росії. Так з'явився південний маршрут під 

назвою "Шовковий вітер", з Казахстану через Азербайджан та Грузію і звідти по 

двох напрямках - в Туреччину або в Україну, через яку далі в Білорусь і до 

литовського порту Клайпеда на Балтиці. 

Р 

Рис.1 Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Одеса-Кишенів -Батумі морем. 
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Так з'явився південний маршрут під назвою "Шовковий вітер", з Казахстану 

через Азербайджан та Грузію і звідти по двох напрямках - в Туреччину або в 

Україну, через яку далі в Білорусь і до литовського порту Клайпеда на Балтиці. 

Учасники альтернативного маршруту чекають від Китаю інвестицій у спільні 

проекти. Задача України, як самостійної держави запропонувати нові шляхи для 

просування товарів зі Сходу на Захід. Наразі, Одеса вже долучилась до нового 

шляху. Транзитний потенціал Маріуполя в таких умовах зростає.  

За рахунок китайського інвестування можливо розбудувати якісні шляхи за 

напрямком Маріуполь-Одеса-ЄС. 

У короткостроковій перспективі завдання Маріуполя, враховуючи умови 

війни, це самостійний розвиток і диверсифікація (з метою зниження залежності) 

структури ж/д, автодоріг, електромереж, водопостачання та газотранспортної 

системи. Саме на цьому етапі (5-10 років) велике значення має розвиток 

туристичного напряму. Маріуполь-Бердянськ - ділянка для розвитку туризму. 

До нас не їде турист не тільки тому, що до Маріуполя доїхати складно, але і 

тому, що з Маріуполя до пляжу - теж не просто. Траса застаріла, не відповідає 

сучасним вимогам, потребує капітального ремонту. Наразі, римські славнозвісні 

дороги будували так, щоб експлуатувати, а, здається, наші і донині будують 

виключно, щоб постійно ремонтувати (мільярди грошей кожен рік держава 

витрачає на подолання ямковості).  

Якщо подивитись на карту ж/д США,  від Аляски до Мексики вздовж 

узбережжя можна побачити потужну мережу якісних доріг. Натомість,  у нас - 

санаторно-курортна зона - степові і зсувні дороги. Без розвитку транспортного 

сполучення на узбережжі, без сучасного, а значить швидкісного і комфортного 

переміщення туристів, ні про який розвиток Приазов'я та Маріуполя не варто 

говорити. Місто залишиться лише промзоною посилюючи свою провінційність. 

Середньострокова перспектива вимагає розвиток міжрегіональних напрямів: 

Маріуполь – Мелітополь - Одеса, Маріуполь - Дніпропетровськ, Маріуполь-

Харків. Ці напрямки повинні мати сучасні залізничні та автошляхи. Відповідно 
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до досліджень, на кожний долар, вкладений в дороги, американська економіка 

отримала від 16 до 19 доларів зростання ВВП [2]. 

Довгострокові перспективи розвитку повинні мати пріоритети щодо 

залучення до  «Шовкового шляху» (Китай-ЄС, Е58, яка є природньою, 

найкоротшою зі Сходу на Захід).  

Маріуполь може не ставити перед собою таких задач, але на яке життя 

очікує місто без залучення до глобальної економіки, в умовах неминучого 

скорочення промисловості? Перед нами вибір – чи залишимося ми на периферії  

цивілізації тупиковим містом, чи докладемо зусиль, насамперед 

інтелектуальних, до створення комфортного простору життя. 
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Abstract:  The mechanisms of interaction of organizations financing innovative 

projects and socially active citizens with the purpose of improving the quality of life 

of citizens are explored. The analysis of the participation of Mariupol residents in the 

implementation of grant programs was carried out.  

Keywords:  Grant, social activism, society, non-profit organizationst 

В Украине сейчас происходят большие перемены, развитие современной 

жизни дает все больше оснований для осознания необходимости изменений. 

Новое поколение, молодежь, имеющая  идеи и жаждущая изменить 

окружающий мир к лучшему, не всегда обладает  необходимым количеством 

ресурсов для воплощения в жизнь этих изменений.  Одним из вариантов 

получения доступа к необходимым ресурсам является использование давно 

практикуемой системы получения грантов. В переводе с английского  грант  

означает дотация, субсидия, стипендия. То есть, целевая спонсорская 

поддержка (что очень важно!) некоммерческой деятельности, направленной на 

достижение общественных благ. С помощью грантов оказывается необходимая 

поддержка проектам, которые не являются прибыльными, но играют важную 

роль в развитии общества, города или учебного заведения. Деятельность, не 

получившая адекватного финансирования со стороны государства, также может 

быть поддержана с помощью грантов. 

   Например, некоммерческие организации, существующие в стране, часто 

опираются на гранты как на основной или даже единственный источник своего 

дохода (они необходимы для оплаты помещения и техники, работы 

сотрудников). 

Для получения гранта заявитель пишет подробный план, с указанием 

расходов и сроков, а также описывает свой вклад – ту часть расходов, которые 

он возьмёт на себя или сможет получить из других источников. Заявки 

проходят этап рассмотрения в организации, выделяющей грант, и, часто, 

конкурс между заявками разных участников. В конкурсе учитывается 

весомость обоснования на получение финансирования, адекватность требуемых 

расходов, степень подготовки участника, длительность результат и др. 



428 
 

Грантополучатель отчитывается о расходах, предоставляя чеки, отчёты и 

объективные результаты (научные работы, публикации, исследования, 

статистику). Как правило, это важная и большая часть работы над заявкой. 

Примеры деятельности, оплачиваемой грантами: 

Обучение или стажировка 

Предполагает обучение или стажировку в учебном заведении в стране или за 

рубежом. Может быть рассчитан на длительный срок :1-3 года (в таком случаем 

средства выдаются частями) или на короткий : недели и месяцы. 

Финансирование может покрывать все расходы, включая дорогу, 

проживание и питание (и даже предусматривать стипендию) или только 

частично, остальное студент должен оплатить сам. 

Гранты на обучение довольно популярны среди студентов. Для стран со 

слабо развитой экономикой зачастую выделяется более щедрое 

финансирование, покрывающее все расходы. 

Проведение исследований. 

Гранты на проведения исследований предоставляются на небольшой срок 

(месяцы) и предполагают работу с коллегами из других регионов, доступ к 

ресурсам университетов и библиотек. Как правило выдаются аспирантам и 

докторам, уже работающим над исследованием или проектом и способным 

доказать необходимость научной  работы за границей или в другом регионе. 

Поездки. 

Гранты на поездки покрывают транспортные расходы для тех, кто 

приглашён на конференцию, семинар или стажировку в другой стране или 

другом регионе. 

Малобюджетные или кратковременные проекты. 

Может оплачиваться аренда помещений и аренда или покупка оборудования, 

расходные материалы, оплата приглашённых специалистов(учёных, инженеров, 

техников, переводчиков, администраторов), распространение информации о 

проекте (конференции, выставки, публикации), транспортные расходы, расходы  

на проживание и питание во время связанных с проектом поездок. Проект 
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может быть рассчитан как на поддержку единичного мероприятия 

(конференции, школы, испытания технической установки, опрос 

общественного мнение), так и на длительную поддержку исследований или 

системы мероприятий. В последнем случае, зачастую, предусматривается 

финансирование с помощью нескольких грантов или других источников. 
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Анотація: Студент не може сидіти без діла і постійно шукає чим зайняти 

свій вільний час. Якщо він не має чим зайнятися у вільний час, не організовує 

його, він може знайти відраду у негативних заняттях і звичках. Я 

досліджуватиму за допомогою анкетування декілька десятків студентів щоб 

виявити куди сучасна молодь витрачає свій час, і якими порадами їй слід 

користуватися щоб все встигнути. 

Тайм-менеджмент, студент, анкетування, вільний час, матриця 

Ейзенхауера, поради, аналіз. 

Моє дослідження націлене на студентів і на те куди вони витрачають свій 

час. Об’єктом мого дослідження є студенти Машинобудівного коледжу СумДУ 

третіх курсів різних спеціальностей. Предметом дослідження є діяльність цих 

студентів протягом усього дня. Моє дослідження допоможе відповісти на такі 

важливі питання: 

 Куди студенти витрачають свій час? 
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 Як правильно його розподілити щоб все встигнути? 

 Яка наука може дати нам важливі поради? 

Відповісти на ці питання допоможе аналіз фотографії дня кожного з 

опитаних студентів. Опитування буде проходити у формі анонімного 

анкетування. Після обробки та аналізуотриманої інформаціїми зможемо дати 

поради молоді на основі тайм-менеджменту. 

Перед початком аналіз розглянемо структуру дозвілля. Найпростішим його 

видом є відпочинок. Він призначений для відновлення витрачених під час 

роботи сил і поділяється на активний і пасивний. Пасивний відпочинок 

характеризується станом спокою, що знімає стомлення і відновлює сили. Тобто, 

не важливо чим буде зайнятий студент, аби тільки звільнитися від набутого 

напруження і емоційного стану. Пасивний відпочинок є підготовчим ступенем 

до більш складної і творчої діяльності. Активний відпочинок, навпаки, 

відтворює сили людини з перевищенням вихідного рівня. Він надає роботу 

м'язам і психічним функціям, яка не знайшла застосування в праці. До нього 

відносять спорт, фізичні й психічні вправи, туризм, ігри, перегляд кінофільмів, 

відвідування виставок, театрів, музеїв, прослуховування музики, читання, 

дружнє спілкування і тд. [1] 

Час – це матеріал з якого зроблене наше життя. В сучасному світ люди, 

особливо молодь, скаржаться на недостатню кількість вільного часу. Головною 

причиною постійного невистачання часу є неправильний розпорядок дня і 

планування свого вільного часу. У цій проблемі студентам може допомогти 

тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент - це англійське слово, яке перекладається 

як управління часом або організація часу. Це здатність ефективно 

контролювати і керувати своїм особистим часом, яка полягає в умінні 

відсортовувати важливі і першорядні справи від не надто нагальних справ; 

уміння сортувати  свої справи. Умовний контроль над часом дозволяє 

активізувати свою продуктивність таким чином, щоб отримати бажаний 

результат за коротший проміжок часу.  
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Ці знання можна використовувати в навчанні, дозвіллі, побуті. 

Розпланований вільний час студента допоможе йому все встигнути. Не тільки 

вивчити пари, а й з користю провести вільний час, а це інвестиція в його 

майбутнє. 

 Тайм-менеджмент як наука дає студентам такі поради: навчання в певні 

години більш продуктивні для вас; визначення пріоритетності завдань; 

фільтрація інформації; автоматизація рутинної роботи; концентрація на одному 

завданні; плануйте справи заздалегідь; навчіться говорити НІ тому що вас 

відволікає; чистий стіл, прибране і охайне робоче місце; відразу робити все 

якісно і не поспішати. 

Ще одним методом у тайм-менеджменті для визначення пріоритетних справ 

дня є Матриця Ейзенхауера. Її ідея полягає в тому, щоб навчитися швидко 

відрізняти важливі справи від другорядних і тих, які взагалі не вимагають 

уваги. Всі поточні і заплановані справи Ейзенхауер запропонував розбивати на 

4 категорії за принципом терміновості і важливості. Виглядає матриця як 

чотири квадрати. "Важливо - Неважливо" по горизонталі і "Терміново - не 

Терміново" по вертикалі. І поділяється на : важливі і термінові справи; важливі, 

але не термінові справи;  справи не важливі, але термінові; не важливі і не 

термінові - це ваші пожирачі часу![2] 

Нами проводилось опитування серед студентів третіх курсів різних 

спеціальностей у Машинобудівному коледжі СумДУ. Результати опитування 

були зведені в таблицю. У ній приведені данні з відповідями студентів на 

питання. Опитані студенти вказували свій вік і стать та час, який в середньому 

вони витрачають за день на різні важливі і не важливі заняття. Було опитано 23 

студенти. В результаті аналізу опитування видно, що у більшості студентів не 

вистачає часу. Хоча деякі опитувані зазначали, що вони можуть робити 

декілька справ одночасно.  Всі опитувані були приблизно одного віку: 17 років 

9 опитуваних, 18 років 14 опитуваних переважно жіночої статі. За даними 

опитування: 
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- на сон студенти витрачають - 6 годин 48 хв (найменше 4 год); для гарного 

самопочуття лікарі радять спати не менше 7 годин, це поліпшує розумові 

здібності і здоров`я; 

- на особисту гігієну - 1 год 24 хв. Дівчата більше витрачають часу ніж 

хлопці; 

- на прийом їжі - 1 год  48 хв. Харчуватися необхідно декілька разів на день, 

невеликими порціями, не швидко; 

- на навчання у стінах навчального закладу - 5 год  20 хв. Навчання вже 

сьогодні дає знання, які будуть корисні і в майбутньому; 

- на домашні справи - 1 год 48 хв. Приділяти увагу батькам дуже важливо, 

бо ти постійно на навчанні і у колі друзів, а про них деколи забуваєш; 

- на особисті захоплення - 2 год 36 хв. Відвідування гуртків у коледжі, 

вокал, спортивні секції з баскетболу та волейболу, легка атлетика, теніс, гра на 

музичних інструментах та ін; 

- підготовка до навчання - 1 год 20 хв.  

- мас медіа - 4 год (телебачення, соціальні мережі, радіо і газети та ні.) 

Найчастіше саме цей розділ забирає наш вільний час. Він відволікає нас від 

важливіших справ.  

- інше - 2 год 20 хв. До таких занять належить, наприклад, наш духовний 

розвиток, відвідування  церкви, або звички які не були вище приведені.  

Виходячи з результатів даного дослідження, ми бачимо, що розподіл справ 

допоможе організувати ефективне використання свого дня. Вважаємо за 

необхідне застерегти, що ніякі методи по "оптимізації вас" не працюватимуть, 

якщо ви не вмотивовані. А що є мотивацією? Результат. Якщо мета обрана 

правильно, то це змусить вас діяти з більшою віддачею. Якщо ваша мета - 

примха, тайм-менеджмент вам не допоможе. І останнє. Правила тайм-

менеджменту не ставлять за мету змусити вас постійно дивитися на годинник.  

Його суть - в процесі.  

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
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Додаток 1 

Таблиця 1. Данні опитування студентів третіх курсів в МКСумДУ 

№ респондента 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

Стать 
ч ч ж ч ч ч ж ч ч ч ж ч ч ж ж ж ж ж ж ж ж ж ч 

Вік 1

7 

1

8 

1

7 

1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

1

7 

1

8 

1

7 

1

8 

1

7 

1

7 

1

7 

1

8 

1

7 

1

8 

1

8 

1

8 

1

8 

1

7 

Скільки часу ви приділяєте на: 

Сон 
4 8 6 8 7 6 9 8 6 

7

,5 

8

,5 
5 8 6 7 

1

0 
5 4 8 6 5 7 7 

Справи особистої гiгiени 
1 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,3 

0

,3 
1 

0

,2 
1 2 1 1 

0

,5 

0

,5 
2 0 3 2 1 

2

,5 

1

,5 

0

,1 
1 

Прийом їжi 
2 2 

0

,5 
1 2 3 3 

0

,3 
3 

2

,5 
2 

0

,5 

7

,5 

0

,5 

0

,5 
1 1 1 

1

,5 

1

,5 

1

,1 

1

,5 
1 

Перебуванyя на навчаннi 
6 5 8 6 7 4 7 4 5 4 5 4 

4

,5 
4 5 6 

2

,6 

2

,6 
6 6 6 5 4 

Домашнi, сiмейнi справи 
2 

1

,5 
3 0 3 1 2 0 3 3 

1

,5 

0

,2 

0

,5 
1 2 

1

,5 
1 

0

,5 

1

,5 
3 3 1 1 

Особистi захоплення 
3 6 0 1 2 1 2 5 5 8 3 2 4 2 0 0 4 5 0 1 1 3 

0

,5 

Пiдготовка до навчання 
1 0 1 0 2 1 2 0 4 

0

,5 

1

,5 
0 1 

0

,5 
1 2 0 0 2 2 2 1 0 
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Масмедiя  
3 1 3 3 6 1 3 

4

,3 
5 3 2 1 3 2 3 4 3 

1

5 
5 5 

2

,5 
6 5 

Iнше… 
1 0 5 0 2 1 1 0 2 2 2 5 1 

7

,5 
4 1 

4

,3 
7 0 0 2 2 3 

Всього: 2

3 

2

4 

2

7 

2

0 

3

1 

1

8 

3

0 

2

2 

3

4 

3

3 

2

7 

1

9 

3

0 

2

4 

2

5 

2

6 

2

4 

3

7 

2

5 

2

7 

2

4 

2

7 

2

3 
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Вікторія Богданець, Лілія Левенець 

БІОПАЛИВО ЯК  АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИД ЕНЕРГІЇ  

Анотація: Альтернативне паливо – це паливо (рідке чи газове) , яке є 

заміною традиційним видам палива і яке видобувається з нетрадиційних 

джерел, згідно із Законом України. Україна не має власних запасів нафти та 

газу в промислових масштабах , тобто 75% є імпорт. Така ситуація породжує 

залежність від країн експортерів. Відомі технології виробництва палива із 

олійних технічних та харчових культур. В даній роботі мова йде про 

можливості використання біопалива, виготовленого із масляничних культур 

також наведені дані про рівень витрат і економічну ефективність різних видів 

біопалив. Вартість рослинних олій в порівнянні з нафтою досить низька, тому 

застосування таких палив є економічно вигідними .[1,54 с.] 

Ключові слова: альтернативне паливо, біопаливо, дефіцит 

нафтопродуктів, нафта та газ, відновлювані джерела енергії, енергетична 

незалежність. 

Альтернативне паливо – це паливо (рідке чи газове) , яке є заміною 

традиційним видам палива і яке видобувається з нетрадиційних джерел, згідно 

із Законом України. 

Біопаливо-це один із видів палива, яке одержують із рослинної або 

тваринної сировини, продуктів життєдіяльності людини і тварин або 

органічних промислових відходів. Найбільш часто виробляється і 

використовується біоетанол або просто етанол. Світові запаси нафти 

вичерпуються, ціни на неї зростають, і саме тому вчені займаються пошуком 

нових відновлюваних джерел енергоресурсів. Глави провідних європейських 

держав в минулому році озвучили мету, яка зачіпає і нашу країну: у найближчі 

2-3 роки біопаливо має становити 20% від усього використовуваного пального 
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в ЄС. Вчені вважають, що при проведенні правильної політики, Україна буде в 

змозі давати 50-75% всього споживаного Європою альтернативного палива, а 

рентабельність виробництва перевалить за50% [3,106 с.] 

Новаторами в цьому напрямку виступили США і Європа, що в свою чергу 

збільшує експорт біопалива з Україною в ЄС. Наша країна відома у всьому світі 

своїм «органічним потенціалом», виробники постійно перебувають у пошуках 

нової сировини для переробки. [2,82 с.] 

Традиційно в світі використовують деревину та різноманітні деревні 

відходи для виробництва твердого біопалива, а також цукровий очерет і 

кукурудзу для вироблення біоетанолу. У нашій країні є значний обсяг деревної 

продукції для виготовлення твердого біопалива для внутрішнього споживання 

та експорту. За 2016 рік внутрішній попит на альтернативне паливо в Україну 

зріс на 60-70%, експорт взагалі складно піддається оцінці: за минулий рік 

продаж твердого біопалива за кордон, за офіційними даними, склав 650-700 тис. 

тон. Проте в умовах кризи виробництво біопалива – бізнес дуже складний, тому 

що вимагає відразу великих капіталовкладень. Відповідно, українським 

підприємцям важко фінансувати його самостійно, без залучення іноземних 

інвесторів. 

Біопаливо виробляють в 20 регіонах України. І що тільки не служить 

сировинною базою для його виготовлення - починаючи від зернових і бобових 

культур і закінчуючи відходами тваринництва та птахівництва. 

Лідерами і найбільш підходящими регіонами для розвитку даного бізнесу 

вважаються Полісся і деякі райони Західної України. Головна перевага цих 

місць - доступність сировини. Основою для виробництва біопалива є ріпак і 

відходи деревопереробки. Виробляти тверде паливо вигідніше і простіше в 

регіонах, багатих лісовими насадженнями, - такими є Поліссі та масиви навколо 

Карпат. [4,55 с.] 

Переваги біопалива: 

1)Мобільність порівняно з іншими альтернативними джерелами енергії 

2)Зниження вартості 
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3)Поновлювані джерела 

4)Скорочення викидів парникових газів 

5)Економічна безпека для країн, що не володіють великими запасами 

палива 

Недоліки біопалива: 

1)Обмеження регіональної придатності 

2)Продовольча безпека 

3)Обмеження на зміну землекористування 

4)Проблеми, пов’язані з вирощування монокультури [5,46 с.] 

Ситуація, яка склалась в Україні із забезпеченням її економіки достатніми 

обсягами енергоносіїв власного видобутку, гостро ставить проблему пошуку 

альтернативних видів моторного палива. Доступним готовим джерелом 

сконцентрованої енергії є рідке біологічне паливо. З його різновидів трьома 

найбільш ефективними паливами є: біодизельне паливо, етиловий спирт та 

метиловий спирт. Біодизельне паливо є найбільш економічним з них для 

виробництва. Воно є цілком сумісним з існуючими двигунами транспортних 

засобів і комерційних паливних систем розподілу і споживання. [4,22 с.] 

Незважаючи на високі темпи зростання виробництва, ми поки що відстаємо 

від країн Європи, де валовий збір ріпаку перевищує український. 

Наразі в Україні основні інвестиції спрямовані, переважно, у галузь 

сировинної бази, оскільки іноземні та вітчизняні інвестори зацікавлені у 

збільшенні експорту насіння ріпаку, а не у переробці його на біопаливо. І тут 

слід згадати досвід Польщі, де згідно з Стратегією розвитку відновлювальної 

енергетики передбачається до 2020 року досягнути 20% частки альтернативних 

видів палива в транспорті, для чого будується 26 біопаливних заводів 

потужністю від 25 до 150 тис. т пального на рік. [6,28 с.] 

Враховуючи високі темпи будівництва нових біопаливних заводів у країнах 

Європи та їх відсутність в Україні можна очікувати, що наші 

сільськогосподарські товаровиробники стануть лише постачальниками 

рослинної сировини для іноземних виробників. 
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Однак на початковій стадії такого виробництва в кожній із країн на рівні 

державного регулювання було вжито заходів та прийнято державні програми 

підтримки, спрямовані на сприяння розвитку виробництва та споживання 

біопалива. 

На жаль, не дивлячись на вкрай складну ситуацію із забезпечення населення 

та народного господарства нафтопродуктами та природним газом, пов’язану із 

імпортом цих продуктів, розвиток біоенергетики в Україні знаходиться на 

низькому рівні. 

Україна має потужний сільськогосподарський потенціал: із загальної 

території 60,4 млн га сільськогосподарські угіддя становлять 41,8 млн га, з них 

орні землі - 32,6 млн га. Природна середня урожайність зернових культур - 26 

ц/га (більше, ніж на ґрунтах країн Європи і більшості країн світу). 

Тому абсолютно логічним є порушення питання щодо організації 

широкомасштабного виробництва біодизельного палива та його використання 

замість мінерального палива. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ – ОСНОВНА СКЛАДОВА 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Анотація: Досліджено теоретичні і практичні основи державного 

регулювання економічних процесів на сучасному етапі в Україні, що важливо в 

умовах нашої нестабільної кризової економіки. Особливу увагу звернено на 

структурну перебудову на інноваційних засадах, фінансову політику, 

промислове та сільськогосподарське виробництво, подолання явищ тінізації і 

монополізму. Обґрунтовано необхідність державного впливу на економічні 

процеси з метою посилення конкурентоспроможного реального сектору 

виробництва і покращення рівня життя населення.  

Ключові слова: державне регулювання, економіка, інновації, виробництво, 

структурна перебудова, фінанси, регіон. 

Theoretical and practical aspects of state regulation of economic processes at the 

present stage in Ukraine that is important in the conditions of our unstable crisis 

economy are investigated. Special attention is paid on restructuring on an innovative 

basis, financial policy, industrial and agricultural production, elimination of the 

phenomena of a tenization and monopolism. It is proved need of the state influence 

on economic processes for the purpose of strengthening of competitiveness of real 

sector of production and improvement of living conditions of the population.  

Key words: state regulation, economy, innovations, production, restructuring, 

finance, region. 

Держава створює умови для розвитку ринкової економіки в частині вільного 

підприємництва та конкуренції. Вона фактично стала центром, що регулює 

формування ринкового середовища, забезпечує стабільність економічного 

зростання. При цьому при збереженні основних принципів державного 

регулювання форми і методи впливу держави на економічні процеси значною 

мірою модифікувалися. 
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На початку 1990-х років французький економіст Р. Буайе обґрунтував 

вчення інституціоналізму як теорію регуляції, під якою розуміється «поєднання 

механізмів, що сприяють відтворенню цілого, з урахуванням існуючих 

економічних структур і суспільних форм». Іншими словами, ринок – 

інструмент, а держава для нього виявляється одним з найважливіших 

регуляторних факторів [1, с. 101]. Основними елементами системи державного 

регулювання економіки є: суб’єкти та об’єкти, цілі, форми і методи, механізм та 

інструменти, соціально-економічні результати (рис. 1).  

 

Рис. 1. Елементи системи державного регулювання економіки 

Джерело: складено авторами на основі [2, с. 40]. 

Завдання, що вирішуються у ході державного регулювання економіки:  

-  забезпечення стабільності економічного зростання;  

- перетворення економічної системи країни з метою підвищення 

результативності та гнучкості її інститутів;  

- захист національних інтересів у зовнішньоекономічних відносинах. 

Перелічені завдання взаємопов’язані і доповнюють одне одного в межах 

економічної політики держави [1, с. 101]. 

Економічна політика держави у своїй основі об’єктивно має план дій, 

послідовність проведення тих чи інших заходів. Тому повинен існувати 

інструмент реалізації такої політики. Інакше закони, законодавчі акти та 

інструктивні матеріали, які приймаються для її реалізації, не діятимуть. 
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Світовий досвід свідчить, що жодна держава не виходила з кризи, не маючи 

сильної влади і не застосовуючи елементів жорсткого планування 

(регулювання). 

Таким чином, основним завданням державного регулювання є розроблення 

відповідної стратегії структурно-інноваційних перетворень, яка повинна 

втілитися в адекватній промисловій політиці [3, с. 60–61]. 

Дослідження підходів учених до визначення структурної політики 

дозволило зробити висновок, що під нею мається на увазі комплекс державних 

заходів з регулювання структурних змін у національній економіці, який 

застосовується для досягнення стратегічних і тактичних цілей соціально-

економічної політики в довгостроковій перспективі [4, с. 46]. 

Одними з пріоритетів соціально-економічного реформування України 

визначено модернізацію структури національної економіки та її зростання. 

Критеріями оптимальності структури є: виробництво товарів і послуг, які 

забезпечують максимальне задоволення суспільних потреб, а також 

мінімізують витрати економічних ресурсів на їх виготовлення; сприяння 

довгостроковим темпам економічного зростання за умови узгодження 

використання ресурсів із швидкістю їх оновлення; забезпечення переходу 

економічної системи до вищого якісного стану; стимулювання максимального 

використання результатів наукового прогресу; спеціалізація країни у світовому 

поділі праці [5, с. 34]. 

Підприємство без інноваційної діяльності не конкурентоспроможне. Тому 

одним з основних напрямків економічної політики держави є створення умов 

для інноваційної діяльності підприємств і організацій, хоча її результати слабо 

перевіряються, віддалені у часі і їх поява не гарантована [6, с. 41–42]. 

Істотною проблемою також залишається «тіньова» економіка. Неврахування 

наявності «тіньової» економіки, відсутність ефективної боротьби з нею 

економічними та силовими методами призводять до некерованості 

економічними процесами, відсутності прозорого і цілеспрямованого соціально-

економічного розвитку країни. У напрямку подолання «тінізації» економіки 
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держава повинна виважено застосовувати диференційовані підходи щодо 

різних її видів. Також доцільне прийняття законодавчих актів щодо запобігання 

злочинності на ринку цінних паперів, походження стартового капіталу, 

обмеження «тінізації» економіки у сфері грошово-кредитних відносин та інше. 
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Актуальність роботи полягає в тому, що транспорт посідає одне з 

головних місць у нашому житті. Ним ми користуємося майже кожного дня, не 

залежно від того, якою є сфера нашої діяльності. Будь-хто: школяр чи студент, 

працююча людина чи пенсіонер – кожен користується громадським 

транспортом. Він є своєрідною «кровоносною системою» великого організму – 

країни, області міста. З цього випливає, що попит на транспорт є, і він досить 

великий. А там, де є попит у ринковій економіці, неодмінно з’являється 

пропозиція. 

Тобто, пропозиція транспорту також стає високою. Але не завжди 

виконується рівняння кількість = якість. А саме, стабільна та якісна робота усіх 

видів транспорту є невід’ємною умовою нормального функціонування 

економіки міста, області, країни. І проблеми, які виникають у цій сфері 

залишають відбиток у транспортній галузі, а отже і впливають на економіку 

держави в цілому. 

Враховуючи досвід провідних країн світу, які вже давно пройшли цю 

кризову стадію і знаходяться на шляху перспективного розвитку, кожен із нас в 

своєму місті не залежно від територіальних масштабів не повинен залишатися 

осторонь існуючих проблем. Оскільки, перспективність, прогресивність, 

надійність будь-якої системи залежить від населення, а в єдності ми сприяємо 

та підвищуємо рівень можливостей нашої країни конкурувати і вийти на 

міжнародний рівень. Тому, на нашу думку, питання удосконалення 

транспортних послуг в територіальному аспекті є актуальним на сьогодні. У 

зв’язку з цим виникають потреби пошуку нових шляхів у вирішенні існуючих 

проблем і вдосконалення функціонування існуючого механізму транспортних 

послуг у сьогоденні. 

Взагалі транспорт є невід’ємною  частиною нашого життя . Адже все що ми 

споживаємо поступає до нас з різних міст та країн, за допомогою різних видів 

транспорту, і це значно відрізняється від попередніх часів. Головна рухаюча 

сила в даний момент - це міжнародна торгівельна мережа. Теперішні 

торгівельні маршрути беруть початок ще з давніх часів Давнього Китаю. 



445 
 

Китайці  збудували торгівельні маршрути приблизно 10000 км і він називався 

«Великий шовковий путь». Цей маршрут котрий протягнувся між 

континентами вважався  першою світовою та міжнародною мережею. Але 

світова торгівля в ті часи була небезпечною, адже тоді тривали війни між 

державами.  Коли Христофор Колумб відкрив Америку, то вона стала однією з 

світової торгівельної імперії ,яка об’єднала народи всього світу. 

М. Маквін намагався представити щось нове , що змінить торгівлю та він 

вирішив модернізувати процес  навантаження та перевозу товару , винайшовши 

контейнера (це просто ящик , який представляє ідеальну одиницю перевозу ). 

Вони  стандартного розміру  та в любому порту світу вони підходять для суден 

та заглибних кранів. За допомогою контейнерів перевозка на  міжнародному 

торгівельному ринку стала більш дешевою. Зараз ця мережа оцінюється в 4 

триліона доларів . Кожен рік перевозять приблизно 120 млн. контейнерів. 

Вантажні судна  циркулюють між 4 000 морських портів. Більшість того що ми 

зараз купуємо в магазинах, все це привезено з інших країн  та континентів , за 

допомогою торгівельних мереж. 

Але людство продовжувало впроваджувати нові способу перевозки ,але не 

тільки товарів , а й людей. Чим і виробила саму напружену  із глобальних 

мереж. Дуже велика кількість людей які подорожують кожен день .В кожну 

хвилину 1/5 населення світу знаходиться в дорозі, вони подорожують по 

тяжким мережам залізничних та дорожніх шляхів .  

Транспорт відкрив для всього людства  цілий світ, тепер ми можемо 

потрапити туди куди ми захочемо  і коли . Але 100 років назад такого ще не 

існувало . Завдяки Форду люди побачили  і навіть могли собі придбати перші 

машини. За допомогою машин ми можемо подорожувати в любі місця. 

З’явилось багато різних доріг , приблизно 56 млн.  км доріг з’єднують  

віддалені міста , країни та навіть континенти . Можливо  проїхати 18 000 тис. 

км. Якщо вигнути всі дороги у світі в одно то вони обігнуть екватор приблизно 

1000 разів.  Зараз у світі 1 млрд. автомобілів,  1 на 7 чоловік. 

Розвиток  транспорту досяг того, що ми можемо пересуватися між містами . 
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Брати Райд сконструювали першу машину «Флайер1», яка  пролетіла 36,5 

метрів  за 12 секунд, не значне подія призвела  до  нової ери  правління 

польотів, і проводила нову мережу, яку ми сприймаємо як повинне. Тепер 

глобальна мережа допомагає нам подорожувати на різні континенти за декілька 

годин або день. За допомогою радарів ми можемо слідкувати за перельотом 

літаків , які кожен день злітають у небо, кожну секунду 500 000 людей 

знаходяться  у повітрі. Кожен рік приблизно 40 млн. літаків доставляють  3 

млрд. людей у пункти призначення . Цю повітряну систему піддержують всі 

аеропорти світу . Сучасна авіація відображає всю картину нашого прогресу  , з 

появою авіації та міжнародних рейсів  світ не просто помінявся , в ньому 

з’явились глобальні стосунки . Вся планета стала ніби одним  великим містом , 

тепер ми можемо дібратись 90%  міст мінімум за два дні . Це доказує що 

людство з’єднує всі стосунки у світі. 

Висновки. На основі проведеного дослідження транспортної галузі 

доведено, що транспортна система є значним і важливим сегментом для 

економіки країни, стабільне функціонування якого забезпечує необхідні умови 

обороноздатності, національної безпеки, цілісності держави, підвищення рівня 

життя населення.  
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Анотація:  У статті розглянуто основні аспекти сучасного стану 

відносин між Україною та ЄС, а також напрямки їх взаємодії. Зазначено 

проблеми вступу України до ЄС, можливі перспективи розвитку відносин та 

асоціації України в ЄС. 
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Abstract:  The article deals with the main aspects of the current state of relations 

between Ukraine and the EU, as well as the directions of their interaction. The 

problems of Ukraine's accession to the EU are outlined, prospects of development of 

relations and association of Ukraine in the EU are noted. 
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 На сучасному етапі ЄС є унікальним міжнародним утворенням, оскільки 

поєднує в собі ознаки міжнародної організації та держави. Європейський вибір 

відображає життєво важливі інтереси України, принаймні через те, що він став 

природним наслідком здобуття країною державної незалежності [2]. 

Явища становлення та розвитку відносин України з Європейським Союзом 

досліджувалися у працях багатьох науковців. Свої дослідження цій проблемі 

присвятили І. Бураковський, І. Грицяк, Я. Малик, Г. Перепелиця, Л. 

Прокопенко, Т. Сидорук, О. Сушко, К. Шинкарук та ряд інших. Проте дане 

питання є досить дискусійним і тому потребує більш детального вивчення. 

Метою написання статті є розгляд сучасного стану взаємовідносин України 

з Європейським союзом, проблем та перспектив їх розвитку. 

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані у 

грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як головуючої 

в ЄС, у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність 

України. Найважливішою подією у відносинах України та ЄС було підписання 
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14 червня 1994 року в Брюсселі Угоди про партнерство та співробітництво між 

ЄС та Україною (УПС) [5, с. 204].  

Нинішній етап політичного діалогу між Україною та ЄС базується на 

впровадженні Україною Стратегії інтеграції до ЄС, виконанні сторонами 

основних положень прийнятих документів.  

З 1 вересня 2017 року повністю набрала чинності глибока та всеосяжна зона 

вільної торгівлі між ЄС та Україною. Це є поштовхом для подальших 

двосторонніх торгових відносин і відкриває нові економічні можливості як для 

ЄС, так і для України.  

11 червня 2017 року набув чинності режим безвізових подорожей громадян 

України, що є власниками біометричних паспортів [1,с.1584]. 

ЄС підтримує інтеграцію України до Європейського дослідницького 

простору. Для цього було ухвалено рішення про асоціацію України із 

програмою Горизонт 2020 та додатковими дослідницькими програмами 

Євратому [4]. 

Варто виділити наступні проблеми вступу України до ЄС. Формування в 

Україні громадянського суспільства є головною з переліку вимог для 

обов’язкового виконання на шляху до вступу в ЄС як повноцінного суб’єкта 

міжнародної спільноти. Спираючись на сьогоднішнішній стан, однією з 

перешкод на шляху розбудови громадянського суспільства в Україні 

виступають суттєві прогалини в теоретичній і методологічній базах через 

недостатню досліджуваність цих елементів.  

Розглядаючи основні проблеми асоціації України в ЄС, не можна не 

наголосити на важливості утвердження демократичних цінностей і формування 

нової, європейської моделі громадянського суспільства, запровадження 

децентралізаційних процесів, що відкриває нові можливості для прямої участі 

громадян у державно-управлінських відносинах, формування прозорих 

бюджетних коштів задля чіткого контролю їх розподілення за цільовим 

призначенням відповідно до європейських стандартів [5, с.205]. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4640_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
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Зазначимо, що на шляху до поліпшення відносин влади та українського 

суспільства особливо важливою є взаємодія та злагоджена співпраця органів 

влади та інститутів громадянського суспільства. Що ж стосується 

євроінтеграційних процесів, то звичайно дана співпраця не повинна зводитися 

тільки до інформування громадян про них – навпаки, громадськість повинна 

брати безпосередню участь у реалізації поставлених завдань із цих питань. 

Лише конструктивний діалог з усіма суб’єктами громадянського суспільства, 

зокрема з вченими, науковцями, компетентними в питаннях євроінтеграції [5, 

с.210]. 

Варто відмітити, нинішній стан взаємодії органів державної влади з 

інституціями громадянського суспільства вимагає якісно нових підходів до 

формування громадської думки. Необхідно створити пряму вертикаль, що 

спростило б контроль за використанням субвенцій на соціально-економічний 

розвиток регіонів, та можна було б запровадити, крім цього, державні 

регіональні програми розвитку євроатлантичної та європейської інтеграції 

України із залученням до цього процесу іноземних фахівців та інвесторів, що, у 

свою чергу, позитивно позначилося б на розвитку регіонів та суспільства в 

цілому і зблизило Україну і Європейський Союз у багатьох питаннях, щодо 

яких населення нашої країни здебільшого не володіє достатньою інформацією 

[3, с.12]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що система 

взаємовідносин між Європейським Союзом і громадянським суспільством 

України вже дає певні позитивні напрацювання в контексті забезпечення 

демократичного та європейського розвитку держави. Європейський Союз на 

власному прикладі демонструє важливість взаємодії громадянського 

суспільства з органами влади. За рахунок розвитку правової держави можливе 

функціонування повноцінного громадянського суспільства.  

Вступ України до ЄС дозволить просунутися українському суспільству на 

наступний щабель у напрямі до утвердження європейських цінностей 

функціонування громадянського суспільства, а саме: розвиток та реалізація 
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правової держави можлива за рахунок реструктуризації законодавства, 

виконання якого має бути обов’язковим для всіх; захист порушених прав та 

свобод людини і громадянина; подолання корупційних процесів відповідно до 

міжнародно визнаних норм.  
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Анотація: Постановка проблеми: розуміння значення інвестиційних 

ресурсів для економічного розвитку країни; аналіз факторів, які впливають на 

інвестиційний клімат в Україні. 

Аналіз останніх досліджень: у рейтингу Doing Business 2017 за 

результатами 2016 року Україна піднялась на +1 пункт і посіла 80 позицію. 

Мета: розгляд шляхів покрашення інвестиційної привабливості України. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, підприємство, 

конкурентоспроможність, партнерство, капітал. 

Іноземні інвестиції – це цінності, що іноземні інвестори вкладають в об'єкти 

інвестиційної діяльності в Україні з метою одержання прибутку або досягнення 

соціального ефекту. Іноземними інвесторами є суб'єкти, які проводять 

інвестиційну діяльність на території України.  

За даними Держстату у січні-червні 2017 року в економіку України 

іноземними інвесторами з 75 країн світу вкладено 711,2 млн.дол. США прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу)(Рис.1).[1,] 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) в економіку України на 01.07.2017 року становив 

38981,5 млн.дол. США*(Рис.2). 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 

Станом на 01.07.2017 найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій 

були спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та 

страхову діяльність – 26,4%  та підприємств промисловості – 26,7 %. 

До основних країн-інвесторів належать Кіпр –25,5 %, Нідерланди – 16,2%, 

Російська Федерація – 11,4%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,5%, 

Віргінські Острови (Брит.) -4,3%, і Швейцарія – 3,9%.  

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння 

капітальних інвестицій, у січні-червні 2017 року залишаються: промисловість – 

33,2%, будівництво – 13,9%, сільське, лісове та рибне господарство – 16,1%, 

інформація та телекомунікації – 5,0%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,7%, транспорт, складське 
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господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 7,7%, державне управління й 

оборона;обов`язкове соціальне страхування – 3,5%(Рис.3). 

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 6,8 відсотка 

капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів становила 1,5 

відсотка усіх капіталовкладень, частка коштів населення на будівництво житла 

– 8,9 відсотка. Інші джерела фінансування становлять 3,3 відсотка.(Рис.4). 

Отже, Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не 

знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове 

господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій 

відголос в Україні. 

У рейтингу Doing Business 2017 за результатами 2016 року Україна 

піднялась на +1 пункт і посіла 80 позицію. У порівнянні із 2016 роком, Україна 

покращила свої позиції за такими показниками, як: створення підприємств -

 з 24-го до 20-го місця; підключення до електромереж - із 140-го до 130-

го місця; захист міноритарних інвесторів - із 101-го до 70-го місця; 

забезпечення виконання контрактів – з 93 до 81 місця. 

Так, на поліпшення показників вплинуло проведення структурних реформ в 

Україні, що допомогло країні впоратися з борговим навантаженням і поліпшити 

позиції на зовнішніх ринках. 

Однією з проблем надходження інвестицій, зокрема європейських, на 

територію держави є географічне положення, адже спостерігається сильна 

конкуренція з боку Польщі, Угорщини, Чехії, країн Балтії тощо. Всі вони 

розташовані набагато ближче до територіальних меж ЄС і визначаються так 

званим «культурним спорідненням». Усунути ці проблеми можна лише 

покращенням інвестиційної привабливості. Низький рівень інвестиційної 

активності зумовлюється низкою проблем, які впливають на інвестиційну 

привабливість. Серед основних причин слід зазначити: 

 • наявність суттєвих ризиків на валютному ринку, складне становище 

банківської системи країни, обмеженість доступу до фінансових ресурсів;  
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• зниження міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств, 

низька якість продукції, яка не відповідає європейським стандартам;  

• досить вузький діапазон сфер інвестування й обтяжлива процедура 

оформлення документації та складність системи оподаткування; 

• наявність вагомих проблем у законодавчій базі щодо інвестування та 

відсутність гарантій щодо захисту прав інвесторів, відсутність прозорості у 

відборі та укладанні договорів між інвестором та державою. 

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на 

сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для 

підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного 

клімату й формування основи збереження та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено: 

1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку 

державно-приватного партнерства.  

2. На території України до іноземних інвесторів застосовується 

національний режим інвестиційної діяльності. Іноземні інвестиції в Україні не 

підлягають націоналізації.  

3. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 

16.03.2000 № 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про 

порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними 

особами. 

4. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди 

про сприяння та взаємний захист інвестицій з  більше ніж 70 країнами світу. 

5. З метою спрощення порядку залучення іноземних інвестицій та 

унеможливлення прояв ознак корупції при їх державній реєстрації 31.05.2016 

прийнято Закон України № 1390-VIII "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної 

реєстрації іноземних інвестицій". 
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6. 23.05.2017 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів 

для залучення іноземних інвестицій».  

Основними перешкодами для інвесторів залишаються відсутність гарантій 

прав власності, нестабільне податкове законодавство, значний корупційний 

тиск і валютні обмеження.  

Для України потреба в залученні іноземних коштів визначається передусім 

таким ознаками, як:  

• надзвичайна низька інвестиційна активність власних товаровиробників, на 

яких вплинули затяжна економічна криза, стагнації виробництва, значні 

стрибки рівня інфляції;  

• необхідність виробничої модернізації технічної та технологічної бази, всієї 

інфраструктури загалом шляхом упровадження нових технологій, 

використовуючи досвід країн ЄС;  

• необхідність модернізації та диверсифікації всіх сфер виробництва та 

забезпечення їх рівноваги на ринках;  

• забезпечення можливості ефективного довгострокового вкладення 

фінансових ресурсів у розвиток підприємств та ефективного державного 

регулювання інвестиційними вкладеннями.  

Висновок: незважаючи на суттєві проблеми у створенні сприятливого 

інвестиційного клімату, доречно відзначити, що Україна повільно, але впевнено 

просувається вперед до інтегрованого суспільства, що повинно забезпечити 

приплив нових іноземних інвестицій. Покращити інвестиційний клімат можна, 

сконцентрувавши наявні ресурси в пріоритетних галузях виробництва 

економіки з подальшим їх перетворенням в інвестиції; вкладаючи інвестиції в 

людський потенціал, підвищуючи кількість кваліфікованих працівників, що 

призведе до економічного зростання; надаючи фінансування на більший термін 

з менш жорсткими умовами; поліпшуючи діловий клімат, оздоровлюючи 

довкілля; спрощуючи систему оподаткування, реєстрації та ліцензування, 

надаючи податкові пільги, передаючи державні замовлення «молодим» 



455 
 

підприємствам, забезпечуючи фінансову підтримку; розробляючи регіональні 

плани підвищення інвестиційної привабливості всіх областей країни шляхом 

попереднього дослідженням їх інвестиційного середовища; створюючи 

відповідні законодавчі акти стосовно зниження корумпованості органів 

державного та місцевого самоврядування та інших дискримінацій щодо 

інвесторів; підвищуючи прозорість укладання договорів між інвесторами та 

державою, забезпечуючи надійність та справедливість розподілу вкладів 

інвесторів. Таким чином, реалізація відповідних заходів дасть змогу ліквідувати 

низку ризиків, пожвавити національну економіку та вийти на міжнародні ринки 

збуту. 
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Рисунок 1- Вкладені прямі інвестиції 

Вкладено прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу)

5,9 6,0
5,3 5,5

2,5

3,8
4,4

0,7

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

сі
че

нь
-ч

ер
ве

нь
 2

01
7

млрд.дол.США

http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_2_2017ua/37.pdf
http://pidruchniki.com/12991010/finansi/inozemni_investitsiyi_zaluchennya_vikoristannya_ukrayini
http://pidruchniki.com/12991010/finansi/inozemni_investitsiyi_zaluchennya_vikoristannya_ukrayini
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:%20inozemni-investitsiji-v-ukrajinskij-ekonomitsi&%20catid=%208&Itemid=350
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:%20inozemni-investitsiji-v-ukrajinskij-ekonomitsi&%20catid=%208&Itemid=350
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=406e7b4c-b2a1-40ec-811e-30464ad564e3
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=406e7b4c-b2a1-40ec-811e-30464ad564e3


456 
 

 

Рисунок 2-  Обсяг прямих іноземних інветицій 

 

 

Рисунок 3 – Розподіл освоєних капітальних інвестицій за сферами 

економічної діяльності 

 

 

Рисунок 4 – Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування 
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Сьогодні Україна переживає складний, кризовий період та має ряд 

соціально-економічних проблем. Серед найпоширеніших: бідність, постійне 

зниження індексу економічної свободи, корумпованість владних структур, 

нестабільну політичну ситуацію, низький рівень заробітної плати. Існує в 

Україні також ряд проблем, пов’язаних із зайнятістю населення та пенсійним 

забезпеченням. Фактично сьогодні можна говорити про глибоку системну 

кризу нашої держави. [1, с. 68] 

Головні проблеми сучасної регіональної політики України такі: формування 

регіональної соціально-економічної політики на засадах програм розвитку 

території з орієнтацією на конкурентоспроможність продукції та максимальну 

зайнятість населення; конкретизація пріоритетів та економічної доцільності 

формування в окремих регіонах держави вільних економічних зон; економічні і 

правові механізми забезпечення розвитку регіонів. Занепокоєність викликає й 

та обставина, що внаслідок погіршення інтеграційних зв'язків намітилася 

тенденція визначення розміру споживання не величиною доходів, а кількістю 
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продуктів, що вироблялися в регіоні. Це гостро ставить проблему 

міжрегіональних переміщень продовольства і сировини. Насамперед - 

продукції тваринництва та окремих видів продукції рослинництва. 

  Однією з основних регіональних проблем фахівці визначають 

гіперконцентрацію продуктивних сил у високо індустріальних та високо 

урбанізованих районах, яка тягне за собою низку інших не менш вагомих 

проблем та питань. Тут слід зазначити, що проблеми економічні не існують 

самі по собі, вони обов'язково спричиняють утворення демографічних, 

екологічних, фінансових та багатьох інших ускладнень.  

Так регіональні проблеми економічного розвитку включають: 

 наявність значної частки найбільш енергомістких галузей незважаючи на 

обмеженість ресурсів, запити ринку та інноваційно-технологічні досягнення; 

 відсутність державної підтримки наукомістких, технологічно розвинутих 

галузей, низький рівень впровадження та використання дружніх до людини 

технологій; 

 великі розриви та диспропорції між рівнями соціально-економічного 

розвитку регіонів України; 

 проблеми розвитку машинобудівного комплексу, конкурентоздатний 

рівень лише деяких його галузей; 

 несприятливість зовнішньоекономічної та геополітичної ситуації; 

 несприятлива структура експорту та імпорту. [2, с. 26] 

Існують також проблеми використання природно-ресурсного потенціалу, 

техногенні та екологічні проблеми. Вкрай необхідною стала еколого- 

географічна діагностика території, її районування та аналіз окремих 

регіональних проектів або програм з метою забезпечення здорових умов 

життєдіяльності населення, завдяки зменшенню дії антропогенних факторів та 

гранично допустимих меж концентрації вмісту шкідливих речовин в 

середовищі існування, підвищення комплексності й ефективності використання 

природних ресурсів регіону, впровадження безвідходних технологій, створення 

і збереження чистого та здорового міського середовища. [2 с. 28] 
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Відсутність економічної підтримки українського села призводить до 

депопуляційних процесів у сільській місцевості. Регіони України відчувають 

потреби в заходах, які б сприяли народжуваності населення, необхідний аналіз 

структури зайнятості. Існує невідповідність чисельності та кваліфікації 

трудових ресурсів кількості робочих місць. Окремою проблемою є міграційні 

процеси, їх інтенсивність, причини й напрями. Приділення належної уваги 

згаданим демографічним проблемам стане запорукою відтворення генофонду 

українського народу, забезпечить вирівнювання соціального розвитку регіонів 

незалежно від спеціалізації людської діяльності. [2, с. 26] 

Існування глибоких диспропорцій у соціально-економічному та культурно-

духовному розвитку регіонів України ускладнює проведення ефективної 

політики соціально-економічних перетворень, гальмує формування 

внутрішнього ринку товарів і послуг, загострює регіональні кризи, підвищує 

дезінтеграцію національної економіки та диференціацію соціуму. 

Регіональному соціально-економічному розвитку України властива ціла 

низка демографічних проблем: природне скорочення населення, , зменшення 

кількості шлюбів та збільшення розлучень, міграційний відплив населення, 

абсолютне зменшення чисельності населення, погіршення якості трудових 

ресурсів, безробіття, загострення ситуації на ринку праці, нераціональний 

розподіл трудових ресурсів. Зберігається тенденція низького рівня 

використання даних аналізу специфіки просторової диференціації 

демографічних процесів, оцінки наявних систем розселення та розміщення 

об'єктів соціальної інфраструктури, сумарного впливу цих факторів на окремі 

аспекти соціально-економічного розвитку регіонів.[4] 

Сьогодні ефективна регіональна політика стимулювання розвитку регіонів 

неможлива без перерозподілу (прямого чи непрямого) ресурсів і прав між 

"багатими" і "бідними" регіонами. Такий перерозподіл має відбуватися як 

централізовано, так і за допомогою спеціально розроблених механізмів у 

регіонах. [3, с. 145] 

Україні необхідна регіональна соціально-економічна політика, яка б, 
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стримуючи монополію бізнес-еліти, була здатною вирішувати нагальні питання 

кожного з регіонів. У процесі реалізації соціально-економічної регіональної 

політики варто використати й інші позитивні напрацювання, як українські, так і 

світові. Тут мова йде про кластери( об'єднання окремих елементів у єдине ціле 

для виконання певної функції або реалізації певної мети), оскільки, крім 

існуючих будівельного і швейного кластерів та кластеру зеленого туризму, в 

Україні можуть діяти й інші потужні кластери, як наприклад кластер чорної 

металургії. Цей кластер практично вже сформований, але офіційно не визнаний. 

Він охоплює Донецьку, Дніпровську, Запорізьку й Луганську обл., оскільки 

основні потужності металургійних підприємств розташовані біля основних 

родовищ сировини (залізної руди, коксівного вугілля). Крім металургійних 

заводів, у цей кластер входять машинобудівні підприємства, які виробляють 

устаткування для металургійних заводів і шахт, а також транспортна мережа. 

Окремі вчені стверджують наявність інших кластерів в Україні. Зокрема, В. 

Марчок доводить, що у західних областях розташовані кластери нафтохімії і 

лісопромислового комплексу, а в Харкові розташований кластер сільського 

машинобудування. Крім того, функціонують південні промислові регіони, які 

сформовані на базі портів і суднобудівних підприємств. 

Питанням вирішення проблем розвитку регіонів присвячена стратегічна 

програма соціально-економічного розвитку України "шляхом європейської 

інтеграції", яка розрахована на період до 2015 р. У розділі "Здійснення активної 

державної регіональної політики" розглянуто питання зміцнення потенціалу 

розвитку регіонів та їхньої конкурентоспроможності. 

Отже, активна державна регіональна соціально-економічна політика 

покликана сприяти мобілізації всіх регіональних ресурсів для забезпечення 

економічного зростання й поглиблення структури економічних трансформацій 

у державі, зміцненню демократичних основ розвитку українського суспільства. 

[3. с. 225] 

За оцінками експертів, в останній період обсяг товарообміну між регіонами 

значно знизився. Отже, одним із пріоритетних напрямів цілеспрямованої 
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державної регіональної соціально-економічної політики має бути зміцнення 

єдності економічного простору, розширення та поглиблення міжрегіональних 

економічних зв'язків, розвиток внутрішніх товарних ринків, що сприятиме 

зміцненню економічного потенціалу регіонів. 

Для реалізації цих пріоритетів у соціально-економічному розвитку регіонів 

необхідно посилити державне управління регіональним розвитком та 

забезпечити місцеве самоврядування. Це вимагає зростання децентралізації 

управління соціальним розвитком і активного переходу до регіонального та 

місцевого самоврядування.  
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Анотація: Інфляція - це явище, яке охоплює економіку всієї країни та 

впливає на життя кожної людини. Вона полягає в тому, що гроші 

знецінюються і ціни ростуть. Інфляцію країни поділяють на природну, повзучу, 

галопуючу та гіперінфляцію. 

В даній роботі розглядається вплив інфляції на економіку України і, як 

наслідок, на добробут українців та наведена спроба аналізу впливу інфляції на 

купівельну спроможність та добробут громадян за останні 2 роки. 

Небезпека інфляції полягає в тому, що вона приводить до таких 

негативних наслідків як падіння реальних доходів, зниження купівельної 

спроможності громадян, знецінення заощаджень, перерозподіл доходів від 

однієї категорії громадян до іншої, зниження ефективності національної 

економіки. 

 Ключові слова: інфляція, рівень цін, гіперінфляція, рівень добробуту, 

грошова емісія, купівельна спроможність, валютний курс, знецінення грошей, 

доходи громадян, платоспроможний попит. 

Інфляція - це знецінення грошей, яке супроводжується зростанням цін на 

товари на послуги. Формами інфляції є зростання цін товарів, поглиблення 

товарного дефіциту, дефіцит державного бюджету, падіння валютного курсу 

національної грошової одиниці і як результат – зниження купівельної 

спроможності грошей. 

Інфляційні процеси розвиваються в декілька стадій. Ці стадії відрізняються 

співвідношенням темпів зростання грошової маси і темпів знецінення грошової 

одиниці. До причин інфляції відносять: 

- надмірну емісію грошей, яка викликає диспропорцію між 

товарною і грошовою масами; 

- скорочення товарообміну внаслідок скорочення виробництва 

в періоди економічного спаду; 

- прискорення грошового обігу, наприклад, широке 

впровадження системи безготівкових розрахунків; 
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- пожвавлення кредитних операцій, що приводить до 

збільшення безготівкового грошового обігу; 

- збільшення попиту, яке може бути викликане зростанням 

заробітних плат, яке не супроводжується зростання продуктивності 

праці. [2, ст.54] 

У період 1993—1995 рр. Україна пройшла крізь період гіперінфляції . В 

1992 році найвищим номіналом була купюра в 100 купонокарбованців. До 

1995 року найбільшим номіналом став мільйон купонокарбованців. В 1992 

році новий український карбованець обмінювався на колишній радянський 

рубль за курсом один до одного. В 1996 році, в період переходу від 

купонокарбованця до гривні, обмінний курс становив 100000 

купонокарбованців за одну гривню. Знецінення купонокарбованців за період 

їх обігу становив приблизно 140% в місяць. Показники рівнів інфляції за 

період з 1992 по 2001 роки наведені в таблиці 1. 

Табл. 1. Показники рівнів інфляції в Україні [1, ст.62] 
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Наслідки, причиною яких стає інфляція, різноманітні та неодноспрямовані. 

Інфляція приводить до відчутних наслідків у багатьох сферах суспільного 

життя, насамперед у соціальній та економічній. 

Наслідки інфляції в соціальній сфері: 

- перерозподіл доходів між найманими працівниками і 

підприємцями на користь останніх. Зростання цін сприяє зростанню 

прибутків підприємців і зменшує реальні доходи працівників; 

- погіршення матеріального становища осіб з фіксованими 

доходами: службовців державних установ, студентів, пенсіонерів; 

- знецінення заощаджень; 
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- загострення соціальних  суперечностей, відсутність 

перспектив, нестабільність. 

Наслідки інфляції в економічній сфері: 

- наростаюча диспропорція розвитку суспільного виробництва; 

- скорочення платоспроможного попиту; 

- звуження ринків збуту; 

- скорочення обсягів виробництва; 

- порушення фінансово-кредитного механізму; 

- поширення бартерних операцій; 

- падіння  курсу національної валюти. [2, ст.25] 

Найбільш руйнівними є наслідки гіперінфляції, які порушують пропорції 

функціонування різних галузей економіки, виробництва і споживання, 

приводять до активізації бартера, створюють суттєві проблеми для 

урегулювання товарно-грошового обігу. Гіперінфляція є ознакою, зазвичай, 

політичної, економічної та соціальної напруженості в суспільстві. Долати 

наслідки гіперінфляції надзвичайно складно. Одним з виходів є грошова 

реформа. [3, ст.36] 

Ми провели аналіз впливу інфляції на купівельну спроможність мешканців 

міста Суми. 

 За результатами опитування більшість респондентів, а саме 90% (45 з 50 

опитуваних)  відчули суттєве зростання цін впродовж останнього року.  

30% респондентів (15 осіб) відчувають неспроможність купувати звичайний 

набір  продуктів  харчування. Менш доступними для опитуваних осіб та їх 

домогосподарств стали такі продукти харчування як сало, м`ясо, риба, тверді 

сири.   Для 20% респондентів (10 осіб) обидві категорії товарів стали менш 

доступними. 50% респондентів (25 осіб) обмежили себе у придбанні 

промислових товарів, такі показники  пояснюється тим, що продукти 

харчування є товаром першої необхідності і людині  важко суттєво скоротити їх  

споживання. 
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Більшість респондентів зазначили, що такі категорії товарів харчування як 

м`ясо, риба, тверді сири. стали для них менш доступними по причині зростання 

цін.  Це пов’язано з ростом цін на м’ясо, яке зумовлене зростанням собівартості 

виробництва – підвищення цін на комбікорми, тарифів на енергоносії та 

підвищенням зарплат до конкуренто спроможної ціни.  

Із аналізу ситуації витікає, що заморожування зарплат, пенсій і інших 

соціальних виплатів  не тільки призводить до падіння рівня життя і росту 

бідності, але й  перешкоджає формуванню платоспроможного попиту. Ці 

процеси мають негативні наслідки, адже саме платоспроможний попит здатний 

стимулювати економічне пожвавлення і зростання національної економіки. 
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,діяльність , Європа,потенціал 

Abstract: This article examines the perspective directions of Ukraine's foreign 

economic activity and the level of Ukrainian trade and economic potential at present. 

Key words: Economy, Ukraine, Ukraine and the world, development, resources, 

activity, Europe, potential 

Я вважаю , що на сучасному етапі розвитку України було б надзвичайно 

доцільно вивчати перспективні напрямки зовнішньоекономічної діяльності 

України , тому що наша країна дуже багата на різноманітні ресурси , тому ми 

відіграєм значну роль у світовому господарюванні.  

Наша країна багата на винахідливих спеціалістів у яких є безліч ідей , що у 

майбутньому можуть привести Україну на новий рівень економічного 

становища.  

Україна виступає на міжнародній арені з позицій великої європейської 

держави, яка має чималий потенціал саморозвитку. 

 Наша держава домагається взаємовигідного, рівноправного партнерства в 

двосторонніх відносинах, активно виступаючи проти всяких спроб 

дискримінації і тиску. 

Ця тема є дійсно важливою , тому я б хотіла її більш детальніше розібратина 

основі тих науковців, що досліджували її до мене ,а саме : Кармінська-

Бєлоброва М. В. , Санду В. М., Галушка Є. О. та ін.науковці. [2] 

Важливі напрямки зовнішньоекономічної політики та діяльності України: 

• захист національних економічних інтересів; 

• захист інтересів національного товаровиробника на зовнішніх ринках; 

• вдосконалення структури зовнішньої торгівлі; 

• національне державне регулювання, стимулювання експорту і контроль 

імпорту; 

• протидія товарній експансії і агресії; 

• протидія демпінгу з боку зарубіжних товаровиробників; 

• раціональне використання транзитних можливостей країни; 

• стимулювання розвитку виробництва, імпорт замінних товарів і 
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технологій; 

• посилення державного контролю і регулювання зовнішньоекономічних 

відносин регіонів і суб'єктів господарювання.[1] 

Стан зовнішнього сектору економіки України припадає на період, коли 

світові ринки не тільки сформувалися, але й поділені між основними суб'єктами 

світової господарської діяльності. За цих умов країні непросто знайти свою 

ринкову нішу й посісти гідне місце у світовому економічному співтоваристві. 

Визначаючи зовнішньоекономічну стратегію, Україна має виходити з двох 

найважливіших реалій : 

• з потреб і тенденцій розвитку міжнародної економіки; 

• з рівня розвитку й структури національної економіки. 

Нині посилюється тенденція до створення й подальшого розвитку високо-

інтегрованих економічних просторів, які об'єднують країни, близькі за 

географічним положенням, рівнем економічного та культурного розвитку. 

Таких потужних інтеграційних груп у світі сьогодні три: Європейський Союз 

(ЄС), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА) та угруповання 

країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.  

Україна повинна зважати на наявність цих інтеграційних угруповань, 

враховувати особливості зовнішньоекономічної політики країн-учасниць таких 

центрів. Формування багатофункціональної моделі зовнішньої економіки 

України не обмежується визначенням завдань і місця країни у 

взаємовідносинах з цими інтеграційними угрупованнями.  

Важливим зовнішнім чинником становлення такої моделі є співробітництво 

з країнами СНД. 

Вирішення питання про входження до міжнародної економіки потребує від 

України чіткого визначення стратегічних і тактичних цілей 

зовнішньоекономічної політики. З огляду на економічну і політичну ситуацію, 

що склалася у світі, стратегічні цілі формування зовнішнього сектору 

економіки України визначаються як орієнтація країни на подальше 

багатовекторне співробітництво з країнами СНД, а також на європейські 
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інтеграційні структури, які розвиваються на основі ЄС. [3, с. 174] 

Таким чином, до першочергових завдань належать: 

• набуття Україною членства в СОТ (5 лютого 2008 року у Женеві відбулося 

засідання Генеральної Ради СОТ, на якому було підписано Протокол про вступ 

України до СОТ); 

• набуття Україною членства в ЄС та НАТО ; 

• ефективніше використання потенціалу взаємозв'язків України з 

розвиненими країнами світу; 

• поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. 

Одночасно у складному становищі опиняться: 

• виробники сільськогосподарської продукції та сільське господарство в 

цілому. Не зважаючи на те, що деякі продукти харчування будуть мати попит 

на ринках європейських держав, зокрема пшениця, соняшник тощо, інші 

продукти не зможуть бути реалізованими. В першу чергу, це стосується цукру 

та молочних продуктів, кількість яких буде мати обмежене використання. 

Ситуація ускладниться зростанням цін на ці продукти, ліквідацією державного 

захисту виробників цих продуктів; 

• малі сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, якщо 

вони не зможуть адаптуватися до більш високих стандартів стосовно якості 

продуктів та їх екологічного захисту. 

Використання потенціалу взаємозв'язків України з розвиненими країнами 

світу має підпорядковуватися ідеї європейської інтеграції, використанню таких 

її форм та методів, які забезпечать повніше й ефективніше використання 

потенціалу взаємозв'язків України з розвиненими країнами світу, особливо в 

трансформації технологій, залученні прямих інвестицій, запровадженні 

сучасних систем менеджменту та маркетингу. Слід суттєво активізувати 

зовнішньоекономічні зв'язки з іншими країнами Центральної та Південно-

Східної Європи, для яких Україна може стати перспективним і привабливим 

партнером, зокрема щодо транзитних перевезень, агропромислового 

виробництва, машинобудування, рекреаційно-туристичної сфери тощо. 
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Поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. 

Процеси інтернаціоналізації та глобалізації господарського життя, відкритий 

характер економіки України зумовлюють необхідність продовження і 

поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інституціями на 

усталених принципах міжнародного права, поваги до взаємних інтересів і 

позицій.  

Регульований з боку держави процес відкриття вітчизняного ринку. Для 

повноцінного входження України до світового господарства потрібний 

регульований з боку держави процес відкриття вітчизняного ринку, доповнений 

цілеспрямованою політикою захисту вітчизняних виробників і споживачів та 

наближення до світових норм і стандартів. Ключове завдання 

зовнішньоекономічної стратегії - забезпечення відповідно до світових 

стандартів та критеріїв оптимальних параметрів відкритості української 

економіки, дотримання яких сприятиме економічній безпеці держави, 

забезпечуватиме тісніше поєднання внутрішньої та зовнішньої економічної 

політики.[4] 

Інтеграція України у світові економічні структури потребує певного часу і 

відбуватиметься в міру формування внутрішніх і зовнішніх передумов. 

Основними з них є: 

• розвиток власних галузей, що мають конкурентні переваги у світовій 

економіці; 

• створення могутнього внутрішнього ринку — основи для завоювання 

міжнародних ринків і закріплення на них; 

• забезпечення фінансової стабільності, розвитку підприємництва та 

сприятливого інвестиційного клімату; 

• досягнення повної конвертованості національної грошової одиниці; 

• постійна гармонізація національного зовнішньоекономічного 

законодавства з вимогами і нормами СОТ. 

 Отже, головне завдання української держави сьогодні - визначити нові 

напрями, форми, засоби та етапи реалізації зовнішньоекономічної стратегії. 
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Реструктуризація народного господарства країни має бути здійснена з 

урахуванням внутрішніх можливостей і зовнішніх факторів для того, щоб, 

використавши існуючі та розкривши потенційні конкурентні переваги 

національної економіки, сприяти реалізації національних економічних 

інтересів, зростанню добробуту народу. 
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вихід компанії на зовнішній ринок розглядається як спосіб розширення ринків 

збуту та підвищення ефективності ключових передумов виробництва. 

 Annotation: One of the key prerequisites for the development of any enterprise is 

the availability of markets for their products. In the times of globalization, the 

company's exit into the external market is seen as a way of expanding sales markets 

and improving the efficiency of key production prerequisites. 

Ключові слова:  Експорт, товари, дохід , співробітництво з ЄС 

Export ,goods, income , revenue, cooperation with EU (European Union ) 

 За обсягами експорту Вінницька область у 2016 році зайняла третє місце 

після Київської та Львівської областей. Обсяг експортних поставок товарів 

підприємствами регіону склав 983 млн. дол. США. Ще майже 65 млн. дол. 

США склав експорт послуг з регіону. Коефіцієнт покриття експорту імпортом 

(товарів і послуг) Вінницької області становить 3,3, що є найкращим 

показником в державі і вище за аналогічний показник по Україні. Обсяги 

експорту в розрахунку на 1 особу у Вінницькій області склали 607,9 дол. США. 

Водночас, цей показник є вдвічі нижчим у порівнянні з середнім показником по 

Україні. Обсяги експорту товарів за 6 місяців 2017 року становили 587,3 млн. 

дол. США, а імпорту – 155,0 млн. дол. США періодом 2016 року обсяги 

експорту збільшилися на 53,2%, а імпорту на 16,3%. Баланс зовнішньої торгівлі 

області стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 432,3 млн. 

дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3,88, що краще за 

аналогічний показник 2016 року. У цілому, протягом січня-червня 2017 року 

спостерігається достатньо значне збільшення обсягів поставок товарів з регіону 

на зовнішні ринки, що відображає всеукраїнську тенденцію. 

На сьогоднішній день Вінницькою областю реалізується 11 Угод про 

науково- технічне та культурне співробітництво із регіонами Республіки 

торговельно-економічне, Польща, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, 

Румунії, Чеської Республіки та ін. На рівні громад діє понад 200 Угод про 

співробітництво[2, с. 133]. 
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Суб’єкти господарювання Вінницької області здійснювали 

зовнішньоторговельні операції з партнерами із 137 країн світу. Важливим 

фактором, який сприяв активізації експортних поставок у 2017 році, стала 

реалізація положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи 

положення Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. 

Протягом I півріччя 2017 року основними країнами експорту продукції 

підприємств Вінницької області були Індія, Польща, Іспанія, Туреччина, 

Білорусь, Єгипет, Китай, та Італія – на ці країни припала половина товарів, 

поставлених на світовий ринок з регіону. Експорт послуг переважно 

здійснювався до 3-х країн, на які припало 54,6% від усіх операцій: Ізраїль, 

Ґібралтар та Багамські Острови 

У порівнянні з показниками І півріччя 2016 року зменшилася питома вага 

поставок до Росії, а на перше місце за обсягами експорту замість Польщі 

вийшла Індія. Крім того, до п’ятірки основних країн експорту потрапили 

Іспанія та Туреччина. 

 Основу товарної структури зовнішньої торгівлі складають жири та олії 

тваринного або рослинного походження, готові харчові продукти, продукція 

рослинного походження та деревина та вироби з неї. Менш вагома частка 

належить поставкам продукції тваринництва, текстильних матеріалів та 

виробів, мінеральним продуктам.  

 У 2017 році експорт товарів з області перевищив імпорт на чверть мільярда 

доларів США. Переважно вивозили за кордон сільськогосподарську продукцію, 

деревину і текстиль. Такі дані оприлюднив відділ комунікацій ГУ ДФС у 

Вінницькій області з посиланням на Вінницьку митницю. За результатами 

зовнішньоекономічної діяльності за 2017 рік сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами є позитивним. Обсяги експортних операцій склали 716,7 млн. доларів 

США (61% від загального товарообігу), імпортних – 464,9 млн. доларів США. 

Загальний товарообіг збільшився на 27% (1 млрд. 181,7 млн. доларів США, за 

2016 рік – 932,4 млн. доларів США) [1, c. 76]. У минулому році найбільше за 

вартісним показником експортували:  
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 продовольчі товари та продукцію сільського господарства (70,3%); 

 деревину та целюлозно-паперові вироби (12,5%); 

 текстиль, текстильні вироби, взуття (4,3%); 

 мінеральні продукти (3,6%). 

Збільшилися й обсяги імпорту: на 27% за ваговим показником, на 34% за 

вартісним показником. Серед країн світу, з якими вітчизняні суб`єкти 

господарювання проводили зовнішньоекономічні операції, лідирують Польща, 

Німеччина, Білорусь та Італія [3]. 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-

жовтень 2017 року експорт окремих видів продукції харчової і переробної 

промисловості області становить 464,7 млн. дол. США, що на 40,9% більше ніж 

за відповідний період 2016 року. 

Збільшено експорт яловичини на 38,7%, молока і молочних продуктів – на 

18,5%, масла вершкового та інших молочних жирів – на 70,1%, сирів – на 9,4%, 

круп зернових на 64%, олії соняшникової – на 41,1%, цукру – на 49,9%, хліба та 

кондитерських виробів – в 9 р., горілки – на 16,9%. 

В порівнянні до січня-жовтня 2016 року почали експортуватись: м’ясо 

дрібної рогатої худоби (козлятина та баранина), ковбаси та вироби і консерви 

м’ясні [3]. 

Отже, ми можемо впевнено заявляти, що зовнішньоекономічна діяльність 

Вінниччини невпинно розвивається , а кількість країн в які здійснюється 

експорт досить швидко збільшується. Це зумовлено певними перевагами 

регіону: вдале географічне розташування в центрі країни, недалеко від Києва, 

рівновіддаленість від усіх кордонів і портів, наявність джерел мінеральної води 

і родючість чорноземів, сприятливий інвестиційний клімат в регіоні, потенціал 

для розвитку промисловості, послуг, ІТ, зміна ставлення підприємців, 

готовність захищати свої права, наявність комунікації між бізнесом і владою. 

 Проте Вінницький регіон має низку негативних факторів таких як: постійні 

зміни у податковому законодавстві, брак стабільного законодавчого поля, 

обмеженість енергетичних можливостей через наявність лише однієї ТЕЦ, 
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погану якість доріг, недостатній рівень авіасполучення, брак фахівців 

робітничих спеціальностей, невідповідність структури спеціальностей 

випускників потребам ринку, низька купівельна спроможність населення, брак 

фінансових ресурсів та недостатність виробничих потужностей.  
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В сучасних ринкових умовах формування людського капіталу дедалі більше 

перетворюється на основу економічного зростання та міжнародного обміну, 

радикальних структурних зрушень, стає головним у формуванні сталого 

високого рівня конкурентоспроможності.  

Людський капітал – це найважливіша складова частина сучасного 

продуктивного капіталу, яка представлена властивим людині багатим запасом 

знань,  розвинених здібностей, визначених інтелектуальним і творчим 

потенціалом. Основним чинником існування і розвитку людського капіталу є 

інвестиції в людський капітал [2, C.49].  

Досліджували роль людського капіталу  у формуванні  економіки такі 

іноземні науковці:  Г.Беккер, Д.Белл, Л.Едвісон, М.Кастельс, М.Мелоун, 

І.Росс,Т.Стюарт та багато інших. Серед  вітчизняних економістів: В.Близнюка, 

О.Бородіної, Л.Албанкіна, О.Амосова, Д.Богині, В.Врублевського, 

О.Головінова, М.Долішнього, Г.Задорожнього, О.Кендюхова, С.Климка, 

А.Колота, Н.Лук’яненка, Ж.Поплавської, В.Поплавського, А.Чухно, І.Чекан та 

багато інших. 

Cеред науковців залишається неоднозначність трактування через 

відсутність чітких і однозначних позицій у розумінні самого поняття 

"людський капітал". Поняття людського капіталу розглядають в широкому та 

вузькому сенсі. У вузькому сенсі однією з форм капіталу є освіта. Людським 

його назвали тому, що ця форма стає частиною людини, а капіталом є внаслідок 

того, що стає джерелом майбутніх задоволень або майбутніх заробітків, або 

того й іншого разом. У широкому сенсі людський капітал формується шляхом 

інвестицій (довгострокових капіталовкладень). [2, с.42]. 

Категорія «людській капітал» на погляд  Г.Боуенавіна:  "складається з 

набутих знань, навичок, мотивацій й енергії, якими наділені людські істоти і які 

можуть використовуватися протягом певного часу з метою виробництва товарів 

та послуг" [4, с. 362]. І.Фішер, відкидаючи теорію трьох факторів виробництва, 

під капіталом розумів все те, що протягом певного часу спроможне приносити 

дохід. Базуючись на теорії корисності, він вводив людину до  складу капіталу 
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на рівні з іншими матеріальними об’єктами [3, с.51]. Теорія І.Фішера стала 

теоретичною основою розвитку альтернативних концепцій людського капіталу, 

згідно з якими до цього поняття відносять не лише знання та вміння людей, а й 

здатність до праці, психологічні особливості, суспільні і культурні якості 

людини. [3,  с.54] 

Економісти виділяють три види інвестицій в людський капітал: витрати на  

освіту, включаючи загальну і спеціальну, формальну й неформальну, 

підготовку за  місцем роботи; витрати на охорону здоров’я, що складаються з 

витрат на профілактику захворювань, медичне обслуговування, дієтичне 

харчування, поліпшення житлових умов; витрати на мобільність, завдяки яким 

працівники мігрують з місць з низькою продуктивністю. [3, с.51–52] 

З усіх видів інвестицій в людський капітал найбільш важливими є 

вкладення в здоров’я та освіту. Загальна і спеціальна освіта покращують якість, 

підвищують рівень і запас знань людини, тим самим збільшують об’єм і якість 

людського капіталу. Інвестиції ж у вищу освіту сприяють формуванню 

висококваліфікованих фахівців, висококваліфікована праця яких здійснює 

найбільший вплив на темпи економічного зростання [1, с.37-38].  

У структурі людського капіталу індивіда як інтегративної цілісності його 

форм, спираючись на інвестиційний і ресурсний підходи до його 

структуризації, слід виокремити: 

– базові форми: капітал здоров’я, освітній, професійного навчання, 

інформаційний, культурний, капітали мобільності і родинного виховання. Ці 

форми людського капіталу складають його ядро та інтегруються у похідні 

(комплексні) форми; 

– похідні (комплексні) форми людського капіталу — це інтелектуальний,   

трудовий, організаційно-підприємницький, соціальний капітали людини, які 

визначаються базовими формами, є результуючою прямих і інституційно-

соціальних інвестицій у людину. [1, с.51] 

Виходячи з різних видів інвестицій в людський капітал економісти 

виділяють його різні складові частини. Так, І.Ільїнський правомірно пропонує 
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виділяти такі складові: капітал освіти, здоров’я, культури.  Ф.Нойманн до 

основних складових людського капіталу відносить комбінацію таких чотирьох 

компонентів: культурно-етнічні особливості, загальна освіта,  професійна 

освіта, ключові кваліфікаційні якості [5,с.98], Е.Ванкевич: освіту та професійну 

підготовку, проінформованість, фізіологічні характеристики особистості та стан 

здоров’я; професійну та географічну мобільність, психологічні характеристики 

особистості, мотивацію, цінності [5, с.15]. 

За оцінками Світового банку економіка України по об’єму ВВП знаходиться 

на 55-му місці серед 321-ї держави, то за якісним показником, тобто ВВП на 

душу населення  - на 120- му місці. Дані Світового банку ставлять Україну на 

112 місце за рівнем валового національного доходу на душу населення в ряді 

країн з рівнем нижче середнього. Середній рівень валового національного 

доходу на душу населення становить: у світі – 8190 доларів США, у ЄС 26350 

доларів США і в Україні 5430 доларів США [6, с. 143].  

Концепція людського розвитку, яка сформувалася у світі за останні роки, 

розглядає розвиток людського капіталу як основну мету і критерій суспільного 

прогресу і економічного зростання. Одним із способів накопичення людського 

капіталу є інвестування в людину, в її здоров’я і освіту. Провідну роль в 

процесі формування загального людського капіталу повинна виконувати 

держава. Тому для забезпечення стійкого розвитку безумовного значення 

набуває послідовна державна політика стимулювання такого роду інвестицій. 

В Україні є значні резерви для розвитку людського капіталу, проте потрібно 

здійснити велику кількість перетворень як на макро- так і на мікрорівнях  в 

соціально-економічній сфері для того, щоб підвищити рівень 

конкурентоздатності вітчизняного людського капіталу. 
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Abstract: The issue of socio-economic development of Mariupol city is 

investigated, its comparative characteristics are given. As a result of this analysis, 

priority activities were identified for the development of the city of Mariupol. 
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Маріуполь – одне з найбільших міст Східної України. Розташований на 

північному узбережжі Азовського моря, в гирлі річки Кальміус. Входить до 
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десятки найбільших міст країни [2, с.55]. 

Сьогодні Маріуполь – форпост України, місто фактично стало центром 

Донецької області. Місто є одним з найпривабливіших в Україні місць для 

інвестування, з високим промисловим і науковим потенціалом, розвиненою 

транспортною інфраструктурою, великою мережею фінансових установ і 

сприятливим підприємницьким кліматом. Промисловість міста багатогалузева з 

переважанням важкої індустрії. 

Маріуполь є центром металургії України, найважливішим для економіки 

регіону, одним з основних донорів, джерелом валютних надходжень в бюджет 

країни, найбільшим морським торговим портом [2, с.80].  

Промисловий комплекс міста представлений більш ніж 50 великими 

підприємствами, вони виробляють широкий спектр промислової продукції, в 

числі яких металургійні комбінати Групи Метінвест – ММК ім. Ілліча і МК 

«АЗОВСТАЛЬ».  

Маріуполь – місто великих перспектив, адже розвинена інфраструктура та 

соціально-культурна сфера, значний виробничо-ресурсний та кадровий 

потенціал створюють передумови для динамічного розвитку і формування 

сприятливого інвестиційного клімату. 

В сучасних умовах господарювання забезпечення стійкого соціально-

економічного розвитку України можливе завдяки глибокому вивченню, аналізу 

та дослідженню специфіки її районів. Господарські комплекси економічних 

районів України характеризуються значними відмінностями [1,с.123]. Місто 

Маріуполь відіграє важливу роль у господарстві, економіці і зовнішніх зв’язках 

України, характеризується одним з найбільш потужних виробничих 

потенціалів, оскільки має потужну металургійну базу з розвинутим супутнім 

виробництвом. 

Факторами, що сприяли розвитку м. Маріуполь, є: площа та населення, 

високий обсяг випуску товарів і послуг, створення валової доданої вартості; 

значний природно-ресурсний потенціал (табл. 1) [2,с.64]. 

Таблиця 1 
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Показники соціально-економічного розвитку м. Маріуполя  

Показники 
Усьог

о 

У % до 

відповідного 

періоду 

попереднього 

року 

Довідково: 

відповідний 

період 2016 р. 

у % до 

відповідного 

періоду 2015 р. 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

товарів, послуг) у 2016 р., млн.грн. 

74763

,4 
х х 

Виробництво основних видів продукції 

тваринництва на 01 лютого 2017 р. реалізація 

худоби та птиці  

на забій у живій вазі, тонн 

молоко, тонн  

яйця, тис.шт. 

 

 

 

…¹ 

…¹ 

…¹ 

 

…¹ 

…¹ 

…¹ 

…¹ 

…¹ 

…¹ 

Капітальні інвестиції у січні-грудні 2016 р., 

тис.грн. 

41187

43 
х х 

Прийняття в експлуатацію житла у 2016 р., м
2
 8769 158,1  

Обсяг виконаних будівельних робіт:  

- у січні 2017 р., тис.грн. 
34106 х х 

Вантажні перевезення автомобільним 

транспортом у січні 2017 р. перевезено вантажів, 

тис.т вантажооборот, млн.ткм 

 

41,9 

5,5 

 

387,5 

463,9 

 

х 

х 

Пасажирські перевезення автомобільним 

транспортом у січні 2017 р. перевезено пасажирів, 

тис. 

 пасажирооборот, млн.пас.км 

 

 

1272,

2 

17,1 

 

 

75,3 

67,4 

 

 

х 

х 

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) 

у ІV кварталі 2016 р., тис.грн. 

93350

3,7 
… х 

Середньомісячна заробітна плата одного 

працівника, грн. 
6461 134,6 122,4 

Заборгованість із виплати заробітної плати 

станом на 1 січня 2017 р., млн.грн. 
184,9 157,7 х 
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Кількість зареєстрованих безробітних на 

кінець грудня 2016 р., осіб 
3591 68,5 х 

Чисельність населення (за оцінкою) на1 січня 

2017 р.,  

осіб наявне населення 

постійне населення 

 

 

47096

8 

46755

2 

 

 

х 

х 

 

 

х 

х 

Загальний приріст, скорочення            (–) 

чисельності наявного населення у січні–листопаді 

2016 р., осіб 

-4265 х х 

 

Таблиця 2 

Пріоритетні види діяльності для розвитку міста 

1 Будівництво:   

- виробництво цементу;  

- виробництво профілів;  

- виробництво металоконструкцій;  

- компанії по виконанню будівельних 

робіт;  

 

2 ІР – кластер:  

- розробка нового програмного 

забезпечення;  

-  розвиток ІР – інфраструктури міста;  

- застосування новітніх технологій в 

медицині, освіти тощо; 

- регіональний і міжнародний ІР 

аутсорсинг.  

3 Машинобудування:  

- виробництво редукторів і двигунів;  

- виробництво електроустаткування;  

- виробництво холодного обладнання;  

4 Харчова промисловість:  

- хлібобулочне виробництво;  

- кондитерське виробництво;  

- виробництво продуктів харчування;  

5 Медичний кластер:  

- приватні клініки стаціонарного 

лікування;  

- сервісне обслуговування медичного 

обладнання.  

6 Потенційні нові види бізнесу:  

- приватні школи базового навчання;  

- логістичні послуги регіонального і 

міжнародного напрямку;  

- центр комерційного трейдингу. 
 

Переваги економіки міста – у великому бізнесі металургії і 

машинобудуванні, наявності виходу до моря, портової інфраструктури та 
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наукових установ, розвитку малого та середнього бізнесу.  

Промисловий потенціал м. Маріуполь продовжує складати основу 

господарського комплексу міста і займає важливе місце в економіці області.  

Протягом 2016 року було відзначено відносно стабільне становище у 

виробництві. За оборотами реалізації готової продукції промисловість 

м. Маріуполь продовжує займати перше місце в регіоні. Підприємствами міста 

протягом 2016 року була забезпечена відвантаження 35,9 % промислової 

продукції області, що на 1,1 % нижче торішнього показника. У 2016 році обсяг 

реалізації промислової продукції склав 74,84 млрд.грн., що на 18,2 % вище 

торішнього показника [2,с.117]. 

Шлях вирішення проблеми соціально-економічного розвитку регіонів 

України. Головним завданням реформування регіонального розвитку держави 

має стати створення регіональної демократії як системи, ефективно і 

послідовно надає можливість країні зі складною регіональною структурою, 

територіальними громадами з різним культурно-мовним складом жити в 

гармонії та економічному добробуті. На перший план розвитку регіонів мають 

бути висунуті такі економічні цілі, які можуть стимулювати приплив 

фінансових ресурсів, інвестицій в регіон, що найбільш динамічно 

розвиваються, які здатні максимально прискорити зростання національної 

економіки [1,с.135]. Важливим є створення нової системи управління 

комунальним сектором економіки за участю регіональних і місцевих органів 

влади, реформа фінансово-бюджетної і податкової системи відповідно до 

потреб регіонів.  

В м. Маріуполь в край недостатньо приділяється уваги екології, 

інноваційному розвитку, формуванню інноваційного суспільства.  
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Для государства развитие предпринимательства выгодно, ведь так оно 

может снять с себя заботу о трудоустройстве граждан, для которых нет 

подходящих вакансий, а в будущем это налоги, которые когда-то заплатит 

бизнесмен. Задача государства — создать возможности для 

предпринимательства. Между тем именно на молодых предпринимателей 

ложится основное бремя ответственности за будущее экономическое развитие 

страны. 

Во всём мире и науку, и технологические достижения делают молодые, 

поэтому поощрять научно-техническое творчество молодёжи, создавать 

условия для создания новых идей и их последующего применения очень важно 

для экономики. 
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Сейчас только 7% украинцев хотят начать свое дело. Для сравнения: в США 

таких более 80%.. Мировые тенденции таковы, что в ближайшее десятилетие 

большая часть работников будут заняты в собственном бизнесе. 

В настоящее время Центры занятости осуществляют поддержку 

начинающим предпринимателям. Стать бизнесменами предлагают, прежде 

всего, тем, для кого нет свободных вакансий или у кого тестирование выявило 

склонность к предпринимательству. Им рекомендуют пройти обучение на 

курсах «Основы предпринимательской деятельности». Там дают знания по 

основам учета и налогообложения, экономики, маркетинга и бизнес-

планирования.  

По данным Государственной службы занятости в 2016 году свое дело 

открыли порядка 3,8 тыс. человек. В 2017году  - более ста тысяч.  

В Украине, как и во всем мире, по статистике, закрывается примерно 80% 

всех новых бизнесов. У нас, конечно, есть свои особенные условия ведения 

бизнеса, но виной всему отсутствие у людей способностей развивать свое дело. 

Как показывает практика, по данным Ассоциации владельцев малого и среднего 

бизнеса, склонных к предпринимательству граждан не более 5% от всего 

трудоспособного населения. 

Помощь в организации бизнеса и обучение важны. Но главное — это доступ 

к кредитам. 

Правительство планирует утвердить Стратегию развития малого и среднего 

предпринимательства в Украине на период до 2020 года.  

Но работа по привлечению молодых предпринимателей в бизнес 

проводится сегодня не только центами занятости, но и другими организациями 

и компаниями. 

Например, в Днепре запускается коворкинговый центр, где реальные и 

потенциальные предприниматели могут встречаться, обсуждать совместные 

проекты, находить партнеров и персонал. 

Если идея перспективная, то на нее можно собрать деньги и по методу 

краудфандинга. Специальная интернет-платформа создается при помощи 
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программы ООН. На ней будущие предприниматели под свои бизнес-планы 

могут получить деньги от людей и компаний из разных стран. 

Многие хотят заниматься торговлей, но это вчерашний день. Сейчас более 

выгодно открывать бизнес по предоставлению услуг и заниматься 

производством или инновационными стартапами. 

Например, анализ стартап-проектов проводится сформированной группой 

инвестиционных аналитиков компании Unison Innovation Startups. Эта 

компания запустила финансирование стартап-проектов молодых украинских 

предпринимателей. 

Существует множество фондов, программ и грантов, которые 

поддерживают молодых, талантливых, инициативных и прогрессивных людей. 

Таким образом, можно выделить основные пути поддержки молодёжного 

предпринимательства: 

- проведение образовательных мероприятий по повышению личных и 

предпринимательских компетенций молодых людей, желающих открыть 

собственное дело; 

- предоставление финансовой поддержки начинающим молодым 

предпринимателям в виде грантов и субсидий; 

- сопровождение начинающих молодых предпринимателей на ранних 

стадиях открытия бизнеса. 

За молодыми предпринимателями – будущее Украины. 
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Молодіжне безробіття - одна з головних проблем європейського регіону і 

більшості країн, що розвиваються. І пострадянські країни - не виняток. У трьох 

з них - Вірменії, Грузії та Україні рівень безробіття серед молоді можна 

порівнювати з африканськими і латиноамериканськими країнами. В Україні, 

зокрема в 2017 році за даними Державної служби статистики України, 

чисельність безробітних у віці15-24 роки становила 244,7 тис.чол. або 17,7%  до 

економічно активного населення.      

Молоді спеціалісти - це гордість і надія будь-якої розвиненої держави, а 

якщо ця «надія» не має відповідної соціальної захищеності,  то така ситуація 

перетворюється в одну з найбільш значущих загроз економічній безпеці та 

соціальної стабільності країни. 

Тривожна тенденція на сьогодні у світі - це зростання числа «працюючих 

бідних» серед молодих людей. Вони продовжують працювати і при цьому 

залишаються в категорії малозабезпечених. За даними «Центру досліджень 

економічного і соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної та Східної  

Європи»156 млн. молодих людей у світі - це 37,7% працюючої молоді - 
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сьогодні живуть в умовах крайньої бідності (менш ніж на1,90 дол. на душу 

населення в день) або в помірній бідності (тобто між 1,90 і 3,10 дол.). Серед 

дорослих працівників цей показник становить 26%.  

Дуже часто роботу, яку молодим людям все-таки вдається знайти, незавжди 

можна назвати гідною. Молодь стикається з порушенням своїх прав, 

погоджується на неповну зайнятість і готова працювати в неформальному 

секторі. 

В Україні молодіжне безробіття пов'язане також з тим, що молоді люди 

здобувають освіту яка не користується великим попитом на ринку праці. 

Безробіття серед молодого населення веде:  

• До поглиблення бідності та зубожіння бюджетів молодих сімей (як 

наслідок - збільшення розлучень, абортів, зниження народжуваності, 

збільшення кількості безпритульних і покинутих дітей, дітей-сиріт, дітей-

інвалідів);  

• Зниження соціальної захищеності і неадекватна оцінка молодіжного праці 

сприяє падіння національного патріотизму, призводить до відтоку молодих 

фахівців в розвинуті капіталістичні країни, прищеплює інтерес до пошуку 

альтернативних форм заробітку у сфері неформальної економіки і тіньового 

бізнесу, підриває інтерес до освіти;  

• Посилюється криміногенна ситуація в країні: збільшується кількість 

економічних і кримінальних злочинів, розцвітає алкоголізм і наркоманія, 

збільшується кількість венеричних та інших захворювань, скорочується рівень 

тривалості життя, збільшується смертність - все це сприяє природному 

виродження нації.  

Вирішити проблему збільшення зайнятості можна, але підходити до цього 

рішення слід комплексно:  

• Переглянути і доопрацювати законодавчу базу;  

• Відкоригувати політику в галузі працевлаштування;  

• Знайти можливості додаткового фінансування державних програм і 

заходів у напрямку зайнятості;  
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• Розробити систему заохочень, пільгового інвестування і оподаткування 

регіонів з низьким рівнем безробіття (тим самим стимулювати місцеву 

адміністрацію в пріоритетності вирішення проблеми зайнятості). 

Наявність досвіду роботи і стажу роботи, бажано за фахом, на сьогоднішній 

день є одним з істотних вимог до кандидатів на заміщення пропонованих на 

ринку праці вакансій. Відповідно, не маючих досвіду роботи і стажу 

випускників вузів у цьому випадку на роботу найчастіше беруть неохоче. Отже, 

випускники не мають не тільки досвіду роботи, але й можливості отримання 

такого досвіду.  

Вирішення цієї проблеми можна за рахунок  квотування робочих місць для 

випускників. Альтернативою практиці квотування може стати система умов, 

при яких роботодавцям було б вигідно брати на роботу випускників, зокрема - 

введення система податкових пільг для роботодавців, які беруть на роботу 

випускників вузів. 

Ще однією можливістю отримання випускниками вузів необхідного досвіду 

роботи може бути практика тимчасового найму на разові роботи. Наприклад, у 

рекламних акціях, маркетингових дослідженнях, соціологічних опитування, 

зайнятість на громадських роботах, діяльність в громадських організаціях в 

якості волонтерів. Тут корисним було б ввести практику отримання 

рекомендаційних листів з місць такої роботи. Тимчасова зайнятість 

випускників у даному випадку не тільки дозволить їм отримати досвід, але і 

заробити репутацію, що відіграє значну роль на сучасному ринку праці. 

Досягнення цілей сталого розвитку економіки у величезній мірі залежить 

від вирішення проблеми молодіжного безробіття. А це вимагає від країни 

поліпшення політики зайнятості молоді. 
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Становлення конкурентоздатної економіки в сучасних умовах неможливо 

без забезпечення високого рівня стійкості банківської системи, що сприяє 

задоволенню фінансових потреб населення. При цьому в умовах збільшення 

нестабільності економічних процесів привертає увагу категорія якості 

банківських послуг, що визначають стійкість як банківської системи, так і 

національної економіки в цілому.  Банки є фінансовими установами, які 

надають найбільший обсяг фінансових послуг як в Україні так і в світі. 
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Банківський ринок України є досить розконцентрованим: найбільшому за 

розміром активів Приватбанку належить 11% активів системи. ПриватБанк є 

одним з найбільш інноваційних банків світу. Наприклад, понад десять років 

назад банк став одним із перших у світі, що почав використовувати одноразові 

SMS-паролі. До останніх інновацій, які отримали визнання по всьому світі, 

належать такі продукти, як платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-банкінг 

через QR-код, онлайн-інкасація, а також десятки різноманітних мобільных 

додатків. [1, с. 1] Заснований у 1992 році, комерційний банк ПриватБанк є 

лідером національного банківського ринку країни. За даними дослідження GFK 

Ukraine у IV кварталі 2017 року з банком співпрацюють 54,3% українців – 

фізичних осіб старше 16 років. Вважають основним банком 46,3% користувачів 

банківських послуг – фізичних осіб, що більше, ніж у наступних за нами 

двадцяти чотирьох банках разом взятих. [6, с. 1]  [2, с. 1] 

Ринок банківських послуг характеризується стрімким скороченням 

кількості банківських установ. З початку 2014 р. до сьогодні банківська система 

втратила 82 установи [4, ст. 3]. Причиною виступають:  недостатня 

капіталізація банків; збройне протистояння в країні; макроекономічні 

негаразди; загальноекономічна дестабілізація, адже втрати клієнтів 

збанкрутілих банків (111 млрд грн станом на середину 2016 р.) погіршують їх 

фінансовий стан та ділові очікування.  [4, с. 3].  Також скорочується кількість 

працюючих відділень банків. Хоча процес закриття відділень в поточному році 

призупинився: за 9 місяців 2016 р. в Україні було закрито усього 104 

відділення, проте з початку 2014 р. кількість працюючих відділень зменшилась 

на 4,3 тис. одиниць [4, с. 3] При цьому відділення скорочуються не лише у 

банках, що виводяться з ринку, але й у банках, що здійснюють оптимізацію 

власної мережі внаслідок зниження попиту на послуги банків з боку їх клієнтів. 
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Відбувається процес поступової втрати банками з капіталом українського 

походження домінуючої позиції у банківській системі, натомість зростає 

питома вага банківських установ з іноземним капіталом, зокрема, російським 

капіталом державного походження. Частка присутності іноземного капіталу в 

українській банківській системі зросла з 34,0 % станом на 01.01.2014 р. до 56,0 

% на 01.10.2016 р. [4, с. 4]. Скорочується кредитний портфель банків, що є 

основою їх прибуткової діяльності (питома вага процентних доходів від 

надання кредитів в цілому по банківській системі становила 77 % за 2013 р., 72 

% за 2014 р., 68 % за 2015 р.). [4, с. 4] Кредитний портфель банків, наданий 

юридичним особам у національній валюті, за 2014 р. скоротився на 41 млрд 

грн. до 413 млрд грн, за 2015 р. – на 74 млрд грн. до 339 млрд грн, в іноземній 

валюті – на 6,5 млрд дол. США до 23,2 млрд дол. США за 2014 р. та на 4,5 млрд 

дол. США до 18,7 млрд дол. США за 2015 р. [4, с. 4]  У 2016 р. тенденція 

зменшення кредитного портфелю банків уповільнюється, ніж у минулі 2 роки, 

проте продовжує зберігатись. Серед причин, що стримують активізацію 

банківського кредитування (у першу чергу – корпоративного) – наявність 

інших прибуткових та відносно безпечних інструментів для розміщення 

вільних коштів, зокрема державних цінних паперів та короткострокових 

сертифікатів НБУ; зниження ділової активності у корпоративному секторі 

економіки, зменшення платоспроможного попиту та купівельної спроможності 

населення. [4, с. 4] 

Домінування певної країни на ринку - так як це сталося в Естонії, де понад 

80% банківських активів контролюється шведськими холдингами, не 

спостерігається. [5, с. 1] Таку диверсифікацію власників можна вважати 

позитивною рисою української банківської системи, оскільки вона менш 

залежна від економіко-політичних умов якоїсь однієї держави. 

Найдинамічнішим сегментом розвитку системи банківських установ в Україні є 

банки з іноземним капіталом. Незважаючи на ряд обмежень щодо іноземних 

банків, регламентованих Національним банком України, їхні позиції в нашій 

країні зміцнюється. [5, с. 1] 
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Спостерігається межа розвитку економіки України. Банківська система, 

орієнтована в більшій мірі на зовнішні кредитні ресурси, також вичерпала межу 

своєї міцності. Досліджене обґрунтувало необхідність розробки та 

впровадження державних регулюючих заходів для запобігання можливих 

кризових явищ в економіці.  
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РОЛЬ АНГЛІЙЦІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Анотація: У статті проаналізовано інтенсивне проникнення англійських 

запозичень в українську мову, що викликає занепокоєння серед лінгвістів. 

Розглянуто та проаналізовано сфери використання запозичень з англійської. 

Автором статті було проведено опитування щодо використання англійських 

запозичень в мові українських громадян. 

Ключові слова: англіцизм, запозичення, мова, слово, лексика. 

Abstract: The article analyzes the intense penetration of English borrowings into 

the Ukrainian language, which causes concern among linguists. Areas of borrowing 

from English have been considered and analyzed. The author of the article conducted 

a survey on the use of English borrowings in the language of Ukrainian citizens. 

Key words: English, borrowings, language, word, vocabulary. 

Англіцизм – різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів 

тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її 

зразком  [1, с.11].  

Приклади англіцизмів в українській мові: авторалі, бізнес, імідж, комп'ютер, 

маркетинг, продюсер, саміт, сервіс, смокінг, спікер. 

Англіцизмами є також вислови: 

• «Бути чи не бути» — переклад англійського крилатого вислову «To be or 

not to be» з п'єси «Гамлет» Вільяма Шекспіра; 

• «Скелет у шафі (буфеті)» (у значенні — сімейна таємниця) — переклад 

англійського «skeleton in the cupboard». 

Низка англіцизмів позначає національні (англійські чи американські) реалії: 

• Скотленд-Ярд (англійська реалія), 

• Діснейленд (реалія США).[3, с.196] 
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Для запозичень з англійської мови характерні: 

• звукосполучення -дж-: бюджет, джаз, джентльмен, джемпер; 

• звукосполучення -ай-, -ей-: гайморит, інсайт, тролейбус, хокей; 

• суфікс -инг (-інг): мітинг, пудинг, демпінг, тюбінг.[3, с.199] 

Процес виділення слів англійського походження в словниковому запасі 

української мови є достатньо нелегким завданням, що пов’язане з факторами 

теоретичного, історичного, етимологічного та методологічного характеру.  

В українській мові можна виділити основні сфери запозичень з англійської. 

А саме:  

• техніка: блюмінг, бульдозер, буфер, грейдер, диспетчер, дисплей, 

ескалатор, каупер, комбайн, комп'ютер, конвеєр, крекінг, принтер, радар, 

слябінг, сейф, телетайп, тендер, трактор, трамвай, тунель, файл, фільм, 

форсунка, хонінгування. 

• мореплавство, військова справа: аврал, браунінг, бункер, ватерлінія, 

вельбот, докер, дрейф, катер, мічман, снайпер, танк, танкер, трап, траулер, 

шквал, шлюпка, шрапнель, шхуна, яхта. 

• політика, економіка, торгівля: банкнота, бізнес, блеф, блокада, бойкот, 

бос, бюджет, гангстер, демпінг, долар, інтерв'ю, лідер, локаут, маркетинг, 

менеджер, менеджмент, мітинг, рекет, трест, чек. 

• спорт: аут, бокс, боксер, ватерполо, волейбол, гол, голкіпер, матч, жокей, 

нокаут, раунд, рекорд, спаринг, спорт, спортсмен, старт, теніс, трек, тренер, 

фініш, форвард, футбол, хокей. 

• одяг, тканини: бязь, вельвет, джемпер, піджак, піжама, плед, плюш, 

смокінг, френч. 

• їжа, напої: біфштекс, кекс, пудинг, пунш, ром, ростбіф, сендвіч. 

• культура: гумор, джаз, клоун, клуб, комфорт, памфлет, сквер, тент, 

фокстрот, фольклор, хол. [3, с.317] 

Однією з найактивніших сфер залучення до української мови нової 

англомовної лексики є реклама та засоби масової інформації. Через мову 



496 
 

реклами та ЗМІ до українського лексичного складу потрапляє значна кількість 

запозичень. 

Щоденне постійне теле - та радіомовлення пропонує рекламу численних 

закордонних товарів, нерідко таких, для позначення яких в українській мові не 

існує слів. Через це в українській мові відбувається запозичання безпосередньо 

з іноземної мови (зазвичай – англійської) усно-писемним шляхом, оскільки 

реклама найчастіше послуговується аудіовізуальним методом впливу. Як 

відомо, реклама має мету привернути увагу україномовних покупців, нерідко 

маскуючи звичайні речі, що іноді можуть мати й українську назву. Наприклад, 

дайджест – огляд, кеш – готівка, сервіс – обслуговування, паркінг – стоянка, 

дайвінг – пірнання, ліфтинг – підтяжка, флаєр – листівка, дисконт – знижка, 

тинейджер – підліток тощо. 

Запозичання часто відбувається задля економії мовних засобів порівняно з 

питомими чи калькованими описовими виразами. Наприклад: бренд 

(розрекламована торгова марка певного товару).[2, с.97] 

Основна маса слів англійської мови, запозичених у різні історичні епохи з 

латинської, грецької, скандинавських, французької та інших мов, отримує на 

англійському ґрунті нові значення і з цими значеннями впроваджується в інші 

мови, зокрема в українську (бюджет, сквер, піонер, методист, клерк, 

вульгарний, гумор та інші). Семантика цих слів у первинних мовах-джерелах 

для англійської мови, переосмислення їх в англійській мові та наступні 

проникнення в українську мову – все це дає підстави визначити англійську 

мову як конкретну мову-джерело для української мови.[1, с.119] 

Ретельний аналіз слів, запозичених з англійської мови, дає можливість 

встановити критерії визначення англійської мови як мови-джерела. 

Англіцизмами в українській мові будуть вважатися такі слова: 

а) власне англійські слова та їх похідні в англійській мові:  

•   слова, корені або морфеми, що існують в англійській мові з древніх часів: 

леді, лорд, фут, клуб, стерлінг, пенс, біфштекс, трамвай, кемпінг та інші; 
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•  англійські власні назви, що стали загальними в англійській мові: бойкот, 

вокзал, жокей, макінтош, Гулівер, ліліпут, хуліган, френч та інші; 

б) слова, запозичені в англійську мову в різні епохи з інших мов, що 

отримали на англійському ґрунті нові значення та з цими значеннями 

розповсюдилися в інших мовах: 

•   звичайні запозичення, що були переосмислені: вульгарний, методист, 

гумор, піонер, спорт, теніс, чек, пунш та інші; 

•  штучні запозичення, створені в англійській мові з греко-латинських 

елементів: динозавр, скарлатина, панорама, локомотив, телефон та інші.[1, 

с.136 ] 

Загальновживаний молодіжний сленг, зазвичай називає найбільш 

загальновживані та популярні речі. Дуже часто сленгову лексику 

використовують у назвах нової електронної техніки, нових винаходів у галузі 

інформаційних технологій. 

Процес появи англомовного сленгу має дещо специфічний характер. На 

відміну від запозичень до літературної мови, де причиною запозичення є 

відсутність лексеми на позначення тієї чи іншої реалії, сленг часто запозичує 

лексичні елементи для номінації таких понять, які вже мають словесне 

оформлення в літературній мові. За сферою використання англіцизми можна 

поділити на такі: 

1. Предмети повсякденного вжитку (шузи, найки, боді, дрік, фаст-фуд); 

2. Комп’ютерні технології (ноут, браузер, прогуглити, фейсбук, скап); 

3. Емоції, реакції та оцінка дійсності: 

- вигуки привітання, вітання та прощання (хай, хеллоу, бай); 

- вираження згоди або відмова (окей, ок, ноу проблемз, ноу); 

4. Назви людей за диференціацією: 

- за віком і статтю (бой, гай, бейбі, мен, піпли, олді); 

- за родинними зв’язками (паренти, френди, бой-френд); 

- за професією (ді-джей, ем-сі, пі-джей, сeк’юріті, бодігард, адмін); 

5. Культурна сфера: 
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Запозичення 

Вживання англійських слів 
 в повсякденній мові українців 

- різноманітні стилі музики та субкультури (попса, диско, драм, транс); 

- видовищні заходи, концерти (фест, батл, фаєр-шоу); 

6. Спортивна сфера (фітнес-клуб, степ, бодібілдинг, армреслінг); 

Перед тим, як вивчити питання наскільки питома роль англіцизмів в 

українській мові,  було проведено соціальне опитування людей різних вікових 

категорій щодо вживання в повсякденній мові запозичень з англійської. В ході 

опитування відповідь надали 120 осіб та результати відображені в  діаграмі 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

Таким чином, слід відзначити велику вагу англіцизмів у процесі 

формування словника сучасної української мови. Процес запозичення 

відбувається постійно, віддзеркалюючи нові реалії нашого життя, даючи їм нові 

найменування. Але не можна допустити, щоб такі процеси проходили стихійно, 

невмотивовано, бо часто яскрава та приваблива запозичена лексема є зовсім 

непродуктивною в системі сучасної української мови. 
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Анотація: Изучение иностранного языка в современном мире — это один из 

самых важных составляющих моментов современного, успешного человека. 

Иностранный язык охватывает все больше сфер нашей жизни: работа, учеба, 

эмиграция, путешествия. Именно поэтому тема статьи очень актуальна. 

Ключові слова:  Слово, язык, общение,Duolingo, иностранный язык. 

Abstract:  Learning a foreign language in the modern world is one of the most 

important components of the moments of a modern, successful person. The foreign 

language covers more and more spheres of our life: work, study, emigration, travel. 

That's why the topic of the article is very relevant. 

Key words: Word, language, communication, Duolingo, foreign language. 

Слово – это единица речи, которая служит для выражения отдельного 

понятия. В общем, среднестатистический человек употребляет более 16 
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http://studcon.org/leksychni-zapozychennya-v-suchasniy-ukrayinskiy-movi-z-angliyskoyi-movy
http://studcon.org/leksychni-zapozychennya-v-suchasniy-ukrayinskiy-movi-z-angliyskoyi-movy


500 
 

тыс.слов в день. Мы не можем обойтись без общения, людям нужно делиться 

информацией. С помощью слов мы можем описать, как прошел наш день, что 

нового нам рассказывали на уроках, поделиться впечатлениями от просмотра 

фильма. И как хорошо, что мы можем понимать окружающих людей, но если 

они окажутся иностранцами? Как понять, на каком языке они разговаривают и 

какую информацию хотят до нас донести? 

В мире существует около 7 тыс. языков. На 40 наиболее распространенных 

языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Но и есть близко 400 

языков, которое считаются исчезающими. Самым распространенным языком 

является вовсе не английский. На первом месте в списке предоставлен 

китайский, а после – испанский языки. Оказывается, английский является 

родным языком для 372 млн. человек, что значительно меньше китайского. К 

сожалению, на нашем государственном языке говорят всего лишь 0,41% всех 

жителей планеты. 

 

Рис.5 Распространение языков в мире 

Говорят, чем богаче язык, тем более духовно развита страна. Что означает 

«богатый язык»? Речь у людей должна быть правильной и тактичной. С 

помощью речи человек должен показывать свою грамотность, воспитанность и 

то, насколько у него развито мировоззрение. Ведь необразованная и скупая 

речь не может показать свое богатство. Каждый язык может передать культуру 

своего народа, моральные качества, интеллигентность и ментальность. 

. Главное то, что человек должен осознавать, для чего именно он учит язык 

и где он сможет его использовать. Некоторые думают, что языки им 

совершенно не пригодятся в жизни, ведь они знают свой родной язык,  на этом 
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хватит. Но они глубоко ошибаются.  Во-первых, с помощью знаний 

иностранных языков можно путешествовать по разным странам. Это чудесная 

возможность увидеть что-нибудь новое, изучить культуру другой страны, 

узнать лучше людей другой нации, а так же получить незабываемые 

впечатления от поездки. Все так же с помощью знаний, можно с легкостью 

устроить свою карьеру в хорошихзарубежных фирмах и агентствах, получать 

приемлемую заработную плату и комфортные условия жизни. Так же, если вы 

очень любите смотреть зарубежные сериалы и фильмы, читать книги, то 

почему бы не попробовать прочесть или посмотреть их в оригинале? 

Современный человек, как мы упомянули выше, не может прожить без 

общения. Но, с помощью иностранных языков мы можем так же заводить 

друзей из разных стран.  

Если уж вы выучили хотя бы один иностранный язык, то зададитесь 

вопросом, в каких сферах жизни можно его использовать и как с помощью 

языка заработать? Одна из самых продвинутых сфер дохода - туристические 

агентства. Работая в таких агентствах знание одного или даже нескольких 

языков очень нужно, ведь такая работа требует общение с иностранными 

туристами, сервисы, а так же связи с зарубежными отелями  и страховыми 

компаниями. Не менее востребована работа переводчика. Такая профессия 

нужна везде: в крупных компаниях, для того, чтобы вести переговоры с 

другими странами; для туристов, которые совершенно не знают здешний язык; 

для больших экскурсионных групп, а так же -  для перевода статей и 

документов. Иностранные языки нужны практически везде и всем: 

стюардессам, докторам, программистам, журналистам, юристам-

международникам, маркетологам и даже продавцам.  

Многие думают, что изучение иностранных языков очень сложное и дано не 

всем, но это самое большое заблуждение. При желании и поставленной цели 

любой сможет выучить то, что считал совершенно невозможным. Самое 

главное – это правильно начать изучать языки, следуя по всем правилам. На 

первом этапе стоит определиться, какой именно язык ты хочешь изучать, 
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почему именно этот язык и какая для тебя будет польза от этого. Нужно 

обязательно завести свой словарик, куда нужно записывать выученные слова с 

транскрипцией и переводом. Не стоит учить слишком много слов в день, думая, 

что так вы быстрее выучите язык. Нет, так вы себе усложните изучение. Нужно 

поставить себе в день лимит до 15 слов, чтобы легче и лучше запоминалось. Во 

время изучения пытайтесь как можно больше смотреть фильмов, либо же 

читать книг на этом языке, общайтесь с иностранными друзьями. Если же вы 

любите слушать песни на этом языке, то вам повезло вдвойне. Но если же вам 

не удается самому изучить язык, то это не повод расстраиваться. Можно 

обратиться к репетиторам, ходить на обучающие курсы и лекции, где вас так же 

быстро обучат главным правилам употребления и общения на этом языке.  

В каждой стране пытаются развивать интерес к иностранным языкам. 

Украина – одна из стран, в которой прогрессирует потребность к изучению 

языков. В нашей стране пытаются развивать процесс изучения социумом 

иностранных языков. Каждый год проводят семинары, лекции, викторины по 

иностранным языкам. Самое главное, что принять участие может абсолютно 

каждый, ведь это просто и доступно.  

Я выбрала эту тему не просто так. Ведь я тоже изучаю иностранный язык. 

Начала я изучать английский еще в школе, но меня он начал интересовать и в 

свободное время. Сейчас я развиваю свои навыки, часто выполняю тестовые 

задания в приложении Duolingo, слушаю английскую музыку. Хотелось бы, 

чтобы в нашей стране молодежь была более заинтересована изучением языков, 

больше развивалась и задумалась о своем будущем. Возможно, когда я все таки  

досконально выучу английский язык, я изучу французский, может быть еще и 

немецкий. Но все же, не стоит забывать и про свой родной язык – украинский. 

Каждый народ должен знать свой язык, гордиться им. Украинцы всего лишь на 

1/3 состоят из тех, кто говорит чисто на украинском языке, и это очень 

печально. Прежде всего, человек должен знать свой кровный язык, а потом уже 

изучать другие. Я надеюсь, что когда-то украинский так же станет популярным 

международным языком, на уровне с английским или немецким. 
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MONEY IN OUR LIFE: HISTORY AND MODERN TIMES 

   Money doesn't buy happiness but it helps. Money has become one of the main 

things in our modern life. Some people live their lives to earn money. They work 

hard, trying to earn as much money as they can. Some of them become crazy about it 

and lose their dignity hunting money. But do they really know everything about it? I 

am not sure. Let’s speak about history of money and how money looks today. 

   In early civilizations people did not have money. They traded objects. Maybe a 

hunter had more animal furs than he could use and his neighbour might have caught 

more fish than he could eat himself. They soon saw that they needed each other. The 

fisherman needed furs to protect himself from the cold and the hunter needed 

something to eat, so they exchanged their goods. This is called barter. Barter also 

had disadvantages. If there weren’t any more people who needed the hunter’s furs he 

couldn’t trade them for the things he needed. 

   As time went on, people used things that were valuable as a kind of 

money. Cattle was one of the earliest forms of money. People who had many cows 

were thought to be very rich. Later on, grain and salt were common forms of money. 

They had advantages because you could weigh them. The Aztecs used cacao beans as 

money. They were valuable and easy to carry. The early American colonists 

used gunpowder, tobacco and nails as money. These things were very rare. 

   In the course of time people searched for better ways of trading goods. They 

found out that metal, especially gold and silver, was very valuable. 

http://cikavosti.com/navishho-vivchati-inozemni-movi/%20(дата
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   Some historians believe that the first coins were made at around 700 B.C. by 

the Lydians. The Greeks and Romans also had silver and gold coins. 

Their value was guaranteed by the government. 

   But it was not until the late Middle Ages that coins became common throughout 

Europe. Metals were stamped and coins had to have a certain weight. People knew 

how many coins they needed to buy something because they had a fixed value. 

   Paper money came into use about 300 years ago. The idea came 

from goldsmiths who gave people pieces of paper in exchange for their gold. 

These bills could be exchanged for their gold later on. They told you that real gold 

and silver existed somewhere. 

   Until the middle of the 20th century governments all over the world 

had deposits of gold that was worth as much as the money they gave to their people. 

Paper money had many advantages. It was cheaper to make and easier to carry 

around. But there were also dangers. Governments could produce as much paper 

money as they wanted. If they produced too many banknotes and gave them to the 

people, they would have too much money to spend. If there were not enough goods to 

buy, prices would go up. The money then would lose its value. We call this inflation. 

Today, the amount of money in circulation is controlled by central banks. They make 

sure that paper money has a constant value. 

   In the second half of the 20th century people realized that they didn’t have to 

carry money around to buy the things they needed. Information about money was 

sent from bank to bank, so you could have your money transferred from one place to 

another without touching it. 

   Today, more and more people use credit cards to buy things. You don’t have to 

take real money with you. With a credit card the bank lends its customer money to 

buy something. The customer signs a small slip of paper and the shop assistant sends 

it to the bank and gets his money at once. A few weeks later the customer pays the 

money back to the bank. 

   In 1991 the leaders of the European Union got together in Maastricht, the 

Netherlands and agreed on creating a single currency for all of Europe. 

http://www.english-online.at/history/middle-ages/middle-ages-timeline.htm
http://www.english-online.at/economy/inflation/causes-and-effects-of-inflation.htm
http://www.english-online.at/economy/banks-and-banking/banks.htm
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On January 1, 2002, the Euro became the official money in twelve of the fifteen 

EU nations. Only Great Britain, Sweden and Denmark wanted to stay with their 

old currency. In 2004, ten central and eastern European nations joined the EU. They 

will decide later on if they want to join the Euro zone. The colourful euro banknotes 

were designed by the Austrian Robert Kalina. They range from € 5 to € 500 and have 

a map, the EU flag, as well as arches, bridges and windows on them. 

There are eight coins — ranging from 1 cent to 2 Euros. One side of the coins all 

look the same but on the other side each country has its own national design. 

   Bitcoin is an internet currency that was started in 2009 by a Japanese 

software developer. In contrast to normal money, which is distributed and controlled 

by government, there is no central organization behind Bitcoin. You can send and 

receive Bitcoin money without giving your name or address and without 

paying fees to a bank. Bitcoins are not physical. However, they can be bought 

at exchanges all across the Internet, where you can trade them for normal 

money.  Bitcoins are created by a process called mining. They can be produced by 

anyone around the world. People compete to solve puzzles using mathematical 

software. If they succeed they get a certain number of bitcoins as a reward.  

   Customers can save their bitcoins in an internet wallet, a kind of software that 

manages your virtual money. From there you can buy products from merchants who 

accept bitcoins. You can also sell items and get bitcoins in return. Only your special 

ID is transferred across the Internet, never your real identity. Bitcoin is a way of 

sending and receiving money anonymously. Not all governments are happy about this 

new internet currency. Some see it as a way of transferring money, for example from 

drugs or other illegal activities, from one place to another. The value of bitcoins 

is determined by their popularity in the world and how they are trusted. If many 

businesses accept the currency and more and more people use it to make transactions, 

its value goes up. Many economic experts see Bitcoin as the currency of the future. 

However, it is not ready for mass use. The network may suffer from hacking attacks 

and the value of the money is not very stable. Bitcoin is also seen as a playground for 

money speculators. 

http://www.english-online.at/economy/money/money-value-history-functions.htm
http://www.english-online.at/media/internet/the-internet-and-its-use.htm
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Анотація: У статті розглянуто місце запозичень в лексиці сучасного 

студента; дана характеристика тематичних груп англіцизмів. 
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Abstract: The article deals with the place of borrowings in lexicon of a modern 

student, gives the characteristics of thematic groups of English borrowings. 

Keywords: borrowing, Anglicism, experimental-research work,lexicon, 

economical and political ties. 

Українська літературна мова сформувалася протягом багатьох епох, поступово 

розвиваючись і вдосконалюючись у всіх свої компонентах. 

Словниковий склад української мови об'єднує дві різнопланові групи 

лексичних одиниць:  

 споконвічно українські слова;  

 слова, запозичені з інших мов. 

Складні лексико-семантичні процеси в українській мові, зумовлені сучасними 

мовними контактами: міжнародними зустрічами на найвищому рівні, підписанням 

http://mestectvo.com/
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договорів, науково-технічним співробітництвом, фінансово-економічними 

стосунками, потребують якнайпильнішої уваги.  

Останніми роками в українську мову надійшло чимало запозичень, що 

стосуються сфери торгівлі й послуг (шопінг, супермаркет, дизайн-центр). Чи не є ці 

слова зайвими, тобто в українській мові вже наявні слова, що називають ці 

предмети й явища, наприклад, замість супермаркета існує універмаг
.
. Проте справа 

в тому, що універмаги існували ще за радянських часів. Це були великі магазини, де 

кожен міг серед широкого асортименту вибрати необхідний товар, після чого касир 

підраховував його вартість. Але супермаркет у наш час оснащений сучасною 

технікою, такою як відеокамери спостереження, спеціальні пристрої для 

визначення вартості товару, комп'ютери тощо. Тому з поняттям універмагу в 

людей асоціюється магазин радянських часів, а супермаркет - це щось більш 

нове, удосконалене, з більшою кількістю й різноманітністю товарів. Отже, 

запозичення можуть відповідати українським словам в межах основного поняття, 

але мати значення чогось оновленого, більш досконалого. 

Пошуки нового слова для позначення керівника Верховної Ради, якого за 

українською традицією називають Головою, привели до запозичення англійської 

назви керівника парламенту - спікер.  

Ми можемо говорити про п’ять видів запозичень, але найбільш поширеними є: 

 запозичення морфеми, структурного елемента (бізнесмен, бармен, 

конгресмен, спортсмен тощо); 

 запозичення синтаксичне (бізнес-клас, бізнес-форум); 

 запозичення семантичне (у комп'ютерній лексиці мишка, килимок). 

    Усі ці різновиди запозичення знаходяться в певному взаємозв'язку. 

За підрахунками науковців найпотужнішим джерелом лексичних запозичень в 

українській мові кінця XX століття стала англійська мова (точніше - її 

американський варіант) - найбільш поширена в світі мова міжнародного 

спілкування. 

У наш час професійна лексика інформатики відома не лише вузьким фахівцям, які 

працюють у цій галузі науки. Нині комп'ютеризація проникла у всі сфери життя 



508 
 

суспільства. Більше того, багато людей мають персональні комп'ютери і засвоюють 

відповідну лексику й термінологію. Лексика і термінологія  інформатики стає 

необхідним компонентом наукового стилю сучасної української літературної 

мови. З’являються такі слова як сканер (від англ. Scanner - scan - поле зору) - "прилад 

для оптичного введення зображення (текстів, графіків, малюнків тощо) в пам'ять 

комп'ютера"; вінчестер (від англ. Winchester disk - вінчестерний диск) - "зовнішній 

запам'ятовувальний пристрій комп'ютера, у якому магнітні диски вмонтовано до 

герметичного кожуха; жорсткий магнітний диск". 

З поступовим переходом економіки до ринкових відносин та появою конкуренції, 

з'явився значний масив відповідної лексики. У галузі економіки з'явилися нові назви 

осіб за професією та фаховою діяльністю, зокрема такі, як: дилер (з англ. - біржовий 

маклер, торговельний агент) - "біржовий чи торговельний посередник між 

продавцем і покупцем; рекрутер (з англ. вербувальник) - "той, хто займається наймом 

робочої сили; рієлтор - "професіонал у галузі торгівлі нерухомістю". 

В останні десятиліття в Україні набули поширення англійські назви 

різноманітних соціальних об'єднань, напр., панки (з англ. "недосвідчений юнак, 

шмаркач, молокосос") - "неформальний молодіжний рух, що виник на Заході в 

70-ті pp. XXст. і представники якого культивують агресивне несприйняття норм 

моралі і громадського життя", скінхеди (з англ. бритоголовий) - "представники 

молодіжного руху, що виник у Великій Британії і поширився в світі, які поводять себе 

нетолерантно, а то й агресивно щодо іноземців". 

До соціальної лексики на позначення людських стосунків належать такі 

англіцизми, як бой-френд (з англ. - розм. коханий, парубок, юнак) -"коханий, 

дружок, чоловік або парубок, з яким зустрічається жінка або дівчина переважно 

без планів створити сім'ю", герл-френд - "подруга, кохана, люба дівчина; молода 

жінка (дівчина), з якою зустрічається чоловік або парубок переважно без планів 

створити сім'ю" тощо. 

У галузі спорту на сучасному етапі так само переважає лексика  англійського 

походження: віндсерфінг (з англ. - від wind - вітер, surfing - спеціальна дошка з 

парусом) - "змагання на швидкість і виконання різноманітних маневрів, трюків 
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під час ковзання по воді"; кікбоксинг - "новий вид спорту, в якому поєднано основні 

риси класичного боксу і деяких східних єдиноборств (з ударами ногами, кидками)" . 

Разом із відповідними реаліями в Україні набули поширення англійські назви 

страв і напоїв: гамбургер "розрізана навпіл м'яка булочка з багатошаровою начинкою 

(біфштексом, городиною)"; чизбургер (з англ. - булочка, підсмажена разом із котлетою 

і шматочком сиру) - "бутерброд подібний до гамбургера з додаванням твердого 

сиру"; хот-дог (з англ. hot - гарячий і dog - собака, пес) - "гарячий бутерброд із 

сосискою, приправлений соусом і гірчицею"; спрайт (з англ. - ельф, фея) 

"тонізуючий, газований напій". Цікавим висновком є те, що не всі запозичення є 

виправданими з погляду культури української мови. Нерідко в їх уживанні зовсім 

немає потреби, вони лише ускладнюють комунікацію. 
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   Сучасна реклама – багатоаспектне явище, яке привертає увагу науковців 

різних галузей науки: лінгвістів, психологів, культурологів, соціологів. Мова 

реклами миттєво реагує на появу нових ідей, подій, а зміни у будь-якій сфері 

життя неминуче відображаються у рекламних текстах. Питання про 

функціонально-стильовий статус рекламного тексту до цих пір є дискусійним. 

Причиною цьому є велика кількість рекламних жанрів: побутова, комерційна, 

політична, технічна реклами тощо. Найбільш повне визначення 

функціонального стилю реклами запропонував М. М. Кохтєв, який відмітив у 

рекламі риси різних функціональних стилів: публіцистичного, наукового, 

розмовного. Для того, щоб віднести рекламу до того чи іншого стилю, 

необхідно враховувати й об’єкт реклами, й адресат. «Одна справа рекламувати 

трактори, інша – морозиво чи парфуми. Та й читач буде різний: це і фахівець, і 

масовий споживач» [3, c. 12]. 

   Отже, стиль реклами поєднує у собі риси публіцистичного, наукового, 

науково-популярного, частково розмовного і ділового стилів. Таке поєднання 

випливає із самої природи реклами, з її основної функції – повідомлення і 

впливу [4, с. 30]. Функціональне спрямування рекламного тексту, його 

комунікативне завдання визначають склад і види мовних засобів, які в ньому 

використовуються, а також спосіб організації цих засобів у тексті. 

      Особливістю будь-якого рекламного тексту є те, що у ньому 

представлені всі види інформації. І. С. Алексєєва так формулює комунікативне 

завдання рекламного тексту: повідомити реципієнту нові достовірні дані 

(когнітивна інформація), забезпечити надійність засвоєння реципієнтом цих 

даних, впливаючи на його емоції і пам’ять (емоційна інформація), підсилюючи 

цю надійність тим задоволенням, яке реципієнт отримає від тексту (естетична 

інформація), і тим самим призначивши йому певні дії (оперативна інформація) 

[1, с. 116]. Мовний вплив, тобто вплив вербальної інформації на поведінку 

реципієнта, формується в результаті взаємодії цілої низки мовних і немовних 

чинників, уключених в акт комунікацій [2, с. 105]. Рекламний текст є яскравим 

прикладом максимально ефективного використання мовних засобів із метою 
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впливу. «Важлива вимога до рекламних текстів – максимум інформації, 

мінімум слів» [4, с. 27]. Прагматичний аспект рекламного тексту безпосередньо 

проявляється у його своєрідній організації – виборі лексичних і граматичних 

одиниць, стилістичних прийомів, особливому синтаксисі, організації 

друкованого матеріалу, використанні елементів різних знакових систем. 

Експресивність стає обов’язковою умовою прагма - комунікативного існування 

рекламного тексту, оскільки від неї багато в чому залежить те, якою мірою 

реалізується комунікативна, прагматична й естетична функції реклами. 

    Для того, щоб рекламний текст виконував свою комунікативну функцію, 

його не достатньо перекласти, він повинен бути включений у культурне 

середовище мови перекладу. Ця інтеграція може бути здійснена вже на базі 

виконаного начорно перекладу, тоді реклама створюється заново. Але навіть 

завдання «начорно» перекласти рекламу важко здійснити, оскільки рекламний 

текст перевантажений засобами, які націлені, головним чином, на те, щоб 

спонукати споживача придбати товар. При цьому виникає «конфлікт форми і 

змісту», і перекладач багато чого не в змозі передати. 

   Подібно до іншої продукції мас-медіа – газет, журналів, телепрограм, 

радіопередач – реклама матеріалізується у вигляді готового оформленого медіа-

тексту. Причому поняття “текст” стосовно до сфери масової інформації 

використовується не тільки для позначення властиво текстового вербального 

ряду, але й здобуває риси об’ємності й багатомірності, вміщуючи в собі такі 

важливі для медіа-продукції складові, як візуальний ряд у його графічному або 

телевізійному втіленні, а також аудіоряд у вигляді добутку. Тому поняття 

“рекламний текст” ставиться не тільки до словесного ряду, але й містить у собі 

сукупність екстралінгвістичних компонентів: графіки, образів, звуків і т. п., 

конкретний набір яких залежить від рекламоносія засобів масової інформації. 

Концепція багатомірного медіа-тексту надзвичайно важлива для вивчення 

рекламних текстів, тому що дозволяє одержати об’ємне зображення 

описуваного об’єкта, краще зрозуміти особливості функціонування слова й 

образу в масовій комунікації, а також розкрити механізм їхнього сукупного 
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впливу на масову аудиторію.  

   Перекладачеві нерідко доводиться шукати особливі засоби для передачі 

смислових і стилістичних складових оригіналу. У такому разі досягається 

прагматична еквівалентність між оригіналом і перекладом, що й визначає 

комунікативний ефект реклами. Нас цікавить саме комунікативна функція 

перекладу рекламних текстів, а не художньо-змістова. 

   Перекладачі рекламних текстів стикаються з істотними труднощами при 

передачі прагматичного потенціалу оригіналу. Зокрема, це пов’язано з 

перекладом у рекламному тексті фактів і подій, пов'язаних з культурою даного 

народу, різними національними звичаями й назвами страв, деталями одягу 

тощо. Сьогоднішні реалії змушують більш уважно ставитися до перекладу 

рекламних текстів, також і з погляду їхнього психологічного впливу на масову 

аудиторію. Тексти рекламного оголошення мають містити чіткі фактичні дані; 

вони повинні бути вичерпно викладені й тому точно зрозумілі.  Переклад 

текстів реклами може визначатися як близький до “адекватного”. Такий тип 

перекладу викликаний його практичною необхідністю. Даний підхід вимагає 

гарного знання перекладачем предмета, про який мова йде в оригіналі, що хотів 

сказати автор рекламного тексту, тобто комунікативний намір рекламного 

тексту. Переклад рекламного тексту при зміні словесної форми повинен бути, 

разом з тим, точно переданий за змістом. 

   При перекладі англомовних рекламних текстів у деяких випадках 

перекладачі не перекладають текст, а дають його семантичний еквівалент. 

Наприклад, “Maybe she’s born wіth іt, Maybe іt’s Maybellіne” – “Всі в захваті від 

тебе, А ти – від “Мейбелін”. 

 Реклама косметики й парфумерії для жінок у більшості випадків 

характеризується вишуканим стилем, який насичений конкретними 

словосполученнями й іншими засобами виразності, що надає тексту зовсім 

особливе звучання, неповторний тон, навіть, якщо мова йде про рекламу в 

пресі. Можна визначити, що найчастіше успішними є ті неперекладні слогани, 

які містять слова з мінімального словникового запасу іноземних слів учня 
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середньої школи. Цим фактором багато в чому обумовлене успішне 

впровадження на українському ринку таких іншомовних неперекладних 

слоганів, як: Спортивна фірма Nіke – Just do іt; Компанія Sony – Іt’s a Sony; 

Компанія Panasonіc – from Panasonіc. 

       Як вже зазначалося, ефективність рекламного тексту залежить   від 

вдалого 

поєднання всіх його складових. Разом з тим дослідники відзначають 

першорядну важливість саме вербального компонента реклами – словесного 

тексту. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Алексеева И. С. Текст и перевод. Вопросы теории : [монография] / Ирина 

Сергеевна Алексеева. – М. : Междунар. отношения, 2008. – 184 с. 

2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание : [пер. с англ.] / Анна 

Вежбицкая. – М. : Русские словари, 1996. – 412 с. 

3. Кохтев Н. Н. Стилистика рекламы : [учеб.-метод. пособ. для студентов 

фак. и 

отд-ний журналистики гос. ун-тов] / Николай Николаевич Кохтев. – М. : 

Изд-во МГУ, 1991. – 91 с. 

4. Розенталь Д. Э. Язык рекламных текстов : [учеб. пособ.] / Дитмар 

Эльяшевич Розенталь, Николай Николаевич Кохтев. – М. : Высш. школа, 1981. 

– 127 с. 

 

ІНОЗЕМНА МОВА 

Валентин Снісаренко, Анастасія Гівці 

Марія Агапоненко, Наталія Степанчук 

(Кривий Ріг) 

Валентин Снісаренко, Анастасія Гівці 

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 



514 
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Гуманітаризація та гуманізація освіти насамперед передбачає широке 

упровадження у процес викладання навчальних дисциплін нових 

інформаційних технологій. «Нові інформаційні технології - це сукупність 

методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, 

передачі й подання інформації за допомогою комп'ютерів та комп'ютерних 

комунікацій» [2, с. 170]. 

Значний внесок у теорію і практику використання інформаційних 

комп'ютерних технологій у навчальному процесі зробили В. Беспалько,  

Я. Ваграменко, Єрилов, А. Єршов, М. Жалдак, В. Ізвозчиков, Г. Клейман, 

 Ю. Машбиць, І. Роберт, С. Ніколаєнко та інші вчені. Дослідження науковців 

переконують, що «одним із важливих чинників інтенсифікації навчального 

процесу є використання сучасних технічних засобів, передусім комп'ютера, що 

дозволяє студентам співпрацювати з носієм інформації, здійснюючи вибір 

матеріалу, темп подання та компонування його, тобто бути активними 

учасниками процесу навчання, а це в свою чергу позитивно відображається на 

результатах навчальної діяльності студентів, сприяє високому рівню засвоєння 

ними знань» [3, с. 7]. 

Використання комп'ютера як засобу навчання у процесі вивчення іноземної 

мови значно урізноманітнює форми навчальної діяльності, піднімає науковість 

на якісно новий рівень, підтримує зацікавленість студентів до роботи протягом 

усього заняття, а використання моделей, імітаційних ситуацій, завдань-

репетиторів полегшує відпрацювання навичок та вмінь. Усе це сприяє більш 

глибокому засвоєнню навчального матеріалу. 
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На сучасному етапі розвитку освіти, питання використання комп'ютера у 

процесі вивчення іноземної мови є актуальним, оскільки дозволяє вивести 

сучасне навчальне заняття на якісно новий рівень, розширювати можливості 

ілюстративного супроводу навчального заняття, ефективно організовувати 

контроль знань, вмінь та   навичок  студентів, полегшувати та вдосконалювати 

роботу студентів під час підготовки ними презентацій, творчих та проектних 

робіт тощо. 

И. Роберт розглядає презентації  як представлення аудиторії ідей, планів, 

розробок або демонстраційних матеріалів для публічного виступу. 

Комп'ютерна презентація - це файл, у якому такі матеріали зібрані та подані в 

зручному для сприйняття вигляді з застосуванням різних мультимедійних 

ефектів. Використання технології презентації суттєво покращує наочність 

навчального матеріалу. 

Упровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес сприяє 

підвищенню пізнавального інтересу студентів. Інтерес до презентацій у 

студентів зумовлений необхідністю використання різних джерел інформації, 

зокрема Інтернету; самостійністю відбору і накопичення матеріалу; 

публічністю захисту, оцінкою роботи студента не тільки викладачем, а й 

одногрупниками. Це підвищує відповідальність за виконану роботу та 

самооцінку студентів.  

Застосування комп'ютерів у процесі вивчення іноземної мови значно 

підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп'ютерному навчанні 

засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий 

час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні 

комп'ютера краще та ґрунтовніше засвоюється. 

Використання комп'ютера дозволяє здійснювати контроль за якістю знань 

студентів, при цьому досягається велика об'єктивність оцінки. Комп'ютерний 

контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється 

одночасна перевірка знань всіх студентів. Це дає можливість викладачу 

приділити більше уваги творчим аспектам роботи зі студентами. 
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Ще одна перевага комп'ютера - здатність накопичувати статистичну 

інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані 

(кількість помилок, правильних/ неправильних відповідей, звертань за 

допомогою, часу, витраченого на виконання окремих завдань і т.п.), викладач 

судить про ступінь і якість сформованості знань у студентів. 

Необхідно відзначити, що комп'ютер знімає такий негативний 

психологічний фактор, як страх. Під час традиційних аудиторних занять різні 

фактори (дефекти вимови, страх припуститися помилки, невміння уголос 

формулювати свої думки і т.п.) не дозволяють багатьом студентам показати 

свої реальні знання. Залишаючись «наодинці» з дисплеєм, студент, як правило, 

не почуває скутості і намагається виявити максимум своїх знань. 

Сприятливі можливості створюють комп'ютери і для організації 

самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови. Студенти 

можуть використовувати комп'ютер як для вивчення окремих тем, так і для 

самоконтролю отриманих знань.  

З метою надання допомоги студентам у оволодінні іноземною мовою, 

викладач використовує готову або створює власне свою комп'ютерну програму, 

що забезпечує вивчення лексики, відпрацювання вимови, навчання 

діалогічної мови, відпрацювання граматичних структур. Комп'ютерні навчальні 

програми дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і сполучити їх у 

різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати 

лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні 

дії, а також забезпечують можливість обліку ведучої репрезентативної системи, 

реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи 

кожного студента. 

Використання ж на навчальному занятті комп'ютера дозволяє студентам 

співпрацювати з носієм інформації, здійснюючи вибір матеріалу, темп подання 

та компонування його, тобто бути активним учасником процесу навчання, а це 

в свою чергу позитивно відображається на результатах навчальної діяльності 

студентів, сприяє високому рівню засвоєння ними знань.  



517 
 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Освітні технології / [ред. О.М.Пєхота]. - К.: «А.С.К.» - 2001. - С. 163-180. 

2. Основи нових інформаційних технологій навчання: посібник для вчителів 

/ [ред. Ю. І. Машбіц]. - К.: ТЗМН. - 1997. - 264 с. 

3. Ніколаєнко С. Інформаційна революція в освіті/ С. Ніколаєнко// Вища 

школа.- 2005.-№ 5. - С. 3-9. 

 

ІНОЗЕМНА МОВА 

Романик Станіслав  

Матвієнко Ірина 

 (Кривий Ріг) 

Станіслав Романик 

HOW THE ENGLISH CINEMATOGRAPHY CAN HELP US IN LEARNING 

LANGUAGE 

Анотація: У статті розглядаються способи вивчення англійської мови 

засобами кінематографії  

Ключові слова: кінематографія, візуалізація інформації, технології, 

культурний вплив 

    There are three main types of styles in which individuals are often categorized 

under when it comes to learning. Once you have determined which type of learner 

that you are, you are able to employ the skills and therefore increase the information 

that can be learned, as well as increase the ease in which the information is learned. 

Visual Learners. Visual learners learn new skills by seeing and learn new 

information best through visuals. Using diagrams and other visual methods of 

learning are recommended for these types of learners. 

     How can you identify if you are a visual learner? If you learn best and take 

notes when visual information s being presented, and create your own charts and 

graphics while learning then you may be a visual learner.  

Auditory Learners. Auditory listeners learn best through the use of verbal 

communication and lectures. Auditory learners can have information revealed to 
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them through written works, but in most cases, the information is not going to make 

sense or "click” until the information has been heard. There are many things that 

auditory learners listen for while they are learning a new skill. They listen for the 

tone of voice, the pitch within the voice and even the speed of the person that is 

teaching the new skill or information. All of this information that has been interpreted 

is then used when learning. 

Tactile Learners. There are some people that learn better by completing the 

actual. These people are referred to as "tactile” or "kinesthetic” learners. Through this 

learning method, the person learns best when they take a hands-on approach to 

learning. Tactile learners may suffer from a short attention span which can make it 

difficult to learn new skills unless the hands-on approach is taken [2, p. 143]. 

    There are many approaches that tactile learners can take while trying to master 

new skills. Tactile learners can use a hands on approach to take part in experiments, 

as well as other approaches where the individual can use their hands. 

Some of these benefits of learning which category that you fall under when it 

comes to learning type include: 

 Being able to learn and absorb information the first time that you hear it and 

reducing the amount of time and repetition that is required when learning. 

 Reducing the amount of reviewing and study time using methods of learning 

that are not compatible with your learning ability. 

 Defining your learning type can help you to choose the best study method for 

you. The majority of people are unsure about which methods that they should use to 

study and therefore learning which method enables you to learn best can enable you 

to learn effectively with the least amount of knowledge. 

    You can determine the learning style through observation of your skills that are 

used while learning. You can determine the learning style through observing which 

ways that you learn best and which method are used to ensure that you are absorbing 

the highest amount of information. 

   There are many tests that will help you to determine your learning style. After 

answering a series of questions based on situations that occur in learning, as well as 
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asking basic personality questions throughout the test, you are able to determine 

which learning category that you fall under [1, p. 89]. 

       Actually, we should highlight the fact that many people prefer studying 

English in movies and TV shows for other types of learning. Today, we want to tell 

you about the benefits of this method, and we will also offer effective ways to work 

with video.         We can learn how to learn English fluently and productively in 

movies and serials. Who should try to learn English in films and TV shows? Video 

tutorials will especially appeal to visuals - those who like to receive information 

through the visual channel of perception. Why studying English on TV shows and 

movies is effective.  

1. You learn and entertain at the same time. Do you know that 82% of English 

learners use video while learning language? Watching movies and TV shows in the 

original will be a good motivator for you, because you can watch fascinating videos 

in a break between monotonous exercises on grammar. In addition, you get a unique 

opportunity to see the cinema novelty or the next season of the series before all. It's 

no secret that dubbing is usually done in a few months after the picture is released, 

and the translation is not always successful. By learning English, you will be able to 

hear the true voice of your favorite actor. 

2. You develop the English language perception listening experience. Viewing 

the video in English is one of the best ways to improve the perception of English by 

hearing. If you first find it hard to catch what the characters say, use subtitles. If you 

pay close attention for at least 15-20 minutes each day (you can split the video into 

excerpts), then after 2-3 months you will begin to understand the phrases of the 

heroes and without subtitles. So, studying English on TV shows and films helps to 

"tune" the ears to different accents and intonations of speech. 

3. You increase your vocabulary while watching a series or film, you can 

significantly expand your vocabulary. You will guess the meaning of many words 

from the context, remembering in which cases to use the new vocabulary. At the 

same time, you use the optimal way to learn words and expressions - in context. You 

see, in what situation the heroes of the video use certain phrases and words, therefore, 



520 
 

in the future, you will know when and how to use the acquired knowledge.  

4. You teach colloquial forms of words, phrasal verbs and slang. Heroes of the 

video speak the way the ordinary native speakers speak. They use in their speech 

spoken abbreviated forms of words, phrasal verbs and slang words. Therefore, if you 

want to understand the English in a normal communication environment, we strongly 

advise you to watch movies and TV shows [3, p. 456]. 

To apply this English learning method, we offer the following list of tips and 

hints. 

1. Choose the video that's right on the difficulty. To prevent the teaching 

from becoming tormented, choose the right materials. 

2. Look at the movie you are familiar with. If you are having difficulty 

hearing with hearing, we suggest watching the movies you already know. 

Choose a video of those that have already been seen in Russian. So you will 

understand the story and do not have to constantly retaliate for pause and check 

with the dictionary. 

3. Write and teach words that are unfamiliar to you. If you want not just to 

have fun, but also to benefit from viewing, work with the dictionary. When 

meeting with an unfamiliar word, stop the video, open an online dictionary and 

write out an entire sentence with a new vocabulary and a translation into it. In 

this way, you will learn words in the context, learn to use them in a place. If 

you often hear a phrase or a turn in a video, that's a commonly used 

vocabulary. Type it into your dictionary, learn and try to use it in a 

conversation with English or a native speaker. 

4. Immerse the speakers of the language. Want to work on pronunciation? 

Repeat phrases for the character of a movie or series. Try to imitate not only 

the pronunciation of sounds, but also the intonation, the manner of speaking. 

     Many people prefer studying English in movies and TV shows for other types 

of learning.  Just as English itself has borrowed words from many different languages 

over its history, English words now appear in a great many languages around the 

world, indicative of the technological and cultural influence of English speakers. 



521 
 

Finally, English leaves out those who, for one reason or another, are not fluent in the 

global language. It can also lead to a cultural hegemony of the populations speaking 

the global language as a first language. 
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     The term globalization is very recent, only establishing its current meaning in 

the 1970s. Academic literature commonly subdivides globalization into three major 

areas: economic globalization, cultural globalization, and political globalization.  

Globalization is the process of international integration arising from the 

interchange of world views, products, ideas, and other aspects of culture. Though 

many scholars place the origins of globalization in modern times, others trace its 

history long before the European Age of Discovery and voyages to the New World. 

Some even trace the origins to the third millennium BC. Large-scale globalization 

began in the 19th century. In the late 19th century and early 20th century, the 
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connectivity of the world's economies and cultures grew very quickly [2, p. 176] . 

 Cultural globalization refers to the transmission of ideas, meanings 

and values around the world in such a way as to extend and intensify social 

relations. This process is marked by the common consumption of cultures that have 

been diffused by the Internet, popular culture media, and international travel. This has 

added to processes of commodity exchange and colonization which have a longer 

history of carrying cultural meaning around the globe. The circulation of cultures 

enables individuals to partake in extended social relations that cross national and 

regional borders. The creation and expansion of such social relations is not merely 

observed on a material level. Cultural globalization involves the formation of shared 

norms and knowledge with which people associate their individual and collective 

cultural identities. It brings increasing interconnectedness among different 

populations and cultures [3, p. 345] .  

   Cultural globalization is one of the three main dimensions of globalization 

commonly found in academic literature, with the two other being economic 

globalization and political globalization. 

   A visible aspect of cultural globalization is a popularization of the English 

language. Based on this we can ask the question why English is a global language. 

There are numerous arguments for and against English as a global language. On 

the one hand, having a global language aids in communication and in pooling 

information. On the other hand, it leaves out those who, for one reason or another, are 

not fluent in the global language. It can also lead to a cultural hegemony of the 

populations speaking the global language as a first language. 

    A secondary concern, with respect to the spread of global languages (including 

major languages other than English such as Spanish, Chinese, Arabic, etc.) is the 

resulting disappearance of minority languages, often along with the cultures and 

religions that are primarily transmitted in those languages. Language death caused by 

English has been particularly pronounced in areas such as Australia and North 

America where speakers of indigenous languages have been displaced or absorbed by 

speakers of English in the process of colonization. The responsiveness of the British 
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and the Americans has spread English throughout the globe. 

     The major varieties of English in most cases contain several subvarieties, such 

as Cockney slang within British English, Newfoundland English, and the English 

spoken by Anglo-Quebecers within Canadian English, and African American English 

within American English. English is considered a language with no variety being 

clearly considered the only standard. Because of Englishʼ wide uses a second 

language, English speakers can have many different accents, which may identify the 

speakerʼs native dialect or language [1, p. 264] . 

    Just as English itself has borrowed words from many different languages over 

its history, English words now appear in a great many languages around the world, 

indicative of the technological and cultural influence of English speakers. Several 

languages have formed on an English base — TokPisin was originally one such 

example. There are a number of words in English coined to describe forms of 

particular non-English languages that contain a very high proportion of English 

words —Franglais, for example, is used to describe French with a very high English 

content (spoken mostly in the border bilingual regions of Quebec). 

     In fact, we believe in the fundamental value of a common language, as an 

amazing world resource which presents us with unprecedented possibilities for 

mutual understanding, and enables us to find fresh opportunities for international 

cooperation. Many other revisions derive from suggestions made by a group of 

British and American academic reviewers of the typescript, commissioned by my 

publisher, Cambridge University Press, about ways in which the range and balance of 

the book might be improved; and English as a global language has benefited greatly 

from their input. English as a global language simply asks three questions: what 

makes a world language? Why is English the leading candidate? And will it continue 

to hold this position? An account of the relevant facts and factors can be of benefit to 

anyone with an interest in language matters. 
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зрозумілим тим людям, з якими працюєш. 
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English is the language of the information age. Ukraine is integrating into the 

world community and the problem of learning English for the purpose of 

communication is especially important today. 

I’d like to introduce the сollege I study at. It’s Finance-Economic College of 

Poltava State Agrarian Academy. The college provides training of accountants, 

economists, financiers and businessmen for national economy.  

Its graduates work in different branches of agriculture, industry, finance and 

banking system, state and private organizations. The process of training future 

specialists combines theoretical studies with practical work and industrial training. 

 I am sure the knowledge we get at the college will help us in future when we face 

the challenges of the independent life and the growing competition at the competitive 

labour  market. 

We study finance- the function of business that acquires funds for the firm, 

company or organization and manages funds within the firm, accounting-the 

language of business as it is called, economics, its branches and systems. 

Without  a carefully calculated financial plan, the firm, company or organization 

has little chance for survival. So, the financiers, accountants and economists are 

responsible for  preparing budgets, doing cash flow analysis and planning for the 

expenditure of funds. They also suggest strategies for improving the financial 

conditions and progress of the firm. 

Reforms started in the national economy of Ukraine are to solve many economic 

problems in the course of creating an open, effective, market economy. That is why 

highly – qualified specialists in various branches of economy are especially needed 

today. 

Mastering business  English  is  important  to  the  professional  progression.  

Boundaries  and  borders  no  longer  exist  in  the  world  of  business.  Today, 

location  is  not  as important as ability when it comes to securing employment, and 

professional progression depends on what you can do, above all else. 

Who you know, and where you are don’t matter like they once did. But  what you 

can do does. In a highly competitive  employment market, this means having the 
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skills to outshine your competition. It also means having a high level of business 

English if you want to compete on both a regional, and global, scale. Why?  Consider  

the  facts:   

 English continue to dominate as the language of business, something that 

is unlikely to change in the foreseeable future. 

 To compete on a global scale, by 2020 an estimated 2 billion people will 

be learning English(Source: The British Council). 

 On average, improved English skills save employees two hours a week, 

increasing workplace efficiency and reducing operating costs, making 

applicants proficient in English more attractive to employers. 

All these facts confirm that the need to master English, and particularly business 

English,  is no longer something required only of high-level professionals. It has 

become a basic core skill required at all levels of the employment hierarch, from 

entry-level to senior executive positions. 

The purpose of professionally-oriented training is to provide opportunities for 

equal access to qualified young students training, continuing education throughout 

life, nurturing personality, capable to self-perfection, professional development and 

mobility  under the conditions of the reformation of modern society. 

      The main purpose of foreign language teaching  at non-language high  schools 

is to form the students'   skills to communicate orally and in writing within 

professional scope and subject matter defined by the program for each specialty, 

following the traditions and norms established in the country, which we studied. 

Peculiarity of learning English for professional purposes is a professional context of 

chosen specialty, primary urgent task is mastering the knowledge of professional 

terminology and gaining skills to use highly specialized language training to perform 

professionally-oriented tasks aimed at further communication in business situations. 

[1, c. 30]. 

 The  practical works during which students  master new vocabulary, work out 

authentic texts, learn to use their new knowledge practically,  play the leading role in 

the learning process. Solution of communicative-cognitive  problems carried out by 
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the various modern means of foreign language communication, role games, 

situational learning objectives paired and group forms of work and so on. The main 

approaches to learning a foreign language for professional purposes is also 

personally-oriented activity and communicative- cognitive, the focus of which is the 

identity of the student with his or her features, capabilities and abilities. They are 

implemented on the basis of differentiation and individualization of learning new 

information ,multimedia technologies, principles of performance training, autonomy, 

focus on speech development studies in cooperation and by projects. 

Students of non-language  high schools are offered such activity as independent 

work. They learn to make different decisions independently, find ways to get 

information, work in teams. The final product of independent work project can be  

independently compiled terminology vocabulary for the specialty, independent 

translation of the development and flowcharting processes, drafting summaries of 

articles in English and more. 

Supervision of students is evaluated through a process and outcome. Use a greater 

degree of final control, which includes a written report of independent work and 

material developed by students, is supported by verbal responses. Professional texts  

are a source of increasing vocabulary of students, an example of the use of 

terminology vocabulary in context to help flesh out the meaning of words to explain 

and clarify cases of their use in accordance with established language standards. It 

should be noted that the uniqueness of language tools in the study of English for 

professional purposes needs the development and use of special teaching methods for 

their presentations and learning.  

We understand that the knowledge of business English is of great importance 

nowadays, especially in the growing competition at the competitive market. In the 

competitive world of today’s business and professions, the successful person is the 

one who can communicate effectively [2, c. 4]. The teachers provide students with 

the skills necessary for effective communication. Professionally-oriented programs 

have been developed for the students of different specialities in our college. The 

process of teaching English is directed on the development of students’ skills and 
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habits in monologue and dialogue speech, reading, translation. The students are 

active participants in the learning process. They give their views, express thoughts, 

cooperate with one another in the process of education imitating or creating a real 

situation. The students are interested in the learning material and try to learn more 

independently, compare the material they have learned with the new one. We 

understand that the knowledge we obtain, our skills and habits, the ability to work 

independently and in teams is very necessary and important at the highly competitive 

employment  market. 

As future financiers and accountants we realize that our work will be connected 

with money, one of the most important factors of business. A new business needs 

capital not only for ongoing expenses but also for purchasing necessary assets. 

Success in business is often hinged on one single word-communication, and most of 

it happens in English [3, c. 109]. 

In order to get ahead in the chosen field you need to make yourself completely 

understood by the people you work with. 

So, mastering English is important to your professional progression. It gives you 

the opportunity to differentiate yourself in the employment market, to seek and gain 

employment opportunities your competitors do not have the skills for. You can 

progress faster and further, by simply improving your business English skills. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Анотація:У даній роботі розглянуті особливості науково-технічного 

стилю на основі прикладів технічних термінів та багатозначних слів у 

текстах, які відзначаються специфічним стилем та відрізняються від інших 

типів текстів.  

Ключові слова: особливості, науково-технічний стиль, технічні терміни , 

багатозначні слова, специфічний стиль. 

Abstract: The article deals with the peculiarities of the scientific and technical 

style on the basis of examples of technical terms and polysemantic words in texts that 

are marked by a specific style and differ from other types of texts. 

Keywords: peculiarities , scientific and technical style, technical terms , 

polysemantic words ,specific style of texts. 

Постановка проблеми. При перекладі технічних текстів у науковому стилі 

виникають значні труднощі,зумовлені тим ,що в лінгвістичному аспекті 

терміни, як й інші слова мови, мають явище багатозначності. У мові науки і 

техніки це явище поширене через те, що в терміносистемах різних галузей 

науки й техніки широко застосовується так зване семантичне словотворення, 

коли існуючій формі слова приписується те чи інше значення. 

Мета роботи: розглянути поняття технічного перекладу, виражене засобами 

однієї мови, за допомогою засобів іншої мови, відтворити оригінал з 

урахуванням взаємодії змісту й форми за фахом. 

Викладення основного матеріалу. При перекладі технічних текстів 

виникають певні лексичні труднощі. До таких відносяться,на думку науковців, 

багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного словникового відповідника 

або варіанту перекладу терміна, особливості вживання загальновживаних слів у 

науково-технічних текстах, правильне застосування того чи іншого способу 
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перекладу слова, визначення межі припустимості перекладацьких лексичних 

трансформацій, переклад термінів-неологізмів, абревіатур. До граматичних 

відмінностей відносяться особливості граматичної будови мови, форми і 

традиції письмового наукового мовлення. Так в англійських фахових текстах 

значно частіше, ніж в українських, вживаються форми пасивного стану та не 

особові форми дієслова,дієприкметникові звороти й специфічні синтаксичні 

конструкції, особові займенники першої особи однини та одночленні 

інфінітивні й номінативні речення тощо. Основна складність перекладу 

науково-технічних текстів, а саме переклад термінів, полягає в розкритті та 

передачі засобами української мови інших реалій. Було би неправильно 

говорити про переклад термінів як таких. Обов'язковою умовою повноцінного 

перекладу будь-якого спеціального тексту, особливо науково-технічного, є 

повне розуміння його перекладачем. Механічне заучування термінів без 

розуміння їх сутності, без знання самих явищ, процесів та механізмів, про які 

йдеться в оригіналі, може призвести до грубих помилок у перекладі. Особа,яка 

здійснює переклад повинна детально вивчити ту галузь науки й техніки, в якій 

вона працює. Тільки тоді вона зможе сміливо користуватися відповідними 

термінологічними словниками. Однак у спеціальному тексті можуть бути вжиті 

елементи новизни, які є особливо цікавими для читача, але пов'язані із 

вживанням нових термінів, ще не зафіксованих у словниках. Зрозуміло, що це 

може створювати серйозні проблеми для перекладача. Основні умови для 

подолання цих труднощів полягають у детальному аналізі явища,яке 

описується, і передачі його термінами, що вже є усталеними в науці.  

Висновки. Таким чином,основною проблемою технічного перекладу є 

необхідність поєднання знань іноземної мови з базовим знанням техніки. Проте 

повнота  та точність перекладу передусім залежить від правильності 

визначення граматичної форми, синтаксичної конструкції та структури 

речення. Володіння цими засобами та навичками,а саме перекладом, 

пов’язаним з граматичними труднощами в  загальнонаукових і загально-
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технічних текстах – головна мета вивчення іноземної мови за професійним 

спрямуванням. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РОСТА ПОПУЛЯРНОСТИ НЕКОТОРЫХ 

АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ В 2017 ГОДУ 

Ежегодно в различных странах Мира проводится акция «Слово года». Цель 

данного мероприятия – выявить наиболее актуальные и популярные слова и 

выражения. Случается и так, что верхние строчки рейтинга занимают 

неологизмы, которые в дальнейшем становятся частью языковой культуры. 

Появление неологизмов есть прямое свидетельство жизнеспособности языка, 

его стремления выразить все богатство человеческих знаний и прогресса. 

Проследим причины возникновения и способы образования новых слов на 

языковом материале, который Издательство Оксфордского университета 

определило как самые популярные слова 2017 года. 

Выбор «UK Word of the Year»  в Великобритании проводит Издательство 

Оксфордского университета. В 2017 году пальма первенства досталась слову 

«youthquake»: «significant cultural, political or social change arising from the 

actions or influence of young people». «Youthquake» образовано путём сложения 
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двух основ по аналогии со словом «earthquake» и дословно его можно 

перевести как «молодёжетрясение». В 2017 использование слова выросло в 

пять раз по сравнению с предыдущим годом, а всплеск его употребления 

совпал с парламентскими выборами в Великобритании, когда неожиданный 

приток молодых избирателей сыграл на руку Лейбористской партии.  

Рассмотрим и другие популярные слова, которые вошли в «shortlist» 

известного словаря. 

Antifa – political protest 

movement comprising 

autonomous groups affiliated by 

their militant opposition to 

fascism and other forms of 

extreme right-wing ideology. 

 

Это немецкое заимствование, аббревиатура 

от «Antifaschistische Aktion» (нем). Так 

называлась военная антифашистская сеть, 

действовавшая в годы перед Второй Мировой 

войной. 

 

Broflake – a man who is 

readily upset or offended by 

progressive attitudes that 

conflict with his conservative 

views. 

Данное слово представляет собой 

лексическую инновацию 21 века: сленг «bro» 

заменяет традиционное слово «man», чтобы 

обозначить принадлежность к мужскому полу. 

«Broflake»  образовано по аналогии со словом 

«snowflake» и содержит в себе оттенок иронии. 

 

Gorpcore – style of dress 

incorporating utilitarian clothing 

of a type worn for outdoor 

activities. 

 

Если разобрать слово по составу, то –core – 

это суффикс, как в слове «hardcore», а «gorp» -     

корень, представляющий собой аббревиатуру 

от «good old raisins and peanuts». Именно 

словом «gorp» в США называют смесь из сухих 

фруктов и орехов, удобный и сытный перекус 

для тех, кто путешествует налегке. 
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Kompromat – compromising 

information collected for use in 

blackmailing, discrediting, or 

manipulating someone, typically 

for political purposes. 

Слово является «бумеранг-

заимствованием». Возникло оно в английском 

как сокращение от «COMPROmising MATerial» 

и получило широкое распространение в 

русском языке, откуда и вернулось в 

английский во время предвыборной кампании 

Дональда Трампа в связи с освещением его 

деятельности.  

 

Newsjacking – practice of 

taking advantage of current 

events or news stories in such a 

way as to promote or advertise 

one's product or brand. 

 

За основу взято слово «hijacking» («угон 

самолёта, воздушное пиратство»). Словом 

«newsjacking» называют теперь и 

маркетинговый ход. Например, компания-

производитель кофе предлагает пассажирам 

опаздывающего поезда бесплатную чашку 

кофе на вокзале. 

 

Unicorn – denoting 

something, especially an item of 

food or drink that is dyed in 

rainbow colours, decorated with 

glitter. 

 

Весной 2017 года известная кофейня 

«Starbucks» оформила в подобном стиле 

подачу кофе, что принесло компании 

существенную прибыль. «Unicornmania» 

распространилась на причёски, одежду, 

макияж, интерьер. 

 

White fragility – discomfort 

and defensiveness on the part of 

a white person when confronted 

by information about racial 

inequality and injustice. 

Этот неологизм придумала преподаватель 

Вашингтонского университета Робин 

Дианджело. Термин особенно активно 

используется в американских СМИ и блогах 

при обсуждении проблем расовой 

дискриминации. 

Современный мир изобилует активными изменениями политического, 

экономического, социального и научно-технического характера, что влечёт за 
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собой появление новых слов в языке и переосмысление старых понятий. 

Словарный состав – наиболее проницаемая, изменчивая и подвижная сторона 

языка, которая непосредственно реагирует на то, что происходит вокруг нас. 

Характерной особенностью словаря является его способность бесконечно 

разрастаться за счет новых слов и новых значений, которые образуются 

различными путями.  
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INFORMATION INFLUENCE ONTO THE SOCIETY 

Abstract: We are going to talk about information as a powerful tool into 

management plenty of people. Find the answer onto the thrilling question «Why do 

we cave in somebody’s persuasion? ». Hunt down the evolution of representing 

information. 

Key words: Word origin, advance of technology, illiterate people, a fear to do sth 

wrong,  electors, harmful product, career. 

Анотація: Ми будемо говорити про інформацію як про потужний 

інструмент управління багатьма людьми. Знайдемо відповідь на хвилююче 

запитання - чому ми піддаємось чиїмось переконанням? Прослідкуємо 

еволюцію подання інформації. 

Ключові слова: Походження слова, розвиток технологій, неграмотні люди, 

страх зробити щось не правильно, виборці 
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Meaning of the word “information” Word Origin and History for 

information Expand 

Information(n.)Any fact or set of facts, knowledge, news, or advice, whether 

communicated by others or obtained by personal study and investigation; any datum 

that reduces uncertainty about the state of any part of the world; intelligence; 

knowledge derived from reading, observation, or instruction.From Old French 

informacion, enformacion"information, advice, instruction," from Latin 

informationem (nominative informatio) "outline, concept, idea". Meaning 

"knowledge communicated" is from mid-15c. Information technology attested from 

1958. Information revolution from 1969. 

In the last five decades or so, the media and its influence on the societies, has 

grown exponentially with the advance of technology.  

First there was the telegraph and the post offices, then the radio, the newspaper, 

magazines, television  and now the internet and the new media including laptops, cell 

phones etc. People need news/information for various reasons, on the one hand it can 

be used to socialize and on the  other to make decisions and formulate opinions. In 

present era of globalization, majority of people in the society depends on information 

and  communication to remain connected with the world and do our daily activities 

like work, entertainment, health care, education, socialization, travelling and anything 

else that we have to do. A common urban person usually wakes up in the morning, 

checks the tv news or newspaper, goes to work, makes a few phone calls, eats with  

family or peers (when possible) and makes his decisions based on the information 

that he has either from  co- workers, Tv news, friends, family, financial reports, etc. 

we need to be conscious of the reality that most of our decisions, beliefs and values 

are based on what we know for a fact, our assumptions and our own experience. In 

our work we usually know what we have to do, due to the instructions and studies, 

however on our routine life and house hold chores we mostly rely on the mass media 

to get the current news and facts about what is important and what we should be 

aware of. 

Researchers noted television's power to influence even people who are illiterate. 
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Smith-Speck and Roy (2008) explained that even individuals who cannot read or 

write can be highly influenced by advertising to purchase certain products, or develop 

certain lifestyle values. In essence, media is conveying what we should buy, who we 

should be, or who we should become, in order to be "happy". Unfortunately, whether 

young or old, this seems to be working.All these facts are wide spread and practically 

everyone knows that information  from any source can force us to do, to say , make a 

decision  or change our real opinion about  smth. But why we still  cave in this? And 

the answer is very simple. We all afraid to do smth wrong and if smb will tell us that 

we wipe out the dust in a wrong way, probably we will believe it and do as someone 

says . 

Unfortunaly, information is a powerful tool in politicians’ hands . 

They could Manipulate people’s mind and attitude to some things. One of the 

brightest examples is the recent election in America.One of the reasons of Hillary 

Clinton’s  defeat is the manifestation of the fact that Clinton  used one email address 

both for official and for personal correspondence. Critics mark that the use of the 

personal server and mailing address meant that Clinton had complete control above 

the correspondence. For example, she could decide, what information to pass to the 

government, and what - no. Donald’s Trump administration represented this fact to 

the public to increase his chance for the victory. Who  knows maybe without this 

information the electors would make another choice. But this situation is the clearest 

example of how the information influence onto the society . 

It’s hard to deny that  modern people don’t eat what they want.  

We all eat exactly what TV and Internet  gurus say. For many years  people used 

to hear that butter is harmful it brings extra fat and so on and as the result they 

reduced it consumption. And know the scientists proved that all it was fake. Butter is 

innocuous. Today there is a huge crisis of this tasty product in France. To the origin 

of deficit lead a few reasons: at first the production of dairy butter  decreased  

because  it was begun to consider as a harmful product. Now, when people began 

behave to the butter with a large trust, French producers do not simply have time to 

produce the enough amount. 
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    Nearly 98% of the people knows what does the «The West Lifestyle» mean. 

It’s such a sort of the fairytale which we want to recreate in our life. 

Taking into the consideration all mentioned the above we can see that information 

is a powerful tool into management plenty of people. It’s such sort of the invisible 

strings into rulers’ hands. And there is no out of it. We should live with it and try to 

filter what we get. 
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Анотація: Розвиток комп’ютерних технологій призвів до появи великої 

кількості нових слів. Дані показали зв'язок між назвою програми та її слово 

будовою. На основі цих досліджень було складено стислий довідник 

найчастіше вживаних слів. Які допомагають визначити тип програми за її 

назвою.   

Ключові слова: інформаційні технології, слово будова, програма, стислий 

довідник. 

Актуальність дослідження комп’ютерної термінології зумовлена 

необхідністю з’ясування джерел її формування та визначення словотвірних 

особливостей комп’ютерної лексики, яка нині виходить за межі 
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http://www.personal.psu.edu/bfr3/blogs/applied_social_psychology/2011/11/medias-influence-on-social-norms-and-identity-development-of-youth.html
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вузькогалузевого використання. Метою науково-дослідної роботи є    вивчити 

способи словотворення комп’ютерної лексики; дослідити основні способи 

номінації англомовної лексики; проаналізувати системи словотворення назв 

комп’ютерних програм, з метою визначення їх використання за назвою.  

Завдання: здійснити теоретичний аналіз термінів, місця термінології в системі 

мови; проаналізувати основні прийоми словотворення термінів галузі 

комп’ютерних технологій та назв комп’ютерних програм; експериментально 

встановити закономірності між назвами програм та їх типами; розробити 

довідник найчастіше вживаних слів у назвах програм, за якими можливо 

визначити її призначення.  

На підставі аналізу комп’ютерної лексики були проаналізовані основні 

прийоми словотворення, виявлені найбільш поширені. Перший – це лексико-

семантичний спосіб творення термінологічних одиниць, який пов’язан з 

набуттям словом нового значення, що відбувається за рахунок  переосмислення 

вже наявних у мові слів. Приклади таких новоутворень є найбільш численними. 

Одним з найпоширеніших способів утворення нових термінів є поглиблення 

полісемії шляхом метафори. Наступна властивість термінологічної лексики є 

переосмислення загальновживаних слів і створення на їх основі лексичних 

одиниць із подвійним змістом, які співвідносяться із далекими за значенням 

словами, наприклад, to quake означає грати в комп'ютерну гру Quake (від 

англ.quake – землетрус). Композиція це спосіб утворення нових слів у процесі 

поєднання двох основ, внаслідок чого утворюється складне слово. Основи 

можуть бути поєднані безпосередньо (keyboard - клавіатура, filename – назва 

файлу, software – програмне забезпечення), або ж за допомогою з’єднувального 

компонента (digital-to-analog – цифроаналоговий перетворювач, dual-in-line – 

паралельне розташування виводів). Ще одним продуктивним способом 

термінотворення у сфері операційних систем та програмного забезпечення 

англійської мови є скорочення. Одним із найпоширеніших видів скорочення є 

скорочення за початковими літерами або абревіація, наприклад, IT (Information 

Technology) – інформаційна технологія, PDA (Personal Digital Assistant) – 
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кишеньковий персональний комп’ютер). Ще одним поширеним способом 

словотвору є телескопія.  Цей спосіб творення термінологічних одиниць 

полягає у використанні не основи слова, а лише її довільного фрагменту (який 

іноді може співпадати з основою за обсягом). Наприклад, infobit: info- < 

information + bit. Терміни сфери операційних систем та програмного 

забезпечення також можуть бути утворені за допомогою афіксації, тобто 

шляхом додавання до кореневих слів префіксів і суфіксів, наприклад: player – 

програвач, folder – папка, browser – веб-оглядач, transistor – транзистор тощо. 

На основі дослідженого матеріалу, визначивши, які способи словотворення 

використовуються при утворенні комп’ютерних понять та термінів, був 

проведен детальний аналіз назв комп’ютерних програм. 

Для аналізу були відібрані наступні види програм, якими ми звикли 

користуватися у повсякденні: текстові редактори, графічні редактори, 

редактори тривимірної графіки, відео програвачі, браузери, антивірусні 

програми, конвектори, програми відновлення даних, фаерволи, архіватори, 

програми для блокування реклами. У процесі дослідної роботи було 

проаналізовано близько 100 назв різноманітних  програм. Були виявлені такі 

способи словотворення: композиція, телескопія, абревіація, суфіксація, 

лексико-семантичний (метонімія, метафоризація, використання вторинного 

значення слів). Таким чином, найбільш вживаний спосіб словотворення назв 

комп’ютерних програм є лексико-семантичний, потім йде композиція та 

телескопія. Це пояснюється тим, що розробники програм намагаються 

найбільш зрозумілими, частіше вживаними словами донести зміст створеної 

програми. При цьому вони використовують вторинне значення слів, 

метафоризацію та метонімію.  Хоча абревіація займає малу частку, але вона 

використовується доволі часто. Це пояснюється тим, що у відбір частоти 

попали скорочення без повтору. А такі скорочення, як VPN, ZIP, RAR, MP3 

вживаються майже у кожній назві програм відповідного типу. Теж саме 

стосується і суфіксального методу творення.  
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Таким чином, можна скласти невеличкий довідник найчастіше вживаних 

слів у назвах програм, за якими ми зможемо визначити призначення програми: 

Word, Text – текстові редактори, 3D, Photo, Paint – графічні редактори, Player, 

Media – програвачі, ZIP, RAR – архіватори, Browser – пошукові системи, 

Antivirus, Security – антивіруси, захистні системи, VPN – шифрування даних, 

Ad – захист від реклами, Convertor, Coder – конвертори, Firewall – захистні 

системи, Recovery – відновлення даних, Free – безкоштовні програми, Pro – 

професіональні версії програм, Light – полегшена версія програми.  

Таким чином було виявлено закономірність між типом програми та її 

назвою. Тобто, маючи базові знання з англійської мови, можливо визначити 

призначення програми та її специфіку. Що, в свою чергу, полегшує життя 

звичайних користувачів комп’ютерів та запобігає придбанню непотрібних 

програм. Таким чином, у процесі дослідної роботи, були виконані усі 

поставлені завдання, досягнута мета роботи та була підтверджена її 

актуальність. Результати дослідження можуть бути використані у процесі 

проведення навчальних занять як з інформатики, так і з англійської мови в 

межах окресленої теми. Також отримані результати є доцільними й широкому 

колу комп’ютерних користувачів, які не мають спеціальної освіти. 
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ВИНИКНЕННЯ ЛІНГВАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ IT-ТЕХНОЛОГІЙ 

ЯК ЧИННИК ЕВОЛЮЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

Анотація: У статті розкрито провідні тенденції формування лінгвальних 

інновацій, джерелом яких виступає всесвітня мережа Інтернет. 

Схарактеризовано поняття, що з’являються в умовах сучасного етапу 

науково-технічного прогресу – такі, як «великий аматор комп’ютерної 

техніки» − chip-head, «людина, яка активно користується мережею 

Інтернет» − cider-citizen, «кіберполіцейський» − cybercop, «порожній спам» − 

empty spam, «ювенойя» − juvenoia, і т. ін. Показано, що лінгвальні інновації у 

сфері IT-технологій є невід’ємною частиною еволюції англомовної картини 

світу. 

 Ключові слова: лінгвальні інновації, IT-технології, науково-технічний 

прогрес, «спам», «кіберполіцейський», «ювенойя». 

The article reveals the leading tendencies in the formation of lingual innovations, 

the source of which is the World Wide Web. The notions, appearing in the modern 

stage of scientific and technological progress, are characterized, such as “chip-
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head”, “cider-citizen”, “cybercop”, “empty spam”, “juvenoia”, etc. It is shown that 

lingual innovations in the field of IT technologies are an integral part of the evolution 

of the English-language worldview. 

Key words: lingual innovations, IT-technologies, scientific and technical 

progress, “spa”», “cyberpolicy”, “juvenile”. 

Cучасна англійська мова постійно перебуває у розвитку завдяки таким 

чинникам, як мас-медіа, економічні та соціальні перетворення, міжнародний 

тероризм та боротьба з ним та ін. Зазначимо, що до IT-технологій входять такі 

підгрупи: E-MAIL, HACKING AND HACKERS, DATA, BLOG,  

PROGRAMMING AND SOFTWARE, які складають  англомовну картину світу. 

Проте, слід відмітити, що у сфері тотальної комп’ютеризації та технологічних 

інновацій, безпосередньо, головним постачальником лінгвальних інновацій 

виступає всесвітня мережа Інтернет. Саме Інтернет вносить неодмінно багату 

кількість лексичних інновацій у неокорпус сучасної англійської мови. Отже, 

інформаційна революція на початку ХХІ сторіччя продовжує бути найбільш 

впливовим чинником щодо процесів поповнення словникового складу сучасної 

англійської мови. З «інтернетизацією» суспільства, зокрема, пов’язана 

найбільша кількість лексико-фразеологічних інновацій останнього часу [1]. 

Так, у сфері Інтернет зосереджена більша кількість лексичних інновацій, які 

пов’язані із всесвітньою павутиною, таких як click laundering, clickprint, 

clickstream, cobweb page, crowdfunding, crowd mining, Crowdsourcing, flash 

campaign, flash crowd, flash mob, fleshmeet, folksonomy, fridge Googling, friend, 

friendsourcing, tweetup, Twitterverse, type-in traffic, typosquatter, Wikipedia kid. 

Ці явища обумовлюються актуальністю процесів, які відбуваються в умовах 

сучасного етапу науково-технічного прогресу [1]. Так, наприклад, за словником 

Ю.А. Зацного, можна навести наступні приклади попереднього твердження,  як 

«великий аматор комп’ютерної техніки» − chip-head, computer junkie, 

cyberaddict, cyberhead, cyberbuff, cyberjunkie, data-junkie, digh-head, gearhead, 

nethead, technofreak, technophile, tekky, telephile; «фахівець в галузі сучасної 

техніки» − compuret nerd, cyberguru, cybernerd, geek, supernerd, techguru, 
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yechnogeek, technoguru, technoed, technosavant, uberned; «такий, що добре знає 

комп’ютерну техніку» − computer hip, computerate, competent, computer-savvy, 

cybersavvy, it-savvy, technoliterate, techsavvy; «людина, яка активно користується 

мережею Інтернет» − cider-citizen, cuber-surfer, e-surfer, netter, internaut, 

nethead, netizen, netsurfer [1, с. 127]. Проте, слід зазначити, що не тільки 

позитивні явища притаманні Інтернету, дуже часто виникають неологізми, які 

пов’язані із негативною стороною соціального життя.  

Так, всесвітня мережа Інтернет дала змогу розповсюдження та широкої 

пропаганди расизму, насильства, агресивності, для поширення порнографії. І 

під найбільший вплив у даному випадку підпадають діти, на яких це й 

спрямовано. Тому для боротьби із розповсюдженням пропаганди було створено 

міжнародинй орган «кіберполіцейського» (cybercop); комп’ютери та телевізори 

останнім часом оснащують спеціальним приладом, який дає можливість 

відключати певні програми, що транслюються через телевізійну мережу або 

через Інтернет (V-chip) або кодувати ті чи інші канали доступа до певних 

заборонених каналів, мереж тощо. На цій підставі виникає лексична інновація 

mommy hacker, що характеризує стурбовану матусю, яка щільно слідкує за 

безпекою своїх дітей від негативниго впливу соціальних мереж, і тому вона 

нерідко «зламує» свої домашні комп’ютери [2].  

Останнім часом «інтернетизація» охопила всі галузі буття людини. Однак, 

поряд із поліпшенням та удосконаленням сучасного життя соціуму в Інтернеті, 

з’являється так званий «спам», тобто непотрібна інформація, яка часто містить 

повідомлення неважливого характеру й уражає будь-яку систему комп’ютера 

вірусом. Наприклад, поняття empty spam позначає перенасичений уривками з 

класичної літератури, позбавлений реклами.“But throughout last spring and 

summer, many e-mail users reported that their literary spam was arriving without 

any attachments or sales pitches; it was just text, harmless and sometimes 

fascinating. Bloggers and even the Jargon Watch column in Wired magazine, which 

termed the phenomenon “empty spam,” seemed charmed by it” [2]. 
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Проте іноді батьківські тривоги та сумніви щодо негативного впливу 

Інтернет-мереж та соціальних трендів, якими активно користуються їхні діти, є 

безпідставними та не мають сенсу. Так, наприклад, телескопічне утворення 

слова juvenoia (juvenile + paranoia) саме й позначає даний страх та 

занепокоєння такого типу:“Is the internet really an amplifier for youth deviance, 

bad behavior, and risk? Or is it just the opposite? Are we simply applying age-old 

paranoia about youth (juvenoia) to the newest technology and coming to all the 

wrong conclusions?” [3]. Для контролю та боротьби з будь-яким спамом було 

створено своєрідну «зброю» − e-mail hygiene, принципом якої було видалення, 

знищення та захист комп’ютера від вірусів та інших непотрібних погроз, яким 

часто піддаються поштові скриньки користувачів Інтернету.  

Надзвичайною популярністю останнім часом користуються соціальні 

мережі. У створенні неологізма blogosphere, тобто у процесі злиття двох слів, 

було винайдено телескопійне  новоутворення, що позначає соціальну мережу 

Твітер та людей, які нею користуються – twitterverse або Twitter-verse (Twitter та 

universe).“The Twitterverse is expanding. Twitter, that microblogging tool that 

caught on with teens and twentysomethings using it to tell loyal followers what 

they’re doing at any given time — in 140 characters or less — is now becoming part 

of the business strategy for a wide range of brands, from Skittles to Fairfax 

County…” [4]. 

Проте, слід зазначити, що користувач соціальної мережі може мати не 

тільки друзів, але й тих людей, яким дана особа не до вподоби, що  іноді 

призводить  до руйнування кар’єри або репутації людини, на яку здійснюються 

нападки у вигляді непристойних або огидних повідомлень. Даний процес 

характеризується неологізмом twimmolate:“While Weiner remained dubiously 

vexed about the question if he could identify his own private parts, social networks 

went into a tizzy analyzing the situation in various angles. Some supported him, 

others flayed him, and then a third category of people just saw the funny side of the 

story. There were witticisms as well as new coinage of words like ‘Twimmolate’” [5]. 
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Отже, лінгвальні інновації у сфері IT-технологій широко представлені у 

складі поповнення сучасної англійської мови та еволюції англомовної картини 

світу, оскільки являє собою невід’ємний й ключовий елемент даної системи. 

Сьогодення не можна представити без використання певних технологічних 

засобів, які з кожним днем поширюють своє функціонування від звичайного 

мобільного телефону до «розумного» девайсу, який використовується не лише 

за своїм прямим призначенням, але й функціонує як комп’ютер, телевізор тощо. 
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Питання перекладу рекламних повідомлень та слоганів з англійської на 

українську мову набуває все більш вагомого значення та інтересу в якості 

предмета лінгвістичних досліджень перш за все завдяки наявності в 

рекламному тексті психологічних, соціокультурних, полікультурних складових, 

а також необхідності осмислення національно-ментальної своєрідності мовної 

картини світу, яка як найкраще знаходить відображення в рекламному 

середовищі.  

Тексти реклами є актуальним об’єктом дослідження для багатьох науковців 

як в Україні, так і за її межами, серед яких Ю. Баженов, А. Вайзе, А.Годдар, С. 

Гонзалес, Ч. Гудрам, Х. Кафт, У. Кирмач, Н. Кохтєв, Дж. Ліч, Ф. Панкратов,   

А. Солошенко та інші. Саме поняття рекламного слогана до теперішнього часу 

не можна назвати розкритим у повній мірі, а його місце в структурі реклами – 

визначеним. У сукупності з труднощами, які виникають при перекладі 

рекламного тексту з однієї мови на іншу, ці фактори  зумовлюють актуальність 

дослідження окресленої проблематики.   

Здійснивши аналіз перекладу англомовних рекламних повідомлень  

українською мовою, з’являється можливість виокремлення декількох стратегій, 

що можуть успішно застосовуватись для отримання адекватного перекладу. 

Однак, важливо зауважити, що подібний поділ є досить умовним, хоча й 

дозволяє вирішувати проблему перекладу більш успішно [3, с. 189]. 

Це зумовлює необхідність пошуку і вибору специфічних засобів для 

передачі як змістових, так і стилістичних характеристик тексту оригіналу. 

Тільки за цієї умови можна зберегти первинне значення рекламного тексту і  

досягти необхідного комунікативного ефекту. Не варто також нехтувати тим 

фактом, що українська мова, на відміну від англійської, синтетична, що 

зазвичай робить необхідним використання в українському варіанті перекладу 

більшої кількості слів для передачі одного й того самого змісту повідомлення. 

Саме завдячуючи цьому факту можна казати не про переклад рекламних 

текстів, а про знаходження їх «семантичних еквівалентів» [4, с. 24] 
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Враховуючі  зазначене вище, можна виокремити чотири найбільш поширені 

стратегії перекладу рекламних текстів з англійської мови на українську: прямий 

(дослівний) переклад, адаптація, ревізія, відсутність перекладу.  

Прямий або дослівний переклад слід використовувати дуже обережно, адже 

він має досить обмежені можливості передачі соціокультурних особливостей 

мови-оригіналу [4, с. 33]. Цей метод перекладу застосовується за необхідності 

передачі значних об’ємів інформації, яка найчастіше виникає при перекладі 

рекламних повідомлень технічної спрямованості: e. g. Office Standard 2007. 

Providing homes and small businesses with the software essentials they need to get 

tasks done quickly and easily. Download the 2007 Microsoft Office release, test it in 

your browser or buy it today. (Office Standard 2007. Надання домашнім 

користувачам і власникам дрібних підприємств найнеобхідніших засобів 

офісного програмного забезпечення, потрібного для швидкого та легкого 

виконання нескладних завдань. Завантажте випуск Microsoft Office 2007 або 

випробуйте його у своєму браузері). Водночас, це не означає, що прямий 

переклад не може бути використаним при перекладі коротких рекламних 

повідомлень та слоганів. Прикладом можуть слугувати: Adidas – Impossible is 

nothing. (Неможливе можливо), Kenzo – The world is beautiful. (Світ 

прекрасний.), I’m loving it. Mc Donalds '. (Я це люблю. Макдональдз),  Му world. 

Му style. Му Ессо. (Мій світ. Мій стиль. Мій Ессо.), Panasonic, ideas for life. 

(Панасонік. Ідеї для життя).  

Метод адаптації стане у нагоді в тих випадках, коли перекласти 

українською мовою оригінальний англомовний слоган з тих або інших причин 

просто неможливо. Причина цього полягає в тих самих типологічних 

розходженнях української та англійської мов, що зазначалися вище. Яскравими 

прикладами адаптації можуть слугувати: TouchWiz. Personalization is just a 

touch away. (Створюй індивідуальний стиль свого телефону простим 

дотиком), Same space outside, more space inside. (Менший ззовні, більший 

всередині), Relax. You wear Braska. (Релакс. Ти в Braska), Geox. Respira. (Geox. 

Взуття, що дихає). 
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Ревізія передбачає створення повністю нового рекламного тексту. Навіть 

збереження оригінального фото може бути ризикованим, адже між візуальним 

зображенням і текстом має бути відповідність. Використання методу ревізії при 

перекладі рекламних слоганів – необхідність, що виникає досить часто: Mazda 

СХ-9. Big Yet Agile. (Mazda CX-9. Грай на повну.), TouchWiz: Imagine customizing 

your touchscreen. (Нові слова - нові технології. Тачвіз... віджети... дрег'н'дроп.),  

Everything in one touch. (Смартфон, в якому є все), Polo. Small but tough. (Моя 

друга Рoloвина). 

Нерідкими є й такі випадки, коли рекламний слоган подається мовою 

оригіналу без перекладу українською: Gucci - Gucci by Gucci. Honda - The Power 

of Dreams. Canon - You can Canon. Land Rover - Go Beyond. Такі англомовні 

рекламні слогани мають право на успішне існування в україномовному 

середовищі за декількох умов: володіння англійською мовою цільовою 

аудиторією, лаконічність рекламного слогана, його здатність легко 

сприйматися і швидко запам’ятовуватися споживачем. 

Проведене дослідження стратегій перекладу англомовних рекламних текстів 

українською мовою свідчить про необхідність врахування перекладачем як суто 

мовних, лінгвістичних аспектів, так і розходжень у соціолінгвістичному, 

психологічному та культурному середовищах носіїв англійської та української 

мов.  
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      Практично на всі свята ми даруємо один одному квіти. Вони є 

своєрідним способом вираження будь-яких почуттів, емоцій по відношенню до 

іншої людини. Однак квіти говорять не тільки про почуття, вони 

характеризують і ту країну, в якій виростають. Кожна країна має свою 

національну рослину і свою національну квітку, які відображають культуру і 

розповідають про історію держави, представляючи її навколишньому світу. 

Поняття «національна квітка» дуже давнє: воно зародилося раніше, ніж у 

більшості країн утвердилися державні прапори. 

      Як українська, так і англомовна культура перебувають під великим 

впливом розмаїття рослинного світу. Тому цілком зрозумілим є значний інтерес 

англомовних  та українських лінгвістів до вивчення символічних значень 

фітонімів (назв рослин) як невід’ємних елементів культури та світобачення, а 

також до вивчення їх місця в словниковому складі цих мов. В усі часи люди 

усвідомлювали символічне значення рослин. Порівняння англійських фітонімів  

із відповідними українськими свідчить, що їм властиві як універсальні, так і  

самостійні етнічні риси. Тотожність, схожість, часткова або повна розбіжність 

семантичних значень фітонімів обумовлені цілим рядом чинників. Розглянемо 

деякі з них. 

     Троянда (rose). Троянда є національною емблемою Англіі. Це дуже 

складний символ, оскільки символізує й небесну досконалість, й земну 

пристрасть. Троянда- це довершеність, таїнство життя, краса, благодать, щастя, 

але також і чуттєва втіха та пристрасність. У християнстві троянда- квітка раю, 

завдяки своїй красі, досконалості та пахощам. Біла троянда- невинність, 

чистота, цнотливість, Діва Марія; червона- милосердя й мучеництво, вона 

виросла з крапель крові Христа на Голгофі. В Англії троянда стала відомою 

лише у XIV столітті, незадовго до початку ворожнечі між домами йоркським та 

ланкастерським, та так зачарувала їх своєю красою, що вони обидва розмістили 

ії на своєму гербі, причому перший вибрав білу, а другий- червону. Внаслідок 

чого ворожнеча за престол отримала назву війни Білої та Червоної троянд. 

Згодом троянда стала невід'ємною прикрасою усіх англій ських модників. В 
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Україні троянда символізує здоров'я. Біла троянда уособлює мовчання; троянда 

у бутоні- серце, що не пізнало кохання; жовта троянда- зраду, сумнів у щирості 

кохання. Образ і символ цієї квітки знайшов своє відображення у 

фразеологічних одиницях. Більшість ідіоматичних виразів, що містять лексему 

rose (троянда) проявилися у реалізації як позитивних, так і негативних відтінків 

значення. Наприклад: to blush like a rose / червоніти подібно троянді; to come up 

roses / складеться дуже вдало; to gather life’s roses /зривати квіти задоволення 

(вжито в позитивному значенні); to lose one`s roses / зів’янути, зачахнути; not all 

roses / всипаний не тільки трояндами, тобто, не все так легко; (there is) no rose 

without a thorn/ присл. Немає троянди без колючок (ужито в негативному 

значенні). 

     Терен (blackthorn).  Терен асоціюється носіями двох мов за 

символічною ознакою страждань та мучеництва, яка має релігійне походження: 

біль, випробування, Ісус, труднощі, розп’яття, біль тощо. Національно-

специфічний характер українського фітоніма терен має символічне значення 

нещасливого кохання та жіночої самотності (Цвіте терен, цвіте терен, листя 

опадає; хто в любові не знається,  той горя не знає). 

     Мак (рорру). У британській мовній картині світу мак є символом 

скорботи за численними жертвами світових війн та військових конфліктів. 

Символ магічного маку для українців такий же давній, як і калина. В усній 

народній творчості мак ще й символ красивої дівчини (гарна дівка, як маківка; 

дівчина, як маків цвіт; як маківочка). Водночас мак пов'язується із смертю 

(маку наївся; на мак розбити). Окрім того, мак є надійним оберегом від 

лиходійства нечистої сили. Мак також символізує навколишній світ, світанкову 

зорю; швидкоплинність людського життя; козака, що героїчно загинув, 

захищаючи Україну. 

     Дуб (oak). Дуб для англійців є символом патріотизму, перемоги, 

тріумфу: така символіка пов'язана з фізичними властивостями дуба (фортеця, 

міць) і обумовлена античною традицією надягати на голови полководців-

переможців вінки з гілок дуба (the leaves of the oak). Не випадково назва 
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офіційного маршу військово-морських сил Великобританії - «Heart Of Oak». 

Дуб є символом Англії. Проте для українців символом патріотизму є інші 

рослини – верба, барвінок, тополя, вишня. Хоча  є спільна символіка: сила й 

мужність. Передумовами уявлень англійців та українців про символіку назв 

дуба є фразеологізми й усталені порівняння (as strong as аn oak;  сильний як 

дуб). 

     Гвоздика (carnation). Гвоздика- багатство кольорів, розмаїтість простих 

і махрових квіток. Наукова назва роду «dianthus» походить від грецьких слів 

«dios», що означав «божественний», та «anthos»- «квітка», тобто «божественна 

квітка». Християни вважають, що перші на землі червоні гвоздики з'явилися в 

той час, коли Христос ніс хрест. Діва Марія оплакувала його тяжке становище, і 

там, де впали їі сльози, виросли квіти – гвоздики. Таким чином, червоні 

гвоздики стали уособлювати материнську безсмертну любов. В Англії гвоздика 

з'являєrься у 1597. Квітка стає популярною серед  аристократів. Королева 

Єлизавета не полишає квітку ніде й використовує їі як прикрасу. Звісно, що ії 

приклад наслідує весь ії двір. Лише в одній Англії налічується до 50 сортів 

гвоздик, а один з них навіть отримав назву 'Sweet William» на честь В. 

Шекспіра, який згадуює гвоздику у своїх творах. Взагалі, гвоздики в Британії 

виражають любов, чарівність та особливість. Як і у інших квітів, квіти різного 

кольору несуть різне смислове навантаження. Так світло-червоні гвоздики 

уособлюють захоплення, в той час як темно-червоні означають глибоке кохання 

та прихильність. Білі квіти вказують на чисту любов та вдачу, а рожеві часто 

дарують в знак вдячності. Українці, як народ, який пережив радянські часи, 

перш за все сприймає гвоздику, особливо червону, як квітку, основне 

призначення якої- це демонстрації, революції та поховання. Тим не менш, в 

Україні червона гвоздика означає мужність, стійкість, палке кохання, а біла- 

смуток, довіру та чистоту.  

      Висновок. Джерелом семантично близьких  значень англійських та 

українських фітонімів є слов'яно-германські та сучасні інтернаціональні 

традиції, фольклор, твори всесвітньої літератури й мистецтва. Різноманітні 
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національно-специфічні культурологічні компоненти обумовлені культурними 

та історичними традиціями народів і мовно-культурними чинниками. Фітоніми 

– це незамінна частина лексичних одиниць в сучасній англійській  та 

українській мовах, які надають їм особливого яскравого забарвлення, та є 

проявом ерудиції та освіченості людини. Символічний світ квітів допомагає 

пізнати навколишній світ, реалії життя, відтворювати в пам’яті цікаві історичні 

події та культурні цінності. 
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Анотація: У статті досліджується  важливість використання 

фразеологічних одиниць англійської мови для посилення мотивації  вивчення 

мови, для розвитку навичок перекладу, для усної мовленнєвої діяльності. Це 

один з шляхів покращення мовної культури студентів. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, мовна культура, мовленнєва 

діяльність, прислів’я та приказки. 

Abstract : The article focuses on the importance of the use of phraseological 

units of the English language for motivation to the language study, for the 
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development of  translation skills, for communication activity. This is one of the ways 

to the linguistic culture improvement. 

Key word: phraseological unit, linguistic culture, communication activity, 

proverbs. 

      Важливим завданням кожного з нас є покращення своєї мовної 

культури, одним з шляхів вирішення цього питання може бути особисте 

ознайомлення з фразеологією англійської мови. Тому прислів’я та приказки, які 

являють собою художні твори у мініатюрі, узагальнюють і типізують кожен 

окремий вияв суспільного та особистого життя у досвіді цілих поколінь, є 

прекрасним засобом для розширення продуктивного лексичного запасу 

студентів. Прислів’я допомагають краще познайомитись з культурою країни, 

що суттєво впливає на мотивацію вивчення англійської мови. 

      Знання фразеології надзвичайно полегшує читання як публіцистичної, 

так і художньої літератури. Розумне використання фразеологізмів робить мову 

більш ідіоматичною. За допомогою фразеологізмів, які не перекладаються 

дослівно, а сприймаються переосмислено, посилюється естетичний аспект 

мови. Світ фразеології сучасної англійської мови великий і різноманітний, і 

кожен аспект його дослідження, безумовно, заслуговує на належну увагу. 

Для тих, хто вивчає англійську мову як іноземну, цей шар мови представляє 

труднощі при освоєнні, та зате після освоєння фразеологізмів ми починаємо 

говорити як англійці, ми розуміємо їх з півслова, наша мовна готовність різко 

зростає. Ми коротко і дуже точно можемо висловити свою думку, будучи 

впевненими в правильності її вираження. У багатьох випадках знання 

англійської фразеології допомагає уникнути українізмів, тобто, дослівних 

перекладів речень з української на англійську. 

Прислів’я та приказки – це благодатний матеріал для навчання того, як одну 

й ту ж думку можна висловити різними словами. Вони незамінні в навчанні 

монологічного та діалогічного мовлення, роблячи мову живою, барвистою, 

цікавою. Залучення до культури країни через елемент фольклору дає студентам 

відчуття співпричетності до іншого народу. 
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На початковому етапі вивчення англійської мови ідіоми допомагають 

встановити правильну вимогу деяких складних звуків, особливо тих, які 

відсутні в українській мові, стимулює їхню мовленнєву діяльність. Прислів’я та 

приказки на занятті англійської мови дозволяють розвинути навички перекладу, 

стимулюють роботу з словником а також усну мовленнєву діяльність. 

Прислів’я та приказки – це благодатний матеріал, який варто 

використовувати у навчанні. Використання фразеологічних одиниць 

англійської мови, безсумнівно, буде сприяти кращому оволодінню цим 

предметом, розширюючи знання про мову, лексичний запас і особливості його 

функціонування, з іншого боку їх вивчення представляє собою додаткове 

джерело країнознавчих знань. 

Досвід викладачів показує, що одним з ефективних прийомів забезпечення 

інтересу у студентів до навчання, їх активність і працездатність є використання 

ідіом на заняттях англійської мови на різних етапах навчання. Так, прислів’я та 

приказки можуть використовуватися при введенні нового фонетичного явища, 

при виконанні вправ на закріплення нового фонетичного матеріалу і при його 

повторенні, під час фонетичних зарядок. 

Можна звертатися до прислів’їв і приказок для обробки звукової сторони 

мови. Вони допомагають поставити вимову важких приголосних. Замість 

окремих слів і словосполучень, що містять той чи інший звук, слід використати 

відібрані прислів’я та приказки. Потім протягом двох-трьох уроків прислів’я чи 

приказка повторюється, корегується вимога звуку. Можна запропонувати, 

наприклад, такі прислів’я для тренування у вимові звуків: 

[h] – To men with the hare, and hunt with the hounds. 

[t] – Don’t trouble until trouble troubles you. 

[w] – Which way the wind blows. 

[m] – So many men, so many minds. 

[b] – Don’t burn your bridges behind you. 

Ідіоми можна використовувати для стимуляції мовної діяльності. Знання 

прислів’їв та приказок збагачує словниковий запас студентів, розвиває творчу 
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ініціативу, пам’ять, залучає до народної мудрості, стимулює бажання вивчати 

англійську мову. Також, на основі фразеологізмів студенти вчаться 

висловлювати свої думки, почуття, переживання. Прислів’я та приказки 

сприяють емоційній виразності мови. 

Фразеологічні одиниці також можуть бути використані при навчанні 

граматиці, так як сучасна методика припускає навчання граматиці на 

інтерактивній основі. Це означає, що граматичні явища вивчаються як засоби 

вираження думок, відносин, комунікативних намірів, а прислів’я та приказки 

сприяють автоматизації та активізації граматичних форм та конструкцій. За їх 

допомогою можна, наприклад, ознайомлювати студентів з наказовим способом, 

за допомогою якого передають прохання, пораду, пропозицію, побажання, 

дозвіл, застереження, які містяться в прислів’ях та приказках. Наприклад: 

“Don’t throw out your dirty water before you get in fresh.” 

При вивченні ступенів порівняння прикметників можна запропонувати 

прислів’я: “Better late than never”, “The best fish swim in the bottom.” 

Також можна використати фразеологічні одиниці при вивченні модальних 

дієслів: “When pigs can fly,”  “You can’t eat your cake and have it.” 

Можна використовувати прислів’я і приказки при вивченні неправильних 

дієслів англійської мови. Сюди можна віднести такі: “What is done cannot be 

undone,” “One link broken, the whole chain is broken,” “If one claw is caught, the 

bird is last.” 

Висновок. Отже, безвимірним є навчальний і виховний потенціал 

прислів’їв та приказок. У стислій і дохідливій формі вони вчать добра і 

викривають зло, заохочують до хороших вчинків і висміюють людські 

недоліки. Знайомство студентів з прислів’ями та приказками народу, мова 

якого вивчається, сприяє входженню в середовище іншомовного спілкування, 

збагачує словниковий запас, розвиває інтелект, ерудицію. Використання цих 

форм усної народної творчості сприяє збагаченню лексичного запасу студентів, 

прилучає їх до народної мудрості. 
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Фразеологізми є невід’ємним компонентом вивчення іноземної мови, який 

активізує розумову діяльність студентів, має значну методичну та практичну 

цінність в процесі її вивчення. Вони дозволяють зробити навчальний процес 

цікавішим, оскільки стимулюють емоційний розвиток особистості студента, 

який в подальшому формує могутній стимул до вивчення мови. 
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ЗНАЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОІ МОВИ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

Анотація. Роль англійської мови в сучасному світі очевидна, вона є 

найважливішим комунікативним засобом на міжнародному рівні. Сучасна 

людина без певних лінгвістичних знань не може використовувати новітні блага 

цивілізації. Усі сфери нашої життєдіяльності в тій чи іншій мірі вимагають 

хоча б початкового рівня знання англійської мови. І її вивчення стає з кожним 

роком більш затребуваним. Фахівці зі знанням іноземної мови необхідні у сфері 

освіти і науки, на великих виробництвах та у невеликих фірмах та компаніях. 

Ключові слова.  Англійська мова, студенти, знання, суспільство, заробітна 

плата, працевлаштування. 

Англійська мова відіграє важливу роль в житті підлітків і молодих людей. 

Комп'ютерні ігри на англійській мові мають величезну популярність серед 
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молоді. Не секрет, що багато молодих людей проводять чималу кількість 

вільного часу, використовуючи його для ігор, які,  як правило, в час  виходу не 

мають перекладу на українську.  І тоді геймеру може допомогти тільки знання 

іноземної мови, адже тільки так можна випробувати новинку, не відчуваючи при 

цьому дискомфорту. Знання іноземної дозволяє без труднощів використовувати 

не тільки ігри, а й  різноманітні додатки. Існують багато корисних програм та  

англомовних сайтів. Велика кількість англійських слів присутня у молодіжному 

мовленні. Але не тільки для завзятих геймерів так потрібна англійська мова,  за її 

допомогою ми всі розширюємо свій кругозір, спілкуємося з мешканцями інших 

країн, долучаємося до чужої культури, йдемо по кар'єрних сходах і по-новому 

дивимося на навколишній світ. 

Знання англійської мови відіграє важливу роль у багатьох сферах, хоча  ще 

існує певна кількість студентів, які недооцінюють її важливість. Найбільш часто 

фахівці зі знанням іноземної необхідні у сфері освіти і науки. А ті  студенти, які 

бажають пов'язати своє життя з інформаційними технологіями, повинні взагалі 

показати найвищий рівень володіння англійською. Завжди є робота у великих 

компаніях для тих фахівців, які добре володіють англійською мовою, фахівці-

перекладачі. Деякі фірми готові навчати перспективних кандидатів за свій 

рахунок.  

Далеко не кожному відомо, що багато роботодавців готові платити більше 

співробітникам, які володіють англійською мовою. Згідно з дослідженнями, 

кандидати зі знанням іноземної заробляють приблизно на 10-40 % більше, ніж їх 

колеги, в деяких компаніях на посаду беруть тільки тих працівників, які 

володіють англійською мовою. Деякі фірми, в тому числі великі, готові взяти на 

роботу недосвідчених фахівців і надати їм високу заробітну плату в тому 

випадку, якщо вони володіють іноземною. А фахівцям, які знають кілька 

іноземних мов, апріорі будуть платити більше, навіть якщо цими мовами 

доведеться користуватися по роботі не так часто. 

Роль англійської мови в сучасному світі очевидна, вона є найважливішим 

комунікативним засобом на міжнародному рівні. Сучасна людина без певних 
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лінгвістичних знань не може використовувати новітні блага цивілізації. Усі 

сфери нашої життєдіяльності в тій чи іншій мірі вимагають знання англійської 

мови, вивчення якої стає з кожним роком більш затребуваним. Будь-яка сучасна 

людина повинна володіти нею хоча б на початковому рівні. Сам комп'ютер 

говорить з нами англійською, видаючи повідомлення про помилки або 

несправності. Вам не доведеться викликати майстра, якщо ви зумієте перевести і 

правильно слідувати інструкціям, які видає вам машина. 

Тобто, англійська мова давно стала невід'ємною частиною нашого життя, і 

нам не варто цьому опиратися, знаходячи різні аргументи проти вивчення 

іноземних мов. 

Як вивчити іноземну мову? 

Сьогодні англійську мову починають вивчати ще в дошкільному віці. Майже 

всі батьки усвідомлюють, що ці знання надзвичайно важливі. Для навчання своєї 

дитини, батьки наймають репетитора або відправляють на спеціальні курси. 

Останнім часом багато дорослих людей починають вивчати англійську мову, 

для цього також користуються послугами репетитора, записуються на відповідні 

курси. Однак можна вивчити англійську самостійно, для цього рекомендуємо 

скористатися навчальною літературою або спеціальними відео - і аудіо- курсами. 

Освоїти англійську мову на базовому рівні не так вже і складно, а, враховуючи 

нові технології навчання, ще й цікаво. 

Англійська мова сьогодні – уміння, яке прикрасить резюме представника 

будь-якої професії. Деякі роботодавці включають знання англійської в число 

обов’язкових вимог до кандидата, інші – не згадують про нього, сприймаючи 

наявність цих знань як належне. На ринку праці не важливо, скільки ви в сумі 

знаєте мов, а важливо, наскільки добре знаєте мову, необхідну для роботи. 

У країнах Євросоюзу без знання мови про роботу годі і мріяти. Людина, яка 

не володіє мовою, за кордоном може розраховувати лише на фізичну працю. 

Такі претенденти можуть знайти роботу вантажника, підсобника в будівництві 

або у секторі сільського господарства. При цьому можна розраховувати на 

мінімальну зарплату, но за фактом, платити будуть менше, ніж місцевим за таку 
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ж саму роботу. Але навіть таким працівникам іноземна мова потрібна на 

побутовому рівні. 

До галузей, які потребують вільного володіння англійською мовою для 

вдалого просування по кар’єрній драбині, належать  журналістика і економіка, 

медицина і юриспруденція, викладацька діяльність і міжнародна торгівля, 

туризм і програмування, і як можуть обійтися без цих знань керівники та 

менеджери різноманітних компаній, фахівці з міжнародних відносин, дипломати 

та інші. Англійська мова потрібна навіть музикантам, які відправляються на 

міжнародні гастролі. Всі перелічені галузі є престижними, а знання англійської 

мови додає таким фахівцям впевненості в собі. 

Молодь, яка вільно володіє іноземними мовами і прагне мігрувати до країн з 

більшим рівнем достатку, ще зі студентських лав подають заявки на участь у 

різних міжнародних стажуваннях і учбових програмах, таких як Flex, Erasmus 

тощо. Також по закінченню вишів у рідній країні, студенти їдуть отримувати 

другу вищу освіту за кордоном, що суттєво підвищує їх шанси отримати 

високооплачувану роботу як у своїй, так і в іншій країні. Іноді для цього зовсім 

не потрібні великі фінансові витрати, оскільки деякі країни приймають 

іноземних студентів на безкоштовну освіту і навіть зі стипендією.  

Найбільш перспективною мовою для вивчення з метою отримання освіти за 

кордоном є англійська. Люди, які володіють однією, а краще двома іноземними 

мовами, можуть знайти високооплачувану роботу, перебуваючи ще у своїй 

рідній країні, з тимчасовим виїздом (контракт). Знання мови в чужій країні 

спрощує абсолютно все: від пошуку підходящої роботи і тяганини з 

документами до вирішення простих життєвих проблем, як, наприклад, пошук 

житла та спілкування з місцевими. 

Але ж працювати на іноземну компанію можна, навіть не перетинаючи 

кордон. Більш того – навіть не виходячи з дому! 

Підсумовуючи статтю, ми підтвердили, що англійська мова відіграє дуже 

важливу роль в нашому житті, її знання необхідно людям різного віку та різних 

сфер діяльності. Без англійської мови не обійтися тим, хто бажає отримати 
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престижну освіту або знайти високооплачувану роботу. І саме це  може служити 

відмінним стимулом для вивчення іноземної лексики і граматики. 
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Проектна діяльність нині - одна з найперспективніших складових 

освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та 

самореалізації здобувачів, формує всі необхідні життєві компетенції: 

мовленнєві, інформаційні та соціальні. Самостійне опанування знаннями, 

систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, 

бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту. 

За своєю сутністю робота над проектом має інноваційний характер: вимагає 

від здобувачів умінь застосовувати нові знання, спираючись на засвоєний 

раніше матеріал; виробляє здатність діяти і приймати рішення (самостійно чи в 

складі команди) та розв’язувати конфлікти; шукати, компонувати і 

застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи 

сучасні технології для виконання конкретних завдань; розвиває критичне 

мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і здатність 

самостійно вчитися. А сучасному викладачу застосування методу проектів 

дозволяє виробити спеціальні інноваційні вміння, які необхідні в умовах 

оновлення організації освітнього процесу Нової української школи. 

У Новій українській школі можна виділити чотири основні напрями 

ефективного використання проектної технології: 

- проект як метод навчання на уроці; 

- проектні технології дистанційного навчання; 

- для формування дослідницьких навичок здобувачів у позаурочній роботі; 

- як метод організації дослідницької діяльності здобувачів. 

Використання проектної технології в початковій школі має свою специфіку: 

слід ураховувати вікові та психологічні особливості здобувачів. Усі етапи 

проектної діяльності повинні ретельно контролюватися вчителями, оскільки і 

теоретичних, і практичних знань та вмінь в такому віці ще мало. Залучення до 

проектів сприяє формуванню в них таких компетентностей: 

- уміння працювати в колективі; 
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- уміння розділяти відповідальність; 

- аналізувати результати діяльності; 

- відчувати себе членом команди; 

- здатність до адекватної самооцінки. 

Проект – це індивідуальна, частіше групова або колективна діяльність 

школярів, яка спрямована на створення певного унікального кінцевого 

продукту.  

Сутність методу проекту перш за все полягає у стимулюванні інтересу 

молодших школярів до надбання нових знань, умінь і навичок. Тому я 

застосувала цей метод для розвитку творчості, пізнавальної активності, 

самостійності дітей під час проходження практики в школі в 1 – Г класі. Перед 

тим, як ознайомити дітей із методом проекту, я провела діагностику рівня 

пізнавальної активності учнів з попередньої теми. 

Рівень пізнавальної активності учнів до застосування проектної діяльності 

 

 

 

Слід зауважити, що більшість дітей, які навчаються в класі, мають низький 

рівень сформованості комунікативних умінь з попередньої теми. 

Щоб підвищити пізнавальну активність з наступної теми «Animals» та 

інтерес до вивчення англійської мови, я визначила такі етапи роботи над 

проектом у класі: 

І. Підготовчий. 

1. Вибір і обговорення теми проекту. 

2. Ознайомлення з новим мовленнєвим матеріалом. 

3. Розробка структури проекту. 

4. Обговорення кінцевого продукту та способу його презентації. 

5. Формування мікрогруп. 

ІІ. Робочий етап. 

1. Збір інформації. 
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2. Обговорення цієї інформації в групах, у класі. 

ІІІ. Презентація. 

ІV. Підбиття підсумків: 

1. Обговорення; 

2. Оцінювання; 

3. Аналіз результатів. 

Перед початком роботи я повідомила дітям тему, мету проекту, очікуваний 

кінцевий продукт, завдання та план роботи. Учні внесли свої пропозиції. 

Відбулося ознайомлення з навчальною інформацією, виконання тренувальних 

вправ та підготовка до проектів, які були виконані у вигляді колажу, альбому, 

лепбуку, постеру і т.п. 

Далі починається опрацювання зібраної інформації, її коригування. На 

цьому етапі діти звертаються до довідників, словників, підручників та по 

допомогу до батьків для одержання додаткової інформації.На наступному етапі 

відбувається остаточне оформлення кінцевого продукту та презентації. Це 

відбувається як у школі, так і вдома. 

На кінцевому етапі здобувачі розповідають про свою роботу, демонструють 

кінцевий продукт, захищають ідею, зміст обраного проекту та відповідають на 

запитання інших. Після підбиття підсумків учасники проекту аналізують 

виконану роботу, визначають переваги та недоліки і навіть оцінюють самі себе. 

Після роботи над проектом була проведена діагностика рівня пізнавальної 

активності учнів. Результати змінилися. 

Динаміка вдосконалення рівня пізнавальної активності учнів після роботи 

над проектом  
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Отже, усе це дає нам підстави зробити висновок, що використання 

проектної діяльності підвищує пізнавальну активність учнів на уроках 

англійської мови в початковій школі. 

Така модель процесу навчання є актуальною в умовах Нової української 

школи. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бухаркіна М. Теорія та практика навчання англійської мови / 

М.Бухаркіна // К. – 2009. - 57 с. 

2. Зінов’єва Л. О., Щебликіна Т.А. Перші уроки англійської мови. - 

Харків: Торсінгплюс, 2011. - 64с. 

3. Педагогічний словник / За ред. М.Д. Ярмаченко. – К. :Педагогічна 

думка, 2001.  

4. Полат Е.С. Метод проектов на занятиях иностранного языка / Е.С. 

Полат // Иностранные языки в школе. – 2000. – №2. – С. 3-10 

5. Науково-методичний журнал «Англійська мова та література» - 

№15(529) травень 2017р. – с.34 

 

 ІНОЗЕМНА МОВА 

Костянтин Крайник 

Ольга Титаренко 

(Полтава) 

Костянтин Крайник 

ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ РЕЗЮМЕ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 Анотація: У статті розглядається значення та функції резюме 

англійською мовою. Визначаються основні правила та структура його 

написання. Наводиться зразок резюме на англійській мові. 

Ключові слова: резюме, особиста інформація, мета, освіта, досвід роботи, 

додаткові навички, рекомендації. 



567 
 

Annotation: The article deals with meaning and function of resume in English. 

The main rules for writing resume and it structure are defined. Example of resume 

are given. 

Key words: resume, personal information, objective, education, additional skills, 

references. 

Володіння іноземною мовою – це корисне вміння, що дозволяє бути 

конкурентоспроможним на ринку праці і є одним з найнеобхідніших та 

пріоритетних навиків. Ринок праці України диктує нові умови для роботи 

спеціалістів. Західні інвестиції, безліч компаній з головним офісом за кордоном 

та вихід українських компаній на світовий ринок вимагають не тільки 

висококваліфікованих фахівців в певних сферах діяльності, але й придбання 

нових знань і навиків або удосконалення вже існуючих. Тому складання 

вдалого резюме англійською мовою є однією з найважливіших задач у пошуку 

роботи. У цьому полягає актуальність теми. 

Метою дослідження є вивчення значення, функцій та правил написання 

резюме англійською мовою, щоб викликати інтерес у потенційного 

роботодавця. 

Резюме – це письмове зведення особистих, освітніх та професійних даних, 

ніби “товар”, який пропонують майбутньому роботодавцю. Резюме має бути 

досить докладним, але стислим (звичайно не більшим однієї сторінки) і мати 

“товарний” вигляд [2,c. 56]. 

Резюме повинно відповідати всім необхідним вимогам, але при цьому 

вигідно вирізняти вас від інших претендентів на дану посаду [3,c.25-30]. 

Проаналізувавши ці вимоги можемо виділити наступні пункти резюме: 

1. Personal Information (особиста інформація) date of birth, marital status, 

address, name , special skills. Слід використовувати більше прикметників 

вагомих для планової посади directed, led managed, supervised, achieved, 

delivered, drove, generated, grew, increased, initiated, instituted and launched, cut, 

decreased, reduced, slashed, accelerated, created, developed, established, 
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implemented, instituted, performed, pioneered, planned, produced, re-engineered, 

restructured, saved and transformed. 

2. Objective (мета чи бажана посада) adapt resume to the information you have 

gathered about the employer and the job you want. 

3. Education (освіта) потрібно у зворотній хронології перерахувати всі 

навчальні заклади, які закінчили чи навчаєтесь зараз (крім середньої школи), 

вказавши назви отриманих спеціальностей, кваліфікацій, рівень отриманих 

дипломів.  

E.g. 2012-2018 Polytechical College of Poltava. 

4. Work Experience (досвід роботи) вкажіть дати початку i закінчення 

роботи, назву підприємства, посаду, коротко опишіть функціональні (посадові) 

обов’язки, роботи які доводилось виконувати. Для студентів варто вказати 

місця проходження виробничої практики, теми самостійно виконаних 

дипломних та курсових робіт, волонтерську діяльність. E.g. filed documents, 

answered telephones, completed, created. 

 5. Additional Skills (додаткові навички) перш за все необхідно вказати 

навички, які важливі для отримання бажаної посади, конкретизувати знання 

своєї спеціальності, уміння користуватися комп’ютером, наявність посвідчення 

водія і з якого року. E.g.  Languages: English – good reading and translating ability. 

Цей пункт – один з найважливіших! 

6. References. Available upon request. (рекомендації надаються на вимогу) 

використовуються лише у випадку наявності таких рекомендацій, або 

можливості їх отримати. E.g.  Volodymyr Ivanov, Company Name, phone, E-mail. 

  Щорічно навчальні заклади України випускають тисячі молодих 

спеціалістів різних професій. Деякі з випускників вже мають досвід роботи за 

рахунок підробітку під час навчання та літніх канікул, інші тільки починають 

свій трудовий шлях [4, c.58-63]. Резюме повинно бути написане грамотно, 

лаконічно, максимально конкретно, надруковане на комп'ютері на хорошому 

білому папері з дотриманням принципів складання резюме [рис.1] 

Серед принципів варто виділити: 
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1. Cтруктурованість. Вся інформація в резюме має викладатися в 

певній послідовності й відповідати зворотній формі.  

2. Вибірковість. Обмірковуючи резюме, насамперед потрібно визначити 

цого мету. Проаналізувати свій професійний досвід і вибрати з нього тільки те, 

що в точності відповідає визначеній меті. Вибірковий підхід вбереже резюме 

від зайвої, непотрібної інформації.  

3. Об'єктивність. Описуючи досвід і навички потрібно бути реалістичними 

і об’єктивними. 

4. Стислість. Обсяг резюме не повинен перевищувати двох сторінок, тому 

інформацію необхідно викладати коротко, наголошуючи на найбільш важливих 

для роботодавця моментах.  

5. Конкретність. Необхідно бути гранично конкретним у виборі 

формулювань. 

Поряд з принципами написання резюме варто пам’ятати про те, чого не 

треба писати : 

 всю вашу трудову біографію (насправді вашого потенційного 

роботодавця цікавлять тільки останні 3-5 місць роботи й період не більше 10 

років); 

 фізичні дані й опис здоров'я; 

 причини, з яких змінюєте місце роботи; 

 рекомендаційні листи або імена людей, які можуть вас рекомендувати 

 неправдиву інформацію 

 уникати кліше ( dynamic, people-oriented, result-oriented, self-motivated, 

hands- on leader, visionary ) [1, c.48-52]. 

Резюме – це тільки перший крок процедури відбору персоналу. А резюме 

англійською мовою – це ключ до успіху у сучасному світі, де спілкування 

іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все 

більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий, бо 

перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє 

мовами, володіє світом. 
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рис. 1 Зразок резюме англійською мовою. 
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and intercultural communication.      
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Процеси інтеграції у світі, намагання України зайняти відповідне місце в 

Європі зумовили соціальне замовлення суспільства до вивчення іноземної 

мови, оскільки виникає потреба у фахівцях, які б володіли мовою міжнародного 

спілкування на належному рівні. Звідси – і підвищення вимог до майбутніх 

фахівців. Проектом програми з англійської мови для вищих навчальних 

закладів передбачено формування у майбутніх фахівців як комунікативної, так і 

професійної компетенції. 

Під професійно орієнтованою англомовною компетенцією майбутніх 

фахівців ми розуміємо здатність реалізовувати лексичну, граматичну, та 

мовленнєву компетенцію в різноманітних умовах мовленнєвого спілкування, 

здатність до успішної професійної діяльності, що передбачає оволодіння 
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майбутніми фахівцамі сукупністю знань, навичок та вмінь, які б забезпечували 

формування в особистості готовності до професійної діяльності та 

міжкультурного спілкування.  

Вивчення іноземної мови в середніх технічних навчальних закладах в даний 

час особливо актуальна, оскільки зміни в характері освіти все більш явно 

орієнтують його на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, 

самостійність навчальних, конкурентоспроможних, мобільних майбутніх 

фахівців. Відомо, що метою навчання іноземній мові є формування 

комунікативної компетенції, що включає як мовну, так і соціокультурну 

компетенцію, бо без знання соціокультурного фону не можна сформувати 

комунікативну компетенцію навіть в обмежених межах. Вивчення іноземної 

мови покликане сформувати особу, здатну і охочу брати участь в між 

культурній комунікації.  Але таку особу неможливо формувати без знань  про 

соціокультурні особливості  мови країни, що вивчається. Вивчення мови і 

культури одночасно забезпечує не тільки ефективне досягнення практичних, 

загальноосвітніх і розвиваючих цілей, але і містить значні можливості для 

виклику і подальшої підтримки мотивації навчання. Перша і природна потреба 

вивчаючих іноземну мову – комунікація.  

Англійська мова в наші дні - це не розкіш, а засіб просування по кар'єрних 

сходах. В плані кар'єри - це і більш висока зарплата, і закордонні відрядження.  

Англійська мова - мова міжнародного спілкування. Тобто саме вона стирає 

всі межі і ламає бар'єри. Ви можете подорожувати за кордоном, не побоюючись 

застрягти в неблагополучному районі і не знайти дороги до готелю, оскільки 

хоча б ламаною англійською елементарно можете пояснити, чого ви хочете від 

перехожих. Для вас не стане проблеми влаштувати закордонний шопінг, 

ретельно розпитати у продавця всі подробиці про товар, ви спокійно замовляєте 

страви в ресторані, не ризикуючи отримати загадкове блюдо, тому що знаєте 

переклад та легко спілкуєтеся з офіціантом. Ви заводите іноземних друзів, 

причому не тільки з Англії  чи  Америки, але і з інших країн, оскільки 

англійська мова - саме міжнародна, її вивчають і в Індії, і в Китаї, і повсюди. 
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З якого боку не подивись, а у вивчення іноземних мов має одні переваги. Навіть 

якщо ви справжній патріот, і не збираєтеся залишати свою країну, вивчення 

іноземної мови - це спосіб розширити свій кругозір, дізнатися щось нове про 

інші країни  і про спосіб життя інших людей. Вивчаючи іноземну мову, ми 

краще пізнаємо свою, а знайомлячись із зарубіжними країнами, краще пізнаємо 

і свою країну. 

Сьогодні  більша увага надається людині як особі – його свідомості, 

духовності, культурі, моральності, а також високо розвиненому інтелекту і 

інтелектуальному потенціалу. Відповідно, не викликає сумніву надзвичайна 

важливість, гостра необхідність такої підготовки підростаючого покоління, при 

якій середні технічні навчальні заклади закінчували б освічені інтелектуальні 

особи, що володіють знанням основ наук, загальною культурою, уміннями 

самостійно і гнучко мислити, ініціативно, творчо вирішувати життєві і 

професійні питання  

У наш час, коли все ширше і ширше розвиваються зв'язки між різними 

країнами і народами, знайомство з  національною культурою стає необхідним 

елементом процесу навчання іноземної мови. 

Навчання іноземній мові повинне надати студентам можливість: 

• удосконалювати іншомовну вимову; 

• оволодіти найбільш уживаною лексикою, а також лексикою обраного 

профілю, глибше засвоїти основні граматичні правила мови, яка досліджується, 

розпізнавати їх при читанні та аудіюванні, вміти використовувати їх в усному 

спілкуванні; 

• розуміти загалом автентичні висловлення  в ситуаціях повсякденного та 

професійного спілкування; розуміти і виділяти суттєву для себе інформацію в 

простих звукових текстах, у процесі аудіювання, а також текстів, що 

відповідають обраному профілю; 

•  вести діалог (діалог-розпитування, діалог-обмін думками, судженнями, 

діалог-спонукання до дії, етикетний діалог) у ситуаціях офіційного й 

неофіційного спілкування в соціально-побутовій, культурній і навчально-
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професійній сферах; вести дискусії, ділові бесіди, дотримуючись етики 

дискусійного спілкування;                                                                                                                         

•  робити ділові повідомлення, розповідати, розмірковувати в зв'язку з 

пройденою тематикою й проблематикою прочитаних текстів, давати 

характеристику літературним героям, історичним особистостям і подіям 

(відповідно до обраного профілю); 

•  робити переклад професійно - орієнтованих текстів з іноземної мови на 

рідну мову, розглядаючи переклад як професійне вміння 

•  користуватися сучасними інформаційними технологіями для розширення 

мовних і країнознавчих знань, активізації комунікативних умінь. 

Отже, ми чітко бачимо, що у наш час з'являється все більше і більше охочих 

знати іноземні мови. Вони розуміють важливість їх вивчення. Вони не 

вважають це прагнення лише даниною моді, а замислюються про ті переваги, 

які дає знання іноземних мов будь-якій культурній людині. Вивчення будь-якої 

іноземної мови розкриває перед нами нові можливості, робить багатшим наш 

духовний світ. Володіючи іноземною мовою, людина автоматично переходить 

на вищий соціальний ступінь, оскільки стає конкурентоспроможним 

претендентом на високооплачувану посаду. Отже, можна зробити висновок про 

те, що розвиток творчого потенціалу студентів має бути цілеспрямованим, 

методологічно обґрунтованим процесом, адже його метою є формування 

креативної особистості, максимально адаптованої до вимог сучасності.  
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Труднощі, пов'язані з практичним вживанням лексики в іноземній мові, 

можуть мати місце як на рівні речення (наприклад, вибір граматичної форми 

слова в залежності від дієслівного часу, визначення місця слова в реченні в 

залежності від норми порядку слів в даній мові), так і на рівні менших відрізків 

мовлення. У даній статті ми розглянемо труднощі останнього роду, пов'язані з 

тим, що поєднання слів іноземної мови часто не мають точних структурно-

семантичних еквівалентів у рідній мові студентів. Ця обставина, природно, 

призводить до інтерференції норм вживання лексики. 
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Різномовні мовленнєві еквіваленти часто виявляються такими, що не 

відповідають повністю один одному. Розбіжності можуть виявлятися при цьому 

в трьох планах: 

1. У структурному плані, тобто в плані розбіжності мовних засобів 

висловлювання думки. Так, морфологічним засобам висловлювання дієслівного 

виду в українській мові може відповідати в англійській мові така структура: 

дієслово широкого лексичного значення + іменник зі значенням дії (наприклад, 

«поглянути» - to have a look). 

2. У семантичному плані, тобто в плані розбіжності словесних значень або 

що виражаються словами понять. Наприклад, to learn - заучувати, by - за 

допомогою, heart - серце, але to learn by heart - значить не заучувати за 

допомогою серця, а заучувати напам'ять. 

3. Як в тому, так і в іншому плані. Наприклад, поєднання слів to travel up 

country не збігається з українським «пересуватися вгору по місцевості» не 

тільки структурно (оскільки українське «вгору», на відміну від англійського up, 

не виступає в ролі прийменника і вимагає в даному випадку додаткового 

прийменника «по») , але і семантично (оскільки точний зміст цього поєднання 

може бути переданий українською «подорожувати, пересуватися від моря вглиб 

країни»). 

Відсутність точних структурно-семантичних відповідностей між 

різномовними мовленнєвими еквівалентами перешкоджає правильному 

вживанню іншомовних слів, утворенню правильних словосполучень, тому що 

для цього потрібно не стільки мати знання лексичних та граматичних 

компонентів, скільки вміння поєднувати їх в іноземній мові [1, c.18 – 25]. 

Кількість англійських словосполучень, які не мають точної структурно-

семантичної відповідності до українських еквівалентів, дуже велика. Тому 

вирішення питання про систему вправ, які забезпечували б профілактику 

порушень норм вживання лексики в мові, є досить актуальним методичним 

завданням. 
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Оскільки англійські словосполучення, які не мають точної структурно-

семантичної відповідності до українських еквівалентів, виявляються різними 

також ще і за характером труднощів для українських студентів, остільки 

повинні бути різні також і типи відповідних вправ, спрямованих на 

попередження та подолання цих труднощів. У зв'язку з цим постановці питання 

про вправи, спрямованих на правильне вживання іншомовної лексики в мові, 

повинна передувати постановка питання також і про методичну типологію 

англійських словосполучень, яка повинна суттєво відрізнятися від власне 

лінгвістичної типології того ж самого матеріалу. 

Лінгвістична типологія бере до уваги різні зв'язки між словами незалежно 

від того, як саме поєднання слів сприймаються, розуміються і відтворюються 

носіями іншої мови. Методична ж типологія словосполучень повинна 

будуватися на основі психологічного аналізу труднощів як при сприйнятті і 

розумінні іншомовних виразів, так і при їх відтворенні в мові [2, c.200 – 204]. 

Ці труднощі спричиняються інтерферувальним впливом рідної мови і сходять в 

кінцевому рахунку не стільки до закономірностей мови, яка вивчається, скільки 

до оволодіння моделями вживання лексики в мовленні іноземною мовою через 

усвідомлене чи неусвідомлене порівняння їх з моделями вживання лексики в 

мовленні рідною мовою. З цього, до речі, випливає, що методична типологія 

англійських словосполучень не може бути пристосована до умов засвоєння 

англійської мови носіями іншої мови, а повинна обов'язково враховувати 

специфіку норм вживання лексики в рідній мові студентів. Наприклад, 

англійське словосполучення this night представляє певні труднощі для 

українського студента, оскільки українським еквівалентом є словосполучення 

«сьогодні ввечері», в той час як буквальний переклад - «цієї ночі». Тим часом 

студент - носій іспанської мови не відчуває тут ніяких труднощів, тому що 

англійське this night повністю збігається (структурно і семантично) з 

іспанським esta noche. 

Попередження і подолання помилок у вживанні відрізків мовлення, менших 

ніж речення, має бути одним з основних завдань методики навчання активного 
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усного іншомовного мовлення. Відповідні вправи повинні розроблятися в 

залежності від певної методичної типології цих труднощів і від певної 

класифікації прийомів, спрямованих на подолання лексичних помилок. 

Використання ситуативних завдань і рольових ігор для засвоєння 

лексичного матеріалу є дуже ефективним. Їх можна  пов'язати з майбутньою 

професійною діяльністю студента і такі завдання допоможуть йому у вирішенні 

майбутніх комунікативних проблем [3]. Наприклад, для студентів медичних 

спеціальностей це можуть бути ситуативні завдання та ігри, які пов'язані з 

визначенням скарг пацієнта з подальшою діагностикою захворювання, 

доглядом за пацієнтом тощо. 

Треба навчитися вживати мовленнєві відрізки вільно, без внутрішнього 

перекладу, пристосовуючись до мовних ситуацій, що змінюються. Перед 

виконанням ситуативних завдань слід повторити вивчену лексику звертаючи 

увагу на слова, які важко читаються та вимовляються. 
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MYKOLA AMOSOV –AN OUTSTANDING  UKRAINIAN SURGEON 

Анотація: Статтю присвячено Миколі Михайловичу Амосову, видатному 

українському хірургу, а саме його вкладу в розвиток кардіохірургії. Також 

розглянута тема біографії відомого співвітчизника.  

Abstract: The article is devoted to Mykola Mykhailovych Amosov,  the 

outstanding Ukrainian surgeon, namely his contribution to the development of 

cardiosurgery. Also it is touched upon the biography of the famous countryman. 

Ключові слова:дивовижна щирість,відповідальність і працездатність. 

Key words : amazing sincerity, responsibility and capacity for work. 

When an accident happened at the power plant in Arkhangelsk, all the young 

workers rushed out, but Mykola Amosov wandered in the dark, trying to do 

something. Remembering this first test for strength, Academician-surgeon Mykola 

Mykhailovych Amosov said: "If you compare it with the bleeding during an 

operation on the heart, such an accident is a child's play." 

The path of Mykola Amosov in medicine cannot be called direct. He was the son 

of a midwife. Although they lived poorly, the mother never accepted gifts from 

patients, and this served as an example for him throughout his life. His grandmother 

taught him - to pray, the peasant farming - to work, and loneliness - to read books. 

Due to the fact that Amosov`s uncle was considered an "enemy of the people", it was 

impossible to dream of a medical institute. Therefore, after school Mykola entered 

the technical school, and after three years of work at the power station in 1934, he 

and his wife Halyna Soboleva decided to take exams at Arkhangelsk Medical 

Institute and at the same time at the Correspondence Industrial Institute. He graduated 

from the Medical Institute with honors in 1939. During the first year of the training, 

he completed two courses. All the time he worked as a teacher. At the same time he 

studied at the Correspondence Industrial Institute and in 1940 he also received an 

engineer diploma (and also with honors). Technical skills were then useful in 

developing unique medical equipment that made possible breakthroughs in surgery. 

There were no children in his family so Amosov and his wife decided to live 
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separately. His first job as a resident was in his native city Cherepovets. In 1941 the 

war began. Amosov became the leading surgeon in the field hospital 2266. The 

hospital moved on horse-drawn tracts through the battlefields. During the war 40 

thousand wounded were treated by the hands of five doctors of that hospital. 

In 1944 Amosov married a second time. His second wife was a nurse Lidia 

Denysenko."We did not let any of the bleeding die," Mykola Mykhailovych recalled. 

In 1974, he wrote the story "PPG-2266, or Notes of a Military Surgeon." 

"Throughout the war, I have not been able to witness spectacular, heroic deeds. But I 

saw another, everyday, hourly heroism, I saw massive courage, "- he later recalled 

about the work of his colleagues in the hospital. And in the days of the war, everyone 

who died on the operating table seemed to be the accuser at an invisible trial. 

Amosov from time to time wanted to leave medicine and was eager to join any 

regiment. And after the case when the injured person died due to Amosov's 

anesthesia (the soldier was intolerant to novocaine), Mykola Mykhailovych was 

completely desperate and was about to commit suicide with the help of several 

ampoules of morphine. Later, when Amosov invented a new type of operation on the 

joints, it became possible to help those who died from sepsis earlier. In 1943 he 

decided to defend a thesis on this topic, but in Moscow, in the First Medical Institute, 

his work was not accepted for the only reason: it was written by hand in the office 

book. Amosov returned to the army.  

Later Sergii Yudin, the chief surgeon at the Research Institute named after N. V. 

Sklifosovsky invited Amosov to his institute. It was true that Mykola Mykhailovych 

had to work as an engineer: to deal with the equipment in the operating room, repair 

the instruments, and make a schedule.  

After the arrest of Sergei Yudin on false charges of espionage in 1948, Amosov 

began to work in the Briansk Regional Hospital. There he developed new approaches 

to resection of the lungs - with abscesses, cancer and tuberculosis. No one did such 

operations in the Soviet Union before. In November 1951, he made a report about his 

results at Kyiv Institute of Tuberculosis and Thoracic Surgery. The director of the 

Institute A. S. Mamolat was shocked by his speech and immediately suggested 
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Amosov to lead the clinic for thoracic surgery. In 1953, Mykola Mykhailovych 

defended his doctoral dissertation. But real recognition came to Amosov when he 

began to operate on the heart. The first attempts to help children with severe 

malformations were made by him in 1955. 

And in 1957, Mykola Mykhailovych went to the Congress of Surgeons in Mexico 

and saw a heart operation with an apparatus of artificial circulation. After the 

operation Amosov ran to the pharmacy to buy plastic tubes for his travelling 

allowance ($ 30).  Later he built his own apparatus from those tubes. 

The first successful operation with the help of Amosov`s apparatus of artificial 

circulation was held in 1960. And in 1962 Amosov developed special artificial valves 

for the heart and was elected a corresponding member of the AMN. He received 

Lenin Prize. On January 17, 1963 Amosov held the first in the USSR prosthetics of 

the mitral valve of the heart. In 1965 M.M. Amosov reported on the experience of 

successful implantation of hemispherical prostheses in heart valves for patients with a 

small left ventricle, when it was not possible to sew ball prostheses. A working 

version of the experimental model was named "MKCH-27".  

Amosov was carried away by biocybernetics and created a biocybernetic 

department at Kyiv Institute. In March 1953 he defended his doctoral dissertation and 

headed the department at Kyiv Medical Institute. In 1960 he headed the Department 

of Biocybernetics of the Cybernetics Institute of the Academy of Sciences of 

Ukraine. His career would be even more dizzying, if not for the heart of Amosov. His 

body was badly worn, he executed himself for every mistake, for every fatal accident 

during the operation. After the death of a girl with heart disease, Mykola 

Mykhailovych so severely condemned himself that he entered a period of severe 

crisis. 

He wrote down his emotional experiences - this was how his first book printed in 

the magazine “Science and Life” appeared in a three millionth edition, and was 

reprinted by a ten-million “Roman-Gazeta” and made him famous throughout the 

country. Strictness to himself, amazing sincerity, responsibility and capacity for 

work, courage and compassion for the patients turned to him the hearts of many 
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people. Perhaps, therefore, when in advanced years, after a heavy operation, he 

challenged old age, having invented his own system of loads and restrictions, the 

whole country followed him with bated breath. And Amosov became famous not 

only because of his operations, but also because of his complex of exercises. 

Amosov`s health system was being followed by thousands of people, and although at 

the end of life the academician admitted that old age still won him, he lived almost to 

the age of 90. A talented person is talented in everything. This is about Amosov.  In 

60-70 years his books immediately became bestsellers, which were difficult to get. In 

libraries - only in turn, and if you are lucky - you could take the book for a night from 

the reading room.  His book "Thoughts and the Heart" was shed by a lot of tears: the 

fate of children with heart disease, whom he had to operate, the thoughts before the 

operation, the constant risk of death of the sick ... He was the first in Ukraine to take 

up the treatment of heart defects and for the first time put into practice the method of 

artificial circulation. In 1955, under the leadership of Mykola Mykhailovych 

Amosov, the first clinic of cardiac surgery was created in Ukraine. This clinic has 

served as the basis for the Institute of Cardiovascular Surgery, which today is one of 

the largest cardiosurgical centers in the world. 

Mykola Mykhailovych Amosov has lived the long life rich with events and tests. 

He reached significant heights in science, but his main achievement is thousands of 

saved human lives. 
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«ЖИТИ, ЩОБ ТВОРИТИ» (ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПОЕТА ТА 

БОГУСЛАВЩИНИ МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА  ВИПУСТКА) 

Анотація: У статті подано відомості про творчий шлях М. В. Випустка в 

контексті розвитку мистецтва на Київщині, його внесок у розвиток 

вокального, інструментального та поетичного виконання, просвітницьку 

діяльність та її цінність для молодого покоління. Досліджуючи творчу 

спадщину видатного педагога, переконуємося у величезному значенні її для 

подальшого розвитку мистецької плеяди та української музичної культури. 

Ключові слова: самодіяльний композитор, музична культура, 

просвітницька діяльність, капела бандуристів, оркестрові твори. 

Abstract: The article provides information M. Vypustok`s creative way, in the 

coxtext of the development of art in the Kyiv region, his contribution to the 

development of vocal, instrumental and poetic performance, educational activities 

and its value to the younger degeneration. Exploring the creative heritage of the 

famous teacher, convinced of the further development of art, artistic galaxy and the 

Ukrainian musical culture. 

Key words: amateur composer, musical culture, educational activities, bandura 

choir chapel, orchestral works. 

Пишу не за звання, не за гроші, 

Пишу тому, що в серці іскра є, 

А як пишу, то щиро, від душі, 

Пишу тому, що Бог мені дає… 

  Микола Випусток 

«Музика – душа моя»… Саме цими словами великого Глінки можна сказати 

про людей, які одержимі музикою на все життя, для яких вона – 

самовираження, пристрасть, любов, правда, гнів, радість і біль… 
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І саме тому хочеться розповісти про Миколу Васильовича Випустка – 

неординарну особистість, одного з великих митців Богуславщини. Він корифей  

української мистецької культури, геніальний педагог, композитор, музикант, 

поет, організатор і керівник кількох хорових, інструментальних, вокальних 

колективів, концерти яких допомогли багатьом неосвіченим (у мистецькому 

колі) слухачам дізнатися, що є така на Київській землі – Богуславщина, що 

проживає тут талановитий український народ, пісенний та поетичний талант 

якого неперевершений і незрівнянний із жодним народом Європи. 

Всі знають, що Надросся - це один із стародавніх регіонів України, 

частиною якого є мальовниче місто Богуслав, що славиться всесвітньо 

відомими іменами, а саме: Галик Алімпій – видатний художник, іконописець; 

Сошенко Іван Максимович – живописець; Шолом Алейхем – єврейський 

письменник – класик; Кошиць Олександр Антонович – український 

композитор; Кравчук Михайло Пилипович – вчений-математик; Нечуй –

 Левицький Іван Семенович – письменник – класик; Люлька Архип 

Михайлович – академік, конструктор авіаційних двигунів; Тимошенко 

Олександра Олександрівна – олімпійська чемпіонка з гімнастики; Василенко 

Василь Якович – директор Одеського театру опери та балету та ін.  

І хочеться приєднати до цього списку 

Миколу Васильовича Випустка, який завдяки 

своїм творчим зусиллям збагатив музичне та 

поетичне життя Богуславщини, зробив 

великий внесок у розвиток її музичної 

культури. Його творча діяльність стала ще 

однією яскравою сторінкою пісенної 

Київщини. Це  музикант не лише за 

професією, посадою, профілем педагогічної 

діяльності, а й за покликанням, способом 

образного мислення і головне - за талантом. 

М. В. Випусток 
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Він знаний як талановитий композитор, першокласний баяніст і мудрий 

наставник, вимогливий не лише до своїх підопічних, а й до себе.  

Поряд з педагогічною діяльністю Випусток займався і концертною 

діяльністю в районі. Він був учасником капели бандуристів та народного хору 

районного будинку культури, керівником ансамблю "Росяни". Хор 

Мисайлівського будинку культури, під керівництвом М. В. Випустка, отримав 

звання Народного.  

У той же час він активно починає займатися композиторською діяльністю і 

згодом входить до Спілки самодіяльних композиторів Київщини. Закоханий в 

музику, М. В. Випусток створив десятки вокальних, інструментальних, 

оркестрових творів, а також творів для хору та ансамблів. Його твори 

виконують викладачі та студенти коледжу. А такі інструментальні твори, як 

"Концертна п'єса для баяна",  "Експромт", "Сюїта для баяна", а також концертні 

обробки для баяна "Чардаш", "Я встретил Вас", "Взяв би я бандуру", "Фантазія 

на тему українських народних пісень" та інші входять до програми державних 

екзаменів з основного музичного інструменту (баян). 

Студенти Миколи Васильовича неодноразово отримували почесні нагороди 

на Всеукраїнських фестивалях молодих виконавців-інструменталістів, які 

проходили на базі Ніжинського педагогічного університету ім. М. Гоголя. 

Значне місце у творчості самодіяльного композитора М. В. Випустка займає 

патріотична тематика. Особливої популярності на Богуславщині набули пісні 

"Прометеї  ХХ ст." на слова Т. Савки, "Снігурі" на слова М. Дудіна. Ряд пісень, 

автором слів і музики яких є М. В. Випусток, отримали також визнання. Це, 

зокрема, пісні "Україно моя", "Летять лелеки в зоресвіт", "Студентський вальс". 

Саме остання пісня стала гімном студентської молоді Богуславського 

гуманітарного коледжу ім. І. С. Нечуя-Левицького. 

Багато творчих сил, енергії Микола Васильович віддав створеному ним 

ансамблю баяністів, в репертуарі якого були різноманітні твори як сучасних, 

так і зарубіжних композиторів. 

За багаторічну плідну діяльність Випусток М. В. має численні нагороди та 
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звання: Почесний громадянин міста Богуслава, Відмінник освіти України, 

медаль Антона Макаренка. Більше 20-ти років Микола Васильович є членом 

Національної Всеукраїнської музичної спілки композиторів. У його робочому 

«арсеналі» - методичні розробки, музичні твори, обробки та ансамблі для баяна, 

хорові твори, а також пісні. У 2010 році виходить репертуарний збірник 

"Етюди" (для баяна) та різні види техніки для гри на баяні. 

Як уже згадувалось вище, М. В. Випусток є не тільки талановитим 

композитором , а й поетом, який на сьогоднішній день випустив уже чотири 

свої збірки. У 2011 році вийшла поетична збірка "На крилах поезії". У 2013 році 

вийшла ще одна нова поетична збірка, яку дарує автор любителям поезії, 

«Жити, щоб творити». В 2014 році поет порадував нас збіркою «Контрасти», а в 

2017 році виходить четверта збірка поезії «Це все життя», що народилась у 

переддень святкування 50-річчя Богуславського гуманітарного коледжу імені 

І. С. Нечуя-Левицького. В збірках поета можна зустріти різні види написаних 

ним віршів: патріотичні, ліричні, жартівливі, дитячі та філософські вірші. 

Читачі його знають як талановитого майстра пера: вже багато  років у 

районній газеті «Вісті Богуславщини» друкуються вірші поета-самородка, 

дотепні й жартівливі, «зубасті» й ліричні. 

У його поезіях немає ярмаркового пустослів’я. Кожне слово б’є в ціль: то 

віддзеркалює реальні болі і прагнення народу, то може озватися ніжною, 

щемною струною, коли мова заходить про батьківський поріг, родину, кохання. 

І гумор його – істинно народний… 

Усе життя і творча діяльність Миколи Васильовича наповнені постійним 

творчим горінням. Як педагог багатьох високо фахових музикантів, як Митець, 

Музикант з великої літери, він завжди невтомно працює на ниві українського 

музичного мистецтва. А підтвердженням тому є такі поетичні рядки: 

Як мудрі люди нам колись казали: 

«Життя прожить – не поле перейти.» 

І я пройшов в житті доріг чимало, 

Та головне, щоб по своїй іти. 
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І я знайшов в житті свою дорогу, 

І на землі призначення своє, 

Воно від Неба, од самого Бога, 

Все, що пишу, – це він мені дає. 

І думою ділюся я своєю, 

І щире слово вам кажу своє, 

А пісня, що написана душею, 

Хай вам усім наснаги додає. 

Мене роки зрадливі не жаліють, 

І вкрили снігом голову мою. 

Та я живу, люблю, творю і мрію, 

        І своє серце пісні віддаю. 
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Тетяна Бойко 

ШЛЯХ НА ГОЛГОФУ ВАСИЛЯ СТУСА (дослідження  життєвого шляху 

Василя Стуса) 

Анотація: У даній статті йдеться про цікаві факти життя Василя 

Стуса, творчість якого викликає щире захоплення і глибоку повагу.  

Ключові слова:  – перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, 

дисидент. 

Abstract:  This article is about interesting facts from the life of Vasyl Stus, whose 

creativity is a sourse of genuine admiration and deep respect. 

Keywords: translator, prose writer, literary critic, human rights activist and 

dissident. 

Історія української культури ще донедавна нагадувала розбиту, викривлену 

ґрунтову дорогу, яка прямувала до грандіозної тріумфальної арки, вибудуваної 

на честь тільки світоглядно непомильних класиків, яких, на жаль, старанно  

«очищували» від суперечностей, від болісних роздумів і сумнівів. Як би нам 

хотілося, щоб усі великі постаті, які творили національну культуру, були б 

гідно оцінені нашою владою.  

Нами досліджувались невідомі сторінки життя Василя Стуса – одного із 

найактивніших представників українського культурного руху шістдесятників, 

Лауреата Державної премії імені Т.Г. Шевченка (1990), Героя України (2005).  

Василь Стус – український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, 

правозахисник. Народився на Вінниччині у селянській родині. Дитячі та 

юнацькі роки минули на Донбасі, куди переїхала родина Стусів у пошуках 

кращої долі. Він закінчив шкільне навчання із срібною медаллю, з червоним 

дипломом історико-філологічний факультет Донецького педінституту.   

За власні переконання в необхідності української культурної автономії 

творчість В.Стуса була заборонена радянською владою, а сам поет був на 

дванадцять років позбавлений волі. Адвокатом на його судовому процесі був 

політик Віктор Медведчук.  
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Свій перший термін поет відбував у таборах Мордовії. Звідти він ще міг 

посилати вірші в листах. Коли в камері кримінальник поранив Стуса заточкою, 

у нього відкрилася внутрішня кровотеча, він втратив свідомість. Медичну 

допомогу йому не надавали. І тільки після голодування, організованого на 

сусідній, жіночій зоні Іриною Калинець та Надією Світличною, вмираючому 

прислали лікаря. У лікарні поетові видалили дві третини шлунка. Він жартував 

з цього приводу: «Мені вшили зеківський шлунок, він тільки баланду 

приймає».  

Якось уже в таборі Василь Стус запитав у старого в’язня, глибоко  віруючої 

людини: «Що означає народитися 6 січня?» У відповідь почув: «Це милість 

Божа, щастя. Але кому багато дається, з того багато і спитають». 

У в’язниці була знищена збірка поезій В. Стуса, де їх було близько 

трьохсот. До того ж, за спробу передати частину своєї творчості на свободу, 

його кинули в одиночну камеру.  

З табору поет вернувся 1979 року. Але психологічно він не відчував волі. 

Постійний нагляд, тяжка фізична праця, неможливість творити. 

Другий арешт 14 травня 1980 року  був логічним продовженням довгого 

ланцюга переслідувань. Союз не дозволяє таким, як Стус, жити на волі. 

Лишається одне – фізичне знищення. Саме не це й був розрахований другий 

термін ув’язнення для чоловіка, що вже відсидів 7 років. Тепер йому дають 10 

років таборів і 5 років заслання, що має закінчитися аж 2005 року. 

Цього разу, в таборі Кучино, поетові довелося ще гірше. Йому забороняють 

побачення з ріднею, не дозволяють писати. «Кажуть, коли Господь хоче когось 

покарати, Він відбирає розум. Так довго тривати не може – такий тиск 

можливий перед загибеллю. Не знаю, коли  прийде загибель для них, але я 

почуваюся смертником», - писав Василь Стус. 

Це дуже рідкісні свідчення Стуса, котрі дійшли до нас. Але все, що він 

писав, наглядачі забирали. Навіть переклад поезій німецького поета Рільке 

знищили. 
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Російський письменник Леонід Бородін, що відбував з Василем Стусом 

покарання, писав: «За тиждень до смерті його кинули до карцеру, звідки він 

живим не повернувся. Казали, що він наклав на себе руки. Ширилися чутки, що 

в сусідній камері на світанку чули страшний гуркіт. За командою наглядача на 

ніч опускали нари, які  вдарили Василя Стуса по голові гострим залізним 

кантом. Він, знесилений, не витримав. Інші казали, що наглядач навмисне не 

дав команди, нари опустилися раптово, убивши в’язня. Якщо друга  версія 

правдива, то його вбили навмисне». 

Ті, хто добре знав Василя Стуса, говорили про те, що йому були властиві 

такі моральні чесноти, які межують зі святістю. Його життєвий шлях називають 

шляхом на Голгофу. 

Того короткого життя йому вистачило на те, щоб дійти до свого 

призначення – піднятись на вершину, де відкривається сенс нашого буття. Ось, 

що заповідав він нам:  

На цих шалених стовітрах, 

Де ні коня, ані дороги, 

Звіряй свій крок за словом Бога, 

І попри смерть, і попри жах. 

Поета, який пішов з життя в 47 років, в тому ж віці, що й Т.Г.Шевченко, 

поховали в селі Кучино Пермської області. Чотири роки тіло поета покоїлось на   

чужині. Найбільше цинізм влади проявився тоді, коли рідним не дозволили 

забрати тіло поета в Україну, бо не закінчився термін ув’язнення. Та у 

листопаді 1998 року поета перепоховали в Києві на Байковому кладовищі. 

Дозвіл дав тодішній секретар ЦК КПУ Леонід Кравчук попри те, що не всі 

партійні діячі схвалювали цей крок. 

Але, як згадує дисидент Левко Лук’яненко,  друзі та соратники В.Стуса 

були готові зробити перепоховання навіть без дозволу, влаштувавши 

повстання. Коли траурна процесія йшла з труною до кладовища, влада уперше 
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за всю історію не наважилась вирвати з рук блакитно-жовті прапори. Держава 

виявилась безсилою перед славетним сином України. 

Василь Стус – поет трагічної долі. Трагічна і велична постать поета, що сам 

на сам змагався з несвободою і невіглаством, є певним уособленням усієї 

духовної історії нашого народу. Митець потрібен своєму народові та й усьому 

людству тоді, коли його творчість зливається з криком його нації. 
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Анотація: У даній статті розглянуто тенденції розвитку української 

літературної мови на сучасному етапі. Проведено аналіз історичного розвитку 

мови та її ролі в житті народу,акцентується увага на важливості 

збереження української мови, як єдиної державної. 
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Abstract: In this article the tendencies of development of the Ukrainian literary 

language at the present stage are considered. The analysis of the historical 

development of the language and its role in the life of the people is carried out, 

attention is paid to the importance of preserving the Ukrainian language as the only 

state. 

Keywords: language, history, culture, society, rules, state. 

Мова — це скарбниця духовних надбань нації, досліду співжиття, праці і 

творчості багатьох поколінь. У її глибинах – філософський розум, витончений 

естетичний смак, поетичне чуття, сила надзвичайної чутливості до найтонших 

переливів людських почуттів і явищ природи. Разом із тим мова – це і 

своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука інтелектуального зростання, 

розвою та поступу народу в загальносвітовому житті. Вона характеризується 

єдністю, взаємозв’язком та взаємозалежністю всіх її складових одиниць. 

Належачи до так званих вторинних систем, мова існує не сама по собі, а в 

людському суспільстві, похідним від якого є. Існує мова у вигляді 

різноманітних актів мовлення, що повторюються усно та фіксуються письмово. 

Мова є основною формою національної культури й насамперед першоосновою 

літератури.  

Літературна мова – варіант загальнонародної мови; загальнонаціональна 

мова, оброблена майстрами, відзначається наявністю орфографічної, 

орфоепічної, граматичної, лексичної, пунктуаційної та стилістичної норми й 

протиставляється діалектам, просторіччям, жаргонам. Вона має дві форми – 

усну й писемну, ряд функціональних стилів. Також вона є мовою художньої 

літератури, освіти, засобів масової інформації, науки, державних установ, 

театру, кіно й загалом обслуговує багатоманітні культурні потреби народу. 

Українська мова належить до давньописемних мов, її писемність налічує 

понад тисячу років. Наша мова, як і будь-яка інша, посідає своє унікальне 

місце. Вона належить до східнослов’янської підгрупи слов’янської гілки 

індоєвропейської сім’ї мов. Іноземні дослідники часто підкреслюють 

милозвучність і лексичне багатство української мови. 
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Після проголошення незалежності України українська мова в державі 

розширила свої  функції: 

 Вона стала мовою державною, обов’язковою для вживання у 

всіх сферах суспільного життя: у державних урядових установах, 

початкових, середніх та вищих навчальних закладах, дитячих 

дошкільних установах, у пресі, видавничій справі, на радіо й 

телебаченні, у творчих мистецьких спілках та організаціях, продукції 

кіностудій і т.д. 

 Українська мова набуває функції міжнаціонального 

спілкування в Україні. Активізувалося вивчення української мови у 

різних країнах світу, де готуються дипломатичні, торгові, наукові 

кадри, які мають працювати в Україні. Так, наприклад, вивчення 

української мови розпочалося в Китаї, Японії, де раніше цього не було. 

Урізноманітнилися навчання та видавнича діяльність українською 

мовою і в колишніх республіках Радянського Союзу, що стали 

незалежними державами. Українську мову вивчають зараз у Росії, 

Казахстані, Молдові, Прибалтійських республіках. 

 Зараз повертаються українські мовні цінності у правописі, 

граматиці, словниковій справі: перевидано український правопис, 

орфографічний словник, видаються граматики, що пропонують норми 

за національними критеріями. 

 Інтенсивно збагачується за рахунок запозичень українська 

термінологія: 

а) суспільно-політична — брифінг, імідж, конверсія, консенсус, 

спікер, стагнація;  

б) бізнесова – бартер, ваучер, дилер, інвестор, купон, маркетинг, 

менеджер, менеджмент, селенг, сертифікат, траст, шоп-тур; 

в) технічна – гликоль, дискета, ксерокс, 

принтер, телефакс, факс; г) медична – алопеція, 

ебола, синтанол; 
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д) теологічна – автокефалія, автокефальний, конфесія, 

конфесійний, хітон та ін. 

Словник поповнюється переважно термінами на базі англійської, німецької, 

французької мов та латинізмами. Запозичені в останні роки терміни відомі у 

всіх розвинених мовах світу. 

Для сучасної української літературної мови характерна посилена увага до 

народних джерел, де знаходимо справжні замінники для некритично взятих чи 

штучно нав’язаних запозичень з чужих мов. 

Нова українська мова не поступається своїми функціональними 

можливостями жодній із найбагатших і найрозвиненіших мов світу. В її 

лексичному запасі близько чотирьох мільйонів слів. З цього числа левова доля 

належить термінології різних галузей наук та професій.на сучасному етапі 

українська мова має тісні зв’язки – традиційні й нові – з різними мовами світу. 

Також на сучасному етапі спостерігаємо такі основні тенденції розвитку 

української літературної мови: 

     Розширення суспільних функцій, сфер застосування, входження її в 

нові галузі знань, зокрема інформатику; 

 Поповнення української мови великою кількістю номінативних 

словосполучень, що відображають реалії економічного, політичного та 

культурного життя сучасної України, напр.: альтернативні вибори, гілки влади, 

інформаційний простір, правова держава, соціальний захист, ринкові 

відносини; 

 Поява нових, активізація вживання та розширення значень 

раніше відомих слів, напр.: довкілля, підписант, перемовини, голубі шоломи, 

намет; 

 Інтенсивне збагачення за рахунок запозичень української 

термінології, зокрема: а) суспільно-політичної: імідж, консенсус, брифінг, 

електорат, піар; б) бізнесової: реприватизація, менеджмент, інвестор, 

маркетинг, сертифікат; в) технічної: комп 'ютер, принтер, факс, дискета та ін.; 
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 переміщення певної частини спеціальної лексики до розряду 

широковживаної, зокрема економічно-фінансових термінів: аудитор, емісія, 

інвестор, ліцензія, менеджер; юридично-правової лексики та фразеології: 

державотворення, законопроект, плюралізм; парламентсько-дипломатичної 

лексики: електорат, ротація, толерантний; 

встановлення тісних контактів української мови з різними мовами світу, 

посилення явищ інтернаціоналізації українського словотвору. Наприклад, 

спостерігаємо активне використання складних найменувань, що містять 

іншомовні компоненти: автошоу, експрес-анкета, прес-секретар, хіт-парад, 

гала-концерт, бізнес-леді). За останні 10-15 років простежуються явища, які 

нівелюють національні риси української мови, знижують її естетичні якості, - 

тотальне "засмічення" іншомовними словами, і це при тому, що існують 

українські назви, напр.: дивіденд (прибуток), презентація (показ, 

ознайомлення), шоп (магазин); 

 намагання вилучити зі словника української мови ті іншомовні 

слова, які стали органічними її елементами, і замінити їх давніми або штучно 

створеними, особливо в галузі термінології та професійної лексики, напр.: 

аеродром -> летовище, снаряд -> гарматень, кулемет -" скоростріл, вертоліт -> 

гвиптокрил, фотографія -> світлина, слайд -" прозірка; 

 звільнення від нашарувань умисної русифікації лексичної, 

граматичної системи та правопису української мови; 

Українська мова – мова найбільшого корінного етносу України і невід'ємна 

ознака його ідентичності. Незважаючи на складні умови тривалих періодів 

бездержавності української нації та її територіальної роз'єднаності, українська 

мова зберегла свою основу і стала важливим чинником возз'єднання 

українських земель і відновлення соборної незалежності України, стала 

скарбницею духовної і культурної спадщини українського народу.. Вона має 

досконало опрацьовану граматику, сформовану науково-технічну термінологію, 

розвинену стилістичну систему, здатну забезпечити спілкування і порозуміння 

в усіх сферах суспільного життя. 
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Отже, українська мова – національне надбання українського суспільства, 

вона повинна охоронятися та підтримуватися державою. Мовна політика як 

одна із складових частин державної має бути спрямована на забезпечення 

оптимального функціонування української мови в усіх сферах життя 

українського суспільства, їх подальшого розвитку та взаємодії. Українська 

мова, виконуючи інтеграційну функцію, є важливим чинником зміцнення 

державності, забезпечення культурного та економічного розвитку нашої країни. 
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Більшість його виразів запозичено з російської мови. І це саме те, що 

необхідно змінювати. 

Ключові слова: сленг, мова, бухгалтер, професіоналізм, вдосконалення, 

оновлення. 

Abstract: Modern Ukrainian language accounting slang needs attentive 

analysis and updating. Most of the expressions are borrowed from the Russian 

language, and this is exactly what needs to be changed. 

Keywords: slang, language, accountant, professional jargon, perfection, 

updating. 

Наше суспільство перебуває у постійному русі, який потребує щоденних 

змін та розвитку. Та чи буде він можливий без вдосконалення та змін основного 

засобу зв’язку між людьми – мови? Мова видозмінюється під впливом багатьох 

факторів. Часом,  у межах певного роду діяльності, слова набувають, окрім 

звичних для нас, зовсім інших значень.  

У будь-якій професії, де б ми  не працювали, існує професійний сленг 

(жаргон) – це певні терміни, професіоналізми, номенклатурні назви, які 

використовують спеціалісти та працівники певної сфери. Звісно, що деякі 

терміни можуть використовуватись у кількох видах діяльності, тоді вони 

набувають загального значення, інші ж притаманні лише одній. Для прикладу 

пропоную розглянути бухгалтерський сленг, формування якого триває донині. 

Українськомовний професійний, зокрема бухгалтерський, сленг 

сформувався під впливом радянської системи та російської мови, тому досить 

важко відокремити суто українські жаргонізми від російських. Існування 

бухгалтерського сленгу значно полегшує життя та професійну діяльність 

спеціалістів цього роду діяльності, оскільки зміст задовгих професійних 

висловів можна відтворити більш зрозумілою фахівцеві, лаконічною, та ще й 

подеколи експресивною мовою. Наприклад, «оборотка» – оборотно-сальдова 

відомість; «фізик» – фізична особа; «фінік» – фінансовий директор; «Вася» – 

Вищий арбітажний суд, «капік» – капітальне вкладення, «дочка» – дочірнє 

підприємство, «змінки» – змінні витрати. 
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Бухгалтерський сленг в Україні, слід наголосити, є досить специфічним, 

особливо враховуючи той факт, що більшість виразів походить з російської 

мови. Трапляється, що вони перебувають у досить специфічному зв’язку з тими 

реаліями, яких стосуються. До таких жаргонізмів можна віднести: «нал» – 

готівкові розрахунки; «наложка» – податкова інспекція, «субчик» – контрагент, 

«словеси» – пояснювальна записка до розрахунків. 

Особливу групу бухгалтерських сленгів утворюють словосполучення, які 

мають експресивне, жартівливе забарвлення. Це такі вирази, як: «баланс 

висить» – баланс поки ще не складено; «виловлювати помилки» – шукати 

помилки в бухгалтерському або податковому обліку; «одинички поганяти» - 

округлення показників того чи іншого звіту; «рознести банк» – відображення на 

рахунках первинних банківських документів. 

Аналізувати стан розвитку сучасного українськомовного бухгалтерського 

сленгу необхідно, враховуючи історичні етапи розвитку української мови в 

цілому. Наша рідна мова пройшла через багато жорстоких випробувань до 

свого вільного існування, та особливо піддалася впливу з боку російської 

держави. У часи перебування України під владою Радянського Союзу всі 

документи складалися російською мовою, навчання та всі інші сфери 

побутового життя майже повністю велися російською. І зовсім не дивно, що 

більшість сленгових виразів запозичена з іншої мови, адже велика кількість 

нинішніх бухгалтерів отримувала освіту ще у Радянському Союзі. 

Враховуючи все вищесказане, можна зазначити, що задля розвитку нашого 

власного українськомовного сленгу необхідно здійснювати підготовку нового 

покоління фахівців суто українською мовою. Адже саме молодь має енергію, 

жвавість та бажання змінювати застарілі принципи та порядки. 

Власне український бухгалтерський сленг має право на існування, він 

повинен розвиватися та оновлюватися. Незважаючи на те, що сучасний стан 

розвитку бухгалтерського сленгу знаходиться на досить низькому рівні, 

майбутнє у наших руках, і ніхто не може заборонити створювати щось нове та 
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змінювати старі правила. Направду кажучи, українськомовного 

бухгалтерського сленгу не існує, і завдання молоді – створити його. 
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гіпотеза, що філософічність у післявоєнній ліриці А.Малишка з'явилась під 
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 Художній світ Андрія Малишка, як ніякий інший поетичний світ 

надзвичайно багатий на ономастику, тобто на власні назви. Це назви міст і сіл, 

річок, озер, доріг, імена людей, відомих і невідомих, родичів, митців, політиків 

тощо. Очевидно, у поета було чіпке спостережливе око і небайдужа товариська 

натура. Самих тільки віршів, циклів, поем, присвячених митцям (і класикам, і 

сучасникам) або таких, де вони згадуються, можна рахувати десятками. Ось 

низка імен, виписаних із однотомника вибраних творів: Тарас Шевченко, Іван 

Франко, Твардовський, Григорій Косинка, Платон Майборода, Остап Вишня, 

Еллан-Блакитний, Олекса Влизько, Олекса Десняк, Рильський, Кость 

Герасименко, Олександр Прокоф’єв, Федькович, Маяковський, Довженко, 

Тичина, Сосюра, Ольга Кобилянська, Коцюбинський, Шота Руставелі, Василь 

Чумак та ін. Найчастіше ж Малишко згадує Максима Рильського, Остапа 

Вишню і Олександра Довженка. Це все поетові сучасники, з якими у нього 

склалися найтісніші дружні стосунки. Вважаємо, що ономастика поезії 

А.Малишка заслуговує на окрему монографію. Натомість обмежимось аналізом 

лише одного з наскрізних образів Малишкової персоносфери – постаттю 

видатного кіномитця О.Довженка. 

З Довженком поет познайомився в середині 30-х рр., коли Олександр 

Петрович працював над фільмом «Щорс». Малишко писав тексти до пісень у 

цьому фільмі. Згодом ці вірші увійшли до збірки «Народження синів» (1939 р.). 

Обидва тісно співпрацювали під час Другої світової війни, будучи фронтовими 

кореспондентами. У вишиванці на тлі розквітлої яблуні Андрій Малишко читає 

свого вірша у документальному фільмі Довженка «Битва за нашу Радянську 

Україну» (1943 р.). Кажуть, Пушкін подарував Гоголю сюжети «Ревізора» і 

«Мертвих душ», натомість Малишко у поемі «Прометей», за яку отримав 

Сталінську премію, частково скористався, очевидно, з благословення автора, 

сюжетом Довженкового оповідання «Мати». Упродовж усього свого життя 

Малишко відчував до автора «Зачарованої Десни» синівське трепетне 

ставлення.  
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Про найвизначнішого українського кінорежисера Малишко писав у віршах 

«Рядок про Довженка», «Радив часто мені Олександр Петрович...», присвятив 

йому окремий цикл «Пісня Олександра Довженка».  

 Образ великого Довженка позначений у поета рисами як індивідуальними, 

так і властивими багатьом митцям. Ясна річ, непоказна любов до рідної землі, 

велич таланту, мудрість і благородство — не є винятковими рисами однієї 

людини. Але у Довженка вони проявилися з особливою силою і своєрідністю. 

Поет не має сумніву у його геніальності як митця, тому мистецький контекст, у 

якому постає видатний кінорежисер і письменник, якнайширший. Малишко 

порівнює його з Гомером, з Леонардо да Вінчі, Пушкіним. Художницьку жилку 

Довженко поєднував з державницьким мисленням. Отже, йдеться про людину 

ренесансного, всесвітнього масштабу. Нема справи, нема науки, нема 

мистецтва, які б його не цікавили. Він переймається лісонасадженнями вздовж 

доріг і річок, прагне запровадити нові методи ведення радянського сільського 

господарства, займається архітектурним плануванням сіл майбутнього, 

засновує новий жанр кіноповісті, перетворює документальне хронікальне кіно 

на повноцінне художнє явище. Далеко не про все з переліченого, в силу законів 

жанру, може згадати у вірші Андрій Малишко, однак у всьому, що торкається 

образу Довженка, відчуваємо стратегічний розмах, напругу мислі, душевний 

порив, творчу пристрасть.  

Літературознавці твердять, що у післявоєнні роки у Малишкових віршах 

з’явилися і наростали з часом нові ознаки, а саме філософічність, масштабність 

образів та узагальнень. Чи не благотворним впливом Олександра Петровича їх 

треба пояснити?  

А ще Малишко пише про Довженкову нелегку долю, про наклепників, 

заздрісників, бездушних чиновників, тупих бюрократів, обережників, 

перестраховщиків, пильнувачів ідеологічної правовірності, через яких цей 

надзвичайний чоловік не зміг і на десяту частину реалізувати все те добре і 

благородне, необхідне людям і людству, що було закладене в ньому природою.  
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Однак найцікавішими і художньо найсильнішими, з нашого погляду, у 

Малишковій поетичній спадщині є воєнні спогади про спільні з Довженком 

побут і співпрацю. Тут високий пафос, властивий, втім, і Довженкові, 

змінюється раптом камерністю звучання, душевною теплотою, незначними, на 

перший погляд, але промовистими і пронизливими деталями, граничною аж до 

беззахисності щирістю. У цьому зв’язку показовим є вірш «Рядок про 

Довженка», де пафос і пристрасть, симфонічна напруга ідей раптом змінюються 

у фіналі зворушливим піано: 

Прогримів золотим салютом, 

Молодим повесняним громом, 

Наче виклик скупим і лютим, 

Наче промінь над отчим домом. 

Обійнявши весь цвіт нагорний, 

Охопивши долини світу, 

Сивочолий і мудрозорний, 

Наче вийшов із заповіту. 

Що там листя із зелен-лавра, 

І зітхання, і тихі жалі? 

Не вмирають твої литаври 

І деснянські твої скрижалі. 

Виглядаю тебе за горами. 

Хоч заглянеш на вогник з кашею. 

Хоч посидим та поговоримо, 

Заспіваєм отої, нашої, 

Що співалася часто літами, 

Що жагою млоїла груди, 

Що з тобою безсмертя питиме, 

Як і нас на землі не буде. 
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Отож, Малишків образ Олександра Довженка вирізняється широким 

емоційним діапазоном і незвичним для постатей художників у світовій 

літературі виходом у світ політики, філософії, науки, життєтворчості.  
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Андрій Малишко – поет пісенного складу, народницького світогляду, 

залюблений у фольклорну образність. Тому його звернення до західних 

поетичних форм виглядає маргінальним і досі мало вивчалося. 

Слово «верлібр» у перекладі з французької означає «вільний вірш». Це одна 

з найбільш розкутих, а отже, й найбільш сучасних поетичних форм. Адже 

верлібр не знає багатьох традиційних обмежень: ні метричних (ритм, заданий 

повторенням наголошених і ненаголошених складів), ні силабічних (однакова 

кількість складів у рядку), ні тонічних (однакова кількість наголосів у рядках). 

Крім того, у верлібрах немає рими. Верлібр зробився модним з другої половини 

ХІХ століття завдяки французьким символістам і американському поетові 

Волту Вітмену. Термін «верлібр», як твердять довідники, уперше вжив 

французький письменник Густав Кон у передмові до збірки «Перші вірші» 

(1884 р.). Утім, не буває нічого принципово нового під сонцем, слушно твердив 

Еклезіаст. Адже елементи верлібру знаходять у фольклорному віршуванні, 

наприклад, у замовляннях, у середньовічній літургійній поезії, у нашому «Слові 

о полку Ігоревім». І все-таки ритм у верлібрах зберігається, бо цій формі 

властивий традиційний поділ на віршорядки, однак це ритм особливий, 

непередбачуваний, нерівний, може проходити навіть серединою слів.  

Першим з українських поетів, хто у ХІХ ст. почав віршувати верлібрами, 

був І.Франко (цикл «Вольні вірші»). У першій половині ХХ ст. схильність до 

верлібрів зробилась ознакою поезії прозахідної і ворожої. Тому радянські поети 

верлібрами майже не писали. Верлібр любили українські футуристи на чолі з 

Михайлом Семенком, пізніше репресовані. Натомість молодий Малишко був 

поетом традиційної стильової манери і спочатку вельми далеким, як від сонетів, 

так і від верлібрів, цих навіяних, мовляв, західною буржуазною культурою 

поетичних форм. З-поміж поетів найближчих Малишкові за духом верлібри 

писав М.Рильський. І можливо, не без впливу Рильського, між іншим, його 

університетського викладача української мови, а потім і так званих поетів-

шістдесятників, Малишко поступово звертається до вільного вірша у другій 

половині 50-х – на початку 60-х рр.  
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 Загалом кажучи, якщо погортати досить повне видання вибраних віршів і 

поем А.Малишка 1988 року (серія «Бібліотека української літератури»), то 

верлібрів на всю семисотсторінкову книжку назбирається, можливо, трохи 

більше півдесятка. Це такі вірші, як «І слово те огнисте і суворе...», «То ж 

мільйони сердець склали...», «Корінь кленовий на стежці моїй...», «Всі 

кажуть...» та «Тепер усе ясно...»  

Кілька верлібрів, датованих 1961 роком, присвячені Тарасові Шевченку. 

Мабуть, це не випадково, бо і форма, і зміст Шевченкових віршів надзвичайно 

розкуті та сміливі, по-справжньому новаторські у світовому масштабі, близькі у 

цьому сенсі і Шарлю Бодлеру, і Волту Вітмену, і Емілю Верхарну. У верлібрах 

про Кобзаря автор наголошує народність поета, величезний творчий діапазон у 

відтворенні думок і почуттів (від дівочих мрій до гайдамацької помсти), 

шекспірівську різьбленість характерів і високий градус пристрасті. «Таких 

пристрастей і конфліктів людської душі ще не знала світова поезія» [2, с. 655], – 

писав Малишко у статті про Шевченка «Оповитий любов’ю». Ця стаття може 

слугувати також авторським коментарем до цих віршів на шевченківську тему, 

бо іноді містить буквальні перегуки. Наприклад, один з верлібрів починається 

такими рядками: «То ж мільйони сердець склали – / І зробили одне. / Обплели 

його щедрим промінням світанків, / Наповнили кров’ю, зродженою в огні, / 

Ритми і пульси мільйонів сердець / Віддали в одне серце. / То ж мільйони очей 

поєднали в одні – / Його очі». А ось аналогічний фрагмент із вищезгаданої 

статті: «Таким був і Тарас Шевченко; ніби мільйони сердець склалися в одне, і 

мільйони кріпацьких гнівних очей з’єдналися в поетовому зорі, найпотаємніші 

думи народу лягли йому на душу, щоб потім вибухнути, як вулкан духовної 

енергії, і захитати трони насильства і царського панування» [2, с. 650 – 651]. 

Отже, з народних джерел набирало Шевченкове слово вражаючої сили. 

У вірші «Корінь кленовий на стежці моїй...» мовиться про клена, який 

пустив три парості на стежці поетовій. На першій — птахи клюють зерна, на 

другій сині хмари ночують, на третій сонце хліби випікає. У цій образній тріаді 

втілено душевну рівновагу, єднання матеріальних і духовних спонук творчості. 
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У верлібрі «Тепер усе ясно...» автор намагається показати нам, що ми не 

зможемо існувати без мудрості і мистецтва, бо це те, на чому тримається світ, 

який «росте на однім стеблі, / Наче зерно у горісі».  

Слід сказати, що Малишкові верлібри характеризуються рисами, які 

властиві загалом його творчості 60-х рр.: посилення філософічності, наявність 

масштабних узагальнень, розімкненість простору і часу. А поетична форма 

верлібру, швидше за все, асоціювалась у поета зі свободою, стихіями, 

людськими масами. Узявши форму вірша, яка відлякувала багатьох 

незрозумілістю та духом індивідуалізму, він наповнив її народнопоетичними 

інтонаціями, душевною теплотою і глибокою думкою, що переймається 

загальнолюдськими проблемами у планетарному вимірі.  

Чи не найпоказовішим у цьому сенсі є пречудовий верлібр «Всі кажуть...»: 

Всі кажуть: кривавий двадцятий вік. 

Всі бачать: жорстокий двадцятий вік. 

І мало хто знає, що він 

Приходить світанком до океану, 

І обмиває від поту чоло, 

І гойдає мільйони колисок, 

Щоб дітей не збудити. 

Усупереч нечуваній жорстокості ХХ ст. поет зберігає віру в людину і 

людство. Адже й справді протягом цього століття загинули мільйони людей, 

проте й народилися мільярди. І оце «приходить світанком до океану» у такого 

специфічно українського поета з Обухова, як Андрій Малишко, звучить якось 

ніби по-американськи і так по-сучасному, що починаєш вірити: він був 

людиною, яка випереджала свою епоху, його розум уже тоді мислив 

масштабами ХХІ ст. 
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 В Україні 2016 рік проголошено роком І.Я. Франка.  Його друкована 

спадщина сягає 50 томів «Зібрання творів». Не було такого жанру в 

літературній мові того часу, який би не зазнав вдосконалення під пером цього 

титана думки і праці. Він був письменником, поетом, драматургом, 

публіцистом, літературним критиком. 

«Як не міг Леонардо да Вінчі бути тільки живописцем або тільки 

скульптором, як не здатний був Ломоносов бути тільки хіміком або тільки 
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поетом, так не народжений був Іван Франко  на те, щоб усю силу свого розуму, 

темпераменту й таланту спрямувати якимось одним річищем», - писав  

М. Рильський. 

На жаль, публіцистична спадщина І.Франка мало вивчена сьогодні, хоча й 

становить близько половини його праць. Протягом останнього десятиліття 

опубліковано ряд статей К.Кондратюка, А.П. Коваль, О.Дорофтея,  

Ф.Д. Пустової, які показують роль та значення  Франка як майстра 

публіцистичного слова.  

Публіцистика Івана Франка – яскраве свідчення багатогранності його 

дарування, різносторонності інтересів майстра. Особливу і майже недосліджену 

як у плані політичних поглядів, так і в літературно-мистецькому аспекті 

частину спадщини Франка становить його статті про формування і розвиток 

громад у системі місцевого управління. 

Особливий інтерес становлять статті «Що таке громада і чим вона повинна 

бути» та «Чого хоче Галицька робітнича громада?», «Між своїми». Патетика 

цих творів вражає. Автор нагадує, що з громад складаються повіти, з повітів - 

край, з країв – держава, а отже, образно кажучи «Держава, те цілий чоловік», а 

громади, то ті «Сімейні комірки, з котрих складається ціле тіло і кожда єго 

частина». 

Однією із основних політичних ідей Івана Франка є ідея становлення дієвої 

системи місцевого керування, основою якого мала стати громада, що могла б 

вирішувати проблеми певної області і відображала інтереси населення. При 

цьому автор наголошує на необхідності зближення «інтелігентної громади» та 

громади загалом. Звертаючись до досвіду інших держав, зазначав, що 

необхідно «збирати докупи людей однакої думки, в’язатися у громади,  спілки 

й товариства, раз, для того, щоби собі взаємно помагати у проясненні своїх 

думок, а по-друге, й для того, щоби єднати свої сили для переведення в життя 

своїх жадань». На думку автора «з містами трохи легше діло вже хоч би для 

того, що міста, немов та губка, втягають в себе трохи не всю інтелігенцію 

краю». Однак сільська громада «бідна, темна і сама в собі розлазиться», а отже і 
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порядку державного на ній збудувати не можна. Крім того, їй не вистачає 

елементарної економічної грамотності, щоб обстоювати свої інтереси. Ці слова 

здаються актуальними не лише для того часу. 

Іван Франко постійно підкреслював, що жага до об’єднання – природна 

потреба людини,  бо «чоловік – громадський звір, він живе на світі не сам, а в 

родині, в громаді; для родини, для громади він мусить віддавати частину своєї 

свободи і свого особистого права». Він розумів, що громади  стимулюють  

суспільну  активність та зацікавленість молоді,  виховують лідерів,  сприяють 

створенню і збереженню демократичних вимог і надбань.  У громадській  

організації  молодь  відчуває  себе захищеною, у неї підвищується самооцінка і 

формується відчуття власної гідності. І  тому  вчений  виступав  за створення на 

базі школи та інших освітніх установ системи  громадських  організацій, 

здатних  залучати  молодь  до  позитивної  суспільно  корисної діяльності. 

Зразком кращих публіцистичних творів можна назвати статті І.Франка «Що 

таке громада і чим вона повинна бути», «Література, її завдання та 

найважливіші ціхи». Завдяки публіцистичним творам саме Франка в 

українській літературній мові зявились також нові слова: загал, дідичність 

(спадковість), рефлексії, професійна освіта, соціальна неволя, продукційний 

капітал. Запровадив в обіг Франко і різноманітну виробничу лексику: 

кирпячка (неочищена нафта), ріпник (працівник на нафтовому промислі), 

будівничий (архітектор). 

У  сфері культурного розвитку особистості Іван Франко виступав за вільне 

та обов’язкове навчання громадян, бо лише освічене суспільство зможе 

керувати державою, і не допустить, щоб ним керували бездумно чи заради 

власного зиску. Справжнім вирішенням цієї проблеми є створення 

просвітницьких товариств, щоб «ширити свої думки межи людом по селах і 

містах, усно, газетами та книжечками». Ми добре знаємо, що сам Франко стояв 

біля витоків таких товариств у Галичині. 

Іван Франко наголошує, що для розвитку держави досить важливим є рівень 

політичної освіченості суспільства. 
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Публіцистика І.Франка була ідеальним поєднанням глибокого змісту і 

неперевершеного слова, насичена була пошуком нових рішень у суспільному 

житті і наукових дослідженнях. Кожна його стаття – чудове поєднання логічної 

та образної структур, які збагачують і доповнюють одна одну. Саме це і є суттю 

публіцистики.  
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   Роман Оскара Уайльда в 1891 році став певним підсумком естетичних 

пошуків і сперечань мислителів і художників майже всього ХІХ століття. В 

ньому здійснюється спроба осмислення таких естетичних категорій як краса, 

моральність, страх, совість, порок, спокуса, вірність, егоїзм, любов та 

молодість. Усвідомлення краси та її цінності осмислюється автором через 

призму думок, дій та діалогів героїв роману, через сюжетні лінії твору. 

   Щоб зрозуміти, що хотів сказати автор своїм романом, зазвичай шукають 

героя, який зображує автора у романі. Так ось, у цій книзі такого не існує. У 

романі є три образа, через які автор може намагатися зобразити себе.  

  Перший тип – Творець, Безіл Холлуорд, втілює образ художника, 

неупередженого творця з чистими думками і відкритою душею. Його доля –

творчість, в якійсь мірі відсторонена від недосконалості і сірості життя. Він 

творить красу, і для нього немає нічого вищого за малярство. Він має гаряче, 

чуйне добре серце і вкладає його у кожній свій твір. Портрет Доріана Грея став 

його кращим творінням. Саме тому Безіл Холлуорд спочатку не хоче 

виставляти його, бо це означає відкрити свою душу, її глибинні порухи 

кожному, хто прийде подивитися нову роботу.  Безіл захоплюється власним 

творінням настільки, що вже не відділяє портрета від живої людини, з якої її 

написано. Він обожнює Доріана, стає йому другом, відчуває, що почав набагато 

краще малювати з того часу, як познайомився з цим юнаком. На ввідміну від 

Генрі й Доріана , для Холлуорда етичне та естетичне невіддільні, як краса та 

доброта. Та кінець Безіла неминучий. Він спалює себе на вівтарі служіння 
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мистецтву. Це людина з гранично розвиненим естетичним почуттям. І саме в 

цьому причина його трагедії. Художник страждає від того, що відчуває 

страшенний розрив між ідеальним змістом, який він вклав у своє творіння, і 

життям, яке розбиває його мрії, не дає йому змоги бути щасливим.   Як писав 

сам Уайльд, таким він хотів би бути [1, с.27]. 

      Його антагоніст – лорд Генрі Уоттон. Це витончений естет, що кохається 

у красі й відмежується від потворного, бридкого в житті. Його прагнення не 

помічати нічого, крім краси, робить його не просто байдужим до всього іншого, 

а й цинічним: “Добрий той, хто живе у злагоді з самим собою...А хто змушений 

жити  у злагоді з іншими людьми, той у розладі з самим собою. Своє власне 

життя – це найважливіше” [3, с.95]. У лорда Генрі холодна душа людини, яка не 

має ідеалі. Пробуджуючи в Доріанові бажання насолоджуватися життям за 

будь-яку ціну, він зовсім не замислюється над можливими наслідками такої 

поведінки як для самого юнака, так і для інших людей. Егоїзм лорда Генрі - це 

егоїзм, який хоч і має уявлення про реальне життя,  але не зважає на нього.  

    Доріан Грей і лорд Генрі замінили моральні почуття милуванням красою. 

Обидва герої не хочуть визнавати, що у реальному світі кожному вчинку 

обов’язково притаманне своє етичне значення. Провина за смерть Сібіл 

залишається провиною, вбивство художника Безіла – вбивством. При цьому 

сам  лорд Генрі не робить нічого аморального, його цинізм – це тільки слова, 

тільки поза. Але ця поза – його сутність. Проявити у всій повноті свою сутність 

для лорда Генрі – означає “дати волю кожному почуттю” і кожній думці з 

єдиною метою насолоди [3, с.106]. Якщо на шляху до насолоди стануть мораль 

і сумління, їх необхідно перебороти і відкинути: на думку лорда Генрі, основа 

моралі і сумління – лише страх і боягузтво. “Сумління – офіційна назва 

боягузтва” – ось кредо його концепції естетичного гедонізму, його теорії 

насолоди. Можна сказати, що він виступає теоретиком, проповідником тієї 

філософії, якою керується у реальному житті Доріан Грей.   Він демон – 

спокусник, який діє в подобі світської людини із вищого суспільства, 

своєрідний лакмусовий визначник напрямку вектора духовного розвитку того 
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чи іншого персонажу. Як зазначав потім у листі сам Уайльд: “Лорд Генрі той, 

ким мене бачать інші [5, с 312].”  

     Третій тип – Краса, яка не усвідомлює себе такою уособлення невинності 

та непорочності молодості, власне Доріан Грей. Юнак, з душею грішника. 

Доречи, усі його “гріхи” повинні додумувати самі читачі. Виходить, чим більш 

людина зіпсована, чим більш зіпсований її Доріан Грей, тим більш такі люди 

обурюються “аморальністю” твору. “Кожна людина бачить в Доріані Греї свої 

власні гріхи. У чому полягають гріхи Доріана Грея, не знає ніхто. Той, хто 

знаходить їх, має на увазі свої власні [6, с.260] .” Доріан Грей – той, ким автор 

хотів би бачити себе в інший час.  

   Трагічна загибель Безіла, як і самогубство Сібіл, яскравіше висвітлюють 

трагедію Доріана., який, бажаючи наповнити своє існування постійним 

відчуттям прекрасного, домігся зовсім протилежного, зробив своє життя 

потворним. Здійснивши свій етичний вибір, він абсолютно відмовляється від  

відповідальності за реальне життя: “Вічна молодість, безмежні пристрасті, 

насолоди, витончені й потаємні, розгін несамовитих веселощів і ще 

несамовитіших гріхів – усього цього зазнає він. А портрет нестиме тягар його 

ганьби, і більше нічого [4, с.72]”. Юнака, взагалі то, згубило мистецтво. 

Портерт – зруйнував усе його життя. Портрет –його совість – живе сам по собі, 

а тіло юнака повністю віддається насолоді. Можливо, Уайльдові і потрібна була 

ця фантастична деталь у художній тканині тексту, щоб переконати читачів у 

реальності гедоністичних ідей, бо ніщо вже: ні вік, ні хвороби – не стоять на 

заваді у Доріана в його прагненні до краси і насолоди, без найменшого огляду 

на моральність своєї поведінки.  

    Таким чином, можна зробити висновок, що у всіх основних діючих осіб 

один прототип, усі вони – Генрі Уоттон, Безіл Холлоурд та Доріан Грей – в 

своїх поривах іпостасі однієї особи – Оскара Уайльда, виражають суперечливу 

єдність його драматичної свідомості.   

    Що ж отримали в результаті? Ідеї “естетичного руху” Уайльда. 

Мистецтво перемагає життя (Портрет вбиває Доріана). Мистецтво вбиває на 
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протязі усієї книги. Тобто, Мистецтво вище за мораль. Мистецтво не повинно 

втручатися в життя, а життя в мистецтво (Це трапилося у романі. І що вийшло? 

Хаос та руйнування). Мистецтво відновлює Красу, перемагає зло, воно – 

відповідь на усі запитання.      
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Анотація: у статті розповідається про один з перед весільних обрядів – 
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Abstract: The article tells about one of the pre-wedding rituals - the maiden - 

evening. Rites and customs in the Ukrainian cultural tradition are extremely 

interesting and requiring scientific reflection. Some of the studied customs and rituals 

exist only in oral form, so this work is of great importance for their preservation. 

Keywords: The maiden- evening, periwinkle wreath, wedding songs, bouquet, 

blessing, generation, newlyweds, headmaster, weddings. 

Дівич-вечір пов'язаний із барвінковими обрядами. Цей обряд влаштовували 

напередодні весілля як символ прощання з самотнім життям, і робили це 

окремо в оселях молодої та молодого. Особливою ліричністю визначалися такі 

вечори у дівочій громаді. Основним у цьому особливому дійстві було плетіння 

вінка для молодої (чи молодят), подекуди плетіння «долі» (один чи два з’єднані 

між собою вінки, які підвішували над молодятами за столом).  

Дівич-вечору передувало збирання барвінку. 

Дівчата (а в деяких місцевостях ще й хлопці, або 

тільки хлопці чи родичі) йшли зранку в ліс 

збирати барвінок для вечірнього плетіння вінця.  

                                                       Мал.1 Плетіння барвинкового віночку 

У дівчат збирання барвінку для весілля досі є окремим обрядом.     

На «вінок» («вінкоплетіння») до молодої збирається здебільшого молодь, 

навіть та, яка не запрошена на весілля. Спочатку зібраний барвінок висипають 

на стіл і просять благословення у Бога та батьків для такої особливої роботи.  

Потім всі сідають за стіл з розсипаним барвінком і мати нареченої, руками 

якої «сама Пречиста» благословляє молоду, починає виплітати вінок. Для цього 

вона бере пучечок з трьох листочків-стеблин барвінку і зв’язує їх ниткою. До 

готового першого пучечка щільно прив’язує такий же наступний букетик 

барвінкового зілля. Після цього мати молодої подає почате старшій дружці або 

спеціально запрошеній на роль плетениці щасливій у шлюбі молодиці. Дівчата 

ж тим часом розбирають барвінок, вибираючи кращі листочки для вінка, 

складають їх на купку, з якої бере барвінок плетениця.  

         Під час плетіння віночка дівчата та молодиці співають відповідні весільні 
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пісні. Спів супроводжує дійство, служить своєрідним замовлянням, щоб 

віночок (доля для молодят) вдався гарним. Цікаво, що молода на весільних 

обрядах ніколи не співає. Від її імені, як правило, співає перша дружка. 

Вийте, дівоньки, собі і мені.  

Собі звийте з рути-м’яти,  

Мені звийте з барвіночку.  

Листки барвінку для весільного вінка, як вже 

згадувалось, складають по три: один найвищий, 

посередині, а два менших збоку. Такі «букетики» 

перев’язують ниткою, туго накладають один на один, і 

знову перев’язують. Коли плетиво сягнуло потрібної 

довжини, то два його кінці зшивають докупи, щоб 

отримати обруч.                                                        Мал.2 Барвінковий віночок 

Так з’являється справжня барвінкова корона для нареченої-княгині. Потім 

на цю корону чіпляють калину, квітки і стрічки (як де заведено). До віночка 

подекуди пришивають чотири китиці з червоного шовку, в які зашивають 

гроші, щоби молодята їх завжди мали. У деяких місцевостях того вечора 

виплітають два вінки (один для молодої, а другий для молодого), а ще (чи 

тільки) два з’єднані між собою вінки («долю»), які дружба з дружкою разом 

чіпляють під образами над молодими того вечора. При цьому молодь зв’язує-

спутує їхні ноги нитками і відмовлялась зняти «пута», поки дружба і дружка не 

поцілуються. Таке сплутування має «напророчити» молодим міцну сім’ю, а 

дружбі та дружці майбутнє весілля. 

        Коли віночок закінчений, покладений на рушничку чи тарілці з вишиттям, 

то запрошують батьків поблагословити те плетиво. Батьки благословляють 

вінки словами: «Хай Бог благословить, і я благословляю!» По тому батьки 

кланяються і дякують дівчатам та плетениці за те, що прийшли, вшанували 

доньчине дівоцтво і виплели такий гарний вінок (долю). 

        Колись з решти барвінку дружки часом робили букети для дружбів, а ще 

дівчата використовували його для прикрашання весільної кімнати (світлиці). 
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Для цього барвінок чіпляли навхрест над вікнами і над дверима. Знак хреста на 

весіллі це не тільки оберіг, благословення, а й знак єднання двох начал 

(чоловічої вертикалі та жіночої горизонталі), тому перед молодятами на бенкеті 

клали одну миску на двох і дві ложки навхрест.  

       У деяких варіантах дівич-вечора молодий з дружбами приходить викупляти 

у дружок вінок і букети. При цьому, звичайно ж, не обходиться без 

символічного торгування. Після нього батьки пригощають їх та всіх присутніх 

на «вінках». На прощальному дівич-вечорі (при вінкоплетінні та на гостині) 

співають пісень різного настрою, але здебільшого сумних, бо прощання з 

кимось чи з чимось завжди оповите сумом. Після гостини та співів молодь 

поспішає до танцю, бо той урочистий вечір рідко обходиться без музик. Весела 

забава з жартами, іграми та танцями триває до пізньої ночі.  

     Є в нашій традиції (у деяких місцевостях) також «вінки» у молодого. Поки 

молодь плете вінки у нареченої, до нього сходяться вже старші, одружені люди. 

Такі поважні гості приходять наче для того, щоб додати майбутньому голові 

сімейства серйозності, відповідальності, стриманості тощо. Вони також плетуть 

віночок (чи два) співаючи весільних пісень. А потім сплетене кладуть на 

накриту вишиттям тарілку. Її бере мати молодого і йде до столу, 

пританцьовуючи та тримаючи тарілку над головою. З потрійним поклоном вона 

передає тарілку з віночками першому старості. Від імені молодого староста 

говорить: «Прошу вас матінко, мені простити, бо не раз я міг вас образити. Ви 

мене годували, розуму навчали та до праці привчали. Пробачте за все і 

благословіть». По тих словах староста подає матері вінок. Вона цілує його 

навхрест у чотирьох місцях, цілує сина, кажучи: «Тобі я все прощаю і хай тебе 

Бог прощає!»  

Староста кладе вінок для молодої на шапку молодого, який у супроводі 

дружбів і світилок (сестер молодого) несе віночок до нареченої. Там світилки 

мають увінчати молоду виплетеним віночком.  

      Зустрічається й такий звичай: вінок своїм дітям накладають батьки разом, 

але роблять це за посередництвом біленьких хусточок. Батькам приспівують:  
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Беріть, батьку, хустиноньку,  

Кладіть вінок на дитиноньку — 

На доньчину (синову) голівоньку.  

Беріть, мамо, хустиноньку,  

Кладіть вінок на голівоньку —  

На ріднесеньку дитиноньку.  

Після накладання віночків усіх чекає гостина та забави з танцями. 

Кожне нове покоління вносить в історію свого народу щось нове, але це 

нове повинно виростати в органічних зв'язках з багатовіковим досвідом своїх 

попередників, інакше воно буде слабким і нежиттєвим. 
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Предметом дослідження є значення народної та літературної пісні у 

вихованні високих моральних якостей у сучасної молоді. 
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 Мета дослідження - показати роль української народної та літературної 

пісні у вихованні духовно багатої особистості, визначити особливості та 

необхідність використання пісні в освітньо-виховному процесі. 

Згідно з метою і предметом дослідження нами було визначено такі 

завдання: 

 розглянути значення української народної та літературної пісні в 

житті молодої людини; 

 охарактеризувати роль народної та літературної пісні у формуванні  

високих моральних якостей у сучасної молоді; 

 дослідити вплив пісні на становлення характеру особистості.   

Українські пісні — це сотні історій різних людей, які вкладали цілу душу в 

створення пісні. Їхні долі й досі живуть в сюжетах цих пісень, переплітаються з 

ними… 

В ЮНЕСКО зібрана фонетика народних пісень з усього світу. У фонді 

України знаходиться 15,5 тисяч пісень. На другому місці перебуває Італія з 

кількістю 6 тисяч народних пісень. Особливості українських пісень 

досліджували чимало відомих фольклористів –М. Драгоманов, С.Людкевич, О. 

Сластіон, П. Куліш, Леся Українка та інші. 

Найдавнішим відомим автором пісень, що побутують в народі анонімно, є 

Семен Климовський. Саме він є автором відомої пісні «Їхав козак за Дунай». 

Приблизно такими ж давніми є пісні, авторство яких приписують легендарній 

український народній поетесі Марусі Чурай. Пісня-балада «Ой не ходи, Грицю, 

та й на вечорниці» – одна з найпопулярніших в українській словесності. 

З відомих поетів, твори яких стали народними піснями, першим є Григорій 

Сковорода. Особливо популярною була 10 пісня збірки «Сад божественних 

пісень» – «Всякому городу нрав і права». Котляревський використав переробку 

тексту Сковороди у п’єсі «Наталка Полтавка». 

Новий етап і для розвитку літератури, і для розвитку усної словесності 

починається з виданням Шевченкового «Кобзаря». Широко відомі й улюблені – 
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«Думи мої, думи мої...», «Реве та стогне Дніпр Широкий», «Садок вишневий 

коло хати». 

Вірші поета Івана Франка були добре відомі в народі, поширювались у 

рукописних збірках, виконувались як народні пісні. На сучасній естраді набула 

популярності пісня «Чого являєшся мені у сні?» у виконанні Віталія 

Козловського. 

Ліна Костенко є видатною сучасною українською поетесою. Усім своїм 

життям і творчістю вона довела світові свою незламність і палку любов до 

України. Українські митці створили чимало романсів і пісень на слова Ліни 

Костенко: «Я, що прийшла у світ не для корид», «Поїзд у Варшаву», «Моя 

любове, я перед тобою». 

Таким чином, народна пісня є одним із найбільш популярних жанрів 

музичного мистецтва. Світ пісенної культури українського народу безмежний. 

Це скарбниця людської духовності, що полонить почуття, розум і серце 

кожного з нас. 

Цей національний мистецький скарб, без сумніву, заслуговує на увагу 

педагогів і підлягає детальному вивченню в закладах освіти. 
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Ключові слова: український романтизм, літературний процес, Харківська 

школа романтиків, національна самосвідомість, українська ідея, національне 

державотворення. 

Abstract: The article reveals the role of the Kharkiv school of romantics, their 

literary, publishing, scientific, folkloristic activity in the Ukrainian historical-literary 

process of 1820-1840's. The author characterizes the gain of the Kharkiv school of 

romantics and its importance in the development of the Ukrainian literature. 

Key words: Ukrainian romanticism, literary process, Kharkiv school of 

romantics, national identity, Ukrainian idea, national state creation. 

Сучасне буття української нації глибоко вкорінене у духовний світ 

національного минулого, у традиції, історію, і сьогодні, у період національного 

та духовного відродження, розгляд ідей українського романтизму є значущим і 

актуальним у плані відтворення тих суттєвих сторінок нашого минулого, котрі і 

сьогодні є на часі. Саме в рамках українського романтизму вперше визріли і 

сформувалися ідеї національного державотворення, українська ідея як 

основоположна засада цього процесу, ідея народності, а також ідея українства, 

що стає виразником національної самосвідомості, ідейним побудником борців 

за українську незалежність і свободу. Саме романтизмові ми завдячуємо 

становленню української національної літератури та літературної мови. 

Українська романтична література та ідеологія зароджується на межі 20-х та 

30-х років як глибоко національне явище, живлене українським корінням, 

українським світосприйняттям і українською історією. «Романтизм як 

етнокультурна домінанта першої половини 19 століття в Україні народився з 

власних національних джерел філософської думки, успадкувавши весь її 

попередній розвиток» [1; с.17]. 

Провідну роль у формуванні і становленні українського романтизму 

відіграла Харківська школа романтиків, що діяла у 1820–1840рр. Харківська 
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школа романтиків — це гурт українських молодих поетів, професорів і 

студентів Харківського університету.  

Діяльність Харківської школи романтиків прийнято розглядати на прикладі 

творчості трьох поколінь. Перше покоління харківських романтиків 

познайомилось на університетській лаві, його лідером був студент Ізмаїл 

Срезневський. Як зазначає дослідник їхньої творчості Агапій Шамрай,  «коло 

молодого, талановитого Срезневського гуртуються його колеги по 

університету, перейняті цікавістю до української старовини, до української 

історії» [4; с.21]. Найбільшим патріотом України серед них був Опанас 

Шпигоцький, який  прославився літературними успіхами: перекладав сонети 

Адама Міцкевича та  поему «Полтава» Пушкіна українською мовою. Орест та 

Федір Євецькі  здійснили велику роботу з підготовки матеріалів, що пізніше 

ввійшли до «Запорожской старины». Стилізації у фольклорному дусі, 

використання народної образності, звернення до народної мови у художній 

творчості стають новаторством цього поетичного покоління.  

Особлива роль у  залученні фольклорних сюжетів до царини літератури 

належить Левку Боровиковському, який уперше звертається до матеріалів 

народ-них балад і легенд, переносячи їх на сторінки власних творів. Д. 

Жулинський зауважує: «Як поет-романтик  Боровиковський… багато в чому 

визначив провідні тематичні і жанрово-стильові тенденції наступного розвитку 

роман-тизму в українській літературі» [3; с.288]. Він утвердив жанр 

фольклорно-побутової балади, казково-фантастичної балади, побутової балади 

із домішками історично-соціального типу сюжету. 

Другий етап харківського романтизму так само пов’язаний із діяльністю І. 

Срезневського, на той час уже викладача слов’янських наріч. Наприкінці 30-х – 

на початку 40-х років у літературу приходить нове покоління романтиків, яке 

вирізнялося більшим зацікавленням глибинами української історії та 

фольклору. В цей період відбувається пошук національних ідеологічних 

концепцій, помітні роздуми над сутністю українського менталітету. Саме тоді 

виходять перші індивідуальні збірки поезій у новій українській літературі, 
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зокрема «Думки та пісні та ще дещо» А. Могили (А. Метлинський), 

«Украинские баллады» та «Вітка» Ієремії Галки (М. Костомаров). Поезія 

Амвросія Метлинського — це поминальний плач за свободою України, 

пророкування загибелі національного життя, де апокаліптична картина загибелі 

рідної мови асоціюється із настанням загальної німоти й загибелі цілого світу. 

Микола Костомаров у своїх поетичних творах прагнув збагатити українську 

літературу новими темами і мотивами, зустрічаються в нього і нові поетичні 

форми, нові метри та рими, які до того можна було знайти лише в європейських 

літературах. 

      У творчості третього покоління харківських романтиків (Олександр 

Корсун, Михайло Петренко) вияскравлюється індивідуальне світовідчуття, 

відбувається поглиблення внутрішнього світу персонажів, розробляються 

жанри елегії та медитації. «Творчість Михайла Петренка виділялась 

порушенням тих проблем, які були властиві західноєвропейському романтизму, 

просякнутому увагою до внутрішнього світу суверенної особистості, її 

самотності і дисгармонії у світі, увагою до самої себе» [4; с. 189]. Найбільш 

помітним серед усього творчого доробку М. Петренка є цикл «Небо», у якому 

сконцентровано передано одну із сутнісних характеристик романтичного стану 

особистості; М. Г. Жулинський небезпідставно визначає цикл «Небо» М. 

Петренка «одним із досягнень українського романтизму» [3; с.537].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Діяльність Харківської школи романтиків була всебічною і багатогранною, і 

їхній внесок у розвиток української культури у період 1820-1840-х рр. був 

надзвичайно помітним: з’явилася низка видань, де друкувались художні твори 

українською мовою, а також розвідки з української історії, фольклористики 

етнографії. Відбулось розширення жанрового різноманіття, з’явилася фахова 

літературно-критична думка. У часописах друкувалися переклади з 

європейських літератур, зокрема з англійської (М. Костомаров), німецької 

(П. Гулак-Артемовський, І. Бецький, А. Метлинський), чеської (М. Костомаров, 

А. Метлинський, О. Корсун), польської (П. Гулак-Артемовський, 

О. Шпигоцький,  А. Метлинський) та італійської (М. Писаревська) – таким 
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чином українська література долучалася до світових скарбів словесності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Важливою частиною культурного життя харківських романтиків була їхня 

етнографічна та фольклористична діяльність, адже саме фольклорні збірники та 

праці А. Метлинського, М. Костомарова, І. Срезневського стали основою для 

формування української фольклористики.  
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Солод Любов 

(Слов’янськ) 

Анастасія Малиновська 

СЛОВ’ЯНСЬКЕ НЕБО МИХАЙЛА ПЕТРЕНКА – ДИСКУСІЙНІ 

СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ 

Аннотація:У статті досліджується життєвий шлях українського поета-

романтика Михайла Миколайовича Петренка, автора слів всесвітньо відомої 

пісні «Дивлюсь я на небо…», 200-річний ювілей з дня народження якого 

відзначався в Україні у 2017 році. Літературознавці не дійшли спільної точки 

зору щодо слов’янського періоду життя поета, дискусія загострилася у 
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ювілейний рік, тому у роботі представлені різні точки зору та зроблена спроба 

на основі архівних документів відновити сторінки життя Михайла Петренка. 

Ключові слова: українська література, поет-романтик, біографія, 

краєзнавці, метричні записи, архівні документи. 

Annotation: The article explores the life's way of the famous romantic poet 

Mikhail Mikhailivich Petrenko,the author of the world famous song "Watching the 

sky and thinking a thought…", the 200 th anniversary of whose birth was celebrated 

in Ukraine, 2017. Literary critics have not find a common point on the Slavic period 

of the poet's life.The discussion became more gravated in the jubilee year. Thereofe, 

different points of view are represented in this work and an attempt is made on the 

basis of archival documents to restore the pages of Mikhail Petrenko's life. 

Key words: ukrainian literature, romantic poet, biography, historians, metric 

records, archival documents. 

Першу коротку біографічну довідку про Михайла Петренка наводить 

український поет-романтик, літературознавець, укладач «Южного русского 

зборника» Амвросій Метлинський. Він вказує, що «Петренко, Михайло 

Миколайович, народився в 1817 році, і, здебільшого, проживав і дізнався мову і 

побут народний в місті Слов'янську і його околицях» [5]. Хоч поки що не 

знайдено метричних записів про народження Михайла Петренка (багато 

метричних книг втрачені), та батьки його жили у Слов’янську, брат і сестра 

народилися у місті (є метричні записи), тому, скоріше за все, і Михайло 

народився у Слов’янську [3, с. 28]. 

Місце народження поета можна вважати встановленим, але його 

походження викликає запеклі суперечки серед краєзнавців. Розглянемо дві 

основні версії походження поета: 

1. З родини особистого дворянина Миколи Гавриловича Петренка, який 

господарював на хуторі Торецький (сучасна адреса - провулок Набережний, 1 

мікрорайон Черевківка, місто Слов’янськ); 
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2. З родини міського чиновника Миколи Дмитровича Петренка, який 

служив у Слов’янській ратуші та мав власний будинок на одній із центральних 

вулиць міста. 

У архівах Харкова, Лебедина, Слов'янська зберігається багато документів 

тієї пори, що можуть підтвердити історичну достовірність тих або інших подій і 

фактів із життя видатного митця. Спробуємо їх розглянути. 

Перша версія базується на записах слов`янського краєзнавця А. І. Абрамова. 

Записи не датовані, але вважається, що він почав їх робити у 20-30-х роках ХХ 

століття зі слів Петренка Антона Костянтиновича, онука Павла Івановича, 

якого стали вважати рідним братом поета. В результаті слов'янський період 

життя сім'ї Михайла Петренка, побудований на спогадах Антона 

Костянтиновича, став виглядати приблизно так. 

Михайло народився в Слов'янську в сім'ї особистого дворянина Петренка 

Миколи Гавриловича. Батько Михайла на життя заробляв вирощуванням динь, 

кавунів і перепродажем солі, що допомагало родині зводити кінці з кінцями. У 

дитинстві Михайло любив на баштані проводжати захід сонця і зустрічати 

світанки, брав приватні уроки у місцевої вчительки. Є місцеві, хоча і 

суперечливі, чутки про перше кохання поета... У 1836 році Михайло вступив до 

Харківського університету на юридичний факультет. У 1838 році згоріла хата 

батьків і справи пішли зовсім погано. На зміну згорілої хати була збудована 

мазанка з «глиняною долівкою і хворостяною трубою», що простояла до 1942 

року [1, с. 11 - 12]. 

Цю версію відстоюють місцеві краєзнавці (Романько В. І., Скрипнік В. П.), 

на її основі написали книги про Петренка Овчаренко І.М., Добровольський О. і 

Мікушев В. 

Але існують факти, що заперечують цю версію. По-перше, достовірність 

спогадів Антона Костянтиновича Петренко дуже сумнівна. Антон Петренко 

народився у 1887 році, а дід Павло, який і став головним джерелом спогадів про 

Михайла Петренка, помер у 1880 році, про що є свідчення у записках самого 

Абрамова [1, c. 12]. Чи можна довіряти спогадам, яких не могло бути? По-
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друге, чому рідного брата Михайла Миколайовича Петренка звали Павлом 

Івановичем? Пояснення про погану пам’ять Антона Петренка або нічим не 

підтверджені припущення деяких краєзнавців про різних батьків важко вважати 

обгрунтованими. 

Друга версія походження поета розробляється авторами проекту 

«Ідентифікація Петренків», започаткованому у 2012 року нащадком поета 

Олександром Євграфовичем Петренко [5]. Вона базується виключно на 

архівних документах і дає наступну картину життя поета. 

Михайло Петренко народився, скоріше за все, у Слов'янську в родині 

міського чиновника. В архівах знайдені документи, у яких згадується про 

батька Михайла Петренка – Миколу Дмитровича та матір – Марфу Андріївну 

Петренків. Архівні дані засвідчують, що у Слов’янській ратуші служив 

секретарем «титулярний советник Николай Дмитриевич Петренко», він був 

одружений з Марфою Андріївною, володів дерев’яним будинком, а його сину 

Михайлу у 1828 році виповнилося 11 років [3, с. 31 - 33].  

Висновок про те, що саме цей Михайло у майбутньому стане відомим 

українським поетом-романтиком більш ймовірний і не викликає таких 

запитань, як версія про Михайла з хутора Торецький, що не підтверджена 

архівними документами і базується на розповідях, які не міг чути маленький 

хлопчик та ще й згадати про них через 30 років. Важко зрозуміти, чому відомі 

слов’янські краєзнавці ігнорують архівні документи і єдиним достовірним 

джерелом біографії Михайла Петренко вважають несистематизовані записи 

Андрія Івановича Абрамова, який не мав у свій час доступу до архівів, та які 

містять в собі неточності, протиріччя та явні помилки. 

У 1837 році Михайло Петренко став студентом юридичного факультету 

Харківського університету, вчився за власний кошт і закінчив навчання у 1841 

році, про що свідчать списки студентів університету[3, c. 70]. 

З 1844 року він служив у Харківській Палаті Карного Суду, де за два роки 

зробив швидку кар’єру від канцелярського чиновника до столоначальника та 

отримав чин колезького секретаря. У 1847 році Михайло Петренко був 
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призначений у Вовчанський повітовий суд секретарем, а у 1849 переведений у 

місто Лебедин повітовим стряпчим, і служив там до кінця 1862 року. 

У Лебедин Михайло Миколайович приїхав із дружиною дворянкою Ганною 

Миргородовою. Саме тут протягом 1849—1857 років у них народилося п'ятеро 

дітей — Микола, Марія, Євграф, Людмила, Варвара. Помер колезький асесор 

повітовий стряпчий Михайло Миколайович Петренко 25 грудня 1862 у віці 45 

років від хвороби, яка перебігала з гарячкою, в місті Лебедині Харківської 

губернії, про що зроблено відповідний запис у метричній книзі Миколаївської 

церкви міста за 1862 рік [5]. 

Михайло Петренко прожив усього 45 років, та встиг залишити по собі 

яскравий слід в українській культурі та народній пам’яті. 
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детально розглянути літературну діяльність Михайла Петренка, 
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Перші вірші Михайла Петренка були надруковані у 1841 році в поетичній 

збірці «Сніпъ». Видавець Олександр Корсун помістив у ній сім поезій поета під 

загальною назвою «Думки».Поява поетичної збірки «Сніпъ» була цікавим 

літературним явищем, тому, незабаром, в 1842 році, у відомому 

петербурзькому літературному журналі «Маякъ» вийшла рецензія, де критик 

Тихорський присвятив багато уваги поезії Михайла Петренка. 

Він писав: «…Петренко не промахъ, провѣдалъ какъ-то, что поэзія ѣдетъ на 

долгихъ въ Петербургѣ и какъ нарочно черезъ Харьковъ; въ извѣстный день 

онъ и засѣлъ на Холодной горѣ, въпровальѣ. Была ночъ, когда поэзія 

подъѣзжала къ Харькову, желая въполнѣ насладиться Малороссійскою ночью, 

она вышла изъ повозки, и вперивъ глаза въ звѣздное небо, тихо брела по 

бульвару, извивавшемуся около дороги; г. Петренко не долго думалъ: схватилъ 

поэзію, и бѣгомъ съ нею домой. Съ тѣхъ поръ поэзія живетъ възаперти у  

г. Петренки; онъ выучилъ ее Малороссійскому языку, и волею-неволею 

заставляетъ ее пѣть думки» [5]. 
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У 1843 році в українській літературній збірці «Молодикъ», що видавалася 

Іваном Бецьким, було надруковано два вірші Михайла Петренка - “Вечір” та 

“Батьківська могила”.Він написаний з почуттям глибокого жалю і 

уболіваннями за "милим татом". 

В 1848 році вірші Михайла Петренка було надруковано втретє. В цей час він 

вже мав чин колезького секретаря й служив у Вовчанському повітовому суді. 

В «Южном русаком зборникѣ», який було підготовлено Амвросієм 

Метлинським, вміщено наступні поезії поета, об`єднані під назвою «Думu та 

співu». Це найбільш повна прижиттєва публікація поета. Крім того, 

Метлинський вперше опублікував коротку біографічну довідку Михайла 

Петренка, на яку посилалися всі наступні дослідники життя та творчості 

Петренка [1,c.25]. 

Остання, четверта, відома на сьогоднішній день публікація поезій Михайла 

Петренка, виданих ще за його життя, відбулася в невеличкій книзі 

«HolosnaholosdliaHalyčyny» в циклі «Pisni», куди було включено чотири твори 

без згадки прізвищ авторів (два з них належать Михайлу Петренку).  

Всеукраїнську славу Михайлові Петренко принесла пісня “Дивлюсь я на 

небо”, яка виникла на основі його вірша “Недоля”. Вірш був покладений на 

музику Людмилою Александровою, випускницею Варшавської консерваторії. 

Тема недолі, скарги на життя, незадоволення земним буттям, бажання 

заховатися від сирітського горя звучать в цьому вірші. А образ неба - це 

космічний , вищий духовний вимір , який випромінює потужну духовну силу, 

котра полонила душу ліричного героя. 

Мотиви творчості М.Петренка різноманітні: автобіографічні, філософське 

буття, рідний край, мотив сирітства, духовної самотності. Всі вони 

розкриваються в циклах: «Слов`янськ», «Небо», «Недуг». 

Поезія Михайла Петренка лунала і в Космосі. Так, 12 серпня 1962 року в 

космічний політ стартував корабель “Восток-4” з льотчиками-космонавтами 

СРСР Андріаном Ніколаєвим і Павлом Поповичем на борту. Яке ж було 

здивування керівників Центру управління, коли незабаром із космосу долинула 
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пісня “Дивлюсь я на небо…” Це космонавт українського походження Павло 

Попович тільки так міг передати почуття, які переповнювали його душу і серце. 

Чому саме ця пісня? Тому, певне, що саме в ній знайшли втілення філософські 

роздуми народу про Всесвіт і безкінечність. 

Михайло Петренко визнавав особливу роль фольклорної поезії як феномена, 

в якому яскраво відобразився дух народу.  Поет синтезував народну свідомість 

із романтичним світобаченням. У його творах ми бачимо такі фольклорні 

образи як доля та недоля, радість і розпач. Часто вживаними є формулювання 

фольклорного походження: «за морем», «на тім боці» , «за горою», «чого ти 

козаче, чого ти бурлаче...» 

В 1845 році (можливо й раніше) Михайлом Петренком написано початок 

драматичного творупід заголовком «Найда». У фондах Російської державної 

бібліотеки у Москві зберігається текст першої дії, який у 2013 році був 

знайдений слов’янською дослідницею життя та творчості Петренка 

Валентиною Миколаївною Шабановою. Відомий сучасний літературознавець 

Бондар у вступній статті до книги «Михайло Петренко. Життя і творчість» 

пише: 

«…Окремо слід сказати про стильові особливості цього драматичного 

фрагменту. Перше, що рішуче звертає на себе увагу і що ставить п’єсу у ряд 

рідкісних різновидів української драматургії 30 – 40-х років ХІХ ст., це те, що 

написана вона віршем. …Унікальність і пріоритет п’єси Петренка полягає в 

тому, що у ній уперше серед творів української драматургії випробувано 

можливості ритмічно гнучкого римованого вірша… Петренко виявив себе 

майстром версифікації, успішно суміщуючи рядки різної метричної 

характеристики та вигадливо застосовуючи різноманітні схеми римування…» 

[2, c. 56]. 

Літературна спадщина Михайла Петренка нараховує 19 віршів та один 

драматичний твір «Найда».За життя поета його твори друкувалися в 

альманахах «Сніп», «Молодик» та «Южном русаком сборнике». Два вірші 
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покладені на музику і стали народними піснями: «Взяв би я бандуру…» та 

«Дивлюсь я на небо…». 

Сподіваємось, що буде знайдено продовження драматичної думи «Найда», 

а, можливо, ще якісь твори Петренка. Але й той обсяг спадщини, що відомий на 

сьогодні, постає примітно оригінальною часткою у скарбниці національного 

письменства, талановито-самобутньо різноманітить художню палітру 

української поезії і драматургії. 
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Становлення вітчизняної науки та трансформація системи освіти є 

факторами поширення наукового та навчального книговидання. У гуманітарних 

науках змінюються концептуальні ідеологічні підходи, точні та природничі 

науки постійно збагачуються новими теоріями та даними. Освіта потребує 

нового навчально-методичного забезпечення (підручників, навчальних 

посібників, навчально-методичних комплексів, довідкової літератури тощо).  

Учений П. Майданченко в «Концепції навчальних видань» виділяє такі 

функціональні завдання сучасного редакційно-видавничого процесу: 

комунікативні, інформаційні, пізнавальні, розвиваючі, виховні, організаційні, 

систематизуючі [1, с. 24]. А дослідник М. Тимошик вважає, що редакторська 

підготовка матеріалів навчального видання передбачає роботу над 

фактологічною сутністю; удосконалення змісту; уніфікацію тексту [3, с. 32]. 

Переконані, що потрібно також враховувати специфіку читацької аудиторії, 

адже, це є однією з головних особливостей редакційно-видавничого процесу.  

Актуальною проблемою підготовки навчального видання є те, що тексти 

автори пишуть переважно російською мовою. Н. Зелінська пояснює це тим, що 

«досвідчені» автори часто належним чином не знають української мови, її 

термінології, стилістичних особливостей; водночас «молоді» автори можуть 

знати українську (хоча часто також не знають), але вони не мають досвіду 

створення наукових текстів [2, с. 146]. Насамперед це стосується науково-

технічних матеріалів, що зумовлено не тільки недостатнім рівнем володіння 

рідною мовою, а й відсутністю усталеної термінологічної бази. Погоджуємося з 

думкою М. Тимошика, що редактор часто працює не з оригіналом тексту, а з 

його комп'ютерним перекладом. Саме тому «редакторові важливо знати типові 

помилки, яких допускають автоматизовані програми перевірки правопису чи 

оптичного розпізнавання текстів, з метою виявлення їх і виправлення в 
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ручному варіанті. [4, с. 56]. Важко здогадатися, що означає в технічному тексті 

«боковий вівтар функції», і тільки шляхом зворотного перекладу, довгих 

міркувань та за допомогою інтуїції можна зрозуміти, що це був «предел», 

написаний через «и» («придел»). Слід зауважити, що такі помилки 

зустрічаються досить часто, і тому редактор повинен обов'язково мати 

російськомовний варіант тексту.  

Під час роботи над текстами навчальної та наукової літератури перед 

редактором постають не лише очевидні вади та огріхи комп'ютерного 

перекладу, до яких вже звикли і навчилися їх розпізнавати і виправляти (на 

кшталт дедукція – перехід від загального до приватного; залучення уваги; абзац 

– це дві чи більше пропозиції; у кінці пропозиції коштує крапка), а й на перший 

погляд непомітні, але дуже суттєві огріхи. Проаналізувавши помилки, 

виділяємо найпоширеніші:  

1. Неправильний переклад усталених лексем та мовних конструкцій 

наукового стилю. У науковому стилі російської мови, наприклад, часто 

вживаються мовні звороти «представляет собой», «отсюда вытекает», які 

часто перекладаються помилково: «уявляє собою», «представляє собою», 

«звідси витікає» тощо. Притаманні науковому стилю лексеми «следует», 

«протекание» трансформуються у «слідкує» та «протікання». Зрозуміло, що 

вислів «протікання хімічної реакції» є прикрою вадою тексту. Поширеною 

помилкою є вживання слів у невластивому їм значенні: задачі дослідження 

замість завдання; неправильне використання слів рішення – вирішення – 

розв'язання, область – сфера – галузь – зона; вираз – вираження; вид – вигляд; 

(наприклад, рішення задачі, рішення питання; область використання, область 

поширення, в області промисловості; алгебраїчне вираження; у виді рідини; 

повітряна середа; матеріальна крапка; зв'язок водню з киснем тощо).. 

2. Неточності у використанні термінології. На особливу увагу редактора 

заслуговує відстеження в наукових та навчальних тестах порядку й частоти 

вживання спеціальної термінології. Часто трапляються терміни, які важко 

знайти навіть у спеціальній довідковій літературі. Відсутність українських 
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варіантів термінів на кшталт «пустографка», «ростиск» викликає необхідність 

створення авторської термінології. Тут важливо звертати увагу на правила 

створення, перекладу термінів та їхнього написання. Редактор і коректор мають 

обов'язково відрізняти терміни і професіоналізми, насамперед вузькоспеціальні. 

Учена Є. Мохнач-Гальцька зазначає, що професіоналізми, якщо можна, 

замінюються термінами або передаються опосередковано [6, с. 17]. Ігнорування 

цих вимог призводить до появи в українськомовних текстах слів 

«многоколонний», «незжатий» (файл), «відточчія» та ін. Причини їх 

виникнення – невдале калькування внаслідок відсутності мовної культури. 

Наприклад, російське слово «отточие» (довгий рядок крапок) не може бути 

перекладене як «відточчія», адекватним варіантом перекладу буде, скоріше, 

словосполучення «рядок крапок». Іноді в текстах трапляються помилки, 

пов'язані з зовнішньою схожістю термінів: водная среда – водневе середовище 

замість водяне/водне середовище. Труднощі виникають також з науковими 

поняттями, що склалися історично. Наприклад, начала термодинаміки – це 

принципи, засади або щось інше, але аж ніяк не початки. 

3. Помилки в абревіатурах та скороченнях. Автор часто, вживаючи 

абревіатури та скорочення на кшталт «вуз», «районо», «зам.», «стр.», не 

усвідомлює необхідності їхнього перекладу. Абревіатури типу ООО, ОАО, 

ЗАО, МЧС потребують розшифрування та перекладу кожного компонента. У 

текстах трапляються абревіатури вузької спеціалізації, до яких редактор 

повинен бути особливо уважним. Комп'ютерний переклад додає своїх помилок: 

див замість см (сантиметри), ін. Леніна (пр. Леніна – проспект). Якщо в тексті 

трапляється назва організації CIE, редактор мусить спочатку з'ясувати повну 

англійську назву, потім звернутися до кваліфікованого перекладача або 

довідкових джерел. 

4. Помилки під час перекладу власних імен. Наприклад, помилки в 

ініціалах: А.А. Петров (рос.) може бути Анатолієм Андрійовичем чи  

Олександром Олексійовичем і под. Помилка може також трапитися під час 

перекладу прізвищ. Наприклад, розбіжність у відмінюванні прізвищ у 
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російській та українській мовах може призвести до «зміни статі людини». 

Перекладаючи словосполучення «работы А.Н. Бойко», необхідно знати – це 

чоловік чи жінка (праці Бойка чи Бойко). 

5. Неправильне вживання дієприкметників. Автори часто використовують 

дієприкметники (навіть утворюють власні за російською моделлю). У текстах 

трапляються «виконуєма робота», «розробляєма проблема», «результуюча 

функція», «інтегруючий показник», «спливаюча палітра» та ін. 

6. Помилки в цифрах (у результаті сканування). Під час сканування 

цифровий ряд може зазнавати певних змін. Часто в текстах цифра 30 

передається, як ЗО, 111 – як ІІІ, 6 – як б та ін. 

Іноді в тестах, які доводиться редагувати, трапляються, можна сказати, 

«темні місця», які неможливо ні зрозуміти, ні відредагувати. Наводимо зразок:  

якщо в чи таблиці виводу зустрічається хоча б одне п'ятизначне (чи більш) 

число, то всі числа, починаючи з чотиризначних, повинні бути розбити на 

розряди вузькими нерозривними пробілами (по трьох цифри, вважаючи 

праворуч). Тільки тісна співпраця з автором дозволяє зробити текст зрозумілим, 

до того ж часто це передбачає переписування заново таких фрагментів. 

Отже, створення навчальних видань є необхідністю. Це передбачає 

вироблення певної культури (авторської, редакторської, видавничої), кожен із 

учасників процесу підготовки навчального видання має відповідально 

ставитися до своєї праці. 
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Труднощі, пов'язані з практичним вживанням лексики в іноземній мові, 

можуть мати місце як на рівні речення (наприклад, вибір граматичної форми 
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слова в залежності від дієслівного часу, визначення місця слова в реченні в 

залежності від норми порядку слів в даній мові), так і на рівні менших відрізків 

мовлення. У даній статті ми розглянемо труднощі останнього роду, пов'язані з 

тим, що поєднання слів іноземної мови часто не мають точних структурно-

семантичних еквівалентів у рідній мові студентів. Ця обставина, природно, 

призводить до інтерференції норм вживання лексики. 

Різномовні мовленнєві еквіваленти часто виявляються такими, що не 

відповідають повністю один одному. Розбіжності можуть виявлятися при цьому 

в трьох планах: 

1. У структурному плані, тобто в плані розбіжності мовних засобів 

висловлювання думки. Так, морфологічним засобам висловлювання дієслівного 

виду в українській мові може відповідати в англійській мові така структура: 

дієслово широкого лексичного значення + іменник зі значенням дії (наприклад, 

«поглянути» - to have a look). 

2. У семантичному плані, тобто в плані розбіжності словесних значень або 

що виражаються словами понять. Наприклад, to learn - заучувати, by - за 

допомогою, heart - серце, але to learn by heart - значить не заучувати за 

допомогою серця, а заучувати напам'ять. 

3. Як в тому, так і в іншому плані. Наприклад, поєднання слів to travel up 

country не збігається з українським «пересуватися вгору по місцевості» не 

тільки структурно (оскільки українське «вгору», на відміну від англійського up, 

не виступає в ролі прийменника і вимагає в даному випадку додаткового 

прийменника «по») , але і семантично (оскільки точний зміст цього поєднання 

може бути переданий українською «подорожувати, пересуватися від моря вглиб 

країни»). 

Відсутність точних структурно-семантичних відповідностей між 

різномовними мовленнєвими еквівалентами перешкоджає правильному 

вживанню іншомовних слів, утворенню правильних словосполучень, тому що 

для цього потрібно не стільки мати знання лексичних та граматичних 

компонентів, скільки вміння поєднувати їх в іноземній мові [1, c.18 – 25]. 
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Кількість англійських словосполучень, які не мають точної структурно-

семантичної відповідності до українських еквівалентів, дуже велика. Тому 

вирішення питання про систему вправ, які забезпечували б профілактику 

порушень норм вживання лексики в мові, є досить актуальним методичним 

завданням. 

Оскільки англійські словосполучення, які не мають точної структурно-

семантичної відповідності до українських еквівалентів, виявляються різними 

також ще і за характером труднощів для українських студентів, остільки 

повинні бути різні також і типи відповідних вправ, спрямованих на 

попередження та подолання цих труднощів. У зв'язку з цим постановці питання 

про вправи, спрямованих на правильне вживання іншомовної лексики в мові, 

повинна передувати постановка питання також і про методичну типологію 

англійських словосполучень, яка повинна суттєво відрізнятися від власне 

лінгвістичної типології того ж самого матеріалу. 

Лінгвістична типологія бере до уваги різні зв'язки між словами незалежно 

від того, як саме поєднання слів сприймаються, розуміються і відтворюються 

носіями іншої мови. Методична ж типологія словосполучень повинна 

будуватися на основі психологічного аналізу труднощів як при сприйнятті і 

розумінні іншомовних виразів, так і при їх відтворенні в мові [2, c.200 – 204]. 

Ці труднощі спричиняються інтерферувальним впливом рідної мови і сходять в 

кінцевому рахунку не стільки до закономірностей мови, яка вивчається, скільки 

до оволодіння моделями вживання лексики в мовленні іноземною мовою через 

усвідомлене чи неусвідомлене порівняння їх з моделями вживання лексики в 

мовленні рідною мовою. З цього, до речі, випливає, що методична типологія 

англійських словосполучень не може бути пристосована до умов засвоєння 

англійської мови носіями іншої мови, а повинна обов'язково враховувати 

специфіку норм вживання лексики в рідній мові студентів. Наприклад, 

англійське словосполучення this night представляє певні труднощі для 

українського студента, оскільки українським еквівалентом є словосполучення 

«сьогодні ввечері», в той час як буквальний переклад - «цієї ночі». Тим часом 
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студент - носій іспанської мови не відчуває тут ніяких труднощів, тому що 

англійське this night повністю збігається (структурно і семантично) з 

іспанським esta noche. 

Попередження і подолання помилок у вживанні відрізків мовлення, менших 

ніж речення, має бути одним з основних завдань методики навчання активного 

усного іншомовного мовлення. Відповідні вправи повинні розроблятися в 

залежності від певної методичної типології цих труднощів і від певної 

класифікації прийомів, спрямованих на подолання лексичних помилок. 

Використання ситуативних завдань і рольових ігор для засвоєння 

лексичного матеріалу є дуже ефективним. Їх можна  пов'язати з майбутньою 

професійною діяльністю студента і такі завдання допоможуть йому у вирішенні 

майбутніх комунікативних проблем [3]. Наприклад, для студентів медичних 

спеціальностей це можуть бути ситуативні завдання та ігри, які пов'язані з 

визначенням скарг пацієнта з подальшою діагностикою захворювання, 

доглядом за пацієнтом тощо. 

Треба навчитися вживати мовленнєві відрізки вільно, без внутрішнього 

перекладу, пристосовуючись до мовних ситуацій, що змінюються. Перед 

виконанням ситуативних завдань слід повторити вивчену лексику звертаючи 

увагу на слова, які важко читаються та вимовляються. 
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Факти недоїдання та локального голодування селян Донеччини розпочалися 

у грудні 1931 р., а протягом лютого — березня 1932 р. голод уразив цілі села. 

Колгоспи, виконавши і перевиконавши план хлібозаготівлі з урожаю 1931 р., не 

розрахувалися з колгоспниками згідно вироблених трудоднів, залишили їх без 

хліба та насіння.  

Весною та на початку літа 1932 р. понад сто районів УСРР опинилися у 

лещатах голодомору (сурогатна їжа, опухання, смертність, тиф). 17 лютого 

1932 р. керівники України — секретар ЦК КП(б)У С. Косіор та голова 

Раднаркому УСРР В. Чубар свідомо замовчували катастрофічний стан районів, 

навіть відмовили колгоспам у насіннєвій та продовольчій допомозі, 

відвантаживши зерно господарствам Західного Сибіру, Уралу, Поволжя. 

Українцям запропонували «добувати насіння на місцях», «мобілізувати усі 
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ресурси для насіння, не зупиняючись ні перед чим» . Продовольчі і насіннєві 

фонди колгоспів були вивезені до елеваторів [1, с 41].  

У березні 1933 р. територія голодомору охопила усі 29 районів Донецької 

області, тобто 1,2 млн осіб . Облвідділ ДПУ УСРР інформував тоді ж про те, що 

в «…окремих селах поряд з поголовним голодуванням колгоспників 

спостерігається і збільшення смертності». У кожному з районів, але з різною 

інтенсивністю, від голоду помирали десятки і сотні селян. Голод набув 

масового поширення, уразивши 66 сільрад та 70 колгоспів 21 району. 

Виявленням фактів масового голоду займалися не медики, а чекісти, щоб 

приховати справжні масштаби трагедії [4, с. 12].  

Лише протягом двох тижнів кількість голодуючих збільшилася на 1008 

сімей, у яких було 2569 осіб. Обстеживши 12 районів області, облвідділ ДПУ 

констатував факт щоденної смерті протягом лютого — першого тижня березня 

— 10 осіб. Помирали переважно діти і люди похилого віку, колгоспники з 

великою кількістю зароблених трудоднів. 

Від тривалого недоїдання, голоду відбувалася мутація психіки 

виголоджених селян. Вона проявила себе у ганебних соціальних аномаліях – 

трупоїдстві та людоїдстві, а також у споживанні дохлої худоби, котів, собак, 

гризунів. 

В травні і червні 1933-го були зафіксовані вражаючі факти людожерства. 

Так, в Покровському районі колгоспник с. Аношкіно Кузьма Лет’яков 

наприкінці травня з’їв 3 трупа своїх померлих дітей (від п’яти до дев’яти років). 

Парасковія Дерев’янко зарізала дочку п’яти років і зварила з неї холодець. В с. 

Н. Дуванка Михайличенкова Софія з дочкою відкопали труп померлої доньки і 

сестри, відрубали ногу і вживали в їжу. Невдовзі вони померли.  

19 квітня 1933 р. керівництво політсектора Донецького облземвідділу 

повідомило про катастрофічну ситуацію в колгоспах Білокуракинської МТС 

(«Карла Маркса», «Комінтерн», «Червоний хлібороб», «Нове життя», 

«Сталіна», «Червоний прапор»), у яких від голоду потерпали 2452 колгоспника, 

а за січень — березень померли 578 осіб [3, с. 110]. 
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В архівах залишились матеріали порайонної смертності, яка дозволяє 

уявити динаміку соціально-демографічних втрат, продемонструвати статистику 

жертв голодомору. Відомі українські учені — демографи зазначають, що 

«…Донецька та Чернігівська області порівняно з іншими регіонами країни 

мають помітно нижчі рівні втрат населення від голоду в 1933 році». Втрати 

через надсмертність у районах Донеччини, за підрахунками демографів, 

коливалися в межах двох – ста осіб, а північно-східна Луганщина суттєво 

вирізнялася від 109 до 217, а в кількох районах 217–325 осіб на тисячу 

населення [2]. 

Голод тривав до середини літа, а смертність від хвороб, отруєнь до кінця 

року. Фактично у селах, селищах та містечках спостерігалася гуманітарна 

катастрофа, а так звана гуманітарна допомога надходила з великим 

запізненням, виявилася несвоєчасною і недостатньою. Діти і дорослі вимагала 

спеціального медичного догляду для виведення із стану фізичного виснаження. 

Вивчаючи події 1932-1933 років, не можна не зупинитися на трагічній долі 

особливої частини населення – дітей. Під час голоду саме вони ставали 

жертвами втративши розум від голоду чужих людей, і навіть своїх батьків. 

Свідки розповідають про те, як немовлята ссали груди матерів, які вже вмерли. 

Підлітки, втративши батьків, йшли хто куди, дуже часто вони ставали 

жертвами канібалізму. Ті, хто добирався до промислових центрів, ставали 

безпритульними, що кочували від одного населеного пункту в інший у пошуках 

їжі. Під час цих поневірянь багато хто вмирав, а ті, що лишилися в живих, 

тяжко хворіли. У березні 1933-го було видано урядову постанову, яка 

зобов’язувала місцеву владу приділити тяжким дітям хоча б якусь увагу. Але 

лише у травні 1933 р. Донецький облвиконком прийняв постанову «Про заходи 

по боротьбі з дитячою безпритульністю». 

Збір безпритульних дітей доручився органам внутрішніх справ. У районах і 

на залізничних станціях виділялися спеціальні будинки чи тимчасові 

приміщення для приймання дітей. У ці заклади дітей повинні були доставляти 

після проходження санпропускника з метою виявлення захворювання й 
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спухлих з голоду. Деяких направляли до лікарні, оскільки серед дітей були 

розповсюджені висипний та черевний тиф, венеричні захворювання, короста.  

У Дружківці 29 березня 1933 року було організовано дитячий будинок у 

порожньому приміщенні колишнього клубу. Уже 2 квітня сюди поступило 42 

дитини, яких розмістили у холодному, брудному, не придатному для життя 

приміщенні. У кінці квітня поступило ще 345 дітей, із яких відразу ж до лікарні 

було відправлено 25 і в «різні місця» – 93. У травні в цьому, з дозволу сказати, 

дитячому будинку знаходилося одночасно до 432 дітей. До лікарні відправлено 

– 19, у «різні місця» – 44. У червні за 5 перших днів поступило 52 дитини, із 

яких відправлено до лікарні – 17. Це були діти, спухлі від голоду, які захворіли 

корем, тифом, деякі страждали випаданням прямої кишки. На 7 червня 1933 

року у дитячому будинку утримувалося 3809 дітей, серед них були з набряками 

ніг і обличчя, з проносом, з малярією.  Був тут і семирічний хлопчик, хворий 

сифілісом третьої стадії [3, с. 117].  

Підвести підсумки голодомору в Донбасі досить складно. Уповноважений 

Воробйов доповідав обкому і облвиконкому: «Безперечно,… що більшість 

смертей не реєструється в сільських радах». Ховають померлих в різних місцях. 

Він повідомляв, що голод в травні (порівняно з березнем і квітнем) значно 

посилився. Відновились колективні поховання (по 5-8 чол.). раніше ховали по 

кілька десятків. Збільшилася чисельність померлих, тіла яких валялись по 

дорозі на полях. 

За даними Державного політичного управління, в Донбасі факти 

голодування зафіксовані в 21 районі з 43. Тут було зареєстровано 100008 

голодуючих сімей. За період з 1 лютого по 9 березня 1933 року в регіоні голоду 

померли 267 чол. Безперечно, що наведені факти занижені. 

Точні дані про демографічні наслідки голодомору в Донбасі відсутні. За 

офіційною статистикою, тут у 1933 році померли 73030 чол. В селах (в 1932 

році – 40162) і 54709 чол. у містах (48132). Смертність сільського населення у 

першому півріччі 1933 (53907 чол.) у 5 разів перевищувала відповідний рівень 

1934 року (10484 чол.) найбільше постраждала Старобільська округа, близько 



645 
 

98 % населення якої були селянами. Вона стала епіцентром голодомору на 

Донбасі [5, с. 111-133]. 
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Анотація: у статті здійснено огляд творчості найвидатніших українських 

жінок-художниць кінця ХІХ – початку ХХ століття та її значення для 

становлення української національної мистецької школи. На основі аналізу 

творчого здобутку було виявлено спільну рису і особливість творів — 

наявність національних мотивів у сюжетній лінії. 
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Abstract: The article highlights the creative work of the most prominent 
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heritage, the common feature and the peculiarities of the works, the national motifs in 

the subject is revealed in the article. 

Key words: art, painting, drawing, realistic art, artist. 

До початку ХХ століття роль жінок в мистецтві була епізодичною, що було 

зумовлено її соціальним статусом і громадською нерівністю статей. 

Талановитим жінкам треба було подолати досить непрості обставини заради 

того, щоб присвятити себе мистецтву.  

В українському мистецтві кінця ХІХ століття відбуваються перші спроби 

жінок-художниць відстояти своє право на творчу самореалізацію і визнання.  

Проблема вивчення мистецького надбання України відзначається 

неабиякою актуальністю, адже на сьогодні, незважаючи на соціальну 

нестабільність, відбувається поглиблене дослідження та збереження власної 

історії і мистецтва. Тому важливим напрямком є вивчення ролі та внеску 

українських жінок-художниць у становлення української національної 

мистецької школи. 

Унікальною постаттю в українському образотворчому мистецтві кінця ХІХ 

століття була Марія Башкирцева (1860-1884. Народилася М.К. Башкирцева в 

багатій поміщицькій родині, вчилася у Франції, головним чином у Парижі, 

однак зв'язків з Україною і рідним мистецтвом не поривала. [3, с. 41] 

Ранні малюнки Марії Башкирцевої дозволяють говорити про характер, 

цілеспрямованість та широке коло творчих інтересів. [2, с. 3] Жанрові твори М. 

Башкирцевої («У студії Жульєна», «Жан і Жак», «Мітинг») відзначаються 

неабиякою спостережливістю, мистецькою довершеністю, виразною 

реалістичною спрямованістю: правда життя була для художниці єдиним і 

найвищим критерієм. В картині «В студії Жульєна» (1881) все зроблено на 

високому професійному рівні: вдало згруповано персонажів, бездоганно 

написано інтер’єр майстерні, підібрано цікавий типаж. В картині понад десяток 

персонажів і всі вони виразно індивідуалізовані, психологічно 

охарактеризовані. [3, с. 41] 
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Пензлю М. Башкирцевої належить також ряд творів портретного жанру, 

зокрема «Жіночий портрет», «Портрет дівчини», «Портрет жінки з букетом 

бузку», «3а читанням» та «Горе» (два останні - автопортрети). Ці твори 

відзначаються впевненою ліпкою форми, правдивою передачею внутрішнього 

стану портретованих. [3, с. 42] 

 Однією з найосвіченіших жінок другої половини ХІХ ст. була Марія 

Раєвська-Іванова, художниця та педагог. Вона народилася в с. Гаврилівка 

Харківської області. До Академії мистецтв у Петербурзі жінок тоді не 

приймали. Тому Марія вибрала для себе педагогічний фах. Вона поповнювала 

прогалини у знаннях лекціями в Міланській академії наук (1863-1865), де 

вивчала лінгвістику, а потім у Дрездені (1865-1868) — вивчаючи німецьку мову 

та літературу. 

Водночас Марія засвоювала науку живопису, рисунку, скульптури та 

фрескової техніки у майстернях різних професійних митців. Повернувшись 

додому, Раєвська-Іванова звернулася до ради Академії мистецтв із проханням 

надати їй звання вільного художника. 15 вересня 1865-го, вона одержала 

диплом художника та педагога, який давав право відкрити спеціальну художню 

школу. Раєвська стала першою жінкою, що отримала диплом і право на 

відкриття художньої школи [2, c.19]. 

Через рік Марія Дмитрівна відкриває першу в Росії приватну «Школу 

малювання та живопису». Ця школа була заснована та функціонувала на 

особисті заощадження М. Раєвської-Іванової. [6, с.16] 

Образотворчий спадок скромної художниці налічує небагато картин, 

позначених реалістичним напрямком: «Автопортрет» (1866), «Дівчина біля 

хати», «Смерть селянина на Україні» (1868), «Циганка Надя» та «Портрет 

Миколи Миколайовича Бекетова» (1869).  

За 27 років свого існування приватна Харківська художня школа М. 

Раєвської-Іванової випустила понад 885 учнів, серед яких відомі художники та 

архітектори, такі як: С. Васильківський, О. Бекетов, М. Ткаченко, К. Первухін, 

П. Кончаловський, М. Браїловський та ін. [5, ст. 257] 
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 Винятковою постаттю українського мистецтва та культури кінця ХІХ – 

першої половини ХХ століття була Олена Кульчицька (1877-1967). Народилася 

в м. Бережани на Тернопільщині. Олена Львівна Кульчицька художню освіту 

здобула у привітній студії С. Батовського і Р. Братковського у Львові (1901-

1903) та Віденській художньо-промисловій школі (1903-1908). Після закінчення 

навчання довгі роки викладала малювання в середніх школах Львова та 

Перемишля. 

Багатогранною була художня творчість Олени Кульчицької: живопис, 

станкова графіка, книжкова ілюстрація і декоративне мистецтво. Перші свої 

живописні твори Олена Кульчицька присвятила дитячій тематиці, зокрема, 

картини Діти на леваді» (1908), «Пастушок з гусьми» (1908), «Сирота» (1912), 

«Діти зі свічками» та ряд інших, в яких правдиво відтворено життя бідної 

сільської| дітвори. [3, с. 295] 

Охоче зверталася художниця до портретного жанру: «Портрет батька в 

кріслі» (1908), «Портрет сестри Ольги в білому» (1912), «Портрет матері в 

чорному» (1908), «Автопортрет»(1927). 

Мисткиня проілюструвала понад сімдесят дитячих книжок і байок. 

Серйозно займалася і графікою малих форм – поштовою листівкою та 

книжковим знаком (екслібрисом). 1967-о року їй було присуджено премію 

імені Т.Г.Шевченка. [4, с. 2] 

У живописному напрямку перші українські  художниці дотримувалися 

академізму, реалістичності форм, живописності, зображаючи при цьому 

пейзажі, натюрморти, портрети, сюжетно-тематичні композиції. Також було 

виявлено, що однією зі спільних рис та особливостей творів українських 

художниць кінця ХІХ-початку ХХ століття є наявність національних мотивів у 

сюжет ній лінії. 

Перспективним напрямом дослідження вважаємо ґрунтовне опрацювання 

життя і творчості українських художниць ХХ століття з  метою формування 

цілісного уявлення про їхній внесок у розвиток українського мистецтва ХХ 

століття. 
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Сучасна неоднорідність культури українського суспільства, швидкі 

перетворення, різні  політичні погляди створюють специфічні проблеми молоді 

в Україні. Молодь нашої країни за нинішнім станом можна розглядати як 

частину соціальної системи, яка виконує  важливу роль в розвитку суспільства. 

Основним її завданням є розвиток соціального та культурного досвіду 

попередніх поколінь. Це має сприяти соціальному прогресу. Однією з важливих 

функцій молоді є перехід з минулого в майбутнє культурного й історичного 

спадку людства.             

Студентська молодь  – це  рушійна сила розвитку суспільства, яка потребує 

участі всіх соціальних елементів системи  у її формуванні і напряму процесу 

соціалізації. Тому сьогодні вкрай важливо будувати процес соціалізації 

студентів на підвалинах відродження національної самосвідомості, поважання 

традицій народу, рідної мови, задоволення національно-культурних запитів. 

При цьому, дбаючи про якомога повнішу реалізацію національно-культурних 

запитів, важливо не впасти в іншу крайність і не забути про необхідність 

удосконалення міжнаціональних відносин, діалогу культур різних народів, що 

населяють українську землю.  

Питанням дослідження соціалізації особистості присвятили свої праці: 

Мудрик А. В., Кузьменко О., Мягких В. Б., Пальчевський С. С., Безпалько О. О.  

Студентство – це молода соціально-демографічна група, що найбільш 

відкрита до суспільних новацій, знаходиться в постійному внутрішньому 

пошуку, в процесі якого формується світогляд, визначаються духовні, 

політичні, культурні переконання, цілі, інтереси, мотивації, життєві пріоритети. 

Соціалізація  представляє  собою  двосторонній  процес,  що  включає, з 

одного  боку,  засвоєння  індивідом  соціального  досвіду  шляхом входження  в 

соціальне  середовище,  систему  соціальних  зв’язків,  з  іншого  боку,  процес 

активного  відтворення  системи  соціальних  зв’язків  індивіда  за  рахунок  

його активної  діяльності,  активного  включення  в  соціальне  середовище.  

При  цьому індивід,  оволодіваючи  новими  ролями  і  правилами,  оволодіває  
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водночас здатністю створити щось нове, удосконалювати і перетворювати себе 

і світ. 

Проблеми соціалізації особистості дуже часті в наукових дослідах, які 

вивчають шляхи передачі соціального досліду з покоління в покоління. 

Дослідження наукової літератури засвідчило, що не існує єдиного визначення 

змісту «соціальне виховання», тому виникає необхідність щодо уточнення. 

Термін «соціальний»  означає суспільний, пов’язаний із життям і відносинами 

людини в суспільстві. У термінологічному словнику «соціальне виховання»  

розглядається  як «форма і метод соціальної роботи, спрямовані на оволодіння 

й засвоєння дітьми і молоддю соціального досвіду та вироблення якостей 

особистості, необхідних для подальшого життя». За  сутністю соціальне 

виховання – це цілеспрямована виховна діяльність , пов’язана з 

життєдіяльністю людей у суспільстві.  

Соціальне виховання студентів – це цілеспрямований процес , що сприяє 

розвитку й формуванню особистих якостей молоді і тим самим впливає на 

соціалізацію особистості. В соціальному вихованні важливо враховувати вплив 

таких факторів як середовище, в якому знаходиться молодь, засоби масової 

інформації, культури тощо. 

Можна зробити висновок, що головною функцією соціального виховання 

молоді є  передача з покоління в покоління спадку соціокультурного досвіду, 

яке людство зберегло з усіх сферах суспільного, політичного і культурного 

життя. 

На особистісний досвід сучасного студента здійснюють значний вплив 

сьогоднішні події в Україні. У вирі протиріч політичних поглядів ми згадали 

про свою спадщину, почали виявляти патріотичні почуття. На хвилі цього 

переважна більшість людей згадала про поняття «національної 

самосвідомості». Аби виявити рівень національної самосвідомості студентів 

склала анкету та провела опитування.  

Анкета «Національна самосвідомість»:  

1. Чи пишаєтесь Ви тим, що є громадянином України?  
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2. Чи вважаєте Ви Україну своєю Батьківщиною?  

3. Чи цікавитеся Ви історією України?  

4. Чи знаєте Ви текст гімну України?  

5. Чи повинні громадяни України добре володіти українською мовою?  

6. Чи спілкуєтесь українською мовою у сім’ї?  

7. Чи спілкуєтесь українською мовою в коледжі?  

8.  Чи спілкуєтесь українською мовою із друзями, знайомими? 

9. Чи використовуєте Ви в побуті речі з українською символікою?   

 

     Проаналізувавши дані анкетування, виявили, що національна складова 

соціального здоров'я є досить важливою для усвідомлення індивідом своєї 

національної належності, специфічних рис власної нації, відмінних від інших, її 

історичного минулого, а також ставлення до національних цінностей, які нація 

напрацювала в процесі свого розвитку, національну гордість, почуття 

відповідальності за долю своєї нації.  
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У XXI століття людство ввійшло  не лише з великою продукційною 

потугою та великими амбіціями науково-технологічного порядку, але й під 

знаком грізних глобальних проблем, пов'язаних з характером цивілізаційного 

процесу, ідей, культурних і антикультурних цінностей, стереотипів поведінки; 

зі страхітливими технологічними проривами в сліпі кути людського розвитку, з 

ціннісним нігілізмом, що набирає значення симптому соціальної патології. 

Серед проблем, які перейшли до нас із минулих століть, знаменуючи нашу 

історичну обтяженість і запізненість, — проблема національної ідентичності. 

Компасом на цьому шляху має бути національне саморозуміння, адекватності 

якого ми не маємо, через неповноту культурного самоусвідомлення. Вплив 

молодіжної субкультури на формування особистісного «Я» в період ранньої 

юності визначається домінуванням авторитету друзів перед авторитетом 
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батьків. З одного боку, молодіжні субкультури культивують протест проти 

суспільства дорослих, його цінностей і авторитетів, але, з іншого боку, саме 

вони покликані сприяти адаптації молоді до того ж суспільства. 

Репери і хіп-хопери. Всім відомі і знайомі люди. Вони носять широкий і 

вільний одяг, більшість захоплюється баскетболом, бітбоксом і, звичайно, 

написанням репу. Український хіп-хоп, також відомий як укра-хоп або укр-

хоп — частина української музичної сцени. В Україні потрапила в другій 

половині 90-х. Наразі більша частина української реп-сцени знаходиться 

у андеґраунді («в підпіллі»). Професійних студій для запису репу 

в Україні дуже мало. В більшості випадків це власна студія («на хаті»).  

Плюсами цієї субкультури можна вважати, репери проявляють себе творчо, не 

рідко, присвячуючи свої треки гостро-соціальним проблемам. Частина 

представників цієї субкультури займається брейк-дансом, що вимагає від 

танцюриста не аби якої фізичної підготовки, що можна вважати популяризацію 

здорового образу життя, ще можна згадати про велику зацікавленість у 

мистецтві графіті, тут не йде мова про обмальовування стін корявими 

написами, будь хто серйозно займається графіті знає, що це важка щоденна 

праця, яка вимагає відтачування своїх навичок, щоденно, спочатку на аркуші 

паперу . 

Скінхеди. Від самого початку це молодіжна субкультура, яка виникла в 

кінці 60-х років ХХ ст. в Англії. Виражала агресивний соціальний протест 

проти офіційної культури і субкультури хіпі, сповідувала аполітичність і 

антирасизм.Скінхеди називали себе "working class kids"  і дотримувались 

принципів: пам’ятати про своє коріння, бути патріотом своєї країни, 

працювати, вчитись, не бути расистом.Еволюція  призвела до  політизації і 

розділення скінхедів на «червоних» і «коричневих». Найвідоміші сьогодні течії 

– SHARP  (скінхеди проти расових упереджень), RASH (червоні та анархо-

скінхеди), НС-скінхеди  (бонхеди) – нацисти і расисти, які вкрай агресивно 

захищають ідею вищості білої раси. В Україні за останні п’ять років  

поширився рух саме скінхедів-нацистів. Загалом, у тому вигляді, в якому 
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представлені скінхеди в Україні, мінусів в неї набагато більше, аніж плюсів. 

Можна виокремити лише кілька плюсів: патріотичне налаштування та 

пропаганда ідеї любові  до рідної Батьківщини, заклики до вставання на її 

оборону від ворогів, іншим плюсом можна вважати пропагування здорового 

образу життя, відмову від вживання алкоголю, наркотиків, паління, а також 

розумний підіхід до сексуального боку життя. 

Растамани (растафарі). Виникнення «растаманів» в Україні, як і в інших 

країнах СНД, відбувалося одночасно з формуванням інших молодіжних 

субкультур на тлі розпаду СРСР. «Растаманів» можна особливо виділити в 

зв'язку з тим, що в нинішньому СНД спостерігається помітне зростання обсягів 

вживання марихуани (такий висновок можна зробити лише суб'єктивно, 

оскільки збір статистики з цього питання досить ускладнений). Субкультура 

пострадянських растаманів породила особливий фольклор, розвитку якого 

сприяють характерні психоактивні особливості препаратів на основі коноплі — 

під їхнім впливом зростає тяга до міркувань, фантазії і творчості. Досить 

широку популярність придбав лінгвіст і літератор Дмитро Гайдук, який у першій 

половині 90-х став збирати і обробляти усну творчість українських і російських 

растаманів і в 1995 році створив проект «растаманських народних 

казок». Багато растаманів також негативно ставляться до прийому опіатів, амфета

мінів і алкоголю, називаючи їх «чорнушними» наркотиками, а також негативно 

до прийому психоделіків, що зовсім не ріднить їх із субкультурою хіпі, як 

прийнято вважати, а навіть навпаки відштовхує. Плюсом цієї субкультури 

можна вважати її спокійний характер, не сприйняття насилля та конфлітків із 

залученням сили. Мінусом, звичайно є, вживання наркотичних речовин, 

особливо, це стосується тієї варіації растафаріантсва, яка існує на теренах 

України.  

Ролеві ігри, ролевики. Рольовики - це об'єднання людей, які люблять 

історію, люблять легенди і міфи. Але не просто люблять читати, а ще й 

намагаються випробувати на власній «шкурі» те, що відчували наші предки або 

ж герої легенд і казок. Казка на словах - в реальному житті перетвориться в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%96%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BF%D1%96
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суворі будні. Рольовики будують свій світ своїми руками. Основною подією в 

житті кожного ролевика вважається Гра. Гра - це спроба ролевиків прожити в 

реальному житті певний епізод з історії людства або зі світу, створеного 

письменниками, або ж будь-якого вигаданого світу. Головна відмінність гри від 

вистави - це повна імпровізація всіх персонажів, які беруть участь в грі.Ігри 

бувають різні, але найголовнішими і яскравими вважаються Полігонні ігри, що 

проходять на природі: в лісах, лісосмугах, лісництвах, тривалістю більше 

одного дня. Перший Український клуб був створений (і навіть офіційно 

зареєструвався  у 1990 році). Також існує спеціальний сайт, для комунікації 

українських ролевиків де будь який бажаючий може подивитися, які події 

заплановані, де відбудеться Гра і скільки буде коштувати участь, так званий 

ролендарь (http://rpg.in.ua). На нашу думку, у цій субкультурі важко виокремити 

мінуси, адже в ній одні плюси. Рольові ігри заохочують до вивчення 

повсякденної історії, розвивають фантазію та творчі навички. Ви помічаєте, що 

всі ці готи, панки, емо, які одним своїм виглядом змушували переживати 

легкий інфаркт всіх завучів шкіл, різко канули в небуття? Як зазначає молодь 

порталу The Question, сам сенс в субкультурах в сучасному світі просто-

напросто відпав, і тому є дві головні причини: будь-якій субкультурі минулого 

століття була властива якась ідея, протест, а іноді і агресія. Сьогодні ж ніхто не 

сприйме чийсь «бунт через одяг». Та всім наплювати на ваш зовнішній вигляд. 

Хочете висловитися, хочете щось сказати? Говоріть в мережі;  різноманітність - 

ось за що можна цінувати цю епоху. Зараз підліток може рвати танцпол під Lil 

Pump упереміш з техно, плачучи бити тату під Linkin Park, а потім їхати в 

метро на лекцію з історії робототехніки другої половини нульових під 

екзотичний афрохаус. 

Що ми маємо в підсумку? Натовп відкритих всьому новому хайпових молодих 

людей з кліповим мисленням, які забили на стереотипи, багатозадачних, 

прагматичних, які стрімко розвиваються. І ви скажете, що вони тягнуть світ на 

дно? 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

http://rpg.in.ua/


657 
 

Молодіжні субкультури [Електронний ресурс] // Незалежний 

культурологічний часопис «Ї». – 2005. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ji.lviv.ua/n38texts/38-zmist.htm.  

 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

(Історія) 

Максим Стасюк 

Людмила Мороз 

(Вільногірськ) 

Максим Стасюк 

ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ НАУКОВОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В   

РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 1920-1930-Х РОКАХ 

Анотація: В цій науковій статті розповідається про політичні репресії 

проти наукової  інтелігенції в Радянській Україні 1920-1930-х роках. Також 

стаття буде містити в собі причини та поштовхи до масових репресій, хто 

був ініціатором та які покарання застосовувалися для так званих «ворогів 

народу». 

Ключові слова: Репресії;«Ворог народу»;«ГУЛАГ»;«Спілка визволення 

України»;Інтелігенція;Тоталітарний режим;«Спецхран». 

     Мордуючи селянство голодомором, комуністичний режим ні на мить не 

забував і про інтелігенцію, яка очолювала процеси українізації,     стимулювала 

національну самосвідомість українського народу, а відповідно й прагнення 

реального суверенітету. 

Цілеспрямована боротьба проти української національної інтелігенції, 

насамперед тієї, яка брала активну участь у національно-визвольних змаганнях 

1917—1921 рр. та українізації, видатних діячів науки й культури, розпочалася 

вже наприкінці 1920-х років. Її першими наслідками стали викриття  

"національного ухилу" в КП(б)У, розгром міфічних "Українського 

національного центру", "Польської організації військової", "Блоку українських 

націоналістичних партій". Застосовуючи фізичний і психологічний терор, 

http://www.ji.lviv.ua/n38texts/38-zmist.htm
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каральні органи змушували своїх жертв визнавати членство у цих 

сфабрикованих "таємних антирадянських організаціях" на показових судових 

процесах.  

У такій спосіб політична поліція виправдовувала покарання засуджених, 

дискредитуючи всіх, хто поділяв їхні погляди, й готуючи ґрунт до наступних 

арештів. Уперше до цієї тактики на Україні вдалися у 1929 – 1930 рр., коли в 

належності до таємної націоналістичної організації під назвою “Спілка 

визволення України” (СВУ) було звинувачено 45 провідних учених, 

письменників та інших представників інтелігенції, включаючи Сергія 

Єфремова, Володимира Чехівського, Андрія Ніковського, Йосипа Гермайзе, 

Михайла Слабченка, Григорія Голоскевича та Людмилу Старицьку-

Черняхівську. “Виявленій” організації приписувалася мета: за допомогою 

чужоземних держав, емігрантських сил, підбурювання селянства проти 

колективізації, вбивства Сталіна та його соратників, відокремити Україну від 

СРСР. Використавши цей судовий процес для створення атмосфери 

підозрілості та небезпеки, радянські власті перейшли до широкого наступу на 

інтелектуальну еліту. 

В подальших арештах, цю мету приписували більшості антирадянських 

організацій, які лише хотіли спокою для України та її народу, що страждав від 

сталінських репресій, взагалі терору який був поширений в ті часи. 

За своєю суттю інтелігенція, зокрема наукова, сповідувала 

загальнодемократичні принципи, прагнула свободи слова, була вільна у своїх 

переконаннях і висловлюванні думки.  

Практика ж соціалістичного будівництва, насаджена більшовицькою 

партією, явно суперечила природі життєдіяльності інтелігенції.  Комуністи 

створили свою систему «правильних»  і «помилкових» поглядів у науці. Це 

дало змогу більшовикам знайти ідеологічне обґрунтування репресивних заходів 

проти науковців, які були далекі від сприйняття їхніх теорій. Особливо 

підозріло партійці дивилися на представників гуманітарних наук. Найбільш 

вороже влада ставилася до істориків. Причина такої прискіпливої  уваги  
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полягала в тому, що чимало вчених відмовлялися переписувати історію в дусі 

вимог більшовицького режиму. Одних з перших  потенційно 

незламних  до категорії „ворогів народу"     зарахували представників наукової 

інтелігенції, які, як вважали більшовики, не могли змиритися з радянсько-

більшовицькою ідеологією політичного, суспільного й духовного життя 

в Україні. Тоталітарний режим почав руйнацію освіти, проводячи різноманітні 

реформи для зміни освітянського рівня, було заарештовано сотні відомих на 

той час діячів освіти. Було введено  жорстку цензуру, вилучення, знищення, 

приховування у "спецхранах" (запроваджуються з 1922 р.) забороненої 

літератури (включаючи класику вітчизняної історичної думки) та документів, 

або обмеження доступу до них лише спеціалістам з "критики буржуазних 

фальсифікацій" історії України. Непокірних та схоплених діячів наукової 

інтелігенції («ворогів народу») відправляли на ув’язнення до ГУЛАГу або 

розстрілювали. Багато тих, хто ніс покарання в ГУЛАГу не витримували, тому 

змінювали свої показання, брали на себе всі покарання, під тиском керівників 

таборів та верхівки влади, не витримуючи тортур та погроз. 

Взагалі, період з 1920-1930р. визиває в мене огиду до тої влади, яка 

застосувала репресії проти наукової інтелігенції, яка прагнула захистити  

найдорожче - Батьківщину, її синів та дочок, мову й звичаї. Багато людей 

загинули ради того, щоб ми - нащадки цієї держави, зрозуміли що ж таке 

свобода та незламність, а також Україна, яка справді повинна належати лише 

українцям і більше нікому. 

 

На основі наукової роботи, я провів соціальне опитування серед студентів 

першого та третього курсів, головним моїм питанням стало «Засуджуєте, ви чи 

підтримуєте репресії 20-30х років проти наукової інтелігенції?» 
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(Волноваха) 

Анастасія Жигай 

ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ (СІМЕЙНО-РОДИННА ТРАГЕДІЯ 

ДЕПОРТАЦІЇ КРИМСЬКИХ ТАТАР) 

Анотація: Подана робота досліджує обставини депортації кримських 

татар - предків родини Жигай, а також висвітлює їх життєвий 

післядепортаційний шлях. На основі свідчень безпосередніх учасників подій 

створено ілюстровану сімейну Книгу пам’яті та карту депортаційного 

шляху. 

Ключові слова: депортація кримських татар, спогади очевидців,  Крим, 

Книга пам’яті. 

Abstract: The present work investigates the circumstances of the deportation of 

the Crimean Tatars – the ancestors of the Zhigay family, and also highlights their 

vital post-deportation path. Based on the memories of the participants of the events, 

an illustrated family Book of Memory and a map of the deportation route were 

created. 

Key words: the deportation of the Crimean Tatars, memories of the participants, 

the Crimea, the Memory Book.   

У сучасному геополітичному просторі, для якого характерні строкаті та 

рухомі норми морально-етичної поведінки, активна громадськість все більше 

звертає увагу на ті духовні устої, що складалися в далекому минулому та 

вдало пройшли неодноразову перевірку часом, витримали вікове 

навантаження й не зламалися під тиском суспільно-політичних обставин. 

Серед таких нездоланних цінностей чільне місце посідає гуманне ставлення до 

людини, розуміння і повага до національних пріоритетів, ідеї взаємодопомоги 

й братерства, людяності й віротерпимості. Однак, є в європейській історії такі 

приклади, коли висока мораль була порушена, честь усунута, гуманізм 

забутий. Подібним негативним прикладом стали депортаційні акції, які 

впроваджували апологети тоталітарних режимів, намагаючись 

самоствердитися на політичній арені та усунути від громадського життя тих, 
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хто не вписувався у загальновживані норми поведінки, думки та ідеології. 

Депортація кримських татар у травні 1944 року стала яскравим прикладом 

того, до якого ступеню може дійти національна ненависть та до якої трагедії 

може призвести нетерпимість до оточуючих та намагання поставити 

суспільно-політичні інтереси вище людських. Це твердження зумовлює 

актуальність і доцільність поданої роботи: 

 депортація кримських татар у травні 1944 року стала точкою відліку 

міжнаціональних відносин декількох народів, напруженість між якими 

відчутна й досі;  

 трагічна історія одного народу є невід’ємною складовою 

загальнолюдської історії, адже із кожного приватного життя складається 

спільна картина минулого всієї землі; 

 сучасні процеси глобалізації багато в чому нівелюють цінність 

особистості в історії, тому сімейно-родинна історія, присвячена вивченню 

життєвої долі окремих членів родини, причетних до масштабних історичних 

подій, є зв'язуючою ланкою між поколіннями; 

 сімейно-родинні цінності завжди будуть актуальними в історичному 

контексті, адже завдяки цьому існує історична пам'ять і не втрачається зв'язок 

поколінь.  

У зв’язку з цим об’єктом дослідження є предки родини Жигай, які стали 

безпосередніми учасниками депортації.   

Предметом вивчення є життєвий шлях окремих членів родини та спогади 

щодо тієї трагічної ситуації, в якій вони опинилися. Їхня доля пов’язана 

корінням з нашим рідним краєм, адже нащадки осіли саме тут, у Приазов’ї, 

жили і дбали про розвиток і добробут рідної землі. Тож знати про діяння тих, 

хто причетний до розбудови рідного краю, є важливим та гідним уваги.   

Хронологічні межі охоплюють великий проміжок часу – із 1927 року – 

року народження найстаршого із депортованих кримських татар, життєву 

долю якого подано у дослідженні, до сьогодення, тобто початку XXI століття, 
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оскільки подальше життя предків, що живі й досі, продовжується на 

українській землі.    

Географічні межі зумовлені біографічними особливостями предків родини 

Жигай, тому охоплюють територію сучасної України, Росії та Криму та 

позначені тими населеними пунктами, шляхами яких проходило життя 

депортованих предків.   

Головна ідея  роботи полягає у необхідності звернути увагу на національну 

трагедію минулого, долю кожної людини, що зіткнулася з лихом ідеологічного 

тиску, на важливість встановлення та підтримання зв'язків поколінь, 

збереження пам’яті про героїчне минуле рідної землі.  

В ході роботи були з’ясовані біографічні відомості моїх предків, обставини 

депортації – час, місце, умови переселення та особливості проживання на 

нових місцях. Практично всі були переселені з Криму на Урал. Зрозуміло, що 

пристосування до нових умов життя було важким і тривалим. Але як тільки 

з’явилася можливість, всі повернулися в Україну, де проживають й досі.  

За результатами дослідження відтворено родинне дерево, створено 

депортаційну карту з позначеними на ній основними шляхами переселення. 

Також створено своєрідну Книгу пам’яті своєї родини, де окрім історичної 

пам’ятки про депортацію кримських татар є поетичні доробки стосовно цієї 

трагічної теми.  

Особливістю дослідження можна вважати її тематичну розгалуженість: 

воно розкриває конкретні історичні події, має поетичний доробок та 

художньо-естетичне оформлення – брошура Книга пам’яті. 

Вважаю, що оприлюднення з’ясованих фактів є моїм святим обов’язком 

перед родичами, які дали мені життя. Тож у майбутньому вже маю, що 

передати і своїм нащадкам.  
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Анотація: Подана робота досліджує життєвий та фронтовий шляхи 

учасника Другої світової війни Тараша Івана Дмитровича. Також ця робота 

досліджує і відтворює бойовий шлях 17-ої Гвардійської стрілецької дивізії, на 

основі чого були зроблені узагальнюючі праці – ілюстрована сімейна Книга 

пам’яті та карта воєнних дій. 

Ключові слова:  Друга світова війна, 17-та Гвардійська стрілецька дивізія, 

сімейні архіви, краєзнавство, Книга пам’яті, карта воєнних дій. 

Abstract: This article researches the life and war way of Ivan Tarash, who was 

the participant of World War II. This article also researches and reproduces the way 

of the 17
th
 Guards Infantry Division. There are generalizing works: the Memory book 

and the map of war actions, which were created based on this article. 

Key words: World War II, the 17
th
 Guards Infantry Division, family archives, 

local history, the Memory book, the map of war actions. 

Коли лунають звуки маршів, 

Це для мене  не порожній звук: 

Я знаю, то далекі предки наші 

Мене сторінками минулого зовуть… 

У сучасному геополітичному просторі, де провідною ідеєю є впровадження 

принципів мультикультуралізму, еклектики ,   інтермедійності, людину оточує 

розмаїття суспільно-політичних ідеалів та моральних орієнтирів, розгубитися в 

яких дуже просто. Видатні постаті минулого й сьогодення, величні події сивої 
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давнини, героїчні епохи – все це освітлює життєвий шлях людини у складні 

миті її буття, доводить незламність духу, показує велич подвигу на благо свого 

народу, змушує замислитися над своїм майбуттям та шукати відповіді на 

«вічні» питання. І ми знаходимо ці відповіді десь ззовні: у чужих долях, в 

інших країнах, у минулих епохах… Знаходимо й не помічаємо, що є на світі 

єдиний осередок всіх відповідей і всіх порад – наша родина і наші предки, які 

залишили свій вагомий слід для того, щоб ми скористались їхніми порадами та 

не потребували інших. Як часто ми шукаємо подвиг десь навколо, забуваючи, 

що поряд відбувається не менший подвиг – життя нашої родини. Як часто ми 

досліджуємо героїчні шляхи тих, хто тепло своїх сердець дарував іншим 

людям, країнам, народам. Як часто ми вклоняємося до землі мовчазним 

монументам, забуваючи вклонитися власним дідусям, бабусям, батькам, які 

оберігають наш спокій у вирі життя. «Подвиг – поряд!» - стверджують сімейні 

архіви. Власний родовід – приклад невтомного пошуку правди життя. Треба у 

колі своїх предків шукати, хто є прикладом і взірцем, ідеалом і моральним 

орієнтиром. Тим гострішою є ця тема, чим більше вона стосується однієї з 

найкривавіших подій ХХ століття – Другої світової війни.  

Головна ідея полягає у дослідженні життєвого та фронтового шляху 

учасника Другої світової війни Тараша Івана Дмитровича. Також подана робота 

висвітлює бойовий шлях 17-ої Гвардійської стрілецької дивізії, у лавах якої 

служив Тараш Іван Дмитрович. 

Стаття створена з метою узагальнити подвиг воїна - фронтовика та довести, 

що подвиг – поряд, адже майже в кожній родині є воїн-фронтовик,  яким ми 

маємо пишатися, бо завдяки йому наша земля є вільною, незалежною, 

непохитною у своїх межах та кордонах . 

Головним завданням було дослідити та відтворити бойовий шлях Тараша 

І.Д. та 17-ої Гвардійської стрілецької дивізії, на основі чого зробити 

узагальнюючі праці – ілюстровану сімейну Книгу пам'яті та карту бойових дій.  

Подана робота є актуальною, адже:  
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 Події Другої світової війни завжди будуть актуальними, бо перемога 

над нацизмом та імперіалізмом стала вирішальною віхою в історії людства;  

 Історія героїчного вчинку однієї людини – воїна-фронтовика, який брав 

безпосередню участь у подіях Другої світової війни, є невід’ємною складовою 

загальнолюдської історії; 

 Сучасні процеси глобалізації багато в чому нівелюють цінність 

особистості в історії, тому «нова сімейна історія», присвячена вивченню долі 

окремих членів родини, причетних до масштабних історичних подій, є 

зв'язуючою ланкою між поколіннями; 

 Робота висвітлює національно-патріотичну ідею солдатського подвигу. 

Стаття поєднує у собі чотири напрями: 

 Історичний (робота присвячена конкретним історичним подіям). 

 Літературний (приклад поетичного доробку прадідуся та власні 

літературні спроби). 

 Художньо-культурний (створення ілюстрованої брошури). 

В результаті пошукової роботи була створена ілюстрована брошура про 

життєвий та бойовий шлях прадідуся. Це своєрідна сімейно-родинна Книга 

пам'яті, яка створена з метою популяризації героїчного подвигу, патріотизму 

наших предків. 

Також було створено карту бойового шляху 17-ої Гвардійської стрілецької 

дивізії. Вона відтворена у двох напрямках: 

1. Північно – західний (на карті, яку ви зараз бачите стрілочками помічено 

основні шляхи руху дивізії). Після невдалих оборонних боїв у районі м.Біле 

дивізія передислоковується на захід, на рубіж Оленіно – Ржев – Вязьма. У 

квітні 1943 року дивізія бере учать у Курській битві та просувається у 

Смоленському напрямку на рубежі Духовщина – Смоленськ – Рославль. До 

травня 1944 року дивізія просувається у напрямку Рудня – Вітебськ – Орша. У 

вересні 1944 року дивізія перетинає кордон Литви та просувається у напрямку 

Укмерге – Таураге – Науместіс – Пількаллен. З 6 по 9 квітня 1945 року дивізія у 
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складі 39 армії бере участь у штурмі м. Кенігсберг та виходить до Балтійського 

моря. 

2. Східно – азійський. 13 травня 1945 року дивізія була ешелонами 

відправлена на схід, де на території монгольського міста Чойбалсан проходила 

бойове навчання у степовому таборі. У серпні 1945 року дивізія, просуваючись 

територією Китаю,  вийшла до міста Мукден. А 23 серпня 1945 року дивізія 

прибула у Порт – Артур, де й зустріла завершення війни.   

Я розумію недоліки своєї роботи. Одним із них є недостатня джерельна 

база, є тільки дані сімейних спогадів та інших матеріалів. Але роботу у цьому 

напрямку вже розпочато. Так, за допомогою соціальних мереж мені вдалося 

зв'язатися із групою ентузіастів. Вони працюють над створенням художнього 

фільму про 17-ту Гвардійську стрілецьку дивізію, з метою реконструювати 

бойовий шлях дивізії, для того, щоб зберегти пам’ять про цей подвиг для 

нащадків.  

Робота відкриває широкі перспективи. Розпочато дослідження життєвої долі 

інших фронтовиків моєї родини.  

Разом із сім’єю  нам вдалося знайти дані про загибель у концтаборі брата 

прабабусі, дружини Тараша І.Д. Є архівні документи з німецького концтабору 

«Цайтхайн», де є номерне кладовище і його могила. І це може стати матеріалом 

для наступної пошукової роботи. 

У поданій статті я звернув увагу на велич подвигу всередині своєї родини, 

на важливість встановлення та підтримання зв'язків поколінь, збереження 

пам'яті про героїчне минуле рідної землі. Тож, на останок мені хочеться 

побажати всім не забувати історію своєї родини і подвиги своїх предків, адже 

спільна картина минулого всієї землі складається із кожного життя.  
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Вікторія Тимченко 

НАЦІОНАЛІЗМ—ЗДОРОВИЙ СТАН НАЦІЇ ЧИ ПАТОЛОГІЧНЕ 

ВІДХИЛЕННЯ ЛЮДСТВА? 

Анотація: Подана робота досліджує сутність поняття “націоналізм”, 

його позитивні і негативні сторони, його взаємозв’язок з іншими ідеологіями. 

Робота дає змогу оцінити вплив націоналізму на людство та  його 

необхідність у державотворчому процесі. Обґрунтовуються біологічні 

аспекти ідеології та її завдання, цілі, трактування. 

Ключові слова: націоналізм, нація, етнос, державотворення, ідеологія, 

расизм, шовінізм, ксенофобія, екстремізм, толерантність. 

Abstract: This article researches the essence of the idea “nationalism”, its 

positive and negative sides, its interconnection with others ideologies. The article 

enable us to assess the influence of nationalism to humanity and its need in state-

building process. The biological aspects of ideology and its tasks, purposes, 

interpretation are substantiated. 

Key words: nationalism, nation, ethnos, state-building, ideology, racism, 

chauvinism, xenophobia, extremism, toleration. 

Націоналізм — ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є 

теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в 

державотворчому процесі[1, с. 7] 

Насправді, поняття націоналізму в його узагальненому вигляді не містить в 

собі ні позитивної, ні негативної оцінки; воно є констатуючою, а не оцінюючою 

категорією, яка свідчить, що є певний етнос (нація), який усвідомив свої 

інтереси, вийшов на арену політичних змагань і теоретично обґрунтував свої 

прагнення. З точки зору політології, будь-яка ідеологія – це не що інше, як 

теоретичне обґрунтування цілей і цінностей групових суб’єктів політичного 

процесу, коли нація виходить на шлях державотворення, наголошує на 

пріоритетності національних завдань. Якщо ці завдання адекватно відображені 

в ідеології націоналізму, якщо вона (ця ідеологія) не замикається виключно на 



671 
 

принципі національності, то її консолідуюча і мобілізуюча функції носять 

конструктивний, перетворюючий характер. 

Поверхове, абстрактне, упереджене  та суб'єктивне трактування поняття 

«націоналізм» призводить до проповідування зверхності і панування однієї 

нації над іншою, пригноблення національної етнічної самобутності народу, 

пропагування шовінізму та/або ксенофобії. 

Є й інші різновиди націоналізму, зокрема екстремістський націоналізм 

(тоталітарний, інтегральний, право-радикальний, шовіністичний, 

неофашистський – його різновиди). Цейнаціоналізм не бачить і не знаєнічого, 

окрімпроблемисамоствердженнясвоєїнації. Вінсповідуєцінностісили, енергії, 

елітарності і готовий до використання будь-

якихметодівполітичноїчизбройноїборотьби, покладаючись на гасло «мета 

виправдовуєзасоби». Якщо в ньомуприсутній момент 

біологічногообґрунтуванняперевагвласноїнації та їїполітичнихцілей, то 

вінперетворюєтьсяу расизм. Коли ж будь-якимизасобами, у тому числі й за 

допомогою расизму, доводиться вищістьданоїнаціїпорівняно з іншиминаціями, 

її право на панування над ними, то цевжешовінізм. 

Історіядаєбагатоприкладівпрактичного здійсненнязавданькрайніх 

методівнаціоналізму, якіпереростають у жорстокіідеологічнікампанії, 

обґрунтованіпомилковимтрактуваннямпоняття «націоналізм»: 

 пропагування в Німеччинізверхностіарійськоїраси над 

іншими у часиДругоїсвітовоївійни; 

 етнічні чистки (депортаціякримських татар у 1944р., 

операція «Вісла» у 1947р.); 

 расовадискримінація в американськійісторії (Ку-клукс-

клан). 

Тобто ідеологіянаціоналізму — це система поглядів, в основу 

якихпокладеноідеї про життєвунеобхідністьнаданняперевагиполітичним, 

економічним, культурним та духовнимінтересамвласноїнації над такими ж 

інтересамивсіхіншихнацій. Оскількивсі без виняткунаціональнідержавизавжди 
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надавали і надаютьперевагусвоїмнаціональнимінтересам, то 

можнастверджувати, щовсі вони дотримувалися і дотримуютьсяідеології й 

політикинаціоналізму. А цеозначає, що націоналізм є нормальнимприродним 

станом будь-якоїнації. Але він не маєпереростатиу нетерпимість, засудження, 

пригноблення та/абосегрегацію з шовіністичними 

та/абоксенофобниминахилами. 

Тому є підставивважати, щотільки та 

націяспроможназахиститисвоїнаціональніінтереси та 

ефективнопротистоятидіямрізного характерунападників, яка вихована в 

дусівласногонаціоналізму. Ізцьоговипливає, що для всіхнаційнаціоналізм є 

своєрідноюімунною системою, без якоїжоднанація не змогла б 

вижити. Необгрунтоване ж протистояння з агресивним характером, яке 

видають за проявнаціоналістичного духу суспільства, не 

маєнічогоспільногоізпервиннимзавданнямнаціоналізму—

об’єднаннярізнихверствсуспільства, незважаючи на 

протилежніклассовіінтереси, з метою згуртуваннянавколоінтересівокремоїнації. 

Інстинктисамозбереження, альтруїзму, свободитощозакладені у 

людськомугеномі, тому адекватна поведінкастосовнозахисту людьми 

своїхвласнихінтересів та інтересівсвоєїнації є біологічним аспектом людства. 

Тож можнастверджувати, що націоналізм є природним і нормальним станом 

націй. Потрібнозазначити, що шовінізм, фашизм, нацизм, ксенофобія, расизм 

тощо— цехворобливі (патологічні) відхиленнявід здорового 

націоналізму;можнасказати, щоцехвороби, на які, за певнихобставин, 

можезахворітинаціоналізмтоїчиіншоїнації. 

ПрофесорМонастирськийвважає, щонаціоналізм — цефілософіябуттянації, 

їїжиття, розбудови, росту, тоді як шовінізм, нацизм, фашизм — 

цефілософіяпоневолення і гнобленняіншихнацій.Націоналізмпочинається з 

любові до свого, а шовінізм, фашизм, нацизм — з ненависті до чужого.Мета 

націоналізму — свобода своєїнації, а мета шовінізму, фашизму, нацизму — 

поневоленняіншихнацій.Націоналізмтрактуєінтернаціоналізм як 
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міжнаціональнівзаємини на засадах рівностінацій, а шовінізм, фашизм, нацизм 

перетворюютьінтернаціоналізм у засібденаціоналізаціїнародів і 

підпорядкуванняїхвеликоімперськійідеї.Для 

націоналістанаціональніознакиінших — їхнісвятині, традиції — є 

об’єктомповаги, а для шовініста, нациста, фашиста — це те, 

щопотрібнознищити, викорінити і замінитисвоїм.Націоналістбореться, 

щобобстоятисвоє, а шовініст, нацист, фашист — 

щобзагарбатичуже.Тожбачимо, щошовінізм, фашизм, нацизм не 

маєнічогоспільного з націоналізмом [2] 

Шляхи подоланнянекомпетентноїповедінки, 

викликанніелементарноюнепроінформованостющодосутностіпоняття 

«націоналізм»: 

 упровадження сучасних наукових методів у дослідження 

суспільних процесів; 

 подоланняупередженості у розуміннітоїчиіншоїідеології; 

 толерантнеставлення до представниківрізнихнацій; 

 боротьбазі стеріотипами, щостосуються характеру нації; 

 частковадеідеологізаціясуспільного, політичного і 

економічногожиттякраїни. 

Отже, націоналізм— спричинений законами природи стан нації, 

обумовлений необхідністю обґрунтування культурної, політичної, духовної та 

економічної самобутності певного етносу. Гуманістичний націоналізм по 

відношенню до інших народів та їхніх цінностей— по суті здоровий, 

адекватнийнаціоналізм, який є необхідним у процесідержавотворення. 

Націоналістична ж ідея, щопроповідуєзверхність одного народу над іншим у 

будь-якихпроявах, — патологіялюдства, щоруйнуєсталіпринципиморалі, 

поваги, толерантності і щопропагуєвідвертонелюдськіпринципи та цілі. 
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НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX СТ. 

Анотація: Автор розглядає соціальну структуру приазовських ногайців 

наприкінці XVIII – на початку XIX ст. переконуючи, що традиційна 

структура ногайського суспільства виявила високу спроможність до 

адаптації і самоорганізації в умовах відсутності власних інститутів. Автор 
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Актуальність дослідження. У зв’язку з окупацією Криму виникла 

необхідність розвіяти міф про відсутність соціально-економічного життя у 

причорноморському регіоні до кінця XVIІІ ст. 

Об’єкт дослідження складає ногайське суспільство. 

Предмет дослідження становить процес формування соціально-

політичного ладу  ногайців.   

Методи дослідження: аналіз історичних документів, вивчення наукових 

монографій з даної теми.  

Історія ногайського народу тісно пов’язана з минулим нашого краю. До 

1954 року місто Приморськ мало назву Ногайськ. Пам’ять про ногайців 

зберігається в експозиції краєзнавчого музею,  в назві коледжу, в якому я  

навчаюсь, та в гербах міст Приморська  й Бердянська.  

Дослідники Скальський А.[4], Сергеєв О. [3], Варнеке О. [1], Поноженко та 

інші вивчали історію ногайського народу.  

Ногайці були останніми кочовиками напередодні української колонізації та 

інтеграції причорноморського регіону в єдиний етнокультурний простір 

України. Маючи за початкове місце розселення межиріччя Волги та Уралу, 

ногайці з середини XVI ст. розпорошилися на просторі від Аральського моря до 

Північного Кавказу. Частина їх мігрувала до Північного Причорномор’я й 

дійшла до Балканського півострова.  

Соціально-політична структура суспільства ногайців виступала у формі 

Орди, що стало політичною організацію кочового етносу. Термін “орда” також 

використовується на позначення політичного центру кочової спільноти, якими 

були Золота Орда ХIII-XIV ст. і Ногайська Орда XV-XVI ст. Цілісність орди 

забезпечувалася усталеною ієрархією родів, організованою за принципом 

клану.  

Основу соціальної організації ногайців складала велика патріархальна 

сім’я, яка звалась “діти одного батька”. Велика сім’я складалася з малих сімей 

декількох братів, які мешкали в одному дворі, сімей померлих братів, вдів і 

патріархальних рабів. Головою сім’ї був батько – атай. Він представляв свою 
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родину перед державою, відповідав за сплату податків та вчасне виконання 

повинностей. За відсутності атая головував старший із його синів. [2, с.88 ].  

Патріархальні сім’ї групувалися в роди та покоління. Рід виводився від 

єдиного першопредка (у ногайців – Едигея). Шлюби між родичами не 

допускалися.  

Старшинство в роді та усталене домінування окремого роду в орді 

визначали соціальний ранг кочовика. Поза родовою спільнотою вести кочове 

господарство було неможливо. Голова роду був розпорядником всієї власності, 

а не приватним власником.  

На вершині соціальної ієрархії причорноморських, приазовських ногайців 

перебували мурзи, що користувалися титулом “баш-мурза” і походили з 

першого за знатністю роду в орді. Решта знатних родин йому 

підпорядковувалася.  

Найменшою соціальною одиницею, здатною для самостійного кочування 

був аул – група декількох близьких за родинним зв’язком або спільністю 

інтересів сімей. Аули складалися щонайбільше з 30 або 40 кибиток.  У кожному 

аулі обирався десятник, який називався юз-баша. Для забезпечення повного 

циклу кочування потрібний був мінімум худоби й необхідний склад стада. В 

аулі гуртувалася така кількість сімей, які сукупно володіли необхідними для 

самостійного кочування своєї групи засобами.  

Група аулів називалась улус і підпорядковувалася певному мурзі. Він був не 

володарем улуса, а лише розпорядником власності свого роду. Статок мурзи 

часто виступав у якості страхового фонду улусного населення на випадок 

стихійного лиха чи війни. До привілейованого прошарку ногайського 

суспільства відносилися представники служилої знаті – батири, що складали 

особисту охорону мурз, отримуючи за службу молочну худобу та продукти 

скотарства. Кращі ногайські воїни бралися на службу до кримського хана і 

становили його особисту гвардію. 

Другою за значенням, після мурз, категорією привілейованого прошарку 

рангової общини було мусульманське духовенство. На вершині ієрархії 
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духовенства був кадій, якого обирали від Орди. Наприкінці XVIII ст. кадіїв у 

ногайців затверджував муфтій, що перебував у Криму. Духовенство 

отримувало від своїх парафіян десятину з врожаю хліба й 1/40 частину від 

поголів’я худоби як жертвоприношення. Ухвалюючи рішення на основі 

шаріату, воно завжди враховувало думку старійшин [2, с.90 ].  

Купецтво у причорноморських ногайців не складало окремого прошарку.  

Більшість населення ногайських орд становили особисто вільні та 

економічно незалежні кочовики, які звалися “чорні улусні люди”, “чорна 

кость”. Проте вони, будучи підвладні “білій кості” – мурзам, так чи інакше 

були пов’язані з ними родовим зв’язком.  

Наявність худоби визначала соціальний статус ногайця. Основну масу 

ногайців становили азати – середньої заможності кочовики. Кедеї – 

малозабезпечені – не маючи можливості самостійно кочувати, були прив’язані 

до господарств мурз і баїв. Вони випасали худобу й отримували з того частку 

продукції скотарства.  

Ногаєць, який не мав худоби, звався байгушем. Він займався непрестижним 

для кочовика землеробством або наймався для випасу худоби [2, с. 92]  

На нижчій ланці соціальної драбини були раби ногайців – тумаки (туми) та 

ясирі. Вони переважно кочували разом з аулом свого володаря, не мали 

окремого житла та власних прізвищ і називалися родовими іменами своїх 

володарів. Більшість тумаків та ясирів переймали мову, побут, релігію та звичаї 

ногайців, покидаючи своє етнокультурне середовище [2, с.93].  

Неодмінним елементом ногайських кочових і стаціонарних поселень були 

мечеті – джамі. В районах осілості мечеті розташовувалися в стаціонарних 

приміщеннях і мали чотирикутну форму. Мінарети були відсутніми. Під час 

сезонних переміщень мечеті розміщувалися  у кибитках.  

Напередодні російського завоювання Північного Причорномор’я та 

інтеграції даного регіону в єдиний етнокультурний простір України, ногайці 

мали своєрідний культурний, соціально-політичний та економічний устрій. 
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Його самобутні та відносно розвинуті форми несумісні з думкою про те, що 

Північне Причорномор’я становило пустелю, “Дике Поле”. 

Висновки: Північне Причорномор’я не було пустелею, а  мало власні 

культурні традиції та місцеві соціально-політичні утворення. 

Прилаштовуючись до змін економічної кон’юнктури чорноморського регіону, 

традиційна структура ногайського суспільства виявила високу спроможність до 

адаптації та самоорганізації в умовах відсутності власних інститутів. 
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Анотація: Стаття містить інформацію про історію розвитку єдиного на 

Чигиринщині вищого навчального закладу І рівня акредитації – Чигиринського 

економіко-правового коледжу. 

Чигиринський економіко-правовий коледж, ювілей, молодший спеціаліст, 

спеціальності. 

Саме стільки живе, працює, долає труднощі, дає можливість розкрити свій 

творчий потенціал, випускає щороку в самостійне життя своїх вихованців і 

чекає від них приємних звісток поважний ювіляр. А історія коледжу бере свій  

початок в далекому 1938 році, коли на околицях Чигирина, в мальовничій 

леваді, в приміщеннях Свято-Троїцького жіночого монастиря була створена 

Чигиринська сільськогосподарська середня школа обліку. І до нині чигиринці 

часто називають цю частину містечка «старий технікум». 

Першим директором технікуму був Чепурний Андрій Семенович, а завучем 

– Компанієць Микола Микитович. Було створено чотири групи по 

спеціальності «Бухгалтер», але першого випуску не відбулось бо розпочалася 

війна.  

Ще тривала Друга світова війна, але вже на визволеній території відновив 

свою роботу навчальний заклад, і викладачі каліграфічними почерками 

виводили імена і прізвища своїх учнів. На сторінках документів тих часів навіть 

залишились чорнильні плями – писали перами. До речі, поряд з 

загальноосвітніми та спеціальними предметами , викладалась в той час і 

каліграфія. Вже в травні 1944 року на перший курс було прийнято 113 

студентів, на другий курс – 14, на третій та четвертий – 88. До кінця 1944 року 

разом навчалось 227 студентів. Директором в той час був М.В. Друзяка. 

Лише в 1973 році навчальний заклад переїхав у новозбудований корпус на 

вулиці Б. Хмельницького (тепер вулиця Замкова) . Зараз Чигиринський коледж 

є відокремленим структурним підрозділом Уманського національного 

університету садівництва, підпорядкований Міністерству освіти і науки 

України. 
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Спочатку наш навчальний заклад випускав молодших спеціалістів по 

бухгалтерському обліку, а з 1965 року – і спеціалістів по плануванню 

сільськогосподарського виробництва. В 1993 році  відкрито відділення по 

спеціальності «Правознавство», і відтоді цей заклад носить назву Чигиринський 

сільськогосподарський технікум. 

Відповідно до наказу №626 Міністерства аграрної політики України від 11 

листопада 2005 року та наказу по технікуму №65 від 12.12.2005 року технікум 

було реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ Чигиринський 

технікум Уманського державного аграрного університету. 

В 2010 році, з присвоєнням звання національного Уманському університету, 

технікум перейменовано у ВСП Чигиринський технікум УНУС, а в 2014 році 

навчальний заклад стає відокремленим структурним підрозділом 

Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС. 

Нині коледж готує молодших спеціалістів по спеціальностях 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 081 

«Право». Навчання проводять висококваліфіковані викладачі вищої, першої  та 

другої категорій, в тому числі один кандидати наук. 

Своє завдання педагогічний колектив вбачає у забезпеченні високого рівня 

професійної, загальнонаукової та загальнокультурної підготовки спеціалістів, 

конкурентноспроможних на ринку праці. 

Сьогодні в коледжі здобувають освіту за денною та заочною формами 

навчання.  

В 2014 році на базі коледжу створено навчально-консультаційний центр 

Уманського національно університету садівництва. Випускники коледжу по 

спеціальності «Бухгалтерський облік» мають можливість продовжувати 

навчання в стінах коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів 

бакалавра та магістра по спеціальності «Облік і аудит». 

Чигиринський економіко-правовий коледж та Університет єврорегіональної 

економіки ім. Альчіде де Гаспері (Варшава, Польща) здійснює спільну 

підготовку юристів, спеціалізованих на праві Європейського союзу. Студенти 
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денної форми навчання, за бажанням, починаючи із ІІ курсу можуть стати 

студентами-заочниками польського університету. Випускники за три роки 

навчання отримають диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Право» 

Чигиринського економіко-правового коледжу та європейський диплом 

бакалавра за напрямом «Урядове право» за спеціальністю «Право 

Європейського Союзу» 

До послуг студентів коледжу - спортивний та тренажерний зали, спортивні 

майданчики. Працюють спортивні гуртки та гуртки художньої самодіяльності. 

Команди студентів коледжу є неодноразовими переможцями та призерами 

міста та району з футболу, волейболу, баскетболу. 

За 80 років коледж підготував близько 19 тисяч фахівців. Серед його 

випускників кандидати наук, працівники органів державного управління, 

керівники великих і малих підприємств. 

Історія  коледжу – це історія Чигиринщини, де кожен клаптик землі 

пишається козацькою славою, це історія кількох поколінь наставників – 

директорів, завучів, викладачів – людей професійних і відданих справі. 

80 років – вік поважний, але кажуть, що душа не старіє. В стінах коледжу це 

відчувається, кожного ранку він наповнюється студентським гамором, 

проростає зернами нових знань, цікавих ідей, творчих пошуків і великих мрій, 

молодіє з новими поколіннями студентських гуртів. 
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ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ і СЬОГОДЕННЯ 

Анотація: Українська національна культура є спільним творінням і 

набутком незліченних поколінь, що проживали на території України. 

Народності хоча і зникали з арени історії, але залишали свої духовні і культурні 
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надбання для наступних поколінь. В статті досліджено матеріальну і духовну 

культуру трипільців, елементи якої збереглися в сучасній культурі українців. 

Ключові слова: трипільці, Трипільська культура, Вікентій Хвойка. 

Abstract: The Ukrainian national culture is the common creation and the 

achievement of many generations, that have been on the territory of Ukraine. 

Although they disappeared from the arena of history, but they left their spiritual and 

cultural achievements for the following generations. The material and spiritual 

culture of Trypillya are researched in this article, which elements are preserved in 

the modern culture of Ukrainians. 

Key words: Trypillya, Trypillya culture, Vikenty Khvoika. 

Україна з давніх-давен є країною, де жили поруч і взаємодіяли різні за 

походженням та способом буття племена і народи, що здійснили вплив на 

культурні і духовні багатства українців. Одними з таких є трипільці. На Україні 

Трипільська культура збереглась у пережитках і залишила по собі виразні 

сліди. Це дало підстави деяким дослідникам поглибити коріння українського 

народу до часів існування цієї культури. Елементи трипільської культури, 

відтворюючись тисячоліттями дійшли і до слов’ян [1, с. 61]. 

Висока культура хліборобів-гончарів проіснувала п'ятнадцять століть. Її 

рештки виявив у 1893 р. київський археолог Вікентій Хвойка. Його вразив 

розкішний мальований посуд, скульптурки хатніх богів, людей і тварин, 

глиняні ґудзики, прясельця-грузила до веретен і відтяжки до ткацьких 

верстатів, жіночі прикраси, ліплені з глини хатинки, дитячі іграшки, маленькі 

лічильні фішки, керамічні форми для виливання з металу всіляких знарядь і 

прикрас та інше [3, с. 105-106]. 

Трипільська культура цікава тим, що зв'язує неоліт Волині та Галичини з 

центральною Європою. Третина жителів сучасної Європи містять у собі 

частинку трипільської крові. Багато племен, предків нинішніх європейців, в 

епоху Трипілля проживали на території України. А пізніше вони переселилися 

на ті землі, на яких проживають нині. Але справжніми нащадками Трипільської 

цивілізації є сучасні етнічні українці. 
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У період свого розквіту між 3500 та 2700 рр. до н. е. трипільці жили 

великими селами по 600-700 чоловік. Родовід вони вели по лінії батька [5]. 

Сім’я як господарська одиниця не була автономною. Тисячами уз сім’я була 

пов’язана з общиною і багато трудомістких робіт виконували разом – усією 

громадою. Община організовувала дорослих на розчистку ділянок від лісу, 

спорудження житл, випас худоби. Взаємодопомога була правилом тодішнього 

співжиття. Люди ділилися тим, що мали, і могли розраховувати на взаємні 

дарунки. Щось схоже спостерігається і в наших сучасних селах. В збережені 

цих первісних за своєю сутністю звичаїв відбивається складність селянського 

життя та залежність його від сил природи [1, с. 64]. 

Трипільці першими збудували на нашій землі глинобитне житло – 

«прародича» сільської української хати. Це були одно- або двоповерхові 

будинки з горищем, дверима, вікнами, піччю, меблями (ліжка, лавки, стільці, 

шафи, скрині, столи), освітленням (каганці). Дах був дво- або чотирисхилим. 

Підлога глиняна – настил із колод, обмазаних глиною. 

Будинки, як ззовні, так і зсередини, усіляко прикрашались кольоровими 

фарбами, з використанням рослинних та тваринних мотивів. Печі та комини 

розмальовувались різнокольоровими узорами, а навколо будинків завжди були 

квітники, де висаджувались волошки, мальви, чорнобривці тощо. До останніх 

часів українські жінки розмальовували хати, комини, печі тощо. У час Трипілля 

було створено тип житла, який був характерною рисою архітектури населення 

лісостепової смуги України у наступні тисячоліття [5]. 

Трипільці, запровадивши рільництво, здійснили перехід від споживаючого 

господарства до виробляючого. Землеробство було багатогалузевим і включало 

навіть городництво, вирощування технічних культур, садів, винограду. Крім 

цього, було розвинуте скотарство та мисливство [4, с. 147]. 

У трипільській культурі дослідниками виділені різні сфери виробничої 

діяльності, зокрема домашні промисли та ремесла. Вони знали техніки обробки 

шкіри, рослинних волокон, каменю, дерева, кісток, пізніше – міді і бронзи. 

Вміли обробляти кремній та виготовляли з нього знаряддя праці [4, с. 148]. 
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Значно було розвинуте і ткацтво. На відміну від північних і північно-

східних сусідів, котрі як одяг використовували шкури тварин, трипільці 

одягалися у чудові домоткані вбрання. Одяг був красивим і різноманітним. 

Жінки носили різної довжини приталені сукні, спідниці, сорочки. Усе це було 

прикрашене вишивкою. Мали кілька видів шкіряного взуття. Використовували 

кілька видів зачісок. Загалом, трипільці були дуже пишно вбрані і зовнішній 

вигляд трипільських жінок нагадував нинішніх українок чи білорусок, 

одягнених у національний одяг. Чоловіки носили полотняні штани, вишиті 

сорочки, підперезані довгим і широким паском, прикрашеним вишивкою. 

Одягали шкіряні чоботи. Серед праукраїнців був звичай голити бороди і носити 

вуса, що пізніше стане традицією. А вояки ще залишали на голеній голові довге 

пасмо волосся – “оселедець”. Така мода багато тисячоліть була візитною 

карткою українських воїнів та знатних людей [2, с. 58-68]. 

Широкого розвитку в трипільців набуло гончарне виробництво. Весь 

керамічний посуд можна поділити на дві групи: кухонна груба кераміка та 

столовий посуд. Кухонний посуд виготовлявся кожною сім’єю в домашніх 

умовах, а «престижний» столовий посуд – в спеціалізованих гончарних 

майстернях певних общин. Глиняний посуд, увійшовши в господарство та 

постійний ужиток, значною мірою покращив приготування їжі, збереження 

припасів, асортимент страв. Гончарний посуд сприяв появі культури кухні та 

столу та навіть особливого сервірування столу. Знахідки десятків різноманітних 

екземплярів посуду майже в кожній хаті трипільських поселень – свідчення 

добробуту давніх землеробів. Окрему групу посуду становить так званий посуд 

культового призначення та антропоморфні й зооморфні статуетки. Вони 

виготовлені дуже майстерно. Вірогідно це була окрема галузь гончарного 

виробництва первісних общин [4 с. 149]. 

Кераміка розписувалась чорною, червоною, білою та жовтою фарбами, 

прикрашалась складним орнаментом, який відображав язичницькі та 

космогонічні погляди трипільців. Зокрема, часто зустрічається зображення 

хреста і знаменитої Сварги, яка у трипільців була священним символом. 
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Символіка доби неоліту дожила до наших днів і ми можемо побачити на 

писанках та у вишивках прадавні знаки, відомі ще трипільцям: розділений на 

чотири частини ромб, „безконечник“, спіраль тощо [5]. 

Отже, трипільці на генетичному і духовному рівні передали нам любов та 

повагу до землі і сільськогосподарської праці. Ми запозичили у трипільців: 

хати, городи, квітники і плетені паркани навколо хат, вбрання і мистецтво 

вишивки, символи, посуд і орнамент на ньому, звичку розмальовувати хати і 

комини, килимарство, різьбу по дереву, пісенні і музичні традиції, народний 

фольклор, вечорниці, свята, писанки, національну кухню. Духовність, щирість, 

доброта, миролюбність, шанобливе ставлення до старших, до матерів, жінок, до 

хліба – це теж від трипільців. 
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Анотація: В статті розглядаються етапи формування та діяльності 

УЦР. А також проводиться аналіз процесу державотворення в період 

Української Центральної Ради.  

Ключові слова: Центральна Рада, універсал, Тимчасовий уряд, політична 

діяльність, Генеральний секретаріат, Раднарком, Брестський мирний договір. 

Annotation: The article deals with the stages of formation and activity of the 

UCR. An analysis of the state-building process during the Ukrainian Central Rada is 

also being conducted. 

Key words: Central Rada, universal, Provisional Government, political activity, 

General Secretariat, Sovnarkom, Brest Peace Treaty. 

Створення Української Центральної Ради відбулося в будинку вчителя 3-4 

березня 1917 року представниками політичних партій та громадських 

організацій. Головою Центральної Ради обрали Михайла Грушевського, який 

на той час ще не повернувся із Сибіру. Центральна Рада почала розбудову 

суверенної Української держави. Загострювалися протиріччя між Центральною 

Радою і Тимчасовим урядом. [1,с.286]  

Центральна Рада в Києві 10 червня 1917 року приймає I Універсал. В якому 

проголошує автономію України. Проголошення I Універсалу означало перехід 

в опозицію до Тимчасового уряду. Тимчасовий Уряд їде на переговори з 

Центральною Радою. Переговори завершилися компромісом, який був 

зафіксований у II Універсалі Центральної Ради, прийнятий 4 липня 1917 року. 

На початку листопада 1917 року влада на всій Україні перейшла до рук 

Центральної Ради. 11 листопада 1917 року був прийнятий III Універсал. [2,с.53] 

В результаті Жовтневого перевороту, який відбувся 7 листопада 1917р. в 

Петербурзі до влади приходять більшовики. 4 грудня 1917 року Раднарком 

Росії надсилає до Центральної Ради «Маніфест до Українського народу з 

ультимативними умовами до Центральної Ради» : 

 Відмовитись від спроб дезорганізувати загальний фронт 

 Допомагати військам більшовиків перехід на південь 

 Припинити роззброєння більшовиків на Україні. 
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Центральна Рада відхилила ультиматум і почалась Перша війна Радянської 

Росії проти України. Після оголошення Росією Україні ультиматуму російський 

уряд почав воєнні дії. Війська Росії захоплювали одне місто за іншим. [ 3,с.18] 

16 січня 1918 року відбувся бій під Крутами. Назустріч російським військам 

вирушив загін, який складався зі студентів – добровольців. Бій продовжувався з 

ранку до самого вечора. Вогнем кулеметів та рушниць студенти і школярі 

відбили кілька більшовицьких атак. Більшість студентів не мала достатньої 

військової підготовки, вони були погано озброєні. До них приєдналося ще 

близько 80 добровольців з підрозділів місцевого Вільного козацтва. Впродовж 

всього дня вони вели бій за станцію проти більшовицького війська, яке 

налічувало понад 3000 осіб. Після запеклого бою, під час заходу сонця, 

українське військо відступило зі станції Крути. 27 студентів та гімназистів 

потрапили до полону і наступного дня були розстріляні. 

Затримавши ворога на чотири дні, юнаки дали змогу укласти Брестський 

мирний договір. Підписання в ніч з 26 на 27 січня 1918 року Брестського 

мирного договору стало переломним етапом у Першій українсько-

більшовицькій війні. [4,с.341] 

Становище Української делегації в Бресті, де проходили мирні переговори, 

ускладнювалося тим, що III Універсал проголосив УНР, але у федерації з 

Росією. Тоді Центральна Рада вирішила прискорити процес становлення 

самостійності України. 

Внаслідок цього Центральна Рада 9 січня 1918 року приймає IV Універсал, 

який проголосив Михайло Грушевський. 

Основні положення IV Універсалу: 

 Проголошення самостійної, вільної, суверенної держави 

 Встановлення мирних стосунків із сусідніми державами  

 Влада УНР належить лише українському народу.  

Завдяки прийняттю IV Універсалу УНР проголошена незалежною 

суверенною державою, завершився процес розвитку українського національно-

визвольного руху та було відкинуто ідеї автономії і федералізму. [5,с.28] 
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Центральна Рада протягом свого існування підняла український народ на 

національно – визвольну боротьбу за відродження державності, а також 

створила суверенну Українську Народну Республіку. Але до втрати 

Центральної Ради привела відсутність політичного досвіду керівників 

Української Центральної Ради, та їх нездатність налагодити систему 

державного управління.  
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вирішення певного аспекту проблеми (як правило – нового в територіальному 

відношенні),ознайомлення молоді з дивовижною природою Криворіжжя. Ця 

тема є актуальною  тому ,що ми молодь  переймаємось за долю міста ,яке 

потерпає від довколишніх змін від рук людей. 

Ключові слова: річки Саксагань, Інгулець, рельєф, каньйон,Модр, 

Югоківські пороги, «Білі камені»  

Abstract: The research work was created first to familiarize with the results of 

scientific research of predecessors (scientific facts, theories, hypotheses, ideas, 

methods, the system of concepts, etc.) in a relatively narrow area of geography; 

secondly, acquisition of own experience in solving a certain aspect of the problem (as 

a rule, new in the territorial sense), familiarizing young people with the wonderful 

nature of Kryvorizhya. This topic is relevant because we are young people taking the 

city's destiny, which is suffering from the immediate changes from the hands of 

people,"White stones" 

Чимало легенд зберігає криворізька земля. Тихий шелест степової ковили 

повідає нам про загадкові стійбища епохи палеоліту, обрані далекими 

пращурами для постійного проживання. Дивовижне сплетіння двох річок, 

Саксагані та Інгульця, по обидва береги обрамлено розкішними кронами дерев. 

Надзвичайна привабливість місцевих краєвидів, історично сформовані 

Микитинський та Кизикерменський шляхи, що проходили повз ці землі, 

сприяли швидкому заселенню місцевості. Долини річок Саксагань та Інгулець 

рясніли різноманітністю оголень гірських порід у вигляді величезних скель, які, 

то приступали до берегів, звисаючи стрімкими карнизами над чистими і 

спокійними водами степових річок, то височіли у вигляді кам'янистих пагорбів. 

Найбільш примітні скелі мали назви - Орлине гніздо, Гарда та інші. Рельєф 

Криворіжжя рівнинний, але розчленований річковими долинами і численними 

балками, ярами. Але все це в минулому ... Сьогодні на Криворіжжі, особливо в 

межах Кривого Рогу переважають не природні, а антропогенні ландшафти - 

величезні кар'єри, провали земної поверхні, штучні насипи гірських порід 

гірничо-збагачувальних комбінатів, високі баштові копри залізорудних шахт,  а 
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також супутні їм транспортні комунікації, житлові масиви і багато іншого. 

Цілинний степ давно розорано, і зараз є сільськогосподарськими угіддями. 

Історіографія наукового дослідження Криворізького залізорудного басейну 

розпочинається з імені академіка Йогана Гюльденштедта (1745-1781 рр.), який 

у 1773 р. відвідав долини річок і описав геологічні особливості цього регіону. 

Однак залізної руди він не виявив. У 1781 р. мандрівник і природодослідник, 

академік Петербурзької академії Василь Федорович Зуєв (1752-1794) під час 

подорожі півднем України відвідав Криворіжжя. У своїй книзі 

«Путешественные заметки Василия Зуева от Санкт-Петербурга до Херсона в 

1781 и 1782 году» він пише про наявність у районі злиття рік Інгулець і 

Саксагань залізної руди, яку він називає «залізним шифером». Це перша у 

науковій літературі згадка про поклади криворізьких залізних руд. Загальні 

запаси залізних руд становлять понад 30 млрд т.. Одним із найбільших у світі є 

Криворізький залізорудний басейн (Кривбас). Промислове освоєння басейну 

почалося в XIX ст. Найбільше значення для господарства мають багаті і 

високоякісні руди — червоні залізняки, які майже не містять шкідливих 

домішок, їх видобувають шахтним способом. 

Дивовижним є і рельєф МОДРу - скелі МОДРу. Історія МОДРу – це 

насамперед поява двох рудників на так званому Кандибінському пласту. Залізні 

руди тут мають значне простягання до 3,5 км. Пласт тягнувся від ріки Інгулець 

аж до Змички. Скелі складаються з двох масивів, які називають Великою і 

Малою Орлинкою. Висота Малої Орлинки становить 10 метрів, яка цікава 

розташованими недалеко древніми печерами і гротами, в яких ще три тисячі 

років тому були скіфи, тисячу років тому слов'яни-уличі, добували залізну 

руду, а в 16-18 століттях тут була скарбниця козаків, укріплена і захищена з 

усіх боків. Велика Орлинка вище - невелика по ширині, порода своєрідна - 

гладкі слизькі поверхні й відколи правильної форми. Тут у районі скель МОДРа 

на поверхню виходять породи залізної руди утворені ще в найдавніші часи. 

Окремі скелі досягають 28-ми метрів у висоту, що робить скелі МОДРа вкрай 

привабливими для альпіністів.  
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Заворожуючим видовищем є рукотворний Криворізький каньйон. З початку 

видобутку залізної руди в 1881 році місто пережило економічний підйом, а його 

населення стрімко збільшувалася. Початок видобутку залізної руди поклав 

Олександр Миколайович  Поль. У ньому з'являється багато поляків, росіян з 

Київської, Курської, Орловської губерній. У всій Європі, не де не має 

рукотворного антропогенного ландшафту, іменованого в народі Криворізький 

Гранд-каньйон . Ніде більше не побачите красиве поєднання природного русла 

річки з горами, що досягають до 200 метрів у висоту, створеними руками 

людини. Самим захоплюючим видовищем можна назвати панорамний вид 

міста з висоти пташиного польоту. За своїм ландшафтам він нагадує гірський 

вид. Ландшафт, де двома відвалами була затиснута річка і створений штучний 

каньйон. Незвичні ландшафти та індустріальні пейзажі, де криштальні озера 

перетинаються з гранітними скелями,все це можна знайти і побачити на 

дивовижному Гранд Каньйоні. Він простягнувся у довжину більш ніж на 3 км, а 

його глибина досягає майже 400 м! Довжина річки 549 кілометрів. На річці 

існує каскад ІНГУЛЕЦЬКИХ водосховищ, який включає в себе Войнівське , 

Іскрівська, Карачуновське водосховища. Крім того, є гребля ГЕС. Справа в 

тому що вздовж річки розташовані залізорудні родовища трьох ГЗК - 

Новокриворізького, Південного та Інгулецького, запаси яких обчислюються 

мільярдами тонн. Якщо повернути на правий берег , можна побачити ,що там 

знаходяться три пороги ,які мають назву "Югоковські пороги"- це незвичайне 

явище, тому що ріка Інгулець являється рівнинною рікою,і таких перешкод 

природного походження немає.  

Водоспад «Білі Камені» - пам'ятка Дніпропетровщини. Його, як і всі 

Карачунівські водосховища,  наповнюють води найбільшої річки краю  -

Інгулець. Разом з будівництвом Криворізького Металургійного Заводу, було 

створено на річці Інгулець Карачунівське водосховище. І хоча цей водоспад 

утворився не без участі людини, він, безперечно, вважається одним з 

найкрасивіших у всій Україні. Карачунівський водоспад вважається місцевою 

визначною пам'яткою і літніми днями завжди сповнений молоді  
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На криворізькій землі змінювалась не тільки історія , а й сам рельєф. 

Вражають своїми краєвидами дивовижні скелі МОДРу ,рукотворний Гранд-

Каньйон,водоспад «Білі Камені», карьер  «Блакитна лагуна» та багато чого 

іншого . Зараз Криворіжжя – це копри стометрових шахт,велетенські домені, 

конвертори ,прокатні стани, велетенські гірничо-збагачувальні комбінати. Під 

час видобутку дбали і про природу,внаслідок рекультивації земель відвали 

швидко покрились зеленню та перетворилися на справжні,створені руками 

людини - гори. 
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Abstract: The article attempts to write a biography of Jakob Niebuhr, an 

entrepreneur, a german-mennonite who made a significant contribution to the 

economic development of the german-colony of New York (modern Novgorodskoye 

settlement) end of 19 till early 20 centuries. 

Key words: germans, Donbass, Novgorodske , Former German settlements in 

Donetsk  Oblast,  мennonite , relocation, economy, factory. 

      Якоб Герхардович  Нібур – представник третього покоління менонітів-

переселенців зі Східної Пруссії. Нібур був одним з найбільших підприємців 

південного сходу Росії свого часу, знаковою фігурою для смт Новгородського 

(до 1951 р. – Нью-Йорк). Завод сільськогосподарських машин, заснований 

Нібуром, з часом переріс в Новгородський машинобудівний завод ім. Г. 

Петровського, який протягом ста років був містоутворюючим підприємством, 

по праву входив до "золотого фонду Донбасу". У березні 1993 року в Мадриді 

колектив заводу був нагороджений «Великою міжнародною Європейською 

Золотою Аркою» за високу якість продукції, що випускається [7]. У 2006 році 

почалася процедура ліквідації підприємства [7]. І вже в 2012 році від 

історичних будівель заводу не залишилося нічого, всі вони зруйновані, завод 

лежить в руїнах. 

       Дід Якоба Герхардовича  Нібура,  Якоб Нібур (10.08.1766 р. - 27.03.1835 

р.) [1,25] жив в Тігенхофе в західній Пруссії, де йому належав вітряк. Разом з 

іншими переселенцями він в березні 1789 року влаштувався в Кронстале, в 

районі української Хортиці, де мав пекарню і поруч зі нею побудував вітряк. 

Одним з його п'яти синів був Герхард (10.06.1818 р. - 05.04.1856 р.), батько 

Якоба Нібура.  Якоб Г. Нібур народився 20 жовтня 1847 в Кронстале і помер 23 

січня (за деякими даними 28 січня) 1913 року в селі Нью- Йорк [1,26]  

Бахмутського повіту Катеринославської губернії. Якоб Нібур  втратив свого 

батька, Герхарда, в дитинстві, будучи восьмирічним хлопчиком, потрапив до 

Пітера Діка в Нижню Хортицю, де він протягом двох зим відвідував сільську 

школу. Пізніше він переселився до свого дядька Абрахама Нібура в Хортицю і 

працював у нього на млині, який приводився у дію кінської силою. Абрахам 
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Нібур - батько Германа Нібура, засновника компанії «Нибур и Ко», яка на 

початку 20 ст. стала  найбільшим підприємством з тих, що належали менонітам 

в Росії [7]. 

      18 січня 1868 [1,26] Якоб Г. Нібур одружився. Дружина Я. Г. Нібура: 

Хелена Сименс (12 марта 1844, Хортица - 25 октября 1923, Ольгафельд). У 

подружжя было 8 дітей. Після одруження влаштувався працювати на млині в 

Нікополі, однак, незабаром повернувся на Хортицю, де почав працювати у 

Aбрахама Яковлевича Коопа. До речі, цікавий факт: датою створення 

Запорізьського автомобілебудівного заводу (ПАТ «ЗАЗ») прийнято вважати 

1863 рік, коли менноніт Абрахам Якович Кооп відкрив в колонії Шенвізе 

майстерні з виробництва соломорізок і залізних деталей до вітряних млинів. 

Пропрацювавши 11 років у Kопа, Якоб зібрав невелику суму грошей, і в 1881 

році він їде в Oльгафельд. Там жив його брат Пітер. Тут він купує землю і 

будує цех з кузнею, який згодом переріс в машинобудівний завод. Нібур був 

талановитим інженером і винахідником. Він зробив винаходи в галузі 

поліпшення жнив і плугів. Він винайшов гряділь плуга, що дозволило 

регулювати глибину оранки. Пізніше плуг був вдосконалений і оснащений 

підйомним механізмом. Він також виготовив безліч інших машин, у тому числі 

і для фрезерування (матеріалообробки).  

     Його сини, Якоб, Пітер та Герхард , були його помічниками . У 1893 році 

Я. Г. Нібур відправив свого старшого  сина, Якоба, на навчання до Німеччини 

до Technikum (Університет прикладних наук) [1, c. 29] в Мітвеіді, Саксонія. 

Після закінчення навчання Якоб став ведучим помічником  батька у його 

винаходах, він здійснював розрахунки та креслення. У 1898 р. Якоб з його 

синами Пітером і Герхардом переїжджає з Ольгафельда в Нью-Йорк, де у 1894 

році  Яків Нибур разом зі своїм партнером Герхардом Ремпелем заснував ще 

один завод, завод сільгосптехніки.  У 1900-х роках Якоб Г. Нібур зробив 

винахід з вдосконалення  косарки. Ця так звана сталева карусельна машина 

спричинила повний переворот в виробництві косарки. Авраам Кооп просив 

дозволу  на виробництво цих типів косарки, і він виготовляв десять тисяч цих 
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косильних агрегатів на рік. Нібур винайшов і побудував сівалку з падаючими 

насінними трубами (також називається "свердла").  До Першої світової війни 

він випускав 4500 таких плугів щороку. Завод випускав плуги, жатки, букери, 

сівалки, обладнання для маслобійних заводів. Підприємство розвивалось. 

Почалося виробництво махових коліс для парових машин, підйомних кранів, 

токарних верстатів, вагонеток для шахт, вантажних вагонів, гідравлічних 

масляних пресів, гасових машин, молотарок. Продукція заводу була удостоєна 

13 золотих і срібних медалей на 10 виставках в Росії [4]. Прибуток, отриманий 

в результаті діяльності раніше заснованих підприємств, Нібури вкладали в 

розвиток виробництва. «Гроші повинні працювати » - таким було кредо Нібурів 

- підприємців. Нібур залишив своїм синам три завода сільськогосподарського 

машинобудування. На додаток до трьох фабрик,  Нібури володіли двома 

млинами, один у Ольгафельді та інший в Єленівці. Щороку вони випускали 20 

000 великих сільськогосподарських машин. У 1912 р. іх майно було оцінено в 

1,5 млн. золотих рублів. 

       Життя менонітів-підприємців найчастіше було пов'язане з їх громадою. 

Грошові суми, які надходили на потреби "громади рівних" через підприємців, 

надавали можливість отримувати необхідну медичну допомогу і навчати дітей. 

В Нью-Йорку Нібури заснували школу для дітей робочих [3, c.43]. На заводі  у 

Нью-Йорку працювали 350 чоловік,  щорічне виробництво складало 450 000 

рублів [6], одне з найбільших серед менонітів у Росії. Якоб Нібур помер в 1913 

році в Нью-Йорку (за спогадами його сина, Якоба), але ми так і не змогли 

отримати хоч якусь інформацію про те, де він похований. 
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      Наприкінці XIX ст. соціальна допомога навчальним закладам в Росії 

відрізнялася різноманіттям форм та рівнів. В містах суспільним піклуванням 

займалися благодійні організації та приватні особи. 

      Меценатство — добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у 

матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги.          

Назва походить від прізвища римлянина Мецената (Мекенат), який був 

покровителем мистецтв за імператора Августа і другом Горація та інших поетів. 

    Особливістю благодійності з останньої третини XIX ст. було існування як 

індивідуальних так і колективних форм соціальної підтримки спрямованої на 

суспільний загал. Для цього купці навіть об’єднувалися в товариства. Це 

надавало можливість соціально-орієнтованому торгово-підприємницькому 

прошарку міст отримати громадське визнання, зростання престижу. Таким 

чином купецтво брало на себе функції державної опіки з метою посилення 

своїх позицій у суспільстві. 

    Представники підприємницької еліти, ініціюючи та здійснюючи 

благодійні заходи , були зацікавлені в отриманні символічного капіталу, за 

рахунок якого, враховуючи недостатнє державне фінансування освіти та 

культури, можна було засвідчити свою активну громадську позицію. Саме 

завдяки отриманню шляхом активної благодійної діяльності цього 

символічного, емоційного, соціального капіталу купецтво інтегрувалося в 

суспільне життя міста й у суспільний устрій держави. Іменні пожертви, 

заснування власного благодійного закладу, членство в доброчинних 

товариствах були зразками символічної комунікації та соціальної взаємодії між 

купецтвом і державою, визнання, підвищення авторитету, власного імені та 

родини, важливим інструментом впливу на оточуючих, увічнення власного 

імені. Зростання кількості благодійних ініціатив спостерігалося наприкінці XIX 

– на початку XX ст., у період бурхливого розвитку капіталізму й поглиблення  

соціальних суперечностей, коли купецька доброчинність набула значних 

розмірів, а її вплив був відчутний у багатьох сферах життя й повітового міста 

Маріуполя. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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    Місцеве купецтво активно підтримувало освітні заклади надаючи 

фінансову допомогу викладачам, опікувалося незаможними учнями і 

студентами. 

     Так в Маріуполі, наприкінці XIX – на початку XX ст. діяла низка 

благодійних установ які традиційно з’являлися слідом за відкриттям 

навчальних закладів. Це були такі товариства як : «Общество попечения о 

недостаточных воспитанниках Мариупольской мужской Александровской 

гимназии», «Мариупольское отделение Екатеринославского общества 

попичения о детях» та інші. 

    На початку XX ст. таких товариств в місті налічувалося п’ять , 

засновниками яких були представники місцевого купецтва. «Общество пособия 

нуждающимся воспитанницам Мариупольской женской гимназии» (голова -  

Д.О. Хараджаєв, секретар – А. Ф. Пастернаков), «Общество пособия 

нуждающимся воспитанникам  Мариупольского реального училища» ( голова – 

М.С. Караманов, заступник голови – Є .П. Кефлі, секретар- Є.Ф. Калогномос). 

«Общество пособия нуждающимся воспитанникам Мариупольской 

Александровской  мужской гимназии»( голова- Д.О. Хараджаєв, секретар – О. 

М. Трегубов), «Общество пособия нуждающимся воспитанницам 

Мариупольской женской гимназии В.С. Остославской». 

     Незмінна складова в житті купецтва Маріуполя - участь у благодійній, 

піклувальної діяльності. Купці Ісай Матецкий, Аврам Трегубов, Дмитро Пілічев 

брали участь в роботі Маріупольського відділення піклування про в'язниці. 

Ісидор Гофф і Ісай Матецкий входили до складу Товариства допомоги бідним. 

Яків Сапальскій, Абрам Гурович, Ізраїль Горєлов, Григорій Рисс були членами 

правління Товариства допомоги бідним євреям. 

      Купці робили значні пожертвування місту, навчальним та лікувальним 

закладам. Іван Найдьонов, виходець із селян, побудував нову дерев'яну будівлю 

для початкового училища на Слобідці і подарував його місту. Стефан Горбачов 

відкрив приватну бібліотеку. 
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Широко була поширена така форма благодійності, як піклування над 

навчальними закладами. За останні 30 років піклувальником  Маріупольської 

чоловічою гімназією був Давид Хараджаєв, Іван Найдьонов був попечителем 

початкового училища на Слобідці, Іван Гофф - жіночого училища, Микола 

Караманов - реального училища. Опікуни надавали фінансову допомогу 

закладам і учням з бідних сімей. До піклувальників зараховувалися і 

чиновники, яким за це присвоювалися високі чини і нагороди. 

  У дореволюційному Маріуполі жила знаменита династія купців 

Хараджаєвих. Її засновник Давид Антонович Хараджаєв був купцем з греків 

Приазов'я. Його син Олександр Хараджаєв організував в Маріуполі експортну 

контору, яка продавала хліб за кордон. Під його прапором ходив цілий 

приватний торговий флот. Він же став власником однієї з шахт в 

Слов'яносербському повіті Катеринославської губернії (нині Луганська 

область). За рівнем доходів  був зарахований в купці першої гільдії. В 1860-64 

перебував на посаді міського голови Маріуполя.  

 Олександр Хараджаєв був великим філантропом, брав участь у відкритті 

навчальних закладів вмісті , став спадковим почесним громадянином 

Маріуполя, розвивав експортний бізнес батька, розширивши операції із 

закупівлі на сусідні повіти, ставши найбільшим хліботорговця Приазов'я. 

Олександр Хараджаев побудував новий маріупольський порт, нові склади і 

провів телефон в порту. У 1910 його обрали головою біржового комітету 

Маріуполя.  Хараджаєв відігравав велику роль у місцевому самоврядуванні 

міста, був гласним міської думи, повітового маріупольського і губернського 

катеринославського земських зборів, його обирали почесним мировим суддею,  

був головою Товариства допомоги бідним, Товариства порятунку на водах, 

членом правління Товариства тверезості. На пожертви Хараджаєвих була 

побудована міська лікарня і протитуберкульозний санаторій. Особливою 

опікою меценатів Хараджаєвих користувалася Маріупольська чоловіча 

гімназія, вони заснували стипендії для малозабезпечених учнів, збудована 

церква при гімназії. Давид Хараджаєв 30 років був попечителем гімназії, 
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заслужив чин дійсного статського радника, був нагороджений російськими і 

грецькими орденами за внесок в зміцнення зв'язків двох країн, був віце-

консулом Греції в Маріуполі.   

Крім участі в благодійних товариствах міська влада та представники 

великого маріупольського купецтва були засновниками численних стипендій 

для обдарованих учнів. Так, наприклад, в 1905 р. з нагоди 25-річчя громадської 

діяльності Д.О. Хараджаєва було прийнято рішення «заснувати з міських 

коштів п’ять стипендій імені Д.О. Хараджаєва: три стипендії у розмірі 150руб. 

Для маріупольських жіночої та чоловічої гімназій та механіка-технічного 

училища, і дві стипендії при маріупольському міському чотирикласному 

училищі у розмірі 50 руб». 

Д.О. Хараджаєв також виплачував дві стипендії учням, заробітну плату 

вчителям Олександріївської чоловічої гімназії, побудував на свої кошти 

гімназичну церкву, фінансував публікацію щорічних звітів гімназії. В пам’ять 

про своїх батьків заснувала стипендію імені Катерини та Івана Чебаненко матір 

Д.О. Хараджаєва Софія Іванівна.  За багаторічну службу Давид Хараджаєв 

пройшов всі щаблі чиновницької кар'єри і в 1915 р став дійсним статським 

радником (генералом). Він був нагороджений орденами Володимира 4-го 

ступеня, Анни 2-го і 3-го ступенів, Станіслава 2-го ступеня. Іван Гофф 

удостоєний срібної шийної медалі на Володимирській стрічці. 

У роки І-ї світової війни Хараджаєв був головою маріупольського комітету 

Червоного Хреста, який чинив допомогу пораненим солдатам. Революція 1917 

похитнула бізнес Хараджаєва, він виявився в таборі прихильників встановлення 

твердої консервативної влади, в 1918, після приходу до влади гетьмана 

Скоропадського, Хараджаєв був призначений повітовим старостою 

Маріупольського повіту. Весной 1919 Давид Хараджаєв разом з родиною 

емігрував до Греції, його власність була конфіскована більшовиками (в одному 

з його особняків розташувався комітет партії, зруйнований в роки ІІ-ї світової 

війни). 
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 У економічному житті Маріуполя кінця XIX - початку XX ст. було немало 

яскравих і талановитих підприємців, які за масштабами своєї діяльності 

виходили далеко за межі рідного міста і виводили свій бізнес не лише на 

всеросійський, але і на міжнародний рівень. Одним з таких підприємців-

меценатів був Петро Петрович Регір, який за два десятиліття своїми силами без 

державних субсидій створив одну з найбільших судноплавних компаній в 

Російській імперії, що до початку XX ст. п'яте місце серед російських 

пароплавств за тоннажем суден(14 суден). 

 П.П. Регір був не лише успішним підприємцем. Незважаючи, на свою 

зайнятість, він брав активну участь в різних сферах громадського життя 

Маріуполя: був членом портового присутствія, а також був директором 

Повітового відділення Губернського тюремного комітету. 

Передчуваючи революцію, увесь свій статок Регіри у 1917 р. перевели за 

кордон, діти - син Петро і дочка Марія - емігрували. За деякими відомостями, 

П.П. Регір-старший залишився у Маріуполі. Останні відомості про нього 

датуються лютим 1919 р. В народі ходила легенда, що він помер від голоду. У 

1919 р. П. Регір-молодший переніс діяльність компанії до Лондона, де 

пароплавство було зареєстровано під назвою "Регір шиппінг компані". 

 Таким чином, родина маріупольських судновласників Регірів в останній 

чверті XIX - на початку XX ст. відігравала помітну роль у розвитку торгового 

пароплавства не лише у масштабах Маріуполя, а й у масштабах всієї Російської 

імперії. Але, нажаль, історія цієї родини та її діяльність поки що так і не стали 

предметом ґрунтовного наукового дослідження. Рідне місто П.П. Регіра також 

не виявляє пошани до пам'яті свого видатного земляка: його ім'я майже ніде не 

згадується, крім поодиноких статей у місцевій періодиці, а чудовий 

багатоповерховий будинок по вулиці Італійській 13, що належав родині Регірів, 

перетворився на руїни. 

Отже, представники торгово-промислової верстви Маріуполя прагнули 

засвоїти європейський облік життя, займалися доброчинністю, що вело до 
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вироблення нової системи соціокультурний цінностей у міському купецькому 

середовищі. 
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містить вимогу конкретних дій, які стосуються тієї чи іншої сторони 

діяльності. 

 Але всі вони так чи інакше базуються на загальному обов’язку держави, 

юридичних і фізичних осіб щодо збереження і покращення довкілля. 

Ключові слова: безпечне довкілля, екологічна інформація, право на 

відшкодування шкоди, здоров’я людини, природоохоронні заходи. 

Abstract: Outlining the position of general problems implementing citizens' 

environmental rights. Each subjective environmental law expresses the specific 

actions relating to one or the other activity. But all of them somehow based on the 

general obligation of the state, businesses and individuals to conserve and improve 

the environment. 

Keywords: safe environment, environmental information , the right to 

compensation ,  human health, environmental protection measures. 

Базовим у системі екологічних прав є право на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля. Це право означає, можливість проживати в такому 

навколишньому природному середовищі, що не спричиняє шкоди здоров'ю, 

можливість користуватись природними благами (дихати чистим повітрям, пити 

чисту воду ). 

Слід зауважити, що наше законодавство застосовує термін «безпечне 

довкілля», в якому передбачено право на сприятливе навколишнє середовище. 

Визначення змісту поняття «безпечне» має суттєве значення для реалізації і 

захисту цього права. 

Стосовно довкілля безпечним є такий його стан, який не впливає негативно 

на здоров’я людини і процеси функціонування живих організмів, в якому 

наявні хімічні, фізичні, біологічні та інші елементи, не порушують природного 

балансу зв’язку людини і довкілля, не перевищують встановлені 

законодавством норми безпеки. Право на безпечне навколишнє природне 

середовище характеризується як інтегрована правова категорія, що синтезує в 

своїй основі ряд галузевих прав: а) право на стабільну екологічну обстановку; 

б) право на екологічне благополуччя; в) право на якісне, сприятливе, здорове 
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навколишнє природне середовище; г) право на використання корисних 

властивостей природи для задоволення необхідних фізіологічних і духовних 

потреб. Але всі ці характеристики є оціночними і потребують конкретизації і 

визначення. 

На практиці для забезпечення цього права важливо виробити чіткі критерії, 

на основі яких можна було б визначити безпечність довкілля. Основні вимоги 

до якості довкілля зафіксовані в екологічних стандартах і нормативах. Сьогодні 

в Україні базовими критеріями є нормативи екологічної безпеки (нормативи 

гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому 

природному середовищі, гранично допустимі рівні шкідливих фізичних та 

біологічних впливів на нього). Перевищення цих нормативів і є порушенням 

права на безпечне довкілля. 

Однак, звичайно, практика не завжди вписується в логічні схеми. Як бути, 

коли підприємствами не перевищуються ліміти викидів шкідливих речовин, 

але через різноманітні хімічні і фізичні ефекти їх поєднання призводить до 

заподіяння шкоди людині? Крім того, екологічні нормативи не повністю 

задовольняють вимоги практики. Велика кількість хімічних речовин 

опиняється поза правовим регулюванням. Існуюча практика визначення 

нормативів для різних природних об’єктів окремо не враховує комплексну дію 

шкідливих речовин, які виходять з різних об’єктів, їх поєднання і утворення 

нових шкідливих сполук тощо. Значною проблемою нормування є необхідність 

відповідності нормативів не лише потребам забезпечення здоров’я людини,а й 

врахування ступеня негативного впливу на тваринний і рослинний світ. 

Розробка екологічних нормативів - справа біологів, фізиків, хіміків, екологів та 

інших спеціалістів. Звичайно, це досить тривалий і складний процес, який 

вимагає великого обсягу наукових даних і практичних затрат, але це єдиний 

шлях визначення меж дозволеної поведінки по відношенню до природи. 

Особливу роль у реалізації права на безпечне довкілля відіграє право на 

екологічну інформацію. Основними джерелами такої інформації є дані 

моніторингу довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані 
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бази даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими на те 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями, окремими посадовими особами. У випадку відмови у наданні 

інформації, наданні неповної, перекрученої інформації громадяни можуть 

звернутись у суд по захист свого порушеного права, зобов’язувати в 

примусовому порядку надати інформацію, притягнути через суд до 

кримінальної чи адміністративної відповідальності. Проблема є в тому, що весь 

цей процес вимагає певних фінансових затрат, певного періоду часу, збору 

великої кількості документації, тоді як шкідливий вплив на здоров’я чи життя 

людини може бути миттєвий і незворотний. 

Право на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне 

довкілля, є одне з найважливіших способів захисту права на безпечне довкілля. 

Загальним нормативним актом, що регулює відносини, які виникають у зв’язку 

із заподіянням шкоди, є Цивільний кодекс України та низка інших 

нормативних актів. На жаль, Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» містить лише кілька загальних норм, які регулюють 

питання відшкодування екологічної шкоди. Стаття 69 Закону, яка називається 

« Особливості застосування цивільної відповідальності», фактично говорить 

лише про те, що екологічна шкода підлягає компенсації, як правило, в повному 

обсязі і що особи, яким завдано шкоду мають право на відшкодування 

неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення здоров’я, 

відтворення нормального стану природних ресурсів. Більш детальні норми 

щодо відшкодування такої шкоди - відсутні. 

Чинне законодавство не дає визначення шкоди здоров’ю громадян, 

викликаної негативним впливом на навколишнє природне середовище. Для 

того, щоб відрізняти шкоду, заподіяну здоров’ю людей, від шкоди, що 

завдається довкіллю, природним об’єктам, тобто в прямому розумінні 

«екологічної», в науковій літературі її називають «екогенною» або 

«антропогенною» шкодою. Екогенна шкода виражається у смерті, хворобі, 

іншому розладі здоров’я, негативних змінах у генетичній програмі людини. 
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Що стосується розміру і складу екогенної шкоди, то, на жаль, наше 

законодавство не містить жодних вказівок щодо цього. Своєрідність екогенної 

шкоди, що проявляється у високій латентності, віддаленості наслідків як у часі, 

так і в просторі, спричиняє проблеми у визначенні об’єму та оцінці немайнової 

шкоди. В майбутньому необхідно врегулювати відшкодування майнової та 

немайнової шкоди в цих випадках. 

Найбільш складним для практики є встановлення причинного зв’язку як 

необхідної умови для відшкодування шкоди. Він виражає зв'язок протиправної 

поведінки і шкоди, що настала, при якому протиправність є причиною, а шкода 

- наслідком. Заподіювач несе відповідальність тільки за ту шкоду, яка є 

наслідком його поведінки. Нерідко зв'язок поведінки з результатом є не 

безпосереднім, а опосередковується діями тих чи інших джерел, природними 

силами, сукупний результат важко розділити в залежності від причин його 

настання. Наприклад, в літературі зазначається, що навіть в умовах сильного 

забруднення довкілля наявні концентрації хімічних речовин у повітрі, воді. їжі 

не можуть одразу викликати паталогічних змін в організмі, для цього потрібен 

час ( 2-4 роки), протягом якого відбувається зниження захисних сил. 

Проблемою для реалізації права на відшкодування шкоди є також 

встановлення причинного зв’язку між пошкодженням здоров’я, забрудненням і 

діяльністю забруднювачів - підприємств, установ, організацій, громадян. На 

практиці найбільш реальним є встановлення причинного зв’язку між фактом 

заподіяння шкоди і специфічними хворобами, дослідження біологічного 

механізму яких засвідчили спричинення їх певними негативними факторами 

впливу. 

Гарантії реалізації прав на безпечне для життя і здоров’я людини довкілля 

передбачає систему конкретних заходів, багато з яких вже відображені в 

законодавстві і на практиці. Проте деякі з них ще законодавчо не врегульовані. 

Центральна проблема, пов’язана із забезпеченням охорони довкілля - 

фінансування. Природоохоронні заходи потребують величезних матеріальних 

затрат. Дуже позитивним є закріплення в Законі України «Про охорону 
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навколишнього природного середовища» економічного механізму охорони 

природи, який теж спрямований на забезпечення екологічних прав, щоправда 

він досить повільно вводиться в дію, саме у сфері фінансових, податкових 

відносин. 
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Facebook (Internet) Addiction Disorder – так закордонні психологи 

називають проблему ХХІ століття.  На соціальні мережі вже припадає 

28% часу, проведеного в Інтернеті, а користувачі віком від 15 до 19 років 

витрачають приблизно три години щодня у Facebook, Twitter, Instagram. І, що 

найтривожніше, приблизно 70% часу використання Інтернету жодним чином не 

пов’язані з роботою. 

Дві третини респондентів заявили, що спілкуються в Інтернеті щодня, 

половина опитуваних зазначила, що відвідують соціальні мережі щоденно. 

Чверть підлітків щодня використовує принаймні два різних типи соціальних 

медіа. Науковці Чиказького університету дійшли висновку, що залежність від 

соціальних мереж може бути сильнішою, ніж пристрасть до цигарок і 

алкоголю. Досліджуємо  причини. 

Сьогодні потреба в соціалізації дещо трансформується: замість традиційних 

комунікацій люди віддають перевагу соціальним мережам. Публікація світлин, 

відгуки від інших користувачів (наприклад, лайки) створюють відчуття того, 

що все добре, викликають позитивні емоції. Це все спричинено природнім 

бажанням проявити себе та бути значущим у соціумі. Нам потрібна платформа 

для самовираження, і соціальні мережі ідеально виконують цю функцію. 

Крім того, соціальні мережі допомагають знайти друзів. Відповідно 

до опитування, з 1000 підлітків 50% відповіли, що соціальні мережі допомогли 

налагодити дружні стосунки з іншими, рівно половина зазначила, що соціальне 

життя online дозволяє бути більш відкритим до спілкування та знайомств. Але, 

нажаль, соцмережі можуть нести виклики життю. 

"Групи смерті" – це спільноти, зосереджені переважно у мережі Вконтакте, 

розраховані на підлітків. Починається все з того, що їхні адміністратори дають 

учасникам груп травматичні "завдання" – наприклад, свідомо порізати собі 

руки лезом, відзнявши усе це на відео. Кінцевою метою "гри" є доведення 

дитини до самогубства, яке вона також повинна зафіксувати на камеру Вперше 

про "групи смерті" на кшталт спільнот Синий кит, Тихий дом, Разбуди меня в 

4:20 заговорили ще у травні минулого року в Росії.  
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Правова сторона 

 У багатьох державах доведення до самогубства карається законом. В 

українському законодавстві це питання розглядається в ст. 120 Кримінального 

кодексу України: 

1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є 

наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних 

дій або систематичного приниження її людської гідності, — карається 

обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий 

строк. 

2. Те саме діяння, вчинене 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. 

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно 

було вчинене щодо неповнолітнього, — карається позбавленням волі на строк 

від семи до десяти років
[188]

. 

На законодавчому рівні в жодній країні світу не закріплене право людини на 

позбавлення себе життя, щоправда декілька таких випадків мали місце в історії. 

Як уберегти дітей 

У поліції опублікували список назв можливих груп смерті в соціальних 

мережах: "Кити пливуть нагору", "Розбуди мене о 04:20", f57, f58, "Тихий дім", 

"Рина", "Няпока", "Море китів", "50 днів до мого...". 

Також мають насторожити такі хештеги, як #домкитов, #морекитов, 

#млечныйпуть, #150звезд, #ff33, #d28, #хочувигру, #бегиилиумри, і записи в 

акаунті соцмереж цифри 50 і менше, а також зображення китів, особливо 

летючих, метеликів і єдинорогів.  Варто також звернути увагу на використання 

в спілкуванні з друзями фраз: "Розбуди мене о 04:20" і "Я в грі". 

Окрім того, кіберполіція опублікувала  рекомендації для батьків:  

- перевіряти шкірні покриви - і якщо на них є неприродні пошкодження, 

постаратися з'ясувати причину їх появи; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-188
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- перевірити, якими пабліками гуляє дитина; 

- звернути увагу на коло спілкування; 

- зайняти вільний час дитини спортивними чи творчими секціями; 

- обов'язково контролювати фото і відео в гаджетах.  

Зазначимо, що найважливішими для кожної дитини є увага батьків і їхня 

турбота. Необхідно якнайчастіше проговорювати з дитиною її проблеми і 

ділитися думками. 

Будьте уважними Не попускайте повз увагу таких тривожних моментів, як 

зміна поведінки дитини, раптова замкнутість, пошкодження і порізи на її тілі, 

реєстрація у групах із тривожним контентом і тим більше з відкритими 

суїцидальними закликами, публікація на сторінці у соцмережах песимістичних 

записів. 

 Не залякуйте «Проблема у тому, що деякі батьки неправильно реагують на 

цю ситуацію. Вони обирають для себе модель поведінки «не дай Боже я тільки 

взнаю». Відповідно це спонукає дітей ще більше зацікавитися такими групами. 

Адже заборонений плід солодкий, і відбувається зворотна реакція. Потрібно 

підходити до розмови по дружньому.  

Зробіть життя дитини цікавим Часто підлітки негативними речами просто 

заповнюють порожнечу, тому потрібно максимально наповнювати їхній час 

корисними речами. Участь у спортивних та інших гуртках допоможе студентам 

зайняти своє дозвілля і зробити його цікавим. Тому важливим завданням, яке 

стоїть сьогодні перед освітянами є те, щоб збільшувати кількість годин 

гурткової роботи і проводити активнішу виховну роботу. 
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Анотація: У статті розкривається зміст морально-світоглядного вчення 
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Актуальність теми  визначається   підготовкою  до відзначення 300-

літнього ювілею великого українського мудреця, культурно-освітнього 

подвижника, необхідністю долучення до  морально-світоглядного  суспільного 

руху  сковородинства та популяризацією морально-світоглядних принципів 

Г.С.Сковороди.  

Дослідження спадщини українського філософа, і давні, і сучасні, надають 

багато можливостей засвоїти рецепти щастя від видатного любомудра. 

Український гуманіст вважав науку про людину   та  її щастя головною і 

вищою з усіх наук.  

"Ти хочеш бути щасливим? Не шукай щастя за морем, не проси його в 

людини, не подорожуй планетами, не змагайся палацами, не повзай земною 

кулею,  ... За золото можеш придбати село, … а щастя, як річ необхідна з 

необхідного, завжди і всюди дається даром». [5, с.333] 

«Повітря і сонце завжди з тобою, завжди і безкоштовно, а все, що біжить від 

тебе геть, знай, – це чуже, і не вважай його своїм, все те дивне і не треба…» [6, 
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с.128]     Щастя, – вважає філософ, – може мати кожна людина, бо «воно скрізь і 

завжди з нами: як риба у воді, так і ми в ньому, і воно біля нас шукає нас 

самих». [10, с.128] Так, його всі прагнуть та не всі його правильно розуміють. 

Більшість людей шукають щастя в багатстві. Сковорода зневажав багатство, 

вважав, що від надмірності все зло на землі: заздрість, агресивність, злодійство, 

вбивства, війни, навіть загибель імперій. «Багатьох людей багатство пожерло, 

наче повінь всесвітнього потопу…» [10, с.209] 

Сковорода зневажав і славу, і владолюбство. Недарма відмовився від усіх 

спокус чинами, офіційним статусом вченого, навіть професорство двічі втрачав, 

бо для цього треба було дотримуватися офіційних правил і канонів. Зате він 

отримав більше: лише способом свого життя навчав інших. І став Великим 

Учителем для своїх сучасників і майбутніх поколінь. І пізнання самого себе 

Сковорода здійснював все своє життя. Тому, мабуть, і прагнув самотності, бо 

найвище щастя для нього – досягнення глибин власної душі. Він не прагнув 

самоізоляції, він прагнув самовдосконалення.  

Тінь щастя людини не в палацах, ґрунтах, грошах, а у спокої серця. Спокій 

серця, злагода, мир можливі лише тоді, коли людина звільняється від 

“ескадронів чортів” і єднається з Богом. [10, с.58] 

Споріднена праця і мир у душі 

За Сковородою, людина щаслива тоді, коли виконує «споріднену працю» – 

ту, яка їй подобається і приносить користь суспільству. Така людина завжди 

матиме гармонію і мир у душі.  

Ця формула надважлива: пізнати своє покликання згідно зі своєю 

природою. Робити те, що тобі подобається. Не важливий твій статус. А 

важливо, як ти себе почуваєш, виконуючи певну роботу. Це філософ називав 

«спорідненою працею». 

 «Хто спотворює і знищує будь-яку справу? Неспорідненість! Хто 

умертвляє Науки й мистецтво? Неспорідненість! Хто збезчестив священицький 

і чернецький чини? Неспорідненість! Вона всякій посаді – внутрішня отрута і 

вбивця». [8, с.320]  



713 
 

Щастя улюбленої справи мудрець  визначає формулою «Рівна нерівність. 

Перед Богом усі професії рівні. Не треба порівнювати себе з кимось іншим. Бог 

– як фонтан. А кожний з нас – це посудина. Посудина різної величини. І Бог 

щедро заповнює всі посудини.  І щастя – це те, що в нас всередині. А не те, що 

мають інші. Інші можуть лише допомогти себе зрозуміти і знайти себе. 

«Щасливий той, хто має мир у душі та споріднену працю».  

«…Найнижча посада буває людині причиною щастя, коли до неї є природній 

нахил». [10, с.141] 

Г.С.Сковорода визначає саму суть "чесного життя" і "чистої совісті". Ця 

суть розкривається через трудову діяльність людини. У філософа не всяка 

праця веде до чесного життя і чистої совісті й щастя. У нього праця - це не 

обов'язок,  не примушення (як частина суспільства вважає сьогодні), а, навпаки, 

вільний вибір людини. Процес праці розглядається як насолода і відчуття щастя 

навіть незалежно від його результатів.  

Свобода внутрішня і зовнішня 

Ще одна умова щастя за Сковородою – свобода. Він «шанував свободу як 

найвищу цінність людського життя, тлумачив свободу як характерний для 

мудрого чоловіка душевний спокій…» [4, с.115]  За Сковородою, внутрішня, 

істинна людина є вільною. І вона прямує до Бога. У своєму житті він не 

дозволив жодного разу нікому посягнути на свою свободу. «Світ ловив його, 

але не впіймав». Пов’язував «сродну працю» зі свободою: людина стає духовно 

вільною, коли займається тим, що любить і до чого має здібності. 

Гармонійність людини і справи, якою вона займається, дарують їй особисту 

свободу.  

Однією зі складових людського щастя, за Сковородою, є проходження того 

шляху, який  уготований людині небом. Зрозуміти, що це за шлях, дуже легко. 

Тому що все, що людині потрібно в житті, дається легко, а все непотрібне - 

важко. 

Комусь життя цього філософа здається занадто далеким від сучасності. 

Адже нам так часто доводиться робити не те, що ми насправді хочемо: заради 
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своєї сім'ї, щоб вижити, досягти благополуччя. Але людині не так вже й багато 

потрібно для щастя. Сонце і небо дається даром! Ганяючись за примарним 

матеріальним щастям, ми порушуємо божественний закон, який полягає в тому, 

що всім на світі управляє любов. Не вміючи знаходити в собі Бога, ми не 

слухаємо і не чуємо свого серця. Професор Л.Ушкалов налічив у всій творчості 

Григорія Савича, «серцелюба», аж 1146 вживань слова «серце» в різних формах  

[11, с.320]. 

Своїм життям і вченням Великий Учитель вказує людям шлях до 

справжнього щастя. Його філософія щастя проста й геніальна.  Справжнє щастя 

знаходиться не зовні, а в нас самих: щастя - в серці, серце - в любові, а любов – 

у законі вічного.  

 "Все проходить, тільки любов залишається після всього. Все пройде, але 

не Бог, не любов", – писав Сковорода. Саме ці слова  видатного гуманіста 

зацитував 2001 року Папа Римський  Іван Павло ІІ, перебуваючи в Україні.  

Отже, внесок Григорія Сковороди в учення про людину та її щастя 

неоціненний. І досі українці та світова громада можуть почерпнути з його 

творів мудрість віків. Любомудр давав практичні поради, як  людина може 

досягнути щастя. За Г.С.Сковородою, щастя полягає у свободі (особистісній і 

соціальній), у виконанні улюбленої роботи і в суспільному щасті, коли люди 

живуть у злагоді і доброті, в мирі і спокої серця, в любові, в Бозі. Секрет щастя 

в самій людині, в її серці, повному любові! 
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Озеленення у загальній системі зовнішнього благоустрою міст має велике 

значення. Завдяки озелененню зменшується кількість пилу у повітрі, 

регулюється вологість, розширюються можливості для архітектурних 

композицій у містах [1]. Крім того, створюються затишні місця відпочинку для 

місцевих жителів. Зазвичай з поняттям «озеленення» асоціюється створення 

газонів та квітників. Однак, озеленення за допомогою хвойних, останнім часом 

набирає обертів [2]. Клас Pinopsida має ряд переваг: майже всі хвойні – 

вічнозелені рослини, листки – хвоїнки не опадають одночасно, отже, живопліт 

із них збереже свою красу навіть під час найсуворішої зими; коренева система 

глибоко проникає в ґрунт, завдяки чому рослини  з легкістю можуть 

протистояти вітрам; широке різноманіття видів голонасінних забезпечить вибір 

рослини на будь-який смак [ 3]; рослини виділяють велику кількість фітонцидів 

[4 с. 38]  

На території житлово-комунального коледжу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова в 

2008 році було закладено дендропарк, який займає площу близько одного 

гектара. На сьогоднішній день сучасна колекція парку нараховує 21 вид 

хвойних рослин, які мають різне географічне походження. Дендропарк є базою 

наукових досліджень з вивчення особливостей росту і розвитку рослин. 

В колекції дендропарку рід Рісеа, представлений наступними видами та 

формами: Picea abies, Picea abies Nidiformis, Picea pungens, Picea pungens 
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'Glauca Globosa', Picea glauca Conica. Ялина європейська Picea abies – 

вічнозелене дерево має конусоподібну форму. Зростає досить швидко (близько 

50 см в рік), досягає висоти 30-50 м., живе – від 200 до 600 років. Має 

циліндричні висячі шишки довжиною 10-15 см. Головною особливістю ялини 

європейської є відносна невибагливість до зовнішніх умов: вона дуже 

морозостійка, витримує тінь і полюбляє світло. Але вимоглива до чистоти і 

вологості повітря, не стійка до диму, газу і промислових викидів, через що 

непридатна до озеленення міст. Ялина чудово піддається стрижці та 

формуванню. Часто застосовується для формування живоплотів оптимальною 

висотою до 3 метрів. Ефекту «зеленої стіни» можна досягти шляхом 

спеціального формування – обрізки. Має дуже велике різноманіття 

декоративних сортів та форм, які відрізняються висотою, формою гілок, 

стійкістю та витривалістю до різних умов. Відрізняються ялини також і 

забарвленням хвої: срібляста, зелена, блакитна. За кольором шишок: бурі, 

червоні.  

Рід яловець Juniperus в колекції дендропарку має наступні види та форми: 

Juniperus virginiana, Juniperus sabina, Juniperus sabina 'Тamariscifolia', Juniperus 

scopulorum Skyrocket, Juniperus communis (форми вузькоколоновидні, 

ширококолоновидні), Juniperus chinensis 'Оbelisk', Juniperus horizontalis, 

Juniperus squamata Blue Carpet, Juniperus media/pfitzeriana Old Gold. 

Ялівець козацький Juniperus sabina невибаглива вічнозелена рослина, яка 

має чудові декоративні властивості як в індивідуальній посадці, так і як солітер. 

Ялівець в більшості випадків росте у формі невисокого чагарника, але інколи 

зростає до 4 метрів висотою у вигляді дерева, що має викривлений стовбур. 

Має м’яку і загострену синьо-зелену хвою, сильний різкий аромат (особливо 

при розтиранні хвої). Плоди – буро-чорні шишки, які інколи покриті сизим 

нальотом. Як наголошує автор [4 с. 39 ] за природними характеристиками 

ялівці є світлолюбними, не вибагливими до родючості ґрунту, досить 

посухостійкими та морозостійкими видами, а до того ще й володіють значними 

фітонцидними та декоративними властивостями. Ялівець козацький активно 
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застосовується в озелененні вже більше 400 років. Одним з яскравих 

представників цього виду є ялівець козацький Тамарісціфолія, який цікавий 

своїм незвичайним забарвленням хвої: сизуватого або блакитно-білого кольору. 

Але через деякі отруйні властивості потрібно обмежити його доступність для 

дітей. Найбільш широко він використовується при озелененні ярів, схилів, 

кам’янистих садів.  

Родина Тисові Тахаceae представлена в колекції дендропарку одним із 

найбільш поширених видів хвойних рослин на території України Таxus baccata 

Тис ягідний зростає переважно у формі дерева або ж чагарника. Стовбур 

покритий корою червоно-бурого відтінка. Насіння тису досить схоже на ягоди, 

через що ця рослина і названа ягідною. Він є універсальним варіантом при 

озелененні як освітлених, так і затінених місць, бо чудово адаптується до будь-

якої з цих умов. В адаптації йому також допомагає високорозвинена та 

пластична коренева система. Якщо ви обираєте рослину для створення 

фігурних композицій – тис ягідний цілком задовольнить вас, адже він немов 

створений для топіарного мистецтва. Тим більше, вже впродовж багатьох років 

тис ягідний залишається класичною рослиною для створення живоплотів, 

одиночних та групових посадок, а також в інших сферах діяльності озеленення.  

Рід сосна Pinus в нашому дендропарку представлений чотирма видами: 

Pinus mugo, Рinus pallasiana, Рinus silvestris,  Рinus ponderosa. Сосна звичайна 

Рinus silvestris дуже популярна на Україні, але переважно зустрічається серед 

лісових насаджень. На жаль, в вітчизняному озелененні сосні звичайній ще не 

приділяється багато уваги. Основні переваги сосни звичайної у зеленому 

будівництві: морозостійкість; довгий вік життя (інколи навіть до 580 років); 

посухостійкість; стовбури легко очищаються від зайвих сучків; невибаглива до 

вологи; розвинена коренева система; добре росте навіть на найбідніших 

ґрунтах; витримує найсильніші вітри. 

Незважаючи на те, що асортимент хвойних залишається невеликим, що 

обумовлено чутливістю більшості вічнозелених рослин до умов урбаністичного 

середовища: в середовищі міста не вистачає атмосферних опадів, засолені 
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ґрунти внаслідок зимових заходів з попередження ожеледиці, висока 

концентрація газів. Композиції з хвойних рослин зберігають свою красу навіть 

під час суворої зими, більшість рослин  невибагливі до кліматичних умов, а 

довготривалість життя рослин забезпечить існування композицій на сотні років. 

Саме тому, на нашу думку, використання хвойних рослин в садово-парковому 

мистецтві забезпечить як красу і неповторність зеленого дизайну, так і 

цілісність екології нашої планети. 
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Анотація: В статті розкрито процес трансформації Лувру  з королевської 

резиденції до сучасного музею. Показано особливості музейної експозиції. 

Подано коротку характеристику відомих експонатів, розкрито шляхи їх 

надходження до музею. 

Ключові слова: Лувр, музей, експонат, відвідувач, королівський палац.  

Abstract: The article reveals the process of transformation of the Louvre from the 

royal residence  into a modern museum. The features of museum exposition are 

shown.  A brief description of famous exhibits is presented, ways of their recept to the 

museum are revealed. 

Keywords:  Louvre,  museum,  exhibit, visitor, royal palace 

Палац Лувра знаходиться в Парижі і є історичною цінністю, оскільки це 

старовинний королівський замок. Поруч з ним знаходяться інші відомі 

пам’ятки, якими цікавляться туристи. Серед них сад Тюірлі, а також знаменита 

церква Сен-Жермен-л’Осерруа [3]. Сам палац розкинувся біля берега 

прекрасної річки Сени. Він вважається найбагатшим музеєм у всьому світі, 

його коротка назва –Лувр. 

Лувр – головна будівля Парижу починаючи з ХІІ століття. Але у 1682 році 

Людовик XIV вирішив зробити королівським палацом Версаль. Лувр був 

надовго залишений. Будівля прийшов у такий занедбаний стан, що в 1750 році 

навіть піднімалося питання про його знесення. Від зносу будівлю врятували  

робітники Парижа – 6 жовтня 1789 рік увійшов в історію як «марш торговок», 

які влаштували марш до Версаля з вимогою про повернення королівської сім’ї 

до столиці [2]. 

Свого сучасного вигляду Лувр  набув в 1871 році після пожежі в палаці 

Тюїльрі [1, с. 247]. Лише одна нова деталь додалася до зовнішнього вигляду 

Лувру – в 1989 році в самому центрі наполеонівського дворика, за образом і 

подобою пірамід в Єгипті, американським архітектором китайського 

походження Йо Мінг Пеєм була побудована скляна піраміда, що стала 

головним входом до Лувру. 
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Сучасний Лувр – один з найстаріших, найбагатших і великих музеїв світу; 

це сховище колекцій скарбів найдавніших цивілізацій, символ блискучого 

Парижа в минулому і Франції в сьогоденні і майбутньому. Світове значення 

Лувру, його розкішних колекцій неможливо переоцінити. Протягом останніх 

двох століть він залишається найбільшим осередком художнього та  духовного  

надбання людства [4, с.22]. 

У Луврі зберігається більше 300 тисяч експонатів, багато з яких унікальні. У 

свій час колекція музею поповнювалася  різними шляхами. Так, найвідоміший 

його експонат, «Джоконду» Леонардо да Вінчі придбав в 1519 році король 

Франциск I. Статуя  Венери Мілоської  була знайдена в 1820 році в Туреччині   

і придбана французьким послом. Картину Паоло Веронезе «Шлюб у Канні» 

просто вкрали у венеціанському монастирі в 1798-му та передали до музею.  

Полотно Ель Греко «Христос на Хресті» забрали з будинку суду в місті Прадес, 

що у французькій області Східні Піренеї [1, с. 249]. Багато експонатів – 

колишні військові трофеї, археологічні знахідки або ж щедрі дари. Всіма 

експонатами і цікавляться численні відвідувачі музею. 

На сьогодні музей ділиться на дві частини – «старий» та «новий» Лувр. 

Музей складається з трьох галерей – Сюллі, Ришельє, Денон [3]. Галереї мають 

сім відділів (департаментів) експозицій: живопис, графіка, скульптура, 

прикладне мистецтво, а також старожитності – східні, греко-римські та 

давньоєгипетські. Кожен з департаментів має свої підрозділи. Образотворче 

мистецтво ділиться згідно з тією чи іншою художньою школою, старожитності 

– за епохами.  

Найбільший департамент Лувру – відділ живопису та малюнку. Це 

найповніше у світі зібрання, яке немає собі рівних за кількістю шедеврів і 

дозволяє уявити розвиток європейського живопису від середньовіччя до кінця 

ХІХ ст. 

Лувр отримав свою назву від того місця, де він розташований. Раніше воно 

називалося «Вовчий ліс», що французькою звучить «Лувр» [1, с.250]. А ліс був 
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«вовчим» тому, що це була мисливська резиденція французьких королів. Один 

з королів, а саме Карл V, включив цю місцевість в межу міста. 

Кілька століть йшло будівництво Лувру. Архітектори різних епох приймали 

активну участь в цьому. Тому  головною архітектруною особливістю будівлі є 

еклектика –поєднання різних стильових елементів [2]. 

Мало хто з туристів знає , що не весь сучасний Лувр є музеєм. Насправді 

музей розташований тільки на двох нижніх поверхах. Решта приміщень мають 

адміністративне значення.   
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waterfall. 

Культура  та історія України багата своєю історичною спадщиною, а також 

природними чудесами. У кожному регіоні є свої визначні пам’ятки – перлини 

української землі. Це справжній скарб, наша гордість і надбання. 

По всій території країни можна знайти пам’ятки культури та історії, які 

варто відвідати в процесі відпочинку. Це і середньовічні замки,  і культові 

споруди IX–XIII століть, і місця грандіозних баталій. 

За даними істориків, на території України існує понад 5000 замків. Кожен з 

них по-своєму унікальний і особливий. Деякі з замків і фортець знаходяться 

сьогодні в кращому стані, від деяких залишилися лише руїни. На архітектурних 

конструкціях позначилася багатонаціональність України. Деякі замки 

зберігають відбитки культури Австро-Угорщини, Польщі, Литви, Росії, 

Туреччини. 

Цікавим для огляду туристами є замок Радомисль, що розташований в 

Житомирській області. Це чудове місце для відпочинку любителів історії, 

красивих ландшафтів та середньовічної архітектури. Тут знаходиться єдиний в 

Україні музей української домашньої ікони. Сам же замок Радомисль оточений 

прекрасним хвойним парком з озерами, містками і акуратними стежками [2, с. 

126]. 

У місті Бучач  Тернопільської області на високій горі знаходиться дуже 

потужний замок. Він має досить цікаву історію Спорудили твердиню в ХVI 

столітті Бучацькі – українські магнати, які були лояльними до Польщі і згодом 

сполонізувалися. Товщина стін замку досягає п’яти метрів. У 1672 році його 
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штурмом не змогли взяти турки.Замок був дуже сильно зруйнований війнами, 

особливих руйнувань зазнав від турецьких військ у 1676 році [3, с. 209]. Однак 

магнат Ян Потоцький швидко відбудував фортецю, яка наприкінці XVII 

століття знову постала  могутньою твердинею і залишалась нею тривалий час. З 

фундаменту північної вежі замку відкривається чудовий краєвид на Бучач, який  

зацікавить навіть вибагливого туриста. 

Олеський замок – видатна пам’ятка Львівської області. Замок має 

багатовікову історію. Відомо, що вже на початку XIV століття тут існував 

замок. Татари часто нападали на нього, руйнуючи та спалюючи твердиню. Та 

не тільки їм хотілось заволодіти замком. Середина XIV століття – час, коли 

відбувається перерозподіл сфер впливу на українських землях.  Олеськівський 

замок опиняєтьсяякраз на кордоні між Литвою та Польщею. Тоді битви за 

Олеський замок мали важливе стратегічне значення ще й тому, що перемога в 

них давала переможцю ключ до Червоної Русі (давня назва Галичини) та 

Волині [3, с.211]. 

У 1965 році Олеський замок переданий Львівській галереї мистецтв і вже 

незабаром тут було  відкрито музей. Багаті, унікальні колекції привертають 

увагу великої кількості як українських, так і іноземних туристів [3, с.212].  

Музей може похвалитися величезною збіркою дерев’яної скульптури XIV – 

ХІХ століть,. В музеї представлені твори Пінзеля та його учнів, Гутера, 

Кутшенрайтера, Фесінгера, Осінського та Оброцького. Це старовинні 

надгробки та іконостаси, портрети та великі рідкісні полотна, гобелени та 

старовинні меблі. Все це можна покласти в основу розвитку культурно-

пізнавального туризму. 

Від старовинних замків віє романтикою. Але в Україні, крім замків, є безліч 

інших романтичних місць. Їх відвідування може стати головною родзинкою 

уік-енду.  

Серед таких місць – тунель кохання в місті Клевань  Рівненської області. Це 

найромантичніше місце Волині, яке вважається ботанічним феноменом. 

Утворений був тунель заростями дерев і кущів, які щільно сплелися між собою 
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у арочній формі. Місцеві жителі розповідають про те, що якщо пара 

поцілується під час прогулянки тунелем, то їхнє кохання скріпиться на все 

життя [2, с. 127].  

Не менш романтичним місцем є озеро Синевір розташоване у верхів’ї річки 

Тереблі. Існує легенда, згідно якою мальовниче озеро утворилося від потоку 

сліз графської доньки Синь. Сльози свої вона пролила на те місце, де її 

коханого, простого верховинського пастуха Вира, було вбито камінною глибою 

за наказом підступного графа. Насправді ж Синевирське озеро утворилося у 

післяльодовиковий період, близько 10 тисяч років тому внаслідок перекриття 

річкової долини зсувами. Краєвиди навколо водного дзеркала – надзвичайною 

мальовничі та величні. Стрімкі схили, вкриті стрункими ялинами, вік яких сягає 

140–160 років, спадають прямо до водної поверхні. Посередині ж озера 

розмістився, немов зіниця блакитного ока, невеликий острівець площею усього 

кілька метрів. Звідси і народна назва Синевиру – Морське око. Територія озера 

є сьогодні досить відвідуваною [6]. Кожен відпочиваючий отримає від 

атрактивності цих місць задоволення.  

І, звичайно ж, не залишаться байдужими туристи після відвідування 

Манявського водоспаду. Він розташований в Українських Карпатах на 

території Заповідного урочища Люблінець. 

Вода  спадає зі скелі висотою 20 метрів на річці Манявка. Манявський 

водоспад спадає в глибокому та мальовничому урочищі [4] . 

Природа навколо Манявського водопаду неповторна – густі заросли 

папоротнику та мху  додають особливого колориту цій місцевості [1, с.51]. 

Навколо ростуть вікові ялини, які роблять повітря чистим та свіжим. Завдяки 

гілкам ялин проміні сонця не охоплюють водоспад. Це сприяє утворенню 

влітку дивовижного затишку.  
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Здається вишиванка була споконвіку. Зараз вибір і популярність вишиванок 

сягає небес: біла, чорна, червона з синіми, жовтими чи зеленими нитками. 

Сьогодні чи не кожен українець може похвалитися хоча б однією вишиванкою 

у своєму гардеробі, а дехто має цілу колекцію. Та раніше, вишиванка була 

індивідуальною особистістю свого господаря. Вона була немов паспортом 

громадянина України, адже наші пращури заховали у ній дещо більше ніж 
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просто безглузді візерунки. За кольором і якістю полотна, наявністю і кольором 

візерунків, довжиною, фасоном – можна були дізнатися ледь не про все життя 

людини. ЇЇ соціальний статус, сімейне положення, регіон… 

Дані археологічних розкопок і свідчення мандрівників і літописців 

підтверджують, що вишивання як вид мистецтва в Україні існує з часів 

енеоліту. Вишивкою, за свідченням Геродота, був прикрашений одяг скіфів. 

Знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків, датовані VI 

століттям, вказують на подібність одягу і вишивки українського народного 

костюма середньовіччя і нового часу.  

То що ж означають візерунки на вишиванках і як їх розуміти ? Загалом 

орнаменти вишивок можна поділити на три групи: 

 геометричні (традиційні) 

 рослинні (перенесені з паперових та ситцевих реалістичних 

мотивів) 

 зооморфні (тварини)(зустрічаються дуже рідко в традиційних 

сорочках). 

Отож геометричні: 

Ромб – знак родючості землі. Ромб з крапкою всередині – символ засіяного 

поля. Ці знаки, що дійшли до нас з глибокої минувшини – Сонце, Вода і Земля 

– складають життєдайну трійцю. Вони є неподільними в орнаментах 

української вишивки. 

Трикутник –символ триєного Бога. 

Коло – символ Сонця. Чотирикінцевий хрест у колі – оберіг хати на щастя. 

Квадрат – чотири сторони світу (південь, північ, захід, схід); чотири пори року 
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(осінь, зима, весна, літо); чотири пори віку (народження, юність, старість, 

смерть); 

Хрест – символ Бога. В орнаменті українських вишивок переважав хрест, 

навіть одна з технік вишивання – "хрестиком". Хрест покладений в основу 

одержання тканини – полотна, так зване "полотняне переплетення". 

Рослинний орнамент: 

Рослинний орнамент в одязі здавна підкреслював спорідненість людини і 

природи, їхню єдність, і підживлював рід людський цілющою силою землі-

матінки. Найчастіше на вишиванках можна було побачити хміль, барвінок, 

виноград, калину, дубове листя, і це не випадково. 

Калина, наприклад, позначала зв’язок людини з батьківщиною, ріднею, 

родом, корінням, предками. Крім того, калина має ще один таємний сенс – за 

віруваннями ще праслов’янських племен, саме з неї почалося народження 

небесного світу, бо з ягід дерева з’явилися зірки, місяць і сонце.  

Ще одне сакральне дерево – дуб, що з’єднує небо і землю, світ духовний і 

матеріальний. Дуб – це стійкість, міцність, невичерпна життєва сила, 

покровитель чоловічого начала. 

Візерунки з гілочками хмелю найчастіше красувалися на сорочках молодих 

хлопців і говорили про веселощі, життєлюбство, невгомонну вдачу. 

Нерідкі на вишиванках були і полум’яні маки – захисники від пристріту, косих 
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поглядів і промов 

Таємницю життя приховує в собі і квітка лілії. В легендах квітка лілії – то 

символ дівочих чарів, чистоти та цноти.  

 

Чорнобривці та цвіт вишні – символ материнської любові. 

Мальва, півонія – віра, надія. 

Троянда – любов, кохання. У християнстві – квітка раю. Давня назва троянди, 

ружа, співзвучно стародавній назві Сонця – Ра.  

Любисток – кохання, краса. 

Васильки – святість і чистота, ввічливість, людська відданість. 

Волошки – прозріння. 

Символ винограду- орнамент з виноградом поширений по всій центральній 

Україні. У київській, полтавській, чернігівській областях традиційно 

прикрашають вишиванки та рушники великими гронами винограду. І це не 

дивно, адже виноградний орнамент символізує створення сім'ї, її благополуччя 

і красу. Гроно винограду нагадує родовідне дерево із здоровими і численними 

членами роду. Барвінок – символ дівочої честі. Півники – квіти Богородиці. 

Ромашки – кохання, приворотне зілля. Полуниця – сонце. 

Гвоздика – повага. 

Птахи: 
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Cимволізують ангелів-охоронців, посланих оберігати нас від неприємностей 

і злого впливу. Тому й вибиралися подібні мотиви для чоловічих сорочок і 

поясів, особливо якщо рід занять сильної статі пов’язаний був з ризиком. І, 

звичайно, візерунки для вишиванок дитячих не обходилися без метеликів і 

пташок – адже малюкам не можна без Божого захисту! 

Соловей та зозуля вишиваються на дівочих рушниках. Цих птахів часто 

розміщували на гілці калини, що символізує продовження роду.  

Павичі дуже поважні птахи, на весільних рушниках часто над ними 

розміщений вінок або вінець. Павич — це жар-птиця, що несе в собі сонячну 

енергію життя, тому вона птиця сімейного щастя.  

Ластівка — ця пташка завжди несе добрі новини. Саме вона піклується про 

те, щоб людина не пропустила сприятливу пору для створення сімї та 

зміцнення господарства. 

Кольори:  

На окрему увагу заслуговують кольори в вишиванні, їх поєднання та 

символіка. Кожен колір має своє значення, створює потужну енергетику, яку 

людина відчуває з допомогою настрою, тому не лише візерунок, а й колір 

впливає на власника вишиванки. 

Червоний підсилює енергію. Найчастіше він присутній на весільних 

чоловічих сорочках. Такий життєрадісний орнамент символізує любов, 

пристрасть та агресію. Оскільки він стимулює всі функції, надто активним 

людям його не радять. Чорний в противагу червоному нагадує про сум, горе, 

смерть. Хоча однозначного тлумачення символіки кольору в народній вишивці 

немає. Адже і святкові вироби часто вишивали в різних місцевостях чорними 

нитками. В деяких регіонах вважають: чорний — колір землі, символ багатсва, 
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плодючості, колір землеробів. Доречі, одне з останніх селянських повстаннь на 

Україні було під чорними прапорами. Блакитний, зелений та рожевий 

символізують духовний спектр. Ці кольори переважають на Поділлі та 

Бойківщині і вважаються благодатними, сприяють спокійному життю. Зелений 

колір більше притаманний Західній Україні. Зелений асоціюється з природніми 

витоками. Синій символізує воду, тобто жіноче начало. Білий – символ кохання 

та невинності. Окремими кольорами у вишиванні рушників стоять жовтий та 

золотий. Обидва цих кольори трактуються як кольори небесного вогню, 

кольори Сонця та символізують Божественну мудрість та багатство. 

Отже українці це сильна і незалежна нація. Зі своєю історіє і культурою. 

Яка відображена у багатьох речах, а особливо у вишиванках – символах націй. 
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Анотація: Майбутнє і минуле - дві категорії, що відображаються у 

людській свідомості дзеркально. Інакше кажучи, майбутнє є наслідком 

минулого. Якщо люди надають значення своєму минулому, акцентуючи на 

ньому увагу, то воно і буде впливати на їх майбутнє.The future and the past are 

two categories that are mirrored in the human mind. In other words, the future is a 

consequence of the past. If people attach importance to their past, focusing on it, then 
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it will affect their future. 
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 Мабуть, давнім людям було важко жити не тільки тому, що навколишні 

умови змушували їх постійно знаходитись у стані напруження, хвилюватися 

через своє житло та їжу, боронитись від ворогів. Найгірше в їхній ситуації те, 

що вони не мали досвіду, який би їм могли передати предки і який можна було 

б використати, аби не повторювати чужих помилок вердження «Без минулого 

немає майбутнього» — це чиста правда. Хоча часто люди кажуть, що на те, що 

сталось, зважати не варто. Про минулі події треба забути, аби дати місце новим. 

Я вважаю, що всі ті речі, які нас оточують і з нами трапляються, є наслідком 

історії. Отже, ми безпосередньо залежні від нашого минулого — хочемо це 

прийняти чи ні. 

Навіть моє життя не може існувати без минулого. Без моїх батьків не було б 

мене, без дідуся і бабусі не народилася би моя мати. Цей ланцюжок 

безкінечний з точки зору людського життя.  

Для того, аби покращувати умови свого проживання, ми мусимо 

користуватись порадами наших предків, які вже брались за цю справу і зробили 

певні висновки.  

Зрештою, не можна забувати, що кожен наш крок, дія та вчинок мають свої 

наслідки. І все, що відбувається навколо нас в цей момент, так чи інакше увійде 

в історію власного життя. 

Минуле – це те, чого ніколи не можна забувати. Адже ще вчора твої предки 

билися з динозаврами, а сьогодні ти вже їздишь на машині й розмовляєш по 

мобільному телефоні. І те, як ти проживешь сьогоднішній день, дозволить тобі 

прокинутися завтра чи ні. 

В нашому світі є безліч проблем, ми щиро переживаємо їх, але коли настає 

скрутна хвилина, раптом все змінюється. Всі проблеми, що були, стають 

мізерними і незначними, а натомість їм приходить усвідомлення думки про 

правдивість нашого життя, що так уміло прикрашали журналісти. Раптом спала 
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думка ілюзій і перед нами постає реальна картина ситуації, що відбувається на 

нашій землі, на нашій Батьківщині. Саме тоді кожен і відкрив своє справжнє 

лице. По правді кажучи, я навіть не очікувала, що виявиться в нашій країні так 

багато героїв. Солдати, волонтери, всі, хто допомагав і допомагає. Хтось це 

робив менше, хтось більше, але жоден не залишився байдужий. Багато хто 

говорить, що в наш час люди стали злі, але це не так. Ми бачимо сьогодні на 

прикладі, що світ повний добрих і патріотичних людей, які борються за наше 

майбутнє, за наше життя, за нашу Україну. Солдати, що пішли зараз в зону 

АТО і всі, хто зараз із ними можуть не повернутися додому. У кожного з них є 

сім’я, родина, друзі, їм є що втрачати. Можливо, інший би не погодився, але не 

вони. Ті, завдяки кому ми зараз спокійно ходимо до школи, коледжу чи на 

роботу. Будучи в безпеці, ми до кінця не усвідомлюємо всієї тієї ситуації, що 

відбувається там, у зоні антитерористичних дій. Все добре, допоки спокійно. Не 

так давно відбувся Євромайдан, зараз же ми майже не згадуємо про нього, бо 

все налагодилося. А що якби ні? Що якби не було майдану? Що тоді? Можливо, 

все залишилося б на своїх місцях, можливо було б гірше, але краще не сталося 

б, безперечно. І тому, що наша держава зрушила з місця є заслуга всіх тих, хто 

полягли за наше краще життя. Пам’ятаймо це. Пам’ятаймо всіх живих і тих, хто 

вже не з нами:  солдатів і активістів майдану, лікарів і волонтерів. Пам’ятаймо 

старих, пам’ятаймо молодих. Вони боролися за наше спокійне і мирне життя в 

Україні. Усіх колись не стане на цьому світі, але в наших серця вони герої на 

все життя і на листі нової історії нашої Батьківщини - неньки України. 

Висновок 

Слід користуватися минулим як факелом для освітлення майбутнього. З 

настанням майбутнього починаєш розуміти, що за цим жив тільки в минулому. 

Минуле - підступна річ. Іноді, воно залишає незгладимий слід, а іноді оповите 

м'якими і легкими спогадами. Але якщо зануритися в темряву занадто глибоко, 

хто знає, яких чудовиськ ти там пробудиш? 
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РОЛЬ ЖІНОК У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

Анотація:  Пам’ять про героїчних жінок, які захищали Батьківщину. 

Професії жінок у Другій Світовій війні. 

Ключові слова: жінка, війна, героїні, Україна, перемога, мужність. 

Absract: The memory of the heroic women who defended their Homeland. 

Profession for women in the Second World war. 

Key words: women, war, heroic, Ukraine, victory, courage. 

Що далі в минуле відходять події Великої Вітчизняної війни, то частіше 

зринає в думках: чи до кінця віддали ми належне тим, хто пішов на смерть 

заради нашого життя? Так, стоять на землі нашій тисячі обелісків, у граніті й 

бронзі викарбувано імена тих, хто поліг на полях брані. Одначе заборгували ми 

перед багатьма нашими співвітчизниками головним – ПАМ’ЯТТЮ. Пам’яттю 

про всіх і кожного. 

Отож справою честі всіх і кожного з живих досліджувати, віднаходити нові 

незнані і невідомі імена. Надзвичайно важко зробити це більше чим через 

півсторіччя по війні, проте ця свята справа має бути завершена. Так велить нам 

наше сумління, наша пам’ять серця. 

Питання про роль жінок у роки Другої світової війни об’єктивно не вивчене 

і понині. Багато років воно досліджувалось у контексті міфів про Другу світову 
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та її основну складову частину – Велику Вітчизняну війну. Ці міфи послідовно 

впроваджувала у свідомості громадян компартійна радянська пропаганда. 

В Червоній Армії в ті важкі роки перебувало близько 800 тис. жінок. Понад 

100 тисяч з них нагороджено орденами і медалями, 91 жінка удостоєна звання 

Героя  Радянського Союзу, 53 героїні брали безпосередню участь у боях за 

Україну та інші. 

Про роль жінок в роки війни є що писати. Проте, у вітчизняній історіографії 

замість висвітлення важкої, фактично каторжної праці наших жінок на відміну 

від німецьких, англійських – як на фронті, так і в тилу, стали на шлях псевдо 

героїзації їх ролі, ігноруючи, чи забуваючи при цьому, що наші жінки, які в цей 

час голодували, конали від непосильної праці в сталінських концтаборах, на 

окупованих землях, біля станків заводів, воюючи у складі навіть штрафних рот, 

на полях битв, допомагаючи партизанам і полоненим, відбудовуючи руйноване 

на визволених землях тощо. 

Мужні медсестри на своїх тендітних плечах виносили з поля бою тяжко 

поранених та ще з їхньою особистою зброєю – гвинтівкою чи автоматом. Жінки 

– хірурги та медсестри цілодобово простоювали біля операційних столів, 

боролися за життя воїнів. 

Служили жінки і дівчата також в стрілецьких частинах, були відмінними 

снайперами та кулеметницями, багато із них стали Героями Радянського 

Союзу. 

Жінки - авіатори – це сміливі захисниці Батьківщини. На їх рахунку сотні 

збитих літаків. Про їх бойові заслуги перед Батьківщиною свідчать високі 

урядові нагороди. 

На флоті існує повір’я, що жінки на кораблі приносить нещастя, але 

морячки своїм героїзмом у роки війни примножили славу військово-морського 

флоту. 

Складною і зчаста трагічною була доля жінок – підпільниць під час окупації 

України. Підпільники зривали примусове відправлення молоді до Німеччини, 

писали і розповсюджували листівки, передавали партизанам цінні свідки. 
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Виконували жінки і важку роботу. Так у частинах 6-го військово-шляхового 

управління під час форсування Дніпра жінки становили 78% особового складу. 

Вони працювали на шахтах, заводах, фабриках. Особливо значною була питома 

вага жіночої праці у сільськогосподарському виробництві. 

Слід згадати також про роль жінок у складі фронтових концертних бригад, 

які своїм талантом надихали воїнів на боротьбу із ворогом. Тільки за перший 

рік війни на фронті побувало 450 творчих бригад, до яких входили кращі 

майстри театру та естради. Серед них були такі відомі жінки, як: В. Барсова, В. 

Пашенна, А. Тарасова, Л. Русланова. О. Кусенко та інші. За цей же час 

працівники мистецтва, де більшість були жінки, дали в армії і флоті 150 тис. 

шефських концертів. 

Можна багато доброго сказати і про роль жінок, які воювали в 

партизанських загонах, були в підпіллі. Не можна не згадати жінок, які 

працювали на оборонних заводах, це – в’язні сталінських концтаборів. 

Більшість з них покояться в безіменних братських могилах. Майже нічого не 

знає громадськість про жінок, які на окупованих німцями землях самостійно 

або з допомогою церкви допомогали в’язням гітлерівських концтаборів. 

Самовіддано працювали жінки, турбуючись про дітей які втратили батьків. 

На момент закінчення війни в 1945р. в Україні на обліку було понад 160 тис. 

сиріт і майже скільки напівсиріт, діяв 1 дитячий будинок, де працювали 

переважно жінки. 

Жінка і війна... Про це не можна говорити без хвилювання. В грізні роки 

воєнного лихоліття мати, любляча дружина, сестра чи кохана – нарівні з 

чоловіками рішуче і відважно ставала на захист своєї країни. 

Жінка воювала… Вбивала ворога, який з неймовірною жорстокістю йшов 

нашою землею, палив і руйнував домівки, знищував усе живе на своєму шляху. 

Історія ще не знала такої масової участі жінок у збройній боротьбі за 

Батьківщину, яку показали жінки в роки боротьби з нацизмом. Домігшись 

зарахування в ряди воїнів армії, жінки та дівчата оволоділи майже усіма 
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військовими спеціальностями і разом зі своїми чоловіками, батьками і братами 

несли військову службу у всіх родах військ Збройних Сил. 

Жінки були на лінії фронту медиками, льотчицями, снайперами, в частинах 

ППО, зв'язковими, розвідницями, водіями, топографами, репортерами, навіть 

танкістками, артилеристами і служили в піхоті. Жінки активно брали участь у 

підпіллі, у партизанському русі. 

Жінки взяли на себе безліч «чисто чоловічих» спеціальностей в тилу, так як 

чоловіки пішли на війну, і хтось повинен був стати за верстат, сісти за кермо 

трактора, стати обхідником залізниць, освоїти професію металурга і т. ін. 

За підрахунками істориків, у роки Великої світової війни понад 2 мільйони 

жінок брали участь у війні, 800 тисяч з яких перебували безпосередньо на 

фронті. 

Сумна статистика: з 27 партизанок і підпільниць 22 нагороджені посмертно, 

з 16 представниць сухопутних військ - 13 посмертно. Варто відзначити, що 30 

чоловік нагороди знайшли після війни. Так, указом від 15 травня 1946 шість 

льотчиць 46-го гвардійського Таманського авіаційного полку отримали «Золоті 

Зірки» Героїв, а до 20-річчя Перемоги були нагороджені відразу 14 жінок, 

щоправда, 12 з них посмертно. 

Мені би хотілося розповісти про знайому моєї бабусі, про просту жінку, 

багатодітну матір, що виростила і виховала 5-х дітей і яку не обминуло 

лихоліття війни. Кожного року біля пам’ятника, а також на зустрічах у школі 

розповіді Ющенко Лукерії Євстратівни, викликали в мене захоплення їхньою 

мужністю і героїзмом, їх пройденим життєвим шляхом. 

Ющенко Л.Є. народилась 8 квітня 1922р. в селі Іллінці Чорнобильського 

району в багатодітній родині. Закінчивши всього 5 класів пішла працювати в 

колгосп на різні роботи. Вийшовши заміж у 1941р. поїхала з чоловіком у 

Ленінград, де і застала її війна. Пішла працювати з чоловіком на аеродроми в 

Левашево і Парголов. Розвантажували снаряди з літаків, робили ангари для 

маскування літаків. Жили в землянках, які ж самостійно і вирили. Тут і застала 
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блокада Ленінграда. Жили на воєнному пайку 250г. на місяць хліба, кілограм 

крупів. 

Нагороджена медаллю «За оборону Ленінграда» (1944р.), медаллю «За 

мужність», ювілейною медаллю «65-років Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні», медаллю «Захиснику Вітчизни», медаллю «50 – річчя Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні» 

Все життя Лукерія Євстратівна працювала в колгоспі і дояркою, і 

телятницею, виховуючи при цьому 5 дітей. В житті вона перенесла три 

голодомори: 1933 року, 1947 року і блокаду Ленінграда. 

Висновок: Війна… Вимовляючи  це слово стає страшно. Ми нинішнє 

молоде покоління, переосмислюємо історію останньої війни – Великої 

Вітчизняної. А в серці старшого покоління це слово – незагойна рана. Це 

обірвані на самому початку мрії про майбутню професію, сподівання на довге й 

щасливе життя. Це – останній потиск руки, останній поцілунок, останній 

погляд найдорожчої людини. Війна затьмарила сонячне небо димом пожеж, 

стала болем нестерпним від чорних похоронок, що тисячами приходили щодня. 

Скільки крові пролито! Скільки сліз виплакано! Рідна земля стала суцільним 

згарищем: плакали росами трави, падали чорні дерева, стогін розлягався 

стоголосою луною. 

Все пізнається в порівнянні. Не відчувши болі втрат, можливо, ми б не 

змогли оцінити радості від вируючого вічного життя. Саме зараз ми помічаємо, 

як під яскравим промінням сонця половіють хліба, мріють гаї і діброви. 

Виводять своїх пісень жайворонки і солов’ї. народжуються нові покоління, нові 

пісні, які розраджують, вселяють в душі радість і надію. 

Хотілося б, щоб читаючи цю роботу кожен замислився і в душі подякував 

нашим предкам, яких давно нема серед живих. На плечах моєї землячки, зовсім 

юної української дівчини, випала надзвичайна ноша гірких випробувань: 

розлука з Батьківщиною, каторжна праця зранку до ночі, голод і холод… 

Мабуть це одна із причин, яка спонукала мене до написання цієї роботи. 

Хочеться вірити в те, що пам’ять про людей, які перенесли ці страшні події 
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буде вічною. А їхні мужні, героїчні вчинки будуть яскравим прикладом 

прийдешнім та наступним поколінням для наслідування. 

Цінуймо те, що важкою ціною прийшлося відстоювати нашим предкам: 

Мир на планеті Земля, сонячне небо над головою, незалежність нашої країни і 

прагнемо зберегти його сьогодні і назавжди! 
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Анотація: У статті розкрито зміст та особливості роботи школи з 

обдарованими дітьми. Визначаються педагогічні умови, форми і методи 

роботи педагога з обдарованими дітьми у навчально-виховному процесі.  
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Abstract:  In the article maintenance and features of work of school are exposed 

with the gifted children. Pedagogical terms, forms and methods of work of teacher, 

are determined with the gifted children in an educational-educator process. 

Key words: gift, capabilities, gifted child, educational-educator process, the 

potential of the individual, creative quality.  

Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це 

насамперед пов’язано з потребою суспільства в неординарних творчих 

особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і здібних 

дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Проте 

недостатній рівень психологічної підготовки педагогів до роботи з дітьми, що 

виявляють нестандартність у поведінці і мисленні, призводить до неадекватної 

оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої діяльності.  

Проблеми обдарованості вивчали вітчизняні науковці: О. М. Матюшкін, 

Н. С. Лейтес, Р. О. Семенова-Пономарьова, Г. Уолберг, С. Рашер, Дж. Пакерсон 

(Підвищена пізнавальна активність), Л. І. Туктаева, Ю. З. Гільбух, Р. О. Семе-

нова -Пономарьова (Здатність тривалий час концентрувати увагу на проблемі та 

пошуках її розв’язання),  Л. І. Туктаєва, Ю. З. Гільбух, Н. С. Лейтес (Підвищена 

потреба в розумових навантаженнях, здатність отримувати задоволення від 

процесу пошуку розв’язання завдань), Ю. З. Гільбух, Г. Уолберг, С. Рашер, Дж. 

Пакерсон,  Р. Екберт  (Раннє усвідомлення мети і цілей своєї діяльності) [3, с. 9-

10]. 

Одним із напрямків діяльності педагога в навчальному закладі є робота з 

обдарованими дітьми для розвитку потенціалу особистості та творчих якостей. 

Взаємодія  з обдарованими дітьми повинна базуватися на таких психолого-

педагогічних принципах: 

 формування взаємин на основі творчої співпраці; 

 організація навчання на основі особистісної зацікавленості учня, його 

індивідуальних інтересів і здібностей (сприяє формуванню пізнавальної 
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суб’єктивної активності дитини на основі її внутрішніх уподобань); 

 вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності (сприяє розвитку 

творчого мислення, вміння критично оцінювати свої можливості й прагнення 

самостійно вирішувати все складніші завдання); 

 розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння «згортати» і 

деталізувати інформацію (дисциплінує розум учня, формує творче, нешаблонне 

мислення); 

 гуманістичний, суб’єктивний підхід до виховання (передбачає абсолютне 

визнання гідності особистості, її права на вибір, власну думку, самостійний 

вчинок); 

 створення нового педагогічного середовища (будується на основі 

співдружності педагогів, колег, однодумців у творчому вихованні дітей)  [2, 

с.11]. 

На основі психолого-педагогічних принципів взаємодії педагога з 

обдарованими дітьми реалізуються такі напрямки роботи:  

Робота педагога  безпосередньо з обдарованими дітьми для організації 

навчання як інтегрованого процесу, який сприяє формуванню цілісної картини 

світу: 

1. Виявлення обдарованих дітей та їх психологічне обстеження. 

2. Створення в школі соціально-психологічних умов для прояву і розвитку 

обдарованої особистості. 

3. Спеціальна психологічна робота з дитиною, спрямована на вирішення  

внутрішніх психологічних конфліктів, зняття тривожності, страхів, агресивних 

психологічних захистів. 

4. Соціально-психологічне навчання дитини спрямоване на розширення 

кола поведінкових реакцій, корекцію сформованих форм поведінки. 

5. Робота з убезпечення обдарованих дітей від інтелектуального, ін-

формаційного, фізіологічного перевантаження. 

Важливим напрямом є співпраця  з іншими  педагогами та адміністрацією: 
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1. Надавати педагогічному колективу методичну допомогу в 

побудові адекватних програм навчання, виховання і розвитку обдарованих 

дітей на різних етапах навчання. 

2. Формування відповідного соціально-психологічного клімату 

побудованого на взаємній повазі, співробітництві педагогічного й учнівського 

колективів. 

3. Проводити роз’яснювальну роботу щодо попередження  перева-

нтажень обдарованих дітей. 

Одним з найважливіших компонентів, що сприяють підтримці обдарова-них 

дітей є робота з батьками – просвітницька, консультативна робота з прийняття 

дорослими обдарованості дитини, особливостей її поведінки, світорозуміння, 

інтересів і нахилів. Створення для дитини освітнього середовища, яке б 

задовольняло її інтереси [ 1, с. 36-37]. 

Отже, у наш час проблема обдарованості являє собою комплексну 

проблему, у якій перетинаються інтереси різних наукових дисциплін. 

Основними з них є проблеми виявлення, навчання й розвитку обдарованих 

дітей, а також проблеми професійної й особистісної підготовки педагогів та 

батьків. Робота педагога з обдарованими дітьми – це складний і незупинний 

процес. Він вимагає від педагогів особистісного росту, знань, які постійно 

поновлюються, постійного росту майстерності педагогічної гнучкості, уміння 

відмовитися від того, що ще сьогодні здавалося творчою знахідкою й сильною 

стороною. 
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Анотація: Розглянуто питання розвитку критичного та креативного 

мислення учнів в інформаційному просторі; запропоновано використовувати 

творчий потенціал вчителів, які розробляють власні програми й займаються 

науковою роботою для посилення практичної складової та удосконалення курсу 

медіаосвіти; означено рефлексію і критичне мислення як психологічні моменти 

медіаграмотності. 

Absract: The questions of development of critical and creative thinking of pupils 

in the information space are considered. It is suggested to use the creative potential 

of teachers which develop their own programs and enhance the practical component 

and improve the media education. Reflected reflection and critical thinking as 

psychological moments of media literacy. 

Ключові слова: критичне мислення учнів, креативне мислення, медіаосвіта, 

медіаграмотність, інформаційне суспільство, учасники педагогічного процесу. 

Сучасне інформаційне суспільство — це період високих технологій, що 

потребує від освіти формування компетентної та активної особистості. 

Поступове впровадження гуманістичної парадигми освітнього процесу веде до 

певної зміни ролі й функцій вчителя, зростання його самостійності на етапі 

прогнозування, конструювання й організації, що приводить відповідно до 

підвищення відповідальності за результати своєї праці. Саме на досягнення 

кінцевого результату — розвитку особистості через призму формування 

життєво необхідних компетентностей — націлена сучасна модель освіти. 

Життєвий досвід дитини — вирішальний фактор формування особистості, а вся 

система навчання і виховання повинна допомогти їй виявити у собі і розвинути 
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те, що їй органічно притаманне. Нові вимоги ставлять за практично значущу 

мету діяльності вчителя не управління процесом засвоєння учнями знань, а 

педагогічний супровід формування компетентної особистості. 

Величезний надлишок інформаційної пропозиції призводить до того, що 

сучасна людина ризикує «потонути» в інформаційному морі. До цього 

додається загроза повірити брехливій інформації. На жаль, багато сучасних 

медіа не перевіряють достовірність оприлюднених даних, нормою стало 

використання численних маніпулятивних технологій, спрямованих або на 

безпідставне формування позитивного іміджу замовників, або на очорнення 

їхніх конкурентів[4]. Особливе значення грамотна робота з інформацією має, 

коли йдеться про дітей та підлітків. У них нема ще життєвого досвіду, вони ще 

схильні до сліпого наслідування привабливих образів. Велика проблема 

пов’язана з віртуальними інтерактивними іграми. В усьому світі звертають 

увагу на те, що діти нерідко ототожнюють себе з образами (аватарами) в цих 

іграх, промінюючи реальні успіхи і боротьбу за гідне місце в своїй соціальній 

групі на примарні титули та здобутки.  Але, звичайно, це зовсім не означає, що 

треба ховатися в мушлю та ізолюватися від інформаційних потоків. Тепер таке і 

не можливо. За словами Валерія Іванова, доктора філологічних наук, 

президента Академії української преси, треба вміти працювати з 

інформацією[4]. Саме на це спрямовані уроки з медіаграмотності, які вже 

кілька десятиліть стали частиною шкільної програми, в США, Великій Британії, 

Німеччині, Австралії, країнах Північної Європи. Нарешті, до цього руху 

приєднується й Україна. Ми маємо готувати дітей до вдалого освоєння світу. А 

сьогодні найважливіший складник цього опанування—  вміння грамотно 

працювати з інформацією. 

Медіаосвіта в загальноосвітніх школах України впроваджується завдяки 

вдалому поєднанню зусиль Академії української преси, яка підготувала на своїх 

школах основну групу вчителів, координаторів/ викладачів в ОІППО, та 

Інституту соціальної та політичної психології АПНУ, розробником концепції 

експерименту, в якому взяли участь школи з десяти областей України. 
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В Україні з 2010 року діє «Концепція впровадження медіаосвіти (МО) 

Україні» (погоджена Постановою Президії Національної академії педагогічних 

наук України). Головна ідея концепції – сприяння становленню ефективної 

системи медіаосвіти в Україні з метою забезпечення загальної підготовки дітей 

та молоді до безпечної та ефективної взаємодії з сучасною медіасистемою [2]. 

Концепція включає: експериментальний етап (2010–2013), поступове 

dкорінення медіаосвіти та стандартизацію вимог до медіаосвіти (2014–2016), 

подальший розвиток медіаосвіти та завершення масового запровадження (2017–

2020). 

Одним із завдань медіаосвіти є формування рефлексії і критичного 

мислення як психологічних моментів медіаграмотності. 

Розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час інтенсивних 

соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових 

політичних, економічних та інших обставин, без ефективного розв’язання 

проблем, значну частину яких неможливо передбачити. Саме тому очевидна 

життєва необхідність критичного мислення для вітчизняної освітньої системи. 

Тільки таким шляхом можна міркувати про розвиток демократії відповідно до 

вимог світового суспільства [7]. 

Згідно з концепцією і програмою, найбільша група учнів, що вивчають курс 

МО, навчається в 10 класах. До роботи гуртків і факультативів із МО 

долучаються школярі з інших класів. Найцікавіший досвід — це 

розповсюдження МО на всі шкільні класи, як правило, шляхом інтеграції в різні 

предмети, через часткове залучення до медіаосвіти старших школярів, які 

навчають молодших школярів. 

Під час занять учителі акцентують увагу на розвитку критичного та 

креативного мислення учнів в інформаційному просторі. Інтернет-безпека поки 

що відходить на другий план. Наявні підручники вчителі використовують 

творчо, обираючи ті теми, які будуть цікаві/ доступні школярам і можуть бути 

представлені в школі залежно від технічного оснащення та спеціальності 

вчителя [6]. 
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Новаційна значущість передусім простежується у характері взаємовідносин 

всіх учасників педагогічного процесу. По-перш, на уроці створюється особлива 

атмосфера взаємодовіри та взаємоповаги. По-друге, використовуються стилі 

спілкування на основі партнерства та захоплення спільною творчою діяльністю. 

Педагог не навчає, виховує чи розвиває, а співпрацює з учнями, навчаючись і 

самовдосконалюючись разом з ними. Тільки таким чином можливо досягти 

мети — формування особистості, готової до життя у світі, що постійно 

змінюється, здатної до навчання та самовдосконалення, до прийняття 

ефективних рішень. 

Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного 

процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння доказово 

міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями 

класу, залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми. 

Розвиток критичного мислення — це дуже важливий аспект не лише у 

навчанні, а і в повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки — це 

дії твої і твоїх дітей. Навчити дітей мислити критично — означає правильно 

поставити запитання, направити увагу в правильне русло, вчити роботи 

висновки та знаходити рішення. Для того, щоб кожна дитина могла розвинути 

свої творчі можливості, необхідне розумне керівництво з боку вчителя [5]. 

Концепція креативної освіти [1] ґрунтується на науково-правовій базі 

освітньої галузі (Загальна Декларація прав людини, Декларація прав дитини, 

Конвенція про права дитини, Конституція України, Національна доктрина 

розвитку освіти, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" 

тощо). 

Отож, у сучасному світі, перед яким постають завдання осягнути проблеми 

планетарного масштабу, методологічною парадигмою має стати творчість. Це 

форма людської діяльності, яка ставить за мету пошук і практичне створення 

нового, оригінального, унікального, кращого, прогресивного, соціально 

значущого. Науковці у сфері медіаосвіти визнають таке підвищення рівня 

медіаграмотності особистості, коли людина набуває навичок аналізувати й 
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оцінювати навколишній медіаконтент. Розгляд концепцій, технологій 

креативної освіти не вичерпує всього арсеналу ідей, підходів, теорій творчого 

навчання то розвитку школярів [3]. Разом із тим їх варто цілеспрямовано 

реалізовувати в сучасній школі, оскільки світ в цілому та економіка зокрема, 

вимагають плекання людини творчого типу. Впровадження технологій 

креативного навчання є ще однією можливістю розвитку суспільства знань та 

інформації. 
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Анна Щербина 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДІАОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ХОДІ ЗДІЙСНЕННЯ 

ОСВІТНІХ РЕФОРМ 

Анотація: Зосереджено увагу на медіаосвіті як невідємної частини 

загальноосвітньої підготовки молоді та потенційних можливостях 

професійно-орієнтованої медіаосвіти у вищій школі, яка сприяє формуванню 

медіа- та інформаційної грамотності майбутніх спеціалістів. Розкрито зміст 

термінів "медіаосвіта", «медіапедагоги», "медіаграмотність", 

"медіаінформаційна грамотність" та "медіакомпетентність фахівця". 

Показано доцільність упровадження у систему вищої освіти нових курсів з 

метою формування професійної компетентності фахівця засобами 

медіаосвітніх технологій. 

Absract: The focus is on media education as an integral part of youth education 

and the potential of professionally oriented media education in higher education, 

which contributes to the formation of media and information literacy of future 

specialists. Disclosed content of terms media education media education media 

literacy media information literacy and media competence of a specialist. 

Absract: The expediency of introduction of new courses in higher education 

system with the purpose of forming the professional competence of a specialist by 

means of media education technologies is shown. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіапедагоги, медіакультура, 

медіаобізнаність, медіаграмотність, медіакомпетентність, 

медіаінформаційна грамотність, медіаосвітній рух, медіаінформаційна 

безпека особистості.  

Розроблення і прийняття нової редакції Концепції впровадження 

медіаосвіти в Україні (далі Концепція) – важлива складова модернізації освіти, 

яка сприятиме побудові в країні інформаційного суспільства, розвиткові 

економіки знань, становленню громадянського суспільства [Концепція ][1]. 
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У багатьох країнах медіаосвіта функціонує як система, що стала 

невід’ємною частиною, з одного боку, загальноосвітньої підготовки молоді, з 

другого – масових інформаційних процесів. 

Головною метою медіаосвіти є формування медіакультури особистості в 

середовищі значущих для неї спільнот (малих груп, родин, навчальних і 

виробничих колективів, місцевих громад тощо) [3] 

Серед основних принципів медіаосвіти розглядаємо патріотизм, пріоритет 

морально-етичних цінностей, громадянська спрямованість та пошанування 

національних традицій. 

Пріоритетними напрямами розвитку в Україні ефективної системи 

медіаосвіти є: розроблення стандартів медіаінформаційної грамотності 

педагогів, уведення медіакомпетентності у професійні стандарти підготовки 

педагогів, психологів, спеціалістів з соціальної роботи та інших спеціальностей;  

 координація шкільної медіаосвіти з медіаосвітою дітей раннього і 

дошкільного віку, позашкільною медіаосвітою, медіаосвітою в професійній і 

вищій школі, системі післядипломної освіти, освіти третього віку, 

неформальною медіаосвітою; налагодження повноцінного суспільного діалогу з 

метою оптимізації медіаосвітньої діяльності самих медіа, підвищення 

психологічної та педагогічної компетентності працівників редакцій різних 

медіа, поліпшення якості дитячих і молодіжних програм тощо. 

Ціллю медіаграмотності є не запам’ятати факти про медіа чи навчитись 

робити відео або презентацію у Power Point. Швидше, ціль у тому, аби 

досліджувати питання, які виникають під час критичного сприйняття 

медіамеседжу – друкованого чи електронного. Це включає навички мислення 

вищого порядку: вчитись визначати ключові ідеї, встановлювати зв’язки між 

різними ідеями, ставити доречні питання, помічати протиріччя, рефлексувати 

[3]. 

Медіаосвіта у вищій школі передбачає підготовку як фахівців для мас-медіа, 

так і медіапедагогів та медіапсихологів. Крім того, медіаосвітні елементи 

мають увійти до навчальних програм циклу професійно орієнтованої 
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гуманітарної підготовки з інших спеціальностей у відповідних їм обсягах 

(предметна професійна медіаосвіта). 

Медіаосвіта в загальноосвітніх школах України впроваджується завдяки 

вдалому поєднанню зусиль Академії української преси, яка підготувала на своїх 

школах основну групу вчителів, координаторів/ викладачів в ОІППО, та 

Інституту соціальної та політичної психології АПНУ, розробником концепції 

експерименту, в якому взяли участь школи з десяти областей України [3]. 

Поширення експерименту одночасно на національному та регіональному 

рівнях, а також самостійне провадження медіаосвіти в деяких школах є 

підтвердженням того, що медіаосвіта починає виходити за рамки початкового 

експерименту. Водночас, забезпечити повноцінний перехід від експерименту до 

широкого впровадження МО можна, якщо перейти до навчання з МО 

майбутніх вчителів і включити курс медіаосвіти до обов’язкової програми 

навчання студентів педагогічних коледжів і університетів [1]. 

З метою пошуку перспективи медіаосвіти та  медіаграмотності, особливо в 

час інформаційної війни [2], в КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний 

коледж ім.Т.Г.Шевченка» постійно організовуються науково-практичні 

конференції, семінари, круглі столи, методичні мости. 

Серед них: 

- міжвузівська науково-практична студентська Інтернет-конференція 

«Застосування інформаційних технологій у сучасному науково-освітньому 

просторі»;  

- науково-практичний семінар «Медіаграмотність як неодмінний комплекс 

навичок і знань людини в сучасному інформаційному суспільстві»; 

- науково-практичний семінар "Психологічний вплив засобів масової 

комунікації на свідомість людини»; 

- круглий стіл «Медіаграмотність як неодмінна складова національно-

патріотичного виховання підростаючого покоління».  
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З метою необхідності навчання студентів з орієнтацією на відповідність до 

майбутніх вимог розвитку суспільства продовжується інтегрування 

медіаграмотності у викладання навчальних дисциплін на спеціальностях  

«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна робота», «Музичне 

мистецтво». 

Державна політика щодо діяльності коледжів та технікумів  ґрунтується на 

засадах задоволення освітніх потреб громадян у здобутті ґрунтовної освіти з 

орієнтацією на практичну діяльність та якісної профільної повної загальної 

середньої освіти з перспективою подальшого здобуття ступенів вищої освіти та 

можливістю обирати різні траєкторії навчання тощо [1]. 

КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка»      

обрав шлях на  здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У 

листопаді-грудні 2017року коледж отримав ліцензію на підготовку освітнього 

ступеня бакалавра зі спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», 

«Соціальна робота», «Музичне мистецтво», «Спеціальна освіта» та до 

навчальних планів введено вивчення курсу  « Основи медіаграмотності» [4]. 

Отже, реалії освітньої системи України, швидкий розвиток  нових  медіа,  

значні  зміни  місця  і ролі традиційних ЗМІ в суспільстві, необхідність 

входження освітньої системи України до єдиного  європейського  освітнього  

простору  обумовлюють, зокрема, такі першочергові завдання,  вирішення  яких  

є  необхідним  для  успішного впровадження медіаосвіти: 

– уточнення концептуальних підходів, цілей і завдань медіаосвіти; 

– підготовка кваліфікованих педагогічних кадрів з урахуванням того, що 

медіаосвіта не  зводиться  ані  до  основ  журналістської  освіти, ані до медіа-

критики, ані до використання новітніх технічних засобів навчання, хоча й може 

містити певні елементи цих та інших напрямів загальної і професійної освіти; 

– забезпечення зв’язку з існуючими предметами і програмами; 

– розвиток  медіаосвіти  дорослих  у  двох  основних  напрямах:  а)  медіа-

освіта  батьків  учнів   середніх   шкіл, студентів освітніх закладів;   б) медіа-

освіта   як   невід’ємна  частина  сучасної  громадянської  освіти. 
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РОЗВИТОК ЕМПАТІЇ В ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З 

ТВАРИНАМИ 

Анотація: В статті висвітлюється проблема виховання  гуманного 

ставлення до тварин у дітей та їх батьків. Розвиток  у них емпатії, заставляє 

замислитися над вирішенням проблеми з захистом і опікуванням 

безпритульних тварин, над пошуком методів роботи  з ознайомлення 

дошкільників з тваринами.  
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Ключові слова: екологічне виховання, емпатія, гуманізм, безпритульні 

тварини. 

Abstract: The article deals with the problem of raising the humane attitude 

towards animals in children and their parents. Developing their empathy, making 

them think about solving the problem of the protection and care of homeless animals, 

and looking for methods for familiarizing preschoolers with animals. 

Key words: ecological education, empathy, humanism, homeless animals. 

У минулому році Верховна Рада  посилила покарання  за жорстоке 

поводження  з тваринами і проголосувала за закон № 5119-1 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження гуманного 

ставлення до тварин). На жаль в Україні  тварини безправні. Вони вважаються 

речами, на відміну від європейських країн, у яких за чотирилапими визнаються 

не лише права, а й обов’язки їхніх господарів щодо їх дотримання. У 

європейських країнах чітко зафіксовано на рівні держави відповідальність 

господарів перед тваринами. Потрібно змінювати свідомість людей, щоб вони 

брали відповідальність за менших друзів. Виховувати таку відповідальність 

необхідно з дитинства. Тому з ранніх років ми повинні виховувати у дітей 

гуманні почуття до всього живого, розвивати вміння співчувати, розвивати 

емпатію. 

На даному етапі розвитку сучасної психології емпатія та її еквіваленти – 

емпатійне переживання, співпереживання, співчуття – досліджуються багатьма 

психологічними школами, течіями, які пов’язані з проблемами 

вивчення спілкування, розвитку особистості, її взаємодії в різних видах 

діяльності. Емпатія вважається важливим чинником морального розвитку 

особистості. Вона розглядається як ефективний засіб розкриття і засвоєння 

внутрішнього єства моральних відносин, естетичних норм, що культивуються. 

Емпатійне співчуття, співпереживання виступає мотивом-посередником у 

діяльності допомоги. Емпатійність розглядається як один із засобів обмеження 

людиною своєї агресивності. І, нарешті, емпатія – необхідна умова розвитку 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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особистості, її емоційної зрілості, міжособистісного взаєморозуміння. Емпатія 

сприяє розвитку гуманних відносин/ 

Мета гуманної освіти — створення культури співпереживання і турботи, 

шляхом стимулювання морального розвитку індивідуумів, для створення 

відповідального і справедливого суспільства. Невід'ємною частиною етики 

є біоетика — галузь морального ставлення людини до навколишнього світу. 

Етична людина не може залишатися байдужою до страждань живої істоти, 

навіть якщо це — тварина.  Етика ставлення до людей і етика ставлення до 

тварин — біоетика — мають одну і ту ж психічну основу — здатність 

співпереживання.  Тому ознайомлення дітей з тваринами – один із шляхів 

формування у дітей моральних якостей, гуманного ставлення до братів наших 

менших, розвиток емпатії.  Виховання у дітей доброго ставлення до тварин 

формує в них такі соціально важливі якості, як чуйність,  співпереживання, 

доброта.  

  У нашому  суспільстві існує проблема. Якщо на вулиці діти можуть 

дозволити собі тягати за хвости котів, підпалювати шерсть, навіть вбивати! Хто 

їх цьому навчив? Куди дивляться їхні батьки?  

Враховуючи актуальність проблеми, ми визначились з темою дослідження – 

«Розвиток емпатії в процесі ознайомлення дошкільників з тваринами»». 

Мета — визначити коло проблем, пов'язаних із безпритульними тваринами 

і запропонувати шляхи виходу з ситуації, що склалася, визначити методи 

роботи з дітьми для виховання у них гуманних почуттів до тварин. 

У різних країнах на вулицях кожного міста є безпритульні тварини. Це – 

яскравий показник людської жорстокості та байдужості по відношенню до 

«братів менших». Адже найчастіше на вулиці опиняються найпоширеніші 

домашні вихованці: собаки і кішки. 

Ні для кого не секрет, що собаку називають другом людини. Це не марно. Ці 

тварини настільки прив’язуються до людини, що серед людей важко знайти 

друга відданіше, ніж вони. Відомо безліч випадків, коли після смерті або 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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раптового від’їзду господаря пес місяцями чекав його в одному і тому ж місці. 

Чим же вони можуть провинитися, заслужити зраду? 

Розумній цивілізованій людині має бути дуже соромно викидати тварин на 

вулицю. Це далеко не та поведінка, яким слід відповідати на доброту та 

відданість. Тому дошкільнятам потрібно пояснювати, як на наших вулицях 

з’являються безпритульні тварини. 

Деяким людям простіше вигнати бідне створення на вулицю, пославшись на 

те, що воно тільки скиглить і забруднює будинок. Так ви ж самі довели його до 

такого стану. Тваринка – це відповідальність. З нею потрібно ходити на 

прогулянку, бажано кілька разів на день, вчасно годувати і просто любити. У 

такому випадку ви ніколи не поскаржитеся на те, що ваш вихованець зробив 

свої справи в будинку. Іншим частим приводом викинути на вулицю бідне 

створення служить його непотрібність. Так буває, коли маленькій дитині 

купують давно обіцяного звірка. Проходить трохи часу, дитина втрачає до 

нього інтерес і, природно, перестає доглядати за ним. Батьки, недовго думаючи, 

просто викидають вихованця. Так і з’являються бездомні тварини. І таких 

прикладів не людяності багато. 

І все ж найбільше зло роблять не ті, хто викидає на вулицю бідолах. 

Набагато гірше бачити все це і нічого не робити. Ви помічали, йдучи по вулиці, 

як на вас дивляться безпритульні тварини? У їхніх очах стільки болю і відчаю! 

Ніхто їх не любить, нікому вони не потрібні, вічно голодні й змерзлі. Їм не 

вистачає даху над головою та їжі, але найбільше – людського тепла. 

У кожного є можливість надати допомогу безхатнім тваринам. Хоча б саму 

малу. Йдучи з покупками з магазину, дайте шматочок хлібця. Для вас це не 

буде великим збитком, а вони будуть ситі. Ще краще, якщо ви візьмете звірка 

додому і як слід нагодуєте. Треба з самого малечка виховувати у дітей 

співчуття  до тварин, бажання їм допомогти. 

Безпритульні тварини дуже милі, незважаючи на те, що життя на вулиці їх 

добряче попсувала. На жаль, живучі на вулиці, вони часто підхоплюють самі 

різні хвороби і стають їх переносниками. Це ще один привід відправити їх до 
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притулку, де проводять огляд ветеринари. У будь-якому випадку собаки і кішки 

не повинні безпритульно розгулювати по вулицях. Серце обливається кров’ю, 

коли бачиш таку картину. Не будьте жорстокі, допоможіть братам нашим 

меншим. 

 Дослідницько-експериментальна робота проводилася в ЗДО №54 

«Світлячок» та  КЗ «Бахмутський  педагогічний  коледж» в  м. Бахмут протягом 

2017-2018 н. р, в ході якого,  за допомогою соціологічного опитування: 

 було визначено — наскільки інформовані батьки, діти, студенти про проблеми 

безпритульних тварин, наскільки у них сформовано почуття співпереживання. 

Процес дослідження, виконання його мети, поділявся на 3 етапи: 

На першому етапі ми провели діагностику знань дітей, батьків, студентів 

про їхнє ставлення до безпритульних тварин. 

Мета роботи на першому етапі – перевірити у дітей, студентів  знання, 

рівень сформованості гуманних почуттів про безпритульних тварин. Діти 

відповідали на питання, що вони знають про  безпритульних тварин? Яке 

ставлення до них?  Тощо. На основі аналізу рівня сформованості знань дітей, 

студентів, батьків  була спланована робота другого етапу, основна мета якого 

—  поглиблення, уточнення та закріплення   знань та надання нової, цікавої, 

корисної  інформації з даної теми. Застосовувались різноманітні методи роботи: 

 бесіди на теми: «Свійські тварини», «Безпритульні тварини – це 

відповідальність людини», «Подорож до світу тварин»; 

 спостереження за тваринами;  

 дидактичні ігри  «Що добре, що погано»; 

 відеоролики «Притулок для тварин», « Хто живе на вулиці?» та 

інші; 

 праця в природі — годування безхатніх тварин. 

На заключному етапі дослідження була проведена повторна діагностика  

знань та вмінь  дітей. Було перевірено рівень сформованості гуманних почуттів, 

закріплених та здобутих знань та навичок поведінки дітей. Результати 

проведеної роботи показали, що інтегровані заняття, де ведучим методом була 
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бесіда — одна з найефективніших форм роботи з ознайомлення дітей з 

навколишнім. Для виконання мети, завдань з формування знань про гуманне 

ставлення до тварин, діяльність людей в комплексі використовувалися читання 

художніх творів, дидактичні ігри, обговорення ситуацій, демонстрація 

відеофільмів тощо. 

 Вивчивши це болюче питання безпритульних тварин, я прийшла до 

висновку, що з вирішенням цієї проблеми окремій людині не впоратися, якою 

би доброю і жалісною вона не була. Думаю, починати вирішення цієї проблеми 

повинні поправки у законі «Про захист тварин від жорстокого поводження», в 

містах більше відкривати притулків, підвищити відповідальність власників 

собак і кішок за дотриманням правил утримання тварин; проводити 

просвітницьку діяльність серед дітей та дорослих; проводити стерилізацію 

тварин; проводити постійні акції серед школярів та жителів міста. А головне —  

розвивати у дітей емпатію, гуманні почуття до всього живого, бажання  

допомагати і дбати про природу, про тварин, яких люди приручають. 
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КРАСА ПРИРОДИ НАВКОЛО ТЕБЕ. ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ 

ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ В ПІЗНАННІ РІДНОЇ ПРИРОДИ 

Анотація:  Стаття висвітлює методи роботи, спрямовані на виховання 

естетичних почуттів в процесі ознайомлення дошкільників з довкіллям і на Їх 

основі виховання любові до рідної природи. Використання нетрадиційних 

методів (знайомство дошкільнят з мистецтвом фотографії) більш ефективно 

сприяє формуванню моральних і естетичних якостей дітей, викликає у них 

інтерес до пізнання природи. 

Ключові слова: естетичні почуття, краса природи, мистецтво 

фотографії. 

Abstract: The article highlights methods of work aimed at raising aesthetic 

feelings in the process of familiarizing preschoolers with the environment and based 

on their education of love for native nature. The use of non-traditional methods 

(acquaintance with preschoolers with the art of photography) more effectively 

promotes formation of the moral and aesthetic qualities of children, causes their 

interest in the knowledge of nature. 

Key words: aesthetic feelings, beauty of nature, art of photography. 

Діти завжди і всюди в тій чи іншій формі спілкуються з природою. Зелені 

рослини, блакитне небо, яскраві кольори природи: квіти, метелики,  птахи, 

звірі, струмочки,  навіть калюжі після дощу - все це привертає увагу малюків, 

викликає у них радість зустрічі з чимось цікавим, невідомим, спонукає до 

пізнання природи, сприяє їх, як емоційному, так і інтелектуальному розвитку. 

Відчувати природу людина починає з колиски. Найважливіше завдання 

дорослих - ввести дитину в природу, навчити бачити, розуміти і відчувати її 
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красу.  Зробити це - значить, відкрити шлях до збагачення людської 

особистості, її естетичної, інтелектуальної і моральної сфер. 

Людина, що відчуває прекрасне в природі, дивується її досконалості, 

відчуває прагнення розгадати її таємниці. 

Естетичне ставлення до природи робить людину кращою, збагачує її 

духовно, бо людина,  яка навчилася бачити красу природи, бажає і прагне жити 

за законами  цієї краси. Хто віддаляється від природи, той позбавляється не 

тільки багатьох знань, а й почуття прекрасного, яке наповнюють  людське 

життя щастям.  Тому уже важливо навчити  дитину помічати  прекрасне в 

природі, виховувати бажання зберігати цю красу. 

Отже, актуальність проблеми полягає в тому, що усвідомлене, правильне 

ставлення дітей до природи будується на чуттєвому сприйнятті, емоційному 

ставленні до рослин і тварин, на вмінні відчувати красу природного оточення. 

Проблема дослідження – вивчення особливостей формування естетичних 

почуттів дітей, вміння відчувати красу природи, застосовуючи нетрадиційні 

методи (фотографії).   

Об’єктом дослідження  є чуттєва сфера дітей дошкільного віку. 

Предмет дослідження – процес виховання  естетичних почуттів, і 

формування на їх основі любові до рідної природи.  

Мета роботи – вивчення процесу формування естетичних почуттів про 

природні об’єкти засобом фотографії. 

Гіпотеза дослідження - передбачається, що під час   фотографування у дітей 

формуються знання про природу, яка їх оточує, виникає інтерес до її пізнання, а 

також почуття любові до природи. 

Завдання дослідження: 

 вивчення педагогічної та методичної літератури з теми; 

 вивчення особливостей формування естетичних почуттів при 

ознайомленні  з природою; 

 ознайомлення дітей з мистецтвом фотографії; 

 дослідити роль естетичних почуттів  дітей   в  вихованні любові 
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до рідної природи. 

Робота  формування естетичного сприйняття природи починається з 

раннього віку. Прислухаючись, вдивляючись  у красу природи, торкаючись 

руками предметів найближчого оточення людей, дитина раннього віку за 

допомогою дорослого відкриває різноманітність краси, виявляє сприятливість 

до неї, здатність позитивно й конструктивно на неї відгукнутися. 

У молодшому дошкільному віці формується естетичне ставлення дитини до 

світу природи, культурних надбань людства, дорослих та однолітків, самої 

себе.  Молодший дошкільник тонше розрізняє гарне і негарне, розуміється на 

тому, що відносять до категорії некрасивого, потворного у взаєминах людей, 

поєднує поняття «естетичне» та «моральне». Дедалі частіше не лише з подання 

дорослого, а й самостійно малюк знаходить у довкіллі яскраве, виразне, 

незвичне, те що вражає, концентрує на ньому увагу, залучає до спостережень за 

ним інших. 

 У старшому дошкільному віці естетичне ставлення до навколишнього світу 

та самого себе стає більш свідомим і активнішим. Дитина не лише сприймає 

красу, відгукується на неї, а й намагається певною мірою сама її створювати її – 

доглядає за рослиною, прикрашає приміщення власноручним виробом тощо. 

Малюк не байдужий до проблем краси, взаємин з довкіллям, намагається 

будувати їх відповідно до моральних норм. Проаналізувавши завдання,  які 

подані в Програмі розвитку дітей дошкільного віку, були  визначені основні 

напрямки роботи з формування естетичних почуттів дошкільнят.  

Дослідження проводилося в старшій групі ДНЗ №55 м. Бахмут  

«Ведмежатко»   протягом  осіннього періоду  2017-2018  навчального року. 

Після проведення діагностики рівня знань і сформованості естетичних почуттів, 

з дітьми була проведена  робота, спрямована на збагачення знань дітей про 

мистецтво фотографії, і її застосування в пізнанні навколишнього природного 

середовища. 

Метод використання фотографії застосовувався на основі  ознайомлення 

дітей з природою під час розглядання картин, таких як пейзаж та натюрморт. 
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Ознайомлення дошкільнят з пейзажним живописом — це як зустріч з 

природою, яка вражає дітей комплексом відчуттів простору, тепла, прохолоди, 

запахів, звуків, квіткових відчуттів. У природі все перебуває в нескінченному 

русі: хмари пливуть, річка тече, дерева гойдаються або шелестить листя. 

Можна довго, не втомлюючись, дивитися на одноманітно неповторну іскристу 

бриж води під променями низького сонця. Пейзажний живопис є одним з 

найбільш ліричних і емоційних жанрів образотворчого мистецтва, він не тільки 

доставляє радість дітям, але й надихає їх на творчість.    

Вплив живопису на фотографію величезна. При цьому завдання фотографії 

двозначне: з одного боку, як можна більш повно відокремитися від живопису і 

визначити свої власні кордони, з іншого - найбільш повно освоїти на власній 

основі художній досвід живопису.  

Фотографія — це безпристрасне дзеркало світу. Художник у фотомистецтві 

здатен висловити своє особисте ставлення до зображеного на знімку явища 

через ракурс зйомки, розподіл світла, вміння правильно вибрати момент зйомки 

тощо. Фотохудожник не менш активний по відношенню до пізнаваємого 

об'єкту, ніж художник в будь-якому іншому виді мистецтва.   

Техніка фотозйомки полегшує і спрощує відображення дійсності. У цьому 

плані задовільно достовірне зображення можна отримати з мінімальною 

затратою часу на виконання  процесу зйомки.  

Після ознайомлення з мистецтвом фотографії, її історією і особливостями 

використання в роботі з дітьми, були визначені  методи і форми ознайомлення з 

природою, в яких можна давати дітям завдання по використанню фотографій 

природи і залученню до їх створення. Така робота включала: 

 бесіду про фотографію як вид мистецтва; 

 розглядання і порівняння художньої картини І.Левітана «Золота осінь» і 

фотографій на осінню тематику; 

 екскурсію в парк  з фотозйомкою природи; 

 Виставка фотографій своїх домашніх улюбленців; 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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 Дидактичні ігри: «Намалюй красу, не торкаючись її», «Створи фото 

квітки»,  «Я - фотограф». 

Результати проведеної роботи показали, що ознайомлення дітей з природою 

і   процес формування естетичних почуттів  ефективно відбувається, якщо 

залучати дітей до відтворення картин  природи через фотографії, малюнки.  

Діти вчаться бачити в природі прекрасне, зберігати і  створювати його 

навколо себе. Цю роботу  необхідно  планувати і ускладнювати поступово, 

поетапно:  

1. зміна ставлення дитини до фотографії  як до відображення 

дійсності; 

2. формування вміння правильно співвідносити зображення з 

реальною дійсністю, бачити зображене на ньому; 

3. удосконалення розуміння змісту фотографії.  

Дошкільнята з величезним інтересом дивляться на навколишній світ, але 

бачать не все, іноді навіть не помічають головного. А якщо поруч вихователь, 

який дивується разом з ними, вчить не тільки дивитися, а й бачити, відображати 

красу навколишньої природи, то у дітей  розвивається інтерес до пізнання 

природи, відбувається процес  Їх духовного зростання. 
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На сьогоднішній день одним з найперспективніших методів навчання є 

метод проектів,  оскільки він створює умови для творчої самореалізації 

студентів, підвищує їх мотивацію до навчання, сприяє розвитку 

інтелектуальних здібностей.   

Метод проектів — це інноваційна технологія навчання і виховання, яка 

поєднує теоретичні знання та їх практичне застосування для розв’язання 

конкретних життєвих чи професійних проблем. Цей метод завжди орієнтований 

на самостійну діяльність студентів (індивідуальну, парну, групову), котру 

студенти виконують протягом певного відрізку часу.  

У основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок, умінь 

самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному 

просторі, розвиток критичного мислення.  

За визначенням Дж. Джонса проект — це «процес, який дає початок змінам 

у штучному середовищі», це сукупність певних дій, задум для створення 

реального  об'єкту, предмету, створення різного роду теоретичного продукту.  

Це завжди творча діяльність [3,c.10].   . 

В останні роки проектні технології активно впроваджуються в освіті в 

навчальному процесі у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, 

трансформувавшись в інноваційну технологію навчання. 

У сучасному навчальному закладі можна виділити чотири основні напрями 

ефективного використання проектної технології: 

 проект як метод навчання на занятті; 

 проектні технології дистанційного навчання; 

 для формування дослідницьких навичок студентів у позааудиторній  

роботі; 

 як метод організації дослідницької діяльності викладачів. 

Уміння користуватися методом проектів — показник високої кваліфікації 

викладача, його прогресивної методики навчання і розвитку, вимагає 

використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих 

методів,  прийомів, засобів. Як пише О.Пєхота, «суть проектної технології – 
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стимулювати інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння 

певною сумою знань, та через проектну діяльність, а саме розв’язання однієї 

або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань – 

від теорії до практики» [5, c.150].  

Метод проектів, як педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію 

фактичних знань, а на їх вживання і придбання нових. Цей метод створює 

умови, за яких студент може самостійно здобувати знання чи застосовувати 

придбані раніше, причому замість дій за зразком в основному виступають 

пошукові й дослідницькі дії. Основний акцент робиться на творчий розвиток 

особистості. Студент повинен не тільки засвоїти необхідні знання й уміння, а й 

навчитися шукати і знаходити об’єкти для їх практичного застосування [6.c.21]. 

Активне включення студента в створення тих або інших проектів дає йому 

можливість освоювати  нові способи людської діяльності в соціокультурному 

середовищі. 

Розробка проекту починається з обрання теми, яка конкретизується і 

деталізується. Далі визначається мета і формулюються завдання, 

розподіляються обов’язки між учасниками проекту.  

Наступний етап роботи — збір інформації з різних джерел: Інтернет-

ресурси, енциклопедії, довідники, навчальна література. 

В ході роботи студенти уточнюють отриману тему, по-новому її 

осмислюють. Далі студенти оформлюють результати досліджень:  готують 

презентації, веб-сторінки, буклети, реферати, усні доповіді тощо. 

Заключний етап роботи – це захист проекту і презентація виконаної роботи.  

Виконаний проект можна презентувати на конференції. 

Викладачі Комунального закладу «Бахмутський педагогічний коледж» 

використовують метод проектів для навчання студентів всіх курсів в рамках 

дисципліни, яку викладають, в межах годин, відведених навчальним планом на 

практичні заняття або самостійну роботу студента (Гераськіна В.А., Волошко 

О.А., Копанишин Л.В., Мартова Ю.О. тощо).  Для студентів викладачі 
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застосовують дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані 

види проектів.  

Дослідницькі проекти  виконуються за логікою наукового дослідження і 

мають структуру, наближену до справжнього наукового дослідження певних 

явищ та процесів:  

 чітко визначені цілі, актуальність предмета дослідження;  

 висунення гіпотез;  

 застосування відповідних методів дослідження; 

 обробка і систематизація одержаних результатів.  

Домінуючою діяльністю є дослідницька, а кінцевим продуктом – реферат, 

курсова робота, тези, стаття, доповідь на науковій конференції тощо [4.c.78-80].    

Наприклад.  Дослідницький  проект «Математика навкола нас». 

Учасники проекту: група студентів 2-го курсу дошкільного відділення КЗ  

«БПК» та викладач математики О.А.Волошко. 

Мета: дослідити, як пов'язана математика з різними сферами людської 

діяльності (спорт, музика, література, живопис, скульптура, архітектура).   

Організувати пошук зв'язку математичних закономірностей і різних сфер 

людської діяльності. 

Об’єкт дослідження: математика і спорт;  математика і мистецтво. 

Результати дослідження: виявили, що математичні закономірності 

присутні в законах Піфагора і музиці, геометричній моделі Всесвіту Кеплера, в 

системі пропорцій в скульптурі і архітектурі, в живописі і літературі. 

Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної 

діяльності учасників. Вони засновані на самостійній колективній творчості. У 

таких проектах особливого значення набуває оформлення результатів проекту 

(розробка плану проведення, сценарію конкретних дій кожного учасника 

проекту). Домінуючою діяльністю є творча, а кінцевим продуктом – твір, 

відеофільм, сценарій, виставка малюнків, свято, вистава, сценка тощо.  

Наприклад. Творчий проект «Золоті голоси Донбасу», розроблений групою 

студентів IV курсу музичного відділення КЗ  «БПК» під керівництвом 
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викладача постановки голосу К.С.Чумакової. У рамках вивчення творчості 

сучасних композиторів студенти зібрали та опрацювали матеріали про 

життєвий і творчий шлях співаків, які прославили Бахмутську землю (А. 

Солов’яненко, Є. Мартинов, І. Дімарін, О. Василь’єв, І. Карабиць). 

Ігрові проекти засновані на самостійній колективній творчості, що 

здійснюється у вигляді ділової гри, та передбачають  виконання ігрових ролей  

у моделях, ситуаціях,  що об’єднуються загальною ідеєю. Це можуть бути ролі 

казкових героїв, персонажів літературних творів, соціальні або професійні ролі.  

Ігрові проекти можуть здійснюватися у формі уявної подорожі, конференції, 

симпозіуму, журналістського розслідування тощо.  

Наприклад. Ігровий проект «Хай у серці кожної людини живе любов до 

України». 

Учасники проекту: студенти 41-ї групи дошкільного відділення КЗ «БПК» 

під керівництвом викладача соціальних дисциплін В.А.Гераськіної. В ході 

реалізації проекту використовували соціо-ігрові методи. Студенти були 

поділені на творчі мікрогрупи: «історики», «етнографи», «педагоги». 

Інформаційні проекти спрямовані на збір інформації про який-небудь  

об'єкт, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і 

узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії (соціологічні 

опитування, інтерв’ю, анкетування, тестування). Ці проекти вимагають добре 

продуманої структури, можливості систематичної корекції  в ході роботи над 

проектом. Структуру цього проекту можна позначити так: мета проекту, його 

актуальність, методи отримання інформації (літературні джерела, засоби 

масової інформації, бази даних, Інтернет), обробки інформації (її аналіз, 

узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки), 

результат (стаття, реферат, відеофільм). Такі проекти можуть бути частиною 

будь-якого іншого проекту.  Домінуючою діяльністю є пошукова, а кінцевим 

продуктом – публікації, відеофільми. 

Наприклад. Інформаційний проект «Чорнобиль — біль України». 

Автор проекту: студентка КЗ «БПК» Бикова Юлія 
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Куратори проекту: викладач соціальних дисциплін Л.В.Копанишин та 

викладач інформатики Ю.О.Мартова. 

Учасники проекту: студенти 4-го курсу дошкільного та фізкультурного 

відділень. 

Результом проекту став відео-ролік, призваний звернути увагу молоді на 

дану проблему, розкрити весь жах трагедії та її наслідки для нашої країни, а 

також привернути молодь до екологічного способу життя. 

Практичні (практико-орієнтовані) проекти. Особливістю цього проекту 

є чітко визначений практичний результат, якого досягають його учасники:  

виготовлення продукту, що має практичне значення для учасників проекту і 

може бути корисним для вирішення проблем. Такий проект потребує ретельно 

продуманої структури, складання сценарію діяльності його учасників з 

визначенням функцій кожного з них, чітких висновків, участі в оформленні 

результатів кінцевого продукту. Особливо важливою є організація 

координаційної роботи у формі поетапних обговорень та презентації отриманих 

результатів і можливих засобів їх упровадження у практику. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. Метод  проектів  є  

сучасною  педагогічною  технологією, використання якої створює умови для 

всебічного розвитку особистості.  Саме у педагогічному вищому навчальному 

закладі І-ІІ рівнів акредитації у процесі проектного навчання закладаються у 

майбутніх фахівців основи майбутньої  педагогічної  техніки,  технологічної  

грамотності та педагогічної майстерності. Таке навчання допомагає сформувати  

у майбутніх вихователів дошкільних закладів та викладачів загальноосвітньої 

школи проективний стиль мислення, який сполучає в єдину систему теоретичні 

і практичні складові діяльності людини, дозволяє розкрити, розвинути, 

ревізувати творчій потенціал особи. 
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 Усі найпотужніші країни світу дбають про високий рівень розвитку 

науки. Держави, котрі володіють розвинутою наукою та передовим 

виробництвом, у цьому столітті ввійдуть до групи елітних країн сучасного світу 

та посядуть високе місце у світових рейтингах. Українська наука має славне 

минуле і дуже дивне теперішнє. З одного боку — повний крах науково-

дослідних інституцій, котрі в більшості країн є фундаментом для розвитку 

академічних шкіл, вишів, наукових лабораторій. З іншого — комерціалізація 

науки, чітке переорієнтування на потреби армії (вимога часу), скорочення 

суспільних запитів в наукових винаходах і заміна їх на комерційне замовлення. 

 Що зараз відбувається з українською наукою? На це питання можна 

дати дуже коротку відповідь: «кризовий застій», але це не є криза науковців, 

ідей, винаходів. А це криза фінансової скрути та державної байдужості до 

науки та освіти. 

 В Україні система освіти та науки знаходиться у хронічній кризі і має 

сталі негативні риси. Отже, що має Україна сьогодні: падіння якості та 

симуляцію освітньої і наукової діяльності. Якість отримуваних знань, рівень 

та результативність наукових досліджень постійно знижується у порівнянні зі 

світом. Масово поширені практика «покупки» дипломів. Україна — одна зі 

світових лідерів за кількістю людей, що отримали вищу освіту. За цим 

показником Україна на 6-му місці у світі. Але кількість не є показником якості. 

 В країні відсутня затребуваність освіти та науки на рівні держави. 

Увага, яка приділяється їхньому розвитку, є критично недостатньою, не 

створені належні умови для модернізації дослідницького і освітнього простору, 

а статус освітян та науковців залишається низьким. 

 Недофінансування діяльності освітніх та наукових установ – 

низький рівень оплати праці освітян та науковців, відсутність можливостей для 

мобільності студентів, викладачів, дослідників. 

 На сьогодні наука за браком фінансування, без належної підтримки 

держави втрачає визнані світом наукові традиції, втрачає темп свого розвитку в 

умовах нових викликів сучасної дійсності. При цьому Україна за рівнем 
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продукування наукової інформації поки що входить до 20 провідних держав 

світу, ще здатна виробляти сучасні «проривні» технології за широким 

переліком їхніх напрямів. Проте рівень її підтримки державою вкрай низький. 

Так, стаття 48 нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» встановлює рівень фінансування науки в обсязі 1,7% ВВП, тоді як 

фактична цьогорічна цифра не перевищує 0,16% ВВП, наближаючи цю 

критичну ситуацію до точки неповернення, за якою буде втрачено 

національний інтелектуальний потенціал. Середнє значення цього показника у 

країнах Європейського Союзу складає близько 2%, у США – майже 3%, а в 

Південній Кореї сягає навіть 4,75% ВВП. В Україні ж упродовж усіх останніх 

років цей показник не перевищував 0,4% і демонструє стійку тенденцію до 

зменшення, а в поточному році впав до «рекордних» 0,2% ВВП [4]. 

 Витрати на одного дослідника на рік в Україні становлять близько 

10 тис. дол. (у США – 260 тис., у ФРН – 245 тис., в Індії – 127 дол.)[4]. Наука не 

може існувати без базового фінансування, та ще й, водночас, демонструвати 

конкурентоспроможність на світовому рівні, зокрема в межах міжнародного 

наукового й науково-технічного співробітництва. По суті, українська наука 

перебуває нині на межі виживання.   

 Беззаперечним є також те, що реальні обсяги фінансування академічної 

науки на рівні приблизно 0,3 % ВВП навіть за умови тотальної ощадливості не 

забезпечують відповідний вимогам сьогодення результат.  

 Українські вчені не мають сучасної матеріально-технічної бази для 

розвитку науки. Парк наукових приладів та устаткування в науково-дослідних 

організаціях і лабораторіях застарів: 60% з тих, що експлуатується 

функціонують від 15 до 25 років, в той час як у розвинених країнах світу термін 

експлуатації такого обладнання не перевищує 5-7 років. Ступінь зношеності 

основних засобів у науковій сфері становив близько 45% [3]. 

 Кадровий безлад – порушення вікової структури на користь старших 

чи молодших груп, гендерна нерівність у розподілі керівних посад, відтік 

талантів за кордон. Наші науковці виїжджають до США,  Канади, Німеччини, 
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Ізраїлю. До 2035 року кількість дослідників в Україні зменшиться  в 4,6 рази у 

порівнянні з 2017-м роком (щонайменше у 20 разів менше ніж на початку 

дев’яностих) [2]. 

 Ще однією проблемою стало зниження рівня обміном інформацією, що 

знайшло своє виявлення на практиці у скороченні наукових видань, слабкому 

поповненні наукових бібліотек спеціалізованою літературою, високих 

організаційних внесках за участь у наукових конференціях та семінарах, платі 

за публікацію статей. 

 Що необхідно робити? Українській науці потрібні реформи. У ході 

реформ ми повинні досягнути таких результатів: освіта та наука має стати 

спрямованою на розвиток потенціалу особистості та формування засад 

модернізації України. Вона базуватиметься на принципах свободи вибору, 

взаємодовіри, відповідальності за результати. Викладач, учений набуде 

соціального визнання через довіру, свободу вибору програм, форм та методів 

навчання, викладання, дослідження, відповідальне ставлення, підвищення 

оплати праці, адресне фінансування у зростання професійного рівня, створення 

умов для підвищення престижності та вивільнення творчого потенціалу. 

Викорінення корупції шляхом очищення системи управління, наскрізного 

забезпечення дотримання етичних принципів, прозорості, незалежної оцінки. 

Управління освітою та наукою набуде сучасного характеру. Механізм 

фінансування освіти та науки буде змінено. Його складовими стануть 

децентралізація розподілу державних коштів, урізноманітнення джерел за 

рахунок включення приватних, комунальних і колективних інвестицій, 

запровадження конкурсного характеру розподілу коштів, впровадження 

бюджетування знизу, встановлення відповідності між фінансуванням та 

вимогами освітніх стандартів, перехід від фінансування закладів до 

фінансування учнів, студентів, дослідників, команд дослідників, наукових та 

освітніх консорціумів. 

Таким чином, в Україні є всі можливості стати провідною науково-

розвинутою державою, але для цього потрібно докласти зусиль не тільки 
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науковцям, а й владі і суспільству. Ніщо так не допомагає створенню 

майбутнього, як сміливі мрії. Сьогодні утопія, завтра плоть і кров. 

Загубити науку можна дуже швидко, а на відновлення всього цього 

знадобляться десятиріччя і покоління. 
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Анотація: Метою цього дослідження є загальний, комплексний огляд 

розвитку охорони здоров’я населення на Харківщині в другій половині ХІХ – 

початку ХХ ст., вивчення діяльності державних, муніципальних, громадських, 

приватних установ й організацій Харкова, а також внесок окремих осіб, які 

здійснювали охорону здоров’я в місті. 

Ключові слова: охорона здоров’я, здоров’я, медичні заклади, вчені-лікарі. 

Abstract: The purpose of this study is a general, comprehensive review of the 

development of public health in the Kharkiv region in the second half of the 19th - 

early 20th centuries, studying the activities of state, municipal, public, private 

institutions and organizations of Kharkiv as well as the contribution of individuals 

who carried out health care in the city. 

Keywords: health care, health, medical institutions, physician-scientists. 

Історія української охорони здоров'я складається з історії охорони здоров'я 

регіонів та міст у різні історичні періоди. Без вивчення цієї історії та специфіки 

місцевих умов розвитку медичної діяльності неможливе вироблення сучасної 

теорії охорони здоров’я і створення її нової української моделі. 

Тривалий час санітарний стан Харкова залишався незадовільним, що було 

спричинено природними умовами. Лише центр міста розташувався на узвишші, 

а решта території являла собою болотисті низини. За таких умов хробаки, 

плазуни, земноводні та комахи, часом просто заполоняли місто. Навесні й 

восени вулицями та майданами було неможливо ні пройти, ні проїхати [1, с. 

15]. 

Незадовільний санітарний стан Харкова призводив до поширення в місті 

різноманітних «лихоманок» і «гарячок», тифу. Гострі інфекційні сипні 

захворювання – кір та скарлатина з’являлися також щороку і вражали не лише 

дітей, але й дорослих. Поширеним захворюванням серед дітей був коклюш. У 

спекотні літні місяці нижчі верстви харківської громади страждали від 

дизентерії [3, с. 16]. 
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Харківська громадськість почала активно боротися зі складною 

епідеміологічною ситуацією. Її представники зініціювали створення нових і 

розвиток існуючих лікувальних закладів. 

Перша довгоочікувана міська лікарня була відкрита 30 серпня (за ст. ст.) 

1869 р. Вона одержала назву Олександрівської на честь «чудесного спасения» 

імператора Олександра II під час замаху на нього в Парижі у травні 1867р. 

Лікарня розташувалася на Благовіщенській вулиці, яка спочатку була 

розрахована на 100 ліжок [3, с. 135]. 

У 1879 році в лікарні розмістилися терапевтична і хірургічна госпітальні 

клініки Імператорського Харківського університету. Кількість ліжок 

збільшувалася від 100 (у 1872 р.) до 300 (у 1914 р.) [3, с. 140]. 

Друга міська лікарня на з’являється у 1895 р , місце для якої було обрано на 

вулиці Корсиківській (нині Московський проспект, 195 і 197). 

Миколаївська лікарня мала обслуговувати робітниче населення Харкова. На 

цьому місці і тепер розташований комплекс лікувальних закладів (2-а міська 

лікарня, 17-а клінічна багатопрофільна лікарня, обласний нефроурологічний 

центр). У Миколаївській лікарні функціонували такі відділення: хірургічне, 

інфекційне, венеричне, терапевтичне та амбулаторія. У 1912 р. було відкрите 

пологове і гінекологічне відділення. За час свого існування Миколаївська 

лікарня дедалі більше набувала характеру міської інфекційної лікарні, якої 

Харків не мав [3, с. 144]. 

Отже, Миколаївська лікарня, створена громадським самоврядуванням для 

пересічних «харьковцев», на початок Першої світової війни була 

найпотужнішою міською лікарнею Харкова. Поступово вона набувала 

інфекційної спрямованості. 

Наприкінці 1878 р. була відкрита спочатку тимчасова дитяча лікарня при 

притулку товариства опікування безпритульних сиріт «для помещения 

одержимых преимущественно острыми и инфекционными болезнями детей 

беднейших жителей г. Харькова». А у 1884 р. з Олександрівської в міську 

дитячу лікарню був переведений міський кабінет безкоштовного 
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віспощеплення, що знаходився в ній до серпня 1891 р. Вона була першим і 

єдиним у дожовтневий період загальнодоступним спеціалізованим дитячим 

лікувальним закладом в Харкові. 

В 1908 р. на Москалівці, в орендованому будинку, було відкрито очну 

лікарню на 10 ліжок, яка відразу ж одержала ім'я професора Л.Л. Гіршмана. 

Вона мала величезну популярність серед «харьковцев» [3, с. 154]. 

Також в Харкові в другій половині ХІХ ст. працювали медичні заклади 

Харківського медичного товариства, 10 клінік Жіночого медичного інституту, 

лікувальні заклади Харківського відділення Російського товариства Червоного 

Хреста, приватні лікувальні заклади. 

Професор В. Грубе був засновником Харківського медичного товариства, 

яке мало великий вплив на розвиток громадсько-медичної думки лікарів далеко 

за межами Харкова. Гідним товаришем В. Грубе по роботі в Харкові був 

професор хірургічної патології І. Зарубін, який протягом 14 років очолював 

медичний факультет і багато сприяв його розвиткові. Зокрема, завдяки 

наполегливості І. Зарубіна в 1882 році було відкрито госпітальну хірургічну 

клініку в Харкові [2, с. 307]. Учень В. Грубе М. Трінклер продовжував славну 

традицію свого вчителя. Весь трудовий шлях Трінклера був пов'язаний з 

Харківським університетом [2, с. 308]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у пореформений період мережа 

лікарень та амбулаторій значно розширилася й чітко структурувалася. 

Стаціонарна і амбулаторна мережа міської охорони здоров’я в Харкові у 

пореформений період розвивалася в такій послідовності: від відкриття першої 

міської лікарні до створення мережі лікувальних закладів з диференціюванням 

видів медичної допомоги. Її розвиток відбувався у трьох напрямах: збільшення 

потужності й поліпшення оснащеності міських лікарень; надання населенню 

доступної амбулаторної допомоги; створення спеціалізованих лікувальних 

закладів. 
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ФІЛОСОФІЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ 

Люди,будьте гуманними! 

Це ваш перший обов’язок. 
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 Анотація: Під трансплантацією розуміється спеціальний метод 

лікування, що полягає в пересадці реціпієнту (особі для лікування якої 

застосовується трансплантація) органа або іншого анатомічного матеріалу, 

взятих у людини. 

Ключові слова: трансплантологія, Закон «Про трансплантологію органів і 

тканин», морально-етичні проблеми трансплантології. 

Проблема трансплантації в Україні є актуальною з початку незалежності, 

адже неврегульованість на законодавчому рівні та корумпованість медичної 

галузі постійно сповільнювали її розвиток. 

Операція з пересадки нирки, серця, печінки, кісткового мозку для українців 

за кордоном коштує 80-120 тисяч доларів. Це без вартості проїзду. Розвинута 

система трансплантології знизила б вартість операцій у 3-4 рази. Статистика 
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операцій по трансплантації теж не тішить. Так, у 2016 році в Україні виконали 

126 органних трансплантацій, з них 119 – нирки, 5 – печінки та 1 – легені. В цей 

же час в США, лідер з трансплантації органів, робиться 10 тис. пересадок нирки 

в рік, 4 тис. — печінки і 2 тис. — серця. Сьогодні в Україні існує шість центрів 

з пересадки органів, з них активні тільки в Запоріжжі і Києві. Причини проблем 

у галузі української трансплантології полягають у недосконалому 

законодавстві.  

В Україні досі нема жодного реєстру хворих, які потребують 

трансплантації. Немає державного реєстру – немає потреби у створенні різних 

програм та у лікуванні. Основною проблемою наразі є законодавча база. Згідно 

із Законом України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людині” живим донором може стати лише близький родич. Але, 

навіть при добровільній згоді, він має заповнити безліч документів. На 

бюрократію витрачається багато часу, якого у хворого нема. Окрім того, в 

Україні не працює так звана трупна трансплантологія, яку мав би регулювати 

закон “Про трансплантацію”. Відсутність правильного закону про 

трансплантацію та донорство – це дев’ять життів у день. “Це більше, ніж гине 

на дорогах, чи у зоні збройного конфлікту. Проблема дуже актуальна”.  

Більшість експертів та лікарів вважають, що впровадження презумпції згоди 

допоможе у вирішенні питання трансплантації в Україні. Відповідно до неї, за 

життя людина має підписати договір про незгоду використання її органів для 

трансплантації. В іншому разі їх вилучать автоматично. 

Презумпцію згоди підтримують і представники МОЗ. Водночас голова 

комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець 

виступила проти. На її думку, презумпція згоди призведе до зловживання 

лікарями своїм становищем – вони почнуть навмисне констатувати смерть 

мозку, замість порятунку хворого. Вона запропонувала альтернативний 

законопроект, який комітет підтримав у першому читанні. Документ 

ґрунтується на презумпції незгоди. Згідно з якої людина сама обирає – ставати 

донором після смерті чи ні. Звичайно, за один день трансплантологія в Україні 
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не запрацює. Потрібен діалог з суспільством. «Ми маємо пояснювати людям, 

що це необхідно та правильно. Адже люди вирішують, чи захочуть вони стати 

донорами після своєї смерті. Проблема не лише у законодавстві. Це має бути 

система трансплант - координації». 

Трансплантологи єдині в своїй думці сьогодні: введена «презумпція 

незгоди» поставила хрест на українській трансплантології. На сьогоднішній 

день розвиток трансплантології досяг небувалих успіхів. Незважаючи на це 

пересадка органів як і раніше залишається важко здійснюваною і головною 

проблемою є дефіцит донорських органів. 

Про це знають всі медики і всі представники влади, від яких залежить 

правильність прийняття Закону. У нашій країні в силу чинного законодавства 

концентроване вираження такого дефіциту спостерігається особливо яскраво. 

Більшість фахівців бачать неготовність суспільства до рішення для себе про 

посмертне донорство. Це і розвиває дефіцит, який обумовлює збільшення 

термінів очікування донорських органів, і не секрет, що більшість хворих, 

сильно хворих людей, так і не отримують трансплантації. Крім того, тривалість 

очікування навіть при проведеній пересадці, впливає на вартість лікування до 

трансплантації і після, оскільки стан пацієнта після операції гірше, ніж, якби її 

провели раніше. У тому випадку, якщо б політики швидше працювали над 

необхідним Законом, якби суспільство було підготовлене до подібної медицині, 

українські хірурги могли б рятувати кілька тисяч життів на рік.  

У суспільній думці трансплантація органів займає неоднозначне місце. 

Спектр її оцінювання знаходиться в межах від незаперечно позитивного 

оцінювання до категоричного неприйняття. Це є свідченням того, що 

трансплантація органів максимально концентрує моральне, правове, 

психологічне, соціальне напруження, оскільки в цьому процесі пов'язані два 

надзвичайно важливих моменти людського життєвого шляху:  

1) імовірна смерть хворого в разі відсутності змоги замінити 

нежиттєздатний орган;  
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2)  смерть людини, тіло якої може стати донором якогось органу, або 

загроза втрати фізичного здоров'я живого донора.  

Активна трансплантологічна практика функціонує у світі майже півстоліття, 

з року в рік удосконалюючи технологічні можливості її здійснення. Але коло 

моральних питань, породжених цією практикою, залишається таким же 

актуальним, як і в часи перших кроків. Трансплантація, як і будь-яка дилема 

біоетики, є вкрай складною і потребує врахування усіх обставин конкретного 

випадку (досить часто в екстремально обмежених часових умовах) для 

прийняття виваженого рішення. Але очевидним залишається той факт, що 

обґрунтування шляхів вирішення біотичних проблем не може бути здійснене на 

підставі технологічної спроможності та медично-соціальної доцільності. 

Прагматизм у медицині веде до споживацького ставлення до людини як такої. 

Тому обґрунтування названих проблем може здійснюватися винятково в етико-

філософському вимірі. 

Висновки: 

Напрямки розвитку трасплантології : 

– формування у суспільстві позитивної думки щодо донорства, як 

порятунку життя, ухвалення оновленого закону про трансплантологію; 

– створення системи трансплант-координаторів; 

– забезпечення медичних установ газоаналізаторами (прилад, який фіксує 

смерть мозку); 

– формування реєстру донорів та пацієнтів, що потребують трансплантації; 

– створення програми по реабілітації пацієнтів після трансплантації. 

В Україні є все необхідне для розвитку трансплантології: кваліфіковані 

фахівці та медичні заклади для проведення операцій з пересадки органів. Але 

не вистачає найголовнішого – розуміння суспільства, що це необхідно. Також 

потрібно оновити чинний закон про трансплантологію.  
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"Більш за все потрібно цінувати 

не життя як таке, а життя гідне"  

Сократ 

Анотація: Евтана́зія (грец.— добра смерть) — практика припинення (або 

скорочення) лікарем життя людини, яка страждає невиліковним 

захворюванням, відчуває нестерпні страждання, на задоволення прохання 

хворого в безболісній або мінімально болісній формі з метою припинення 

страждань. 

Ключеві слова: пасивна евтаназія, активна евтаназія, соціальна евтаназія. 

Термін «евтаназія» вперше вжито Ф. Беконом в XVII ст. Для визначення 

«легкої смерті». Станом на 2009 рік, деякі форми добровільної евтаназії були 

офіційно дозволені в Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах,Швейцарії, і в деяких штатах 

США. Станом на 2004 рік в Україні такі дії медика заборонені законом, і 

розглядаються як умисне вбивство. 

В теорії розглядають два види евтаназії: пасивна евтаназія (зумисне 

припинення медиками підтримуючої терапії хворого) і активна евтаназія 

(введення помираючому ліків або інші дії, котрі викликають швидку смерть). 

Активною евтаназією часто вважають і самогубство з лікарською допомогою 

(надання хворому на його прохання препаратів, які вкорочують життя). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Існує ще один вид евтаназії — соціальна евтаназія, у якій рішення позбавити 

когось життя залежить від суспільства, яке виходить з міркувань, що кошти, 

необхідні для лікування безнадійно хворих дорогими препаратами, внаслідок їх 

евтаназії будуть збережені для лікування тих хворих, які після одужання 

зможуть повернутися до нормальної робочої діяльності. Така загроза йде з боку 

економіки, яка керується критерієм «витрати — вигоди». 

Як певну альтернативу евтаназії можна розглядати паліативне лікування, яке 

використовують тоді, коли з терапевтичної точки зору вже нічого не можна 

вдіяти для того, щоб зупинити хворобу, в лікарів ще залишаються засоби, які 

вони можуть і повинні застосовувати вже не заради оздоровлення, але з 

відчуття професійної етики та поваги стосовно пацієнта і в ім'я боротьби за 

якість життя, яке ще залишається в ньому. 

Кількість бажаючих обрати легку смерть в Бельгії зросла з 235 у 2003 році 

до 1807 у 2013, майже у10 разів за 10 років.  

Є науковці, котрі неоднозначно відносяться до такого поняття, як евтаназія. 

Вони вважають евтаназію допустимою з ряду факторів, котрими є: свідоме 

прохання хворого, неможливість полегшити страждання та врятувати життя. 

Противники даної теорії проти легалізації евтаназії переконують, що 

легалізація евтаназії може спричинити за собою, крім прямої можливості 

допомогти людині, цілий ряд негативних факторів, в тому числі, в корисливих 

цілях, коли людина, не будучи у свідомому стані, дає свою згоду на евтаназію. 

Не можна достовірно стверджувати, що така згода була підписана людиною із 

власного бажання, і саме тому вона не може нести ніякої юридичної 

важливості. 

Відношення Православної Церкви до поняття евтаназії категорично 

негативне.  

Межа права на життя в питанні евтаназії, є дуже хиткою. Хоча евтаназія в 

багатьох країнах заборонена, і це чітко прописане в основних державних 

документах, все ж для наукового дослідження такий закон не може мати 

вирішального значення. Право на життя розглядається паралельно із правом на 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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смерть. Поступово виникає тенденція вирішення даного питання.  Дозвіл 

застосовувати евтаназію з великою вірогідністю може стати гальмом в пошуці 

нових ефективних способів і засобів лікування пацієнтів, бо часто саме 

боротьба зі смертю спонукає медицину рухатися вперед. 

Висновок: 

Конкретними підставами “за” легалізацію евтаназії є :  

 евтаназія дозволяє в повній мірі реалізувати право людини 

розпоряджатися своїм життям, в тому числі приймати рішення про припинення 

власного життя;  

 людина визнається найвищою цінністю, а отже, і її реальне 

благополуччя, потреби і право на самовизначення, право на свободу, право на 

повагу гідності, право на гідну смерть мають бути гарантовані й забезпечені 

повною мірою;  

 евтаназія забезпечує реалізацію одного з основоположних принципів 

права – принципу гуманізму;  

 евтаназія є гуманною, бо припиняє страждання і муки невиліковно 

хворого;  

 держава і суспільство мають визнати таке право не заради всіх, а заради 

тієї невеликої групи людей, які дійсно його потребують. 
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Мирослава Бука 

ПЕРЕХІД НА ЕКОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ НА ТРАСПОРТІ 

Анотація: Електромобіль, як альтернатива ДВЗ. Плани та перспективи 

електромобілів у світі та Україні. Проблеми електромобілів. Тенденції 

розвитку науки у вирішенні проблем електромобілів. 

Екологія, транспорт, електромобілі, батарейні сховища, графенові 

акумуляторні батареї, акумуляторні батареї на основі алюмінію. 

Однією з важливих екологічних, медико-соціальних проблем є транспортні 

системи пересування, зокрема ті, що забезпечують функціонування великих 

населених пунктів [1]. Насамперед це масові види транспортних засобів – 

автомототранспорт, електротранспорт, які функціонують у межах міста. На 

планеті нараховується близько одного мільярда автомототранспортних одиниць 

і кількість їх зростає. На їх долю припадає до 50% загальної маси викидів, що 

складає 500 тис. тон чадного газу, близько 1 млн т вуглеводнів, сполук із 

канцерогенними властивостями – бензопірен, діоксини. До головних шкідливих 

забруднювачів відноситься монооксид вуглецю (чадний газ) – 70%, незгоріле 

пальне – 20%, оксиди – близько 10% [2]. 

Альтернатива двигуну внутрішнього згоряння, відома: електромобіль. 

Toyota Motor оголосила план переходу на електрифіковані приводи 

автомобілів. Через сім років, до 2025 р, в модельних рядах Toyota і Lexus не 

залишиться машин без варіанту з електричним або гібридним двигуном [3]. 

Компанія Volkswagen заявила про намір створити до 2030 року електричні 

версії всіх своїх моделей авто, включаючи і ті, що виробляються під належними 

концерну брендами – Audi, Skoda, Seat і Porsche. 

Компанія Daimler заявила про створення електричних аналогів всіх своїх 

моделей до 2022 року. 

Інші компанії, серед яких Volvo, Jaguar Land Rover і Honda, також озвучили 

аналогічні обіцянки [4]. 
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Все більше країн заявляють про намір повністю відмовитися від двигунів 

внутрішнього згоряння (ДВЗ). Франція оголосила про намір повністю 

припинити продаж бензинових і дизельних автомобілів до 2040 року. Британія 

взяла на себе зобов’язання здійснити 100-відсотковий перехід на транспортні 

засоби з нульовим рівнем викидів до цього ж часу. 

І найбільш рішучими в прагненні чистого навколишнього середовища є 

Норвегія і Німеччина. Перша хоче повністю відмовитися від ДВС до 2025 року, 

а ось німці пообіцяли зробити це до 2030 року. 

І європейські країни – не єдині, які так активно взялися за розвиток 

електротранспорту. До ініціативи приєдналися дві найбільші країни світу, які 

розвиваються. Індія хоче здійснити цей план до 2032 року [5]. 

Україна з Нового року звільнить електромобілі від податків: ПДВ – 16,8%, і 

акцизного збору – 109 євро. Залишиться тільки збір до Пенсійного фонду – 

4,8% [5]. 

Крім цього, були прийняті преференції для електротаксі і оренди 

електромобілів. Нагадаємо, що за десять місяців 2017 року в Україні було 

продано 2225 електромобілів. Зростання по відношенню аналогічного періоду 

минулого року склав 227%! [6]. 

Виділимо основні недоліки електромобілів. Всі вони пов’язані з джерелом 

живлення: швидкість зарядки, ємність батареї, утилізація, ресурс роботи. Слід 

відмітити, що основні тенденції розвитку науки у цій сфері і будуть повязанні з 

вирішенням цих проблем. 

Щорічно скорочується кількість часу, необхідного для повної зарядки 

двигуна. Tesla Motors активно впроваджує систему суперчарджерів (зарядні 

станції), які дозволяють за півгодини зарядити батарею в автомобілі на 80%. 

Зменшити витрати часу на заряд намагаються і інші автовиробники. 

Немає необхідності міняти всю батарею, досить поміняти тільки осередок, 

яка вийшов з ладу. У всьому світі прийнята практика їх не утилізувати, а давати 

друге життя – поміщати в батарейне сховище. Наприклад, помістити в 
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павербанкі для будинків, використовувати в суперчарджерах, які стоять на 

дорозі, біля будинку. 

Проблемою є виробництво та утилізація акумуляторів, які часто містять 

отруйні компоненти (наприклад, свинець або літій). 

Інженери з Іспанії розробили на основі графену акумуляторну батарею 

нового покоління. Вона вийшла на 77% дешевше літієвих аналогів, в два рази 

легше за вагою, а завдяки унікальним електропровідним властивостям графена, 

може бути повністю заряджена всього за 8 хвилин, і цього заряду вистачить на 

1000 кілометрів пробігу електромобіля [7]. 

Інженери з Стенфордського університету домоглися успіху в створенні 

акумуляторної батареї на основі алюмінію. Вона заряджається протягом 

декількох хвилин, витримує тисячі циклів перезарядки без деградації, гнучка і 

недорога в виготовленні [8]. 

В грудні 2016 року у автобані загального користування концепт 

електромобіля QUANTiNO проходив випробування на дальність ходу. 

Протягом 8 годині 11 хвилин він проїхав 1000 км. Потім його загнали на 

автодром і він там проїхав ще 401 км і на цьому закінчився заряд. Температура 

повітря при випробуванні була -4 градуси [9]. 

Майбутне за електромобілями.  
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БЕЛЬГІЙСЬКА СПАДЩИНА ЛИСИЧАНСЬКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 

Анотація: У статті піднімається питання збереження  нерухомої 

спадщини на сході України. Досліджується походження та історія 

будівельного комплексу, який потрапив до п’ятірки номінантів конкурсу за 

підтримки фонду короля Бельгії  

Ключові слова: бельгійська спадщина, історична пам’ять, іноземний 

капітал, інфраструктура 

Abstract: The article deals with the question of conservation of heritage in the 

East of the country. It investigates the origin and history of building complex which 

was included in the five nominees of the contest with the support of the Fund of 

Belgium King 

Keywords: Belgian heritage, historical memory, foreign capital, infrastructure 

 Україна. Молода та незалежна держава. І нас, свідомих громадян, завжди 

турбувало питання  не тільки її розвитку, а й збереження культурної спадщини, 

що  знаходиться під ризиком постійного руйнування, і ця тенденція набула за 

останні 5-10 років масового розповсюдження. На нашу думку, тема, яку ми 

обрали для дослідження, є найактуальнішою, тому що втрати культурних 

цінностей, нерухомої спадщини, історичного вигляду наших міст є 

незворотніми і непоправними. Вони  неминуче відображаються на нинішньому 

http://electrik.info/main/news/1067-grafenovye-akkumulyatory-tehnologiya-kotoraya-izmenit-mir.html
http://electrik.info/main/news/1067-grafenovye-akkumulyatory-tehnologiya-kotoraya-izmenit-mir.html
https://aftershock.news/?q=node/573588&full
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та прийдешніх поколіннях, приводячи до духовного жебрацтва, фальсифікації 

історії, втрат історичної пам ’ яті. Хто з лисичан хоча б раз зацікавлено не 

розглядав незвичні для нас дивовижні житлові квартали. От тільки шкода, що 

велич цих споруд наразі нам доводиться роздивлятися через призму 

безжального часу. Адже здерта фарба, розбиті вікна стали їхніми незмінними 

супутниками.  Тож ми проводимо дослідницьку роботу, щоб дізнатися хто 

архітектор цих красенів, ким побудовані, про які таємниці мовчать. Наша мета 

 — привернути увагу до збереження історично-культурної спадщини на сході 

України, розповісти справжню історію. 

Звертаємось до Лисичанського краєзнавчого музею. Директор Ніна Боднар 

розповіла:"Ми можемо помітити, що подібних архітектурних будівель в місті 

Лисичанську та прилеглих містах немає. Тобто був залучений іноземний 

капітал, іноземні інженери, і ці будівлі дуже відрізняються за своїм 

архітектурним стилем. В основному, все побудовано в стилі модерн". 

Продовжуємо дослідження. Ці споруди в нашому місті наприкінці ХІХ 

століття створили бельгійські архітектори, а необхідність їх побудувати 

виникла завдяки бельгійському інженеру та підприємцю Ернесту Сольве та 

пермському купцю Івану Любимову, яким прийшло на думку заснувати на 

території тоді ще селища Верхнього акціонерне товариство для виробництва 

соди. В той час була величезна європейська ейфорія, коли дуже багато 

підприємців вкладали власний капітал на біржах Бельгії в нові підприємства, 

які будувались на сході України. Цьому сприяв тодішній міністр фінансів і 

економіки в Російській імперії Вітте. Підприємці, землевласники, які були на 

місцях, продавали свої землі бельгійським підприємцям—фактично ставали 

партнерами цих ініціатив і спільно будували великі заводи. Один із перших, 

можливо, перший найбільший європейський завод на сході України – це 

содовий завод. Будівництво почалось у 1889 році. Все було дуже цікаво. 

Приїжджали бельгійці – це були будівельники. Перше, що вони робили, — 

будували житло для своїх працівників, які приїжджали з Бельгії. Коли житло 

було готове, приїжджали бельгійські експерти, науковці, будівельники 
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широкого профілю і починали будувати завод.  Пізніше ці поселення 

розросталися, вже будувалися лікарні, школа, поліклініка — абсолютно вся 

інфраструктура, яка існує й сьогодні. Пізніше будувалося житло для місцевих – 

тих, які ставали інженерами на заводі (Фото 1).        

 Влаштовуємо фотомандрівку містом і знаходимо ці споруди. 

 

   

Фото 1. Будинки, в які селили   інженерів, 

Лисичанськ                                   

Фото 2. Бельгійські житлові квартали 

для робітників, Лисичанськ 

 Бельгійці робили вклади інвестиції в місцевих, навчали їх. Це було дуже 

великим прецедентом для регіону. Будинків було побудовано досить багато. 

Вони дійсно дуже цікаво будувалися, бо всі були двоповерхові. Не лише тому, 

що економили простір, а й тому, що в цих бельгійських будинках було 

розподілено територію для роботи. Перший поверх – кухня, вбиральня, 

вітальня і території для відпочинку – спальні на другому поверсі. Така 

інфраструктура виникла ще вкінці ХІХ століття (Фото 2). 

На початку ХХ століття вже виникали дуже глобальні проекти. Була 

побудована чотириповерхова лікарня з електричним ліфтом – будівля існує й 

сьогодні (Фото 3). 
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Фото 3.  Будівля лікарні кінця 19-го століття, 

Лисичанськ 

Фото 4. Будинок приїжджих, Лисичанськ       

Біля заводу була побудована двоповерхова школа, будинок для приїжджих 

(Фото 4), казарма содового заводу для неодружених працівників (Фото 5), нині 

у будинку розташована  Лисичанська багатопрофільна гімназія.  

 

Фото 5.   Казарма для неодружених 

працівників, 

                    Лисичанськ 

Фото 6. Премія Бельгійська Спадщина за 

кордоном 2017, Лисичанськ 

На жаль, завод було повністю знищено, а якщо говорити про 

інфраструктуру – зникло тільки три з 35-ти. Зараз усе потроху руйнується. І 

лише 2 об’єкти сьогодні мають статус пам’ятника архітектури, решта навіть не 

перебуває на балансі міста, що може призвести до втрати цих цінностей. 

Комплекс споруд м.Лисичанська потрапив до п’ятірки номінантів конкурсу, 

який щорічно проходить за підтримки фонду короля Бельгії. Премію (Фото 6) 

22 лютого вручив місцевому краєзнавчому музею посол Бельгії в Україні Люк 

Якобс."Я дуже радий, що в Лисичанську є бельгійська спадщина. Наше 

керівництво було здивоване і вражене, що вона збереглася. І інформація про 

нього збереглася. Ми надалі будемо планувати, як підтримувати цю спадщину", 

– зазначив Якобс. 

Отже, авторитет України як держави у світі значною мірою залежить від 

того, наскільки дбайливим буде ставлення в країні до своєї історико-культурної 

спадщини, збереження та розвиток культурної спадщини є однією з умов 

реальної євроінтеграції України. 
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ОСТОРОЖНО – МАТ! 

Анотація: Статья  анализирует проблему использования ненормативной 

лексики в современном обществе. Мое исследование показывает, как мат 

влияет на человека,  и возможно ли бороться с данной проблемой. 

Abstract: The article analyzes the problem of using non-normative vocabulary in 

modern society. My research shows how mate affects a person, and whether it is 

possible to deal with this problem. 

Ключевые слова: ненормативная лексика, мат, молодежь, мораль, 

телевидение, современное общество. 

Keywords: profanity, math, youth, morality, television, modern society. 

В современном обществе ненормативная лексика стала неотъемлемой 

частью жизни человека. По данным исследования украинской 

неправительственной компании социологических исследований Research & 

Branding Group, обнародованного 25 сентября 2013, 93 процентов украинцев 

знают нецензурные слова и выражения, а 49 процентов регулярно 

используют ругательства в своей речи. Данное исследование проводилось 

по всей Украине в августе 2013, и в нем участвовали около трех тысяч 

респондентов старше 18 лет. Страшно представить насколько данные 

показатели могли возрасти за последние 5 лет и так же нужно учесть лица, 

не достигшие совершеннолетия. Хочу заметить, что  

https://www.radiosvoboda.org/a/news/29057279.h
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исследование проводилось в довоенной 

Украине. Вот уже 4 года в нашей стране идет 

необъявленная война и многим людям 

выражение выбирать особо не приходится, 

когда над головой свистят пули, снаряды. И 

это еще не самое страшное. Страшно терять      

Дом в г. Лисичанске 

близких людей, видеть разрушенные дома, искалеченных мирных 

жителей, военнослужащих. Я взялась за исследование данной темы, чтобы 

разобраться в природе мата, увидеть помогает или мешает мат людям.  

Так как в современном обществе ненормативная лексика очень крепко 

«вжилась» в повседневную жизнь из этого выходит, что матерятся все, 

независимо от социального и образовательного статуса – от рабочего до 

Президента. Люди матерятся везде – от детсада до Верховной Рады. Есть 

множество примеров, где политики Верховной Рады используют 

нецензурную лексику в прямом эфире.  Олег Ляшко, рассказал в Верховной 

Раде неприличный анекдот о депутатах, Надежда Савченко за 20 секунд 

употребила 11 ненормативных слов, описывая ситуацию в Украине. 

Матерятся по любому поводу – от радости до горя, матерятся просто так, без 

повода, маты вставляют в речь для «связки» слов: «Мы матом не ругаемся, 

мы на нем разговариваем!»  

Хоть большинство из украинцев употребляют ненормативную лексику, 

но мы так же можем наблюдать и довольно негативное отношение к 

использованию сквернословия в публичных выступлениях звезд шоу-

бизнеса, в программах и материалах, рассчитанных на массовую аудиторию. 

Хотя и тут бывают казусы и явное противоречие. Всеми известный 

украинский артист и продюсер Андрей Данилко критикует других за 

использование мата в прямом эфире, но в тоже время и сам не стесняется 

использовать резкие словечки. Будучи судьей в телепередаче Х-фактор 

Данилко раскритиковал девушку, исполнившую  
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песню группы Ленинград 

«Экспонат» в оригинале, но будучи 

судьей национального отбора артиста на 

«Eurovision» Андрей Данилко легко 

смог послать человека из зала, который  

А.Данилко судья шоу «Х-фактор» 

выразил недовольство, его критике. То есть, возможно, не все потеряно: 

хоть материмся, но осуждаем это дело! 

Не для кого, не секрет, что матерные слова довольно прочно укрепились 

в лексике молодежи; любые нецензурные выражения в основном 

употребляются из-за неграмотности и неумения общаться, а также из-за 

того, что ненормативная лексика кругом окружает нас: музыка, сериалы, 

фильмы. Продолжая изучать тему «Ненормативная лексика в современном 

обществе» я встретила такое выражение: «Ругань матом – великолепное 

обезболивающее!» Данное высказывание заставило меня задуматься над 

этим вопросом и благодаря современным технологиям, я нашла 

занимательную статью. В статье говорилось, об эксперименте британских 

ученых, которые доказали, что нецензурная брань помогает переносить 

сильную боль и стресс. В ходе исследования   британских ученых, 

добровольцев разделили на две группы и заставили их опустить руки в 

ледяную воду. Первой группе было разрешено ругаться при этом, а другой – 

нет. Вторые проиграли первым, которые смогли вытерпеть низкие 

температуры больше времени. Проводить подобный эксперимент я не стала, 

но и в правдивости данного исследования сомневаться сильно не смогла. 

Ведь каждый из нас может вспомнить ситуацию, в которой он, случайно 

ударяясь, вскрикнет резкое словечко, а при сильной боли повторит его 

несколько раз для пущего эффекта. 

 По этому поводу я решила провести свой социологический опрос между 

студентами разных курсов своего учебного заведения, Лисичанского 
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государственного горно-индустриального колледжа, чтобы выяснить: 

почему? зачем? как часто? они употребляют ненормативную лексику.  

Итак, проведя письменный опрос в нескольких учебных группах 

колледжа, я убедилась – матом ругаются все! Большое количество студентов 

призналось, что ненормативная лексика является их неотъемлемой частью 

жизни, порой они даже не замечают мат в своей речи и относятся к нему 

нейтрально. Многие считают, что мат помогает им выразить их эмоции 

более точно и ярко.  Лишь малая часть девушек призналась, что 

употребляют ненормативную лексику редко и лишь в кругу своих друзей. 

Почти половина опрашиваемых хотели бы избавиться от употребления 

нецензурных выражений, но успеха в этом деле не имеют. Хотя это и не 

удивительно, ведь очень сложно перестать ругаться, если ругаются вокруг 

тебя, если современная музыка «пестрит» резкими словами. 

Что ж данные опроса показали, что в жизнь молодежи нецензурная 

лексика въелась очень крепко и прочно. Но самое плохое, на мой взгляд, что 

молодежь перестала следить за своими выражениями и позволяет себе 

высказываться при людях старше их, при своих любимых. Но тут, на мой 

взгляд, все зависит от воспитания и своих личных моральных принципов.  

Так что же такое мат? Хорошо это или плохо? Возможно, ли его 

искоренить? 

На мой взгляд, ненормативная лексика - это часть любого языка и имеет 

в этом языке определенные функции и предназначения. В Украине люди уже 

давно научились высказывать похвалу и негативное отношение к чему-либо 

одним нецензурным выражением. Хорошо это или плохо человек должен 

решить сам, ведь каждый из нас уникален и имеет свое понятие о морали. 

Мы не сможем искоренить ненормативную лексику как бы нам не 

запрещали ее использовать, ведь как говориться: «Запретный плод сладок!», 

да и история нецензурных выражений довольно велика, чтобы так просто 

искоренить их. Но мы можем уважать друг друга и не употреблять ее в 

общественных местах, в прессе, на телевидении. Ведь, как правило, мат 
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несет оскорбление, унижение окружающим, и приводит к негативным 

эмоциям. Давайте уважать своих близких, друзей, окружающих, чтобы они 

уважали нас. Ведь  грубые  слова  как бумеранг к вам же и возвратятся.  
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Анотація: Мене зацікавила доля видатних наших земляків, жителів міста 

Лисичанська, чия біографія була пов'язана з нашим містом. Серед них Герої 

Радянського Союзу, випускники Лисичанського державного гірничо-

індустріального коледжу: І. Д. Чернопятко, Г. А. Батаршин, П. Г. Шевченко, 

Ф.Т. Тимонов . 
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Батиршин Гільфан                              Чернопятко     Іван 

Абубекерович                                         Давидович 

1. 01. 1914 - 11. 12. 1947                         11. 09. 1914 - 11. 12. 1947 

Герой Радянського Союзу                   Герой Радянського Союзу  

Небагато людей знало  про це прикордонне озеро до 29 липня 1938р. Але 

прогриміли 12 - денні бої, за якими, затамувавши подих, стежив увесь світ, і 

назва озера стала синонімом стійкості і відваги, відданості та героїзму 

радянських прикордонників. В цих боях відзначилися два наших земляка – 

Гільфан Батаршин та Іван Чернопятко. Вони в свій час обидва обрали професію 

шахтаря. Після закінчення Лисичанського гірничого технікуму Гільфан добував 

вугілля в Кіровську на шахті «22», а Іван – у с. Гірське. Разом пішли служити в 

армію, опинилися на сусідніх заставах. Обидва відзначилися в боях проти 

японських загарбників, здійснивши подвиг на сопці Заозерній, яка височіє біля 

прибережної смуги озера Хасан. 

За мужність і героїзм, проявлені при захисті державного кордону СРСР, 

молодшим командирам Батаршину Гильфану Абубекеровичу і Чернопятко 

Івану Давидовичу було присвоєно звання Героя Радянського Союзу в жовтні 

1938 р. 

Вони брали участь у Великій Вітчизняній війні, а загинули в авіакатастрофі 

11 грудня 1947 р., коли поверталися з Токійського процесу, де вони виступали 

свідками злочинів японців. 
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Шевченко Петро Григорович 

14. 04.1921 - 16.10.1944 

Герой Радянського Союзу 

Петро Григорович Шевченко народився в 1921 р. в селі Смоляниново, а все 

його дитинство і юність пройшли в Лисичанську. Тут він закінчив семирічку, 

вчився в гірничому технікумі, займався в аероклубі. Був призваний до армії. 

Під час Великої Вітчизняної війни в діючій армії з липня 1943 року 

льотчик-штурмовик П. Р. Шевченко на літаку ІЛ-2 воював у складі 566-го 

штурмового авіаційного полку на Західному, Брянському, Ленінградському, 3-

му Білоруському фронтах. 

Брав участь в липні-серпні 1943 року на Західному фронті в складі 1-ї 

повітряної армії, а потім на Брянському фронті в складі 15-ї повітряної армії в 

Орловській наступальній операції - заключному етапі Курської битви. У вересні 

1943 року на Брянському фронті в складі 15-ї повітряної армії брав участь у 

Брянській наступальній операції. 

З 14 по 30 січня 1944 року П. Г. Шевченко у складі 13-ї повітряної армії 

брав участь на Ленінградському фронті в Красносільсько-Ропшинській, а з 1 

лютого по 1 березня - в Кингисбергській наступальних операціях. 
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За короткий час з 1.02.1944 до 25.02.1944 року здійснив 20 бойових вильотів 

і отримав 9 подяк особисто від командувача 13-ї повітряної армії і наземних 

військ. 

А похмурим жовтневим днем він пішов у свій останній бойовий виліт. 

Завдання командування було виконано, але Петро Шевченко не повернувся на 

базу. Бойові друзі бачили, як його палаючий літак мчав до залізничного вузла, 

де скупчилися ворожі ешелони. Це було 16 жовтня 1944 р. Йому посмертно 

присвоєно звання Героя Радянського Союзу 23 лютого 1945 р. 

У селі Смоляниново встановлено бюст Героя, його ім'ям названі середня 

школа і вулиця. На будівлі школи № 23 у місті Лисичанську встановлена 

меморіальна дошка. 

Нагороджений орденами Леніна (23.02.1945), Червоного Прапора 

(5.04.1944), Вітчизняної війни 1-го ступеня (червень 1944), Червоної Зірки 

(30.08.1943), медаллю «За оборону Ленінграда (15.01.1944). 

 

Тимонов Федір Трохимович 

11.04.1924-24.03.1999 

Герой Радянського Союзу 

  У Прибалтиці здійснив свій героїчний подвиг теж випускник технікуму 

Тимонов Федір Трохимович. В Радянській армії він з 1943 р. командир 

кулеметного розрахунку. Рядовий Тимонов одним з перших в полку 17 серпня 

1944 р. прорвався до Державного кордону СРСР з Німеччиною в районі села 
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Глобеле Литовської РСР, був поранений, але не пішов з поля бою, знищив 

своїм вогнем 70 фашистів. 

У 1945 р. Ф.Т. Тимонов був демобілізований. З вересня 1945 року - студент 

Лисичанського гірничого технікуму, спеціальність «Маркшейдерська справа». 

У 1949 році закінчив Лисичанський гірничий технікум, а в 1952 році - 

Донецький індустріальний інститут. Проживав у р. Привілля Луганської 

області. Працював на шахтах Лисичанська: у 1953-1961 роках - головний 

інженер шахти «Привольнянська-Південна», у 1961-1966 рр. - директор шахти 

«Кремінна», у 1966-1975 рр. - директор шахти ім. Р. Р. Капустіна. Помер 24 

березня 1999 року, похований у м. Привілля. На будинку, в якому жив Ф. Т. 

Тимонов, встановлена меморіальна дошка.  

За багаторічну і сумлінну працю у вугільній промисловості нагороджений 

орденами «Знак Пошани», «Жовтневої революції» і медалями. 

На честь Героїв Радянського Союзу 1 вересня 2010 р. на будівлі гірничого 

коледжу встановлена меморіальна дошка. 

Ми завжди будемо пам'ятати і розповідати своїм нащадкам про героїчне 

минуле нашої Батьківщини, про її славних синів і дочок, які не жаліли свого 

життя заради майбутнього миру на землі. 
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ИСТОРИЯ АНДРЕЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 

Аннотация: статья посвящена истории Андреевской церкви  -

архитектурной жемчужине Киева,   одной из многочисленных визитных 

карточек города. 

Ключевые слова: Андреевская церковь,  Андрей Первозванный, Франческо 

Бартоломео Растрелли, Иван Мичурин, стилобат церкви, барокко.   

Abstract: the article is devoted to the history of St. Andrew's Church - the 

architectural pearl of Kiev, one of the many business cards of the city. 

Keywords: St. Andrew's Church, Andrew the First-Called, Francesco Bartolomeo 

Rastrelli, Ivan Michurin, stylobate of the church, baroque. 

Андреевская церковь – памятник истории, архитектуры, живописи и 

декоративного искусства XVIII века мирового значения.  

История церкви древняя и запутанная. Согласно летописи Нестора 

Летописца, в те далекие времена пришел в Киев Апостол Андрей 

Первозванный. Поднялся на гору, и предсказал, что здесь, на горах Киевских 

«воссияет благодать Божья, вырастет город великий, и воздвигнет Бог много 

церквей».  И поставил  на горе, в ознаменование своих слов, крест. 

И свершилось чудо, море отступило. Но часть моря осталась и спряталась 

под Андреевской горой. Как говорится в легенде, море заснуло. 

Возможно, о легенде и забыли бы, но… 

Через много веков, на горе,  началось строительство Андреевской церкви. О 

легенде вспомнили, когда под престолом открылся колодец с подземными 

водами. У легенды есть продолжение.… При первом ударе колокола, море 

проснется и выйдет из горы. И тогда вода зальет весь Киев и все его 

Левобережье. 
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Возможно, именно легенда  повлияла на то, что у Андреевской церкви нет 

колоколов. Возможно, излишнее суеверие киевлян. А возможно, архитектор 

просто не учел эту деталь в проекте. Но, так или иначе, гуляя по Андреевскому 

спуску, вы не услышите колокольного звона. 

 

Рис.1. Андреевская церковь 

Андреевская церковь была построена в 1747-1762 годах в стиле барокко по 

проекту Франческо Бартоломео Растрелли.  Проект Растрелли необходимо 

было адаптировать под место строительства. Это сделал Иван Мичурин, под 

чьим руководством и происходило сооружение храма в 1749-1754 гг. 

Андреевская церковь строилась по заказу российской императрицы 

Елизаветы как часть Киевской царской резиденции, состоящей из Царского 

(Мариинского) дворца и дворцовой церкви. 9 сентября 1744  года состоялась 

церемония закладки церкви, во время которой императрица собственноручно 

положила в основание храма первые три кирпича – символ будущего 

строительства. На постройку церкви из казны выделила двадцать тысяч рублей. 

Это была огромная сумма по тем временам. 

Андреевская церковь стоит на очень сложном в геологическом плане холме, 

который размывается грунтовыми водами. Для ее строительства необходимо 

было провести большие работы по устройству специальных фундаментов и 

строительства своеобразной подклети – двухэтажного стилобата, на который 

установлено сооружение церкви.  Мичурин  разработал конструкцию 
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ленточного каменного фундамента, совместив его с двухэтажным зданием 

священнических покоев. 

Таким образом был создан массивный фундамент – стилобат церкви и ее 

паперть.  Основание стилобата – из природного камня и битого кирпича на 

известковом растворе – было заложено на глубине 5 м от пола стилобата с 

восточной стороны, 4,8 м с западной. 

Возведение кирпичных стен здания церкви было завершено в 1751 году, а 

спустя начались работы по монтажу деревянных каркасов крыши, бань, отделка 

фасадов. В оформлении фасадов Андреевской церкви Растрелли впервые 

применил декор из чугунного литья, который ранее для культовых сооружений 

на территории Восточной Европы не применялся. Чугунные капители, 

орнаментальные украшения для фасадов - общий вес чугунного литья 

Андреевской церкви составляет 97,85 тонны. 

Одновременно с внешним оформлением храма велись отделочные работы и 

в его интерьере. Изготавливались формы и отливались из гипса украшения для 

окон, дверей, стен, подкупольного пространства. По чертежам Растрелли 

построили каркас иконостаса.  

Интерьер Андреевской церкви выполнен в стиле рококо. Здесь гармонично 

соединились различные виды искусства: архитектура, лепка, резьба, живопись.     

Храм знаменит своим барочным иконостасом, который был изготовлен из липы с 

покрытием сусальным золотом. Примечателен цвет иконостаса — ярко-красный. 

  Рис.2 Иконостас Андреевской церкви 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://infoportal.kiev.ua/wp-content/uploads/2013/05/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D0%B2-%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5.jpg
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Андреевскую церковь освятили в 1767 году. Главной святыней является 

ковчежец с частицей мощей Андрея Первозванного. Также здесь находится 

Евангелие в драгоценном окладе, которое было подарено церкви Императором 

Александром. 

Храм построен в форме креста и стоит на стилобате, двухэтажном 

фундаменте высотой 14 м. Здание окружает терраса, с которой открывается 

живописная панорама. Подняться туда с Андреевского спуска можно по 

крутым чугунным ступенькам. На строительство Андреевской церкви было 

потрачено 23 500 глиняных кирпичей, около 29 тысяч пудов гвоздей 

и 20 листов золота. 

Андреевская церковь много раз ремонтировалась. Расположение на 

вершине холма, подземные воды, размывающие фундамент и вызывающие 

оползни – эти факторы способствовали быстрому разрушению здания храма. 

На стенах появились трещины, частично повредился декор. В церковь три раза 

ударяла молния. В 1892 году разрушительные действия грозы были 

впечатляющие. Была испорчена позолота, обожжена люстра  перед алтарем, 

обвалилась штукатурка. Также молния чуть не убила церковного служителя. В 

тот год Андреевская церковь чуть было не сгорела. 

Во время первого ремонта в 1895-1900 гг. изменили форму куполов. В XX 

веке церковь реставрировали еще много раз: построили новую дренажную 

систему, укрепили колонны, стены, полы, иконостас, отремонтировали 

лестницу, паперть, стилобат, восстановили поврежденные фрагменты лепки и 

живописи. 

Мировым сообществом здание Андреевской церкви занесено в каталог 

«1000 чудес света. Шедевры человечества пяти континентов», изданного в 

Германии в 2002 году.  
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ТОЙ, ХТО РОЗБУДИВ КАМЯНУ ДЕРЖАВУ 

Анотація: стаття аналізує життя, політичну, громадську діяльність  

В’ячеслава Чорновола. Автор проаналізував фото, відео матеріали, спогади 

дружини, друзів про великого українця, патріота. 
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Absracts: the article analyzes the life, politically, and public activities of 

Vyacheslav Chornovol. The author analyzed photos, video materials, memories of his 

wife, friends about a great Ukrainian, patriot. 

Keywords: journalist, patriot, human rights activist, documentary, political 

prisoners, national movement 

 «Як би мене запитали чи жалкую  

я про те як склалося моє життя, про відсиджені  

15 років, я б відповів: анітрохи... 

І якби довелось все починати спочатку та  

вибирати я б обрав життя, яке прожив.» 

В. Чорновіл 

Серед великих українців я одне особливе ім’я – це В’ячеслав Максимович 

Чорновіл В’ячеслав  Чорновіл, журналіст, правозахисник, політик, патріот 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9665751220
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5325007815
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України, Герой України. Свою роботу я присвячую 80-річчю В’ячеслава 

Максимовича. Чорновола. 

В.М. Чорновіл  народився 24 грудня 1937 року Катеринопільського району 

Київської області в сім ї  вчителів. До школи В’ячеслав пішов у 1946 році зразу 

до 2 класу, а закінчив її в 1955 році з золотою медаллю. В цьому ж році він 

поступив до Київського Державного університету на філологічний  факультет, а з 

другого курсу перевівся на факультет журналістики. Уже в університеті мав 

неприємності за свої погляди. Закінчив університет з відзнакою в 1960 році.  

Дипломна робота В’ячеслава «Публіцистика Бориса Грінченко». Ще недавно 

Борис Грінченко був заборонений письменник. Взявши таку тему В’ячеслав 

наражав себе на неприємності.З липня 1960 року до травня 1963 року В’ячеслав 

Чорновіл працював на Львівській студії телебачення. У травні 1963 року переїхав 

до Києва, щоб продовжити наукову роботу з історії української літератури. З 

травня 1963 року до вересня 1964 року працював на будівництві Київської ГЕС  і 

жив у Вишгороді. 4 вересня 1965 року в Києві в кінотеатрі «Україна» відбулась 

прем’єра фільму режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». На 

прем’єрі В. Чорновіл разом з В. Стусом та І. Дзюбою виступили проти арештів 

органами Комітету Державної Безпеки української інтелігенції. Тоді вперше він 

був засуджений до трьох місяців примусових робіт. 15 листопада 1967 року В. 

Чорновіл був заарештований, засуджений до 3-х років у таборах суворого 

режиму за антирадянську пропаганду. Після виходу з ув’язнення В’ячеслав  

розпочинає випуск журналу «Український вісник» в якому друкує матеріали про 

український національний рух. В 1967 році  В. Чорноволом складено збірку  

«Лихо з розуму». Це - портрети двадцяти «злочинців»  українських борців проти 

тоталітарного режиму. У творі  зібрані матеріали про першу хвилю  

арештів серед української інтелігенції 1965—1966років: біографічні довідки про 

20 політв'язнів цього «набору», їхні листи, звернення, літературні та художні 

твори. В 1975  В'ячеслав Чорновіл стає лауреатом Міжнародної журналістської 

премії ім. Ніколаса Томаліна за працю  «Лихо з розуму». 
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 У 1972 році його арештовують знову і засуджують на 6 років таборів і три 

роки заслання. Відбував покарання у мордовських таборах політв’язнів. Там він 

пише книгу «Хроніка таборових буднів» в 1975 році, а в 1976 році цю книгу було 

нелегально передано за кордон і опубліковано в журналі «Сучасність». В 1977-

1978рр. В’ячеслав Чорновіл написав брошуру «Тільки один рік» про боротьбу за 

статус політв’язнів у концтаборах. В 1979 році В’ячеслав став членом 

Української Гельсинської групи, це правозахисна українська організація, яка 

висвітлювала порушення прав людини в СРСР. За участь в цій організації він був 

заарештований в 1980 році напередодні Московської літньої олімпіади. КДБ 

сфабрикували справу на В. Чорновола про зґвалтування. Він був засуджений на 

п’ять років. На суді в останньому слові він звинуватив КДБ в фальсифікації і 

закликав суд не брати участь в змові. В 1985 році повернувся в Україну і  

відновив активну політичну діяльність. В 1988 році разом з М. Горинем дав 

інтерв’ю закордонній журналістці Марті Коломієць у зв’язку з чим владу 

розгорнула кампанію за видворення їх з СРСР. В 1990 році обраний на посаду 

голови Львівської Обласної Державної Адміністрації. В 1991 році став депутатом 

Верховної Ради України і оставався їм до своєї смерті. Саме Чорновіл ініціював 

проголошення Декларації   про державний суверенітет   та Акт проголошення 

Незалежності України 24 серпня 1991 року.  Чорновіл дожив до омріяної 

Незалежності. На виборах Президента України в 1991 році посів друге місце 

набравши 23 відсотка голосів виборців. В 1999 році балотувався на виборах в 

Президенти України. На той час в Народному Руху України, партії яку він 

створив стався розкол. В’ячеслав Максимович  дуже переживав ці політичні 

сварки. Його дружина Атена Пашко розповідає, що кожного дня він все більше 

сивішав. Вона турбувалась  за життя чоловіка. Колись спитала В’ячеслава 

Максимовича: «А ти не боїшся,що тебе вб’ють?»  Він відповів їй: «Не посмеют». 

В 2012 році на жаль  вона пішла з життя, проживши ще 13 років після смерті 

чоловіка. 

25 березня 1999 року В.М. Чорновіл повертався в Київ з Кіровограду (нині 

м. Кропивницький). О пів на одинадцяту він зателефонував дружині і 
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повідомив, що вони зупинились в Черкасах, перепочили і через годину будуть в 

Києві. Але дружина так і не дочекалась чоловіка. Легковик в якому їхав В. 

Чорновіл на 5 кілометрі Бориспільського  шосе зіткнувся з вантажівкою, яка 

розверталася і стала посеред дороги. В. Чорновіл і його водій загинули на місті. 

Але родина: дружина, сестра Валентина, сини Андрій та Тарас не вірять, що ця 

аварія випадкова. Була заведена кримінальна справа по факт ДТП, її довго 

розслідували, проводили ексгумацію тіл, але 2014 році справу було закрито. 

На місті поховання В’ячеслава Максимовича, на центральні алеї Байкового 

кладовища, часто бувають рідні. Валентина Чорновіл розповідає, що багато 

людей приходить на могилу Чорновола і кладуть на могилу з квітами записки. 

Вони звертаються до нього наче він живий. Ось дві таких записки: 

«Спасибі брате, що ти був, прости, що не завжди були з тобою», «Ні 

трактори, ні машини, які «випадково» в 23-30 на дорозі розверталися не вб’ють 

народних героїв» 

В 2000 році В.М. Чорноволу було присвоєно  звання Героя України за 

особистий значний внесок в національне відродження України, послідовне 

відстоювання ідеї незалежності України, активну громадську і політичну 

діяльність. 

Сестра В.М. Чорновола  Валентина, яка молодша від нього на 10 років 

продовжувала після смерті брата публікувати його твори. Вона упорядкувала і 

опублікувала 10 томів творів В’ячеслава. Вона продовжує справу старшого 

брата. 

Читаючи біографію В. М. Чорновола я бачу, що він все своє життя 

присвятив боротьбі за кращу долю України.  

"Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні – маючи, щоб не 

довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору: або 

єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга 

дорога до волі"              

В’ячеслав  Чорновіл 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
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ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

(Історія) 

Людмила Рикова 

Валентина Суханова  

(Лисичанськ) 

Людмила Рикова 

Ф. В. БОГДАН – ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН М. ЛИСИЧАНСЬКА 

Анотація: Мене зацікавила доля видатного нашого земляка, жителя м. 

Лисичанська, біографія якого  була пов'язана з нашим навчальним закладом. Я 

досліджувала життєвий шлях почесного громадянина м. Лисичанська, 

зустрічаючись з рідними, близькими та колегами, які розповідали багато 

цікавого про цю людину, вивчаючи архіви у музеї Історії коледжу.  

Богдан Феодосій Васильович народився 18 лютого 1926 р. в селі 

Забеловщина Борзнянського району Чернігівської обл. Йому виповнилося 15 

років, коли почалася війна. Ледве перший жовтий лист торкнув землю 

Чернігівщини, як почалися систематичні нальоти німецької авіації. Відступ 

наших військ супроводжувася важкими втратами. Феодосію було страшно 

бачити пораненого червоноармійця в живіт, але він разом зі своїм молодшим 

братом дотягли його живим до лікарні. 

Окупація для сім'ї колгоспних активістів була особливо важкою. Батько 

був у минулому головою комнезаму, першим головою колгоспу і секретар 

сільради, після революції воював в ескадроні ЧК Першої Кінної Армії, був 

спрямований в Петроград на охорону Смольного. Пишався тим, що бачив 

Будьонного, вітався з Кіровим. 
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Але зараз батько був на фронті, а мати і троє дітей – в окупації. Феодосія 

відправили на ремонт ґрунтових доріг, розбитих важкими німецькими 

машинами. Потім разом із ровесниками вони приводили в дію токарні 

верстати на МТС – з ранку до вечора крутили ручний привід, оскільки 

електростанція стояла. А щоб робота йшла веселіше, підбадьорював їх 

батогом молодий німець Енгельс. Був він їм майже ровесник і під настрій 

пригощав німецькими сигаретами, а то і хлібом. 

З німецьких газет, які виходили в місті, не дізнаєшся правду про стан справ 

на фронті. Феодосій згадав своє дитяче захоплення, з підручного матеріалу – 

матеріалу анодних батарей змайстрував батареї для радіо. Тепер можна 

почути голос Батьківщини, але він поки не радував... 

Одного разу ввечері сусідка повідомила матері, що вночі прийдуть 

забирати Феодосія на роботу в Німеччину. Сім'я сусідів була розкуркулена і 

користувалася довірою окупантів, як ображена Радянською владою. 

Сусідський син служив у поліції - від нього і прийшло попередження 

Феодосію. 

Опівночі хлопець був уже далеко від дому, а незабаром з Колею Кошиком 

опинився в партизанському загоні Попудренка. 

Хлопці отримали завдання сходити вночі в село і дізнатися, чи є там німці. 

Знайшли потрібну хату на околиці. Господарі посадили хлопців за стіл, 

пригостили картоплею. Вони помітили, що небагато жили господарі.  

Зайшли до старости діда – бородача. Феодосій схопив гвинтівку і прибрав 

з неї затвір, випередивши старосту. Він зняв теплі м'які чоботи з діда, але вони 

виявилися короткуватими. Ножем відрізав носок, не пошкодував добротне 

взуття, та так і ходив дорогами війни носками назовні. 

Та вилазка мала  продовження. Прийшли в загін, здали трофеї, але не 

встигли відіспатися, як були заарештовані. За що? Відповідь отримали не 

одразу. 

Війна поверталася на захід. Направили Феодосія з Миколою в 

облвиконком, там посадили на коней і дали завдання – розвозити пакети з 
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директивами Радянської влади у звільнені райони, щоб не допустити там 

розгубленості і безвладдя. В Пагорбі сталася одна зустріч з головою 

райвиконкому, у якого колись Феодосій  забрав чоботи.. 

А в кінці 1943 року Феодосія призвали в армію.  Навчання поспіхом, 

фронт. Міномет – найкраща  зброя. Бере ціль на відстані три з половиною км. 

Так, з повною викладкою – більше 30 кг – до 50 км в день. Німці – на 

машинах, а наші – пішки. 

Страшні бої в Бобруйському. Прорив, оточення, атака, натовп німців з 

піднятими руками, перше поранення – ось лише початкові моменти його 

фронтового життя. 

Потім – Естонія, Латвія, важкі втрати. Невірне орієнтування на місцевості 

коштувала життя цілому полку, що йшов попереду. Велика поляна суцільно 

усіяна розстріляними солдатами. Богдан відбувся пораненням, контузією. 

Один осколок потрапив в лопатку, а інший – в спину. Він зараз там сидить, 

хоч минуло після того бою шість десятиліть. У Ризькому госпіталі йому ледь 

не відрізали руку (гангрена). Розкрили нарив, через 3 місяці рука зажила. 

День Перемоги зустрів у Ізяславі старшим сержантом, командиром взводу. 

Вранці о 4 годині прибіг зв'язковий і закричав «Перемога!».Феодосій з радістю 

випустив у небо 75 патронів. Йому 19 років, він живий. 

Попереду – строкова служба в Азербайджані, на кордоні з Іраном. Там він 

зустрів Людмилу, дочка командира полку, полюбив. Феодосій був 

кінотехніком гарнізону, господарем Будинку офіцерів. Через три роки 

одружився.  

З листопада 1950 р. По серпень 1952 р. Працював викладачем фізичного 

виховання в 7-річній школі №3 Борзна Чернігівської області.  

З вересня 1952 р. – студент Харківського гірничого інституту і за 

сумісництвом – лаборант лабораторії гірничої електротехніки. 

З серпня 1957 р. Працював механіком 4-ї ділянки шахти «Гірська» тресту 

«Первомайськвугілля», а потім – заступником головного механіка шахти за 

стаціонарних установок. У лютому 1960 р. Був переведений на шахту 1-2 
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Михайлівська головним механіком, а потім до цієї шахти приєднали шахту 

№10, ділянка Мар'ївка, ще кілька шахт і створили Михайлівське 

шахтоуправління, головним механіком був призначений Богдан. Ф. В. 

З травня 1961 р. по грудень 1953 р. Працював головним інженером 

Центральних електромеханічних майстерень тресту «Лисичанськвугілля». 

З грудня 1963 р. по лютий 1975 р. За рішенням бюро Лисичанського 

міськкому КПРС направлений для посилення кадрів на роботу директором 

ПТУ № 52, а в жовтні 1970 р. – в ПТУ №54. 

У серпні 1967 р. Був направлений у відрядження за кордон в Монгольську 

Народну Республіку для створення навчального центру з підготовки 

національних кадрів у вугільній промисловості с. Налайха поблизу Улан – 

Батора.  

З вересня 1967 р. по серпень 1969 р. працював керівником групи 

радянських спеціалістів і консультантом монгольського директора . 

З лютого 1975 р. по січень 1982 р. працював заст. Голови Лисичанського 

міськвиконкому. Обирався депутатом міськради 8 скликань. 

З 16 грудня 1981 р. – значився директором гірничого технікуму, з січня 

1982 р. по вересень 1996р. – директор ЛГТ. 

У 1996 р. відзначив 70-річчя. Обраний деканом інженерного факультету 

ДГМІ з вересня 1999р. по грудень 2004 р. 

Рішенням Лисичанської міськради народних депутатів №216 від 4 травня 

1995 р. полковнику у відставці було присвоєно звання «Почесний громадянин 

міста Лисичанська». 

За бойові і трудові заслуги нагороджений 26 державними нагородами та 

нагородами органів місцевого самоврядування, в тому числі: 

Орденами Вітчизняної війни Другого ступеня, «За мужність». 

Медалями: «За відвагу», «За Перемогу над Німеччиною», «За доблесну 

працю в ознаменування 100-річчя з дня народження в. І. Леніна», «За заслуги 

перед містом Лисичанськом», «Знак пошани», «Почесний громадянин міста 
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Лисичанська», почесними знаками «Шахтарська слава» (повний кавалер), 

п'ятьма ювілейними медалями... 

11 травня 2017р. зупинилося серце мужньої людини… 

У минуле пішли довгі воєнні роки, але пам'ять про війну, про героїв жива в 

наших серцях. Ми, молоді будівельники незалежної України, повинні знати і 

пам'ятати правду про ті грізні події  війни, не допустити їх повторення. 
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Анотація: У моїй роботі є матеріал про новатора шахтарської справи, 

Героя Соціалістичної Праці П. К. Поджарова. Він був відомою особистістю не 

тільки у нашому місті, але і у всій країні, до його думки прислухались навіть 

керівники держави. 
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Поджаров Павло Кузьмич (1913-1988) лауреат Державної премії СРСР, 

Герой Соціалістичної Праці 

9-го березня 1913 р. в селі Піщане Куп'янського повіту Харківської губернії 

народився Павло Поджаров, майбутній щахтар – новатор, Герой Соціалістичної 

праці.  

Трудову біографію розпочав у Лисичанську на шахті ім. Рухимовича в 1928 

р. Працював лисогоном, стволовим, машиністом водовідливу. 

Після закінчення курсів спустився в забій і став добувати вугілля. Ставши 

досвідченим майстром, очолив  молодіжну бригаду. 

У 1935 р. Олексій Стаханов зробив рекорд з видобутку вугілля. За одну 

зміну нарубав 102 тонни вугілля і виконав 14 норм. П.К. Поджаров став 

вивчати досвід Стаханова. Але здійснити плани завадила війна. 

 

Перед спуском в шахту 

У 1942 р. він з іншими шахтарями був евакуйований на Урал, щоб 

зміцнювати тил, став працювати на шахті «Капітальна». Виконував за зміну  10 

норм. ПавлоКузьмич реконструював відбійний молоток. Він змінив довжину 
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піки відбійного молотка і переробив його хвостовик. Новатор задумує 

організувати школи передового досвіду і свого методу навчати шахтарів. 

 

Урал - Кизиловский вугільний басейн 

Але не всі гірники уральських шахт з довірою ставилися до методу 

Поджарова, деякі вважали, що йому створюють особливі умови. І тоді 

Поджаров робить рішучий крок. Він зателефонував на шахту ім. Леніна, на якій 

особливо не довіряли його досвіду і сказав, що хоче відпрацювати одну зміну 

на очах у всіх по будь-якому пласту на їх розсуд. 

На шахті його зустріли з цікавістю. Щоб потрапити на шахту, він 

прокинувся до схід сонця і пішки пройшов 19-кілометровий шлях. П.К. 

Поджарова супроводжувала група спостерігачів, і він показав, як треба 

працювати. Виробка рухалася надзвичайно швидко, відбите вугілля не встигали 

вантажити у вагони. Створювалося враження, що працює не одна людина, а 

кілька десятків. 

До кінця зміни результат виявився фантастичним: було виконано 60 денних 

норм. Після цього на шахті відбувся мітинг. Павла Кузьмича проводжали, як 

героя. В 1946 році йому присвоєно Державну премію, у 1947 р. нагороджено 

орденом Леніна, а в 1948 р. стає Героєм Соціалістичної Праці і почесним 

шахтарем СРСР. 

У 1951 році Поджаров П. К. повертається в Лисичанськ, очолює колектив 

шахти «Матроська», а потім імені Мельникова.  



815 
 

У складі делегацій часто бував за кордоном. Траплялося там спускатися в 

забій і демонструвати свій метод. В одній з польських шахт за неповний 

робочий день він виконав 5 змінних норм. 

 

 

У складі шахтарських делегацій Польща, Англія 1950-1956 рр. 

У 1972 р. він пішов на заслужений відпочинок. Але не зміг сидіти без 

справи. Багато займався громадською діяльністю, зустрічався з молоддю. 

Багато реліквїй ветерана стали експонатами музеїв міст Лисичанська, 

Луганська, Кізелу. Кінематографісти Донбасу і Уралу зняли про нього 

документальний фільм. 

Пішов з життя Павло Кузьмич в 1988 році. Але пам'ять про славного 

шахтаря живе в серцях жителів Лисичанська. 

Підводячи підсумки роботи, я хочу зробити висновки: 

Історія міста  Лисичанська багата героїчними людьми, які не жаліли сил, 

життя заради досягнення мети. 

Герой моєї роботи - це сильна і смілива людина, яка проявила свої риси 

характеру у важкий для країни час. 

У нашому місті зберігають пам'ять про цю людину, матеріали зібрані в 

краєзнавчому музеї, музеї історії гірничої справи, музеї Історії Лисичанського 

державного гірничо-індустріального коледжу. 

Моє серце переповнює гордість – наша рідна земля-матінка має таких 

видатних особистостей, які дійсно слугують нам прикладом відданого служіння 

Батьківщині! 
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ДІВИЧ - ВЕЧІР 

Анотація: у статті розповідається про один з перед весільних обрядів – 

дівич - вечір. Обряди і звичаї в українській культурній традиції є надзвичайно 

цікавими і такими, що потребують наукового осмислення. Деякі із 

досліджених звичаїв та обрядів існують лише в усній формі, тому дана робота 

має велике значення для їх збереження.    

Ключові слова: Дівич - вечір, барвінковий віночок, весільні пісні, букет, 

благословення, покоління, молодята, староста, весілля. 

Abstract: The article tells about one of the pre-wedding rituals - the maiden - 

evening. Rites and customs in the Ukrainian cultural tradition are extremely 

interesting and requiring scientific reflection. Some of the studied customs and rituals 

exist only in oral form, so this work is of great importance for their preservation. 

Keywords: The maiden- evening, periwinkle wreath, wedding songs, bouquet, 

blessing, generation, newlyweds, headmaster, weddings. 

Дівич-вечір пов'язаний із барвінковими обрядами. Цей обряд влаштовували 

напередодні весілля як символ прощання з самотнім життям, і робили це 
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окремо в оселях молодої та молодого. Особливою ліричністю визначалися такі 

вечори у дівочій громаді. Основним у цьому особливому дійстві було плетіння 

вінка для молодої (чи молодят), подекуди плетіння «долі» (один чи два з’єднані 

між собою вінки, які підвішували над молодятами за столом).  

Дівич-вечору передувало збирання барвінку. Дівчата (а в деяких 

місцевостях ще й хлопці, або тільки хлопці чи родичі) йшли зранку в ліс 

збирати барвінок для вечірнього плетіння вінця.  

 

Мал.1 Плетіння барвинкового віночку 

 

У дівчат збирання барвінку для весілля досі є окремим обрядом.     

На «вінок» («вінкоплетіння») до молодої збирається здебільшого молодь, 

навіть та, яка не запрошена на весілля. Спочатку зібраний барвінок висипають 

на стіл і просять благословення у Бога та батьків для такої особливої роботи.  

Потім всі сідають за стіл з розсипаним барвінком і мати нареченої, руками 

якої «сама Пречиста» благословляє молоду, починає виплітати вінок. Для цього 

вона бере пучечок з трьох листочків-стеблин барвінку і зв’язує їх ниткою. До 

готового першого пучечка щільно прив’язує такий же наступний букетик 

барвінкового зілля. Після цього мати молодої подає почате старшій дружці або 

спеціально запрошеній на роль плетениці щасливій у шлюбі молодиці. Дівчата 

ж тим часом розбирають барвінок, вибираючи кращі листочки для вінка, 

складають їх на купку, з якої бере барвінок плетениця.  

         Під час плетіння віночка дівчата та молодиці співають відповідні весільні 

пісні. Спів супроводжує дійство, служить своєрідним замовлянням, щоб 

віночок (доля для молодят) вдався гарним. Цікаво, що молода на весільних 

обрядах ніколи не співає. Від її імені, як правило, співає перша дружка. 

Вийте, дівоньки, собі і мені.  

Собі звийте з рути-м’яти,  

Мені звийте з барвіночку.  
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Листки барвінку для весільного вінка, як вже згадувалось, складають по 

три: один найвищий, посередині, а два менших збоку. Такі «букетики» 

перев’язують ниткою, туго накладають один на один, і знову перев’язують. 

Коли плетиво сягнуло потрібної довжини, то два його кінці зшивають докупи, 

щоб отримати обруч. 

Мал.2 Барвінковий віночок 

Так з’являється справжня барвінкова корона для 

нареченої-княгині. Потім на цю корону чіпляють калину, 

квітки і стрічки (як де заведено). До віночка подекуди 

пришивають чотири китиці з червоного шовку, в які зашивають гроші, щоби 

молодята їх завжди мали. У деяких місцевостях того вечора виплітають два 

вінки (один для молодої, а другий для молодого), а ще (чи тільки) два з’єднані 

між собою вінки («долю»), які дружба з дружкою разом чіпляють під образами 

над молодими того вечора. При цьому молодь зв’язує-спутує їхні ноги нитками 

і відмовлялась зняти «пута», поки дружба і дружка не поцілуються. Таке 

сплутування має «напророчити» молодим міцну сім’ю, а дружбі та дружці 

майбутнє весілля. 

Коли віночок закінчений, покладений на рушничку чи тарілці з вишиттям, 

то запрошують батьків поблагословити те плетиво. Батьки благословляють 

вінки словами: «Хай Бог благословить, і я благословляю!» По тому батьки 

кланяються і дякують дівчатам та плетениці за те, що прийшли, вшанували 

доньчине дівоцтво і виплели такий гарний вінок (долю). 

Колись з решти барвінку дружки часом робили букети для дружбів, а ще 

дівчата використовували його для прикрашання весільної кімнати (світлиці). 

Для цього барвінок чіпляли навхрест над вікнами і над дверима. Знак хреста на 

весіллі це не тільки оберіг, благословення, а й знак єднання двох начал 

(чоловічої вертикалі та жіночої горизонталі), тому перед молодятами на бенкеті 

клали одну миску на двох і дві ложки навхрест.  

У деяких варіантах дівич-вечора молодий з дружбами приходить викупляти 

у дружок вінок і букети. При цьому, звичайно ж, не обходиться без 
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символічного торгування. Після нього батьки пригощають їх та всіх присутніх 

на «вінках». На прощальному дівич-вечорі (при вінкоплетінні та на гостині) 

співають пісень різного настрою, але здебільшого сумних, бо прощання з 

кимось чи з чимось завжди оповите сумом. Після гостини та співів молодь 

поспішає до танцю, бо той урочистий вечір рідко обходиться без музик. Весела 

забава з жартами, іграми та танцями триває до пізньої ночі.  

     Є в нашій традиції (у деяких місцевостях) також «вінки» у молодого. Поки 

молодь плете вінки у нареченої, до нього сходяться вже старші, одружені люди. 

Такі поважні гості приходять наче для того, щоб додати майбутньому голові 

сімейства серйозності, відповідальності, стриманості тощо. Вони також плетуть 

віночок (чи два) співаючи весільних пісень. А потім сплетене кладуть на 

накриту вишиттям тарілку. Її бере мати молодого і йде до столу, 

пританцьовуючи та тримаючи тарілку над головою. З потрійним поклоном вона 

передає тарілку з віночками першому старості. Від імені молодого староста 

говорить: «Прошу вас матінко, мені простити, бо не раз я міг вас образити. Ви 

мене годували, розуму навчали та до праці привчали. Пробачте за все і 

благословіть». По тих словах староста подає матері вінок. Вона цілує його 

навхрест у чотирьох місцях, цілує сина, кажучи: «Тобі я все прощаю і хай тебе 

Бог прощає!»  

Староста кладе вінок для молодої на шапку молодого, який у супроводі 

дружбів і світилок (сестер молодого) несе віночок до нареченої. Там світилки 

мають увінчати молоду виплетеним віночком.  

      Зустрічається й такий звичай: вінок своїм дітям накладають батьки разом, 

але роблять це за посередництвом біленьких хусточок. Батькам приспівують:  

Беріть, батьку, хустиноньку,  

Кладіть вінок на дитиноньку — 

На доньчину (синову) голівоньку.  

Беріть, мамо, хустиноньку,  

Кладіть вінок на голівоньку —  

На ріднесеньку дитиноньку.  
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Після накладання віночків усіх чекає гостина та забави з танцями. 

Кожне нове покоління вносить в історію свого народу щось нове, але це 

нове повинно виростати в органічних зв'язках з багатовіковим досвідом своїх 

попередників, інакше воно буде слабким і нежиттєвим. 
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На сьогодні домівкою для більшості став Internet, який є одним з найбільш 

популярних захоплень молоді. Сучасні люди не бачать свого життя без 

інтернету. Він зайняв міцне місце в нашому повсякденні. Ми вже не можемо 

уявити, як могли взагалі жити без такої гігантської криниці з інформацією. У 

всесвітній павутині можна знайти багато корисного, цікавого, є різноманітні 

дані. Мережа – місце, де відшукуються відповіді на різні питання, спосіб 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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спілкування, взаємодії між людьми. Тут знаходять родичів, близьких, 

знайомляться з новими друзями. Також за допомогою інтернету можна 

підвищити рівень своїх знань, знайти роботу, продати або купити корисні речі, 

замовити послуги, багато чого іншого. В цілому – це можливість бути в курсі 

всіх подій, відчувати себе повноцінним членом суспільства. 

 Рис.1 

Напевно, кожен із нас хоч раз собі говорив: «Чому в мене не вистачає 

часу? Чому доба не триває хоча б 30 годин?». І тоді ми звинувачуємо у 

всьому соціальні мережі. Чи справедливо це? Чи реально не потонути в 

океані віртуальності? 

 Я вирішила перевірити на собі. 

День 1 «Я тримаюся!» 

Прокинувшись зранку, простягаю руку до телефону, але все ж таки 

вирішую його не чіпати. Весь день була ніби супергероєм, адже не сиділа ні 

хвилини в соціальних мережах. Як не дивно, але без соціальних мереж немає 

що робити в телефоні. Ввечері я так швидко підготувалася до занять, що 

здивувалася навіть  (я завчасно вийшла із соціальних мереж, щоб не зірватися). 

День 2 « Де моя доза віртуального спілкування?» 

Сьогодні в мене потроху почали здавати нерви. Таке відчуття, ніби чогось 

не вистачає. Почала перевіряти email щодо надходження нових листів. 

Навкруги помічаю людей, які постійно з кимось переписуються. До речі, на 

другий день експерименту переконалася, що живе спілкування в 1000 разів є 

краще. Зовсім не сумую за Twitter, Facebook , а ось без мережі Instagram дуже 

важко. 
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День 3 « Я не зникла!» 

До мене телефонують знайомі й запитують, куди я зникла. На жаль, 

суспільна думка сьогодення є надто типовою: «Якщо тебе немає в соціальних 

мережах тривалий час, значить, щось неодмінно сталось». Доводиться всім 

пояснювати, що і як.   

День 4 “Ще один день!” 

Гасло сьогоднішнього дня: «Хто шукає, той завжди знайде!». Запам’ятайте, 

що відмовки на зразок «ай, тебе ж не було в онлайн», «я тебе не знайшов/ла», – 

то все дурниці. На четвертий день, здавалося, повинен бути самий пік (нерви, 

роздратування), проте як приємно, коли навіть попри онлайн тебе хочуть 

знайти (чесно кажучи, після такого хочеться частіше проводити такі 

експерименти). 

Але цього дня зіткнулася і з мінусами експерименту. Коли тобі повинні 

«скинути» інформацію (план практичного, результати змагань та інше), в тебе 

безвихідь, адже ти не знаєш, що тобі вже, може, надіслали ці матеріали, а ти 

просто не можеш ними скористатися. 

Ще один день! 

День 5 «А варто?» 

Коли я розплющила очі зранку, в мене в голові «крутилася» одна думка – 

завтра вже можна зайти в соціальні мережі. Проте за ці п’ять днів я зрозуміла, 

що соціальні мережі – це не спосіб спілкування, як ми всі говоримо. Так, 

безперечно, ми спілкуємося з друзями, заводимо нові знайомства, але так 

можна й усе життя прожити у віртуальному світі. 

Кожен із нас потребує спілкування. Воно позбавляє нас від депресії, від 

можливої самотності. Нас лякає порожня поштова скринька? Невже нам 

нема чим зайнятися, як тільки постійно стежити за нововведеннями у Twitter, 

Facebook, Instagram та інші соцмережі? Чесно дайте собі відповідь, це лише 

ваше рішення! 



823 
 

 Рис. 2 

Тож головне питання для мене: що  являє собою соціальна мережа, чому 

студенти і всі люди не можуть обійтися без неї? Одне з визначень поняття 

«соціальна мережа» виглядає таким чином: «Соціальна мережа – 

інтерактивний, багатофункціональним веб-сайт, контент якого наповнюється 

самими учасниками мережі. Сайт являє собою автоматизоване соціальне 

середовище, що дозволяє спілкуватися групі користувачів, об'єднаних спільним 

інтересом. 

 Мережеві соціальні сервіси стали основним засобом спілкування, 

підтримки та розвитку соціальних контактів; спільного пошуку, зберігання, 

редагування та класифікації інформації; творчої діяльності мережного 

характеру; виконання безліч інших завдань. Така їх група, як соціальні мережі 

надають такі інструменти для здійснення вищенаведених функцій: 

– групи (академічні, науково-дослідні, за інтересами); 

– обмін файлами (лекції, завдання, програми); 

– публікація матеріалів (відео, фото, посилання на зовнішні 

ресурси); 

– обговорення, опитування, оповіщення, додатки (перекладач, 

калькулятор, стікери тощо. 

Спілкування в соціальних мережах вже давно стало буденністю для 

сучасних користувачів мережі Інтернет. На просторах глобальної павутини 

люди вирішують безліч питань, діляться своїми переживаннями, демонструють 

радісні моменти, стежать за подіями, що відбуваються в житті рідних і 
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близьких. Така затребуваність соціальних мереж не залишилася непоміченою 

розробниками програмних продуктів. Не дивно, адже кожен хоче просунути 

свій товар, отримати гідний прибуток і загальне визнання.  

«Але з цим же всім в соцмережах багато аферистів, їхня кількість  в Україні 

зростає щодня. У наш час всі хочуть отримати щось на халяву», - каже 

психолог. – Часто азарт засліплює розум. Люди активно беруть участь у 

конкурсах, де розігрують дорогу техніку, авто чи квартири. Серед організаторів 

таких конкурсів чимало шахраїв. 

Також я провела цікаве анкетування-опитування серед студентів нашого 

коледжу(від 15 до 20 років). Проаналізувавши відповіді, з’ясувала, що 

більшість 80% зареєстровані в усіх запропонованих соцмережах, 18% лише в 

деяких, 2% лише в одній. Майже 96% користуються електронною поштою. 

Більшість студентів сказали, що ел. поштою користуватися зручно для 

навчання. Для пошуку інформації 85% студентів використовують Google. 15% 

інші пошукові сервери та соціальні мережі. 

 

Рис. 3 

У результаті проведеного мною дослідження можна сказати, що студенти 

повинні використовувати соціальні мережі для навчальних цілей, 

60% 20% 

10% 
10% 

Соціальні мережі для наших студентів – це... 

засіб спілкування 

джерело цікавої інформації 

місце для розваг 

можливість познайомитися з 
іншими людьми 
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користуватися гаджетами під час проведення лекцій, підготовки самостійного 

опрацювання матеріалу, складання презентацій , цікавих доповідей.  

Також потрібно зберігати академічну доброчесність, використовуючи 

соціальні мережі за призначенням. 
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В умовах незалежності України вельми розширилася тематика краєзнавчих 

досліджень. Це відкрило нові напрями студій, з-поміж яких і соціальна історія. 
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Вона розглядає групи населення, їхні взаємовідносини та вплив на суспільні 

процеси, а також окремі спільноти і власне людину у стосунках із оточенням. 

Кожен регіон виробив тільки йому притаманні риси у культурі, ментальності 

населення, соціальній структурі. В межах окремої території можна виділити 

дрібні соціальні утворення, що постають об’єктом особливої уваги. Часто саме 

вони – знакові учасники творення локальної історії, в якій приватні моменти 

переплітаються з загальним тлом минувшини, роблячи її непересічною. 

Приклад тому – особливості життя і діяльності роду Потоцьких у 

Сокальському краї, що в Львівській області. Історико-культурна спадщина цих 

теренів віддавна привертала увагу науковців, але залишається не вивченою 

достатньо. Відповідно вибір теми статті зумовлений, по-перше, особистим 

зацікавленням проблематикою, а по-друге, наявністю білих плям у вивченні 

життєдіяльності Потоцьких на Сокальщині.  

Родовитого магната Францішка Салезія Потоцького за життя прозвали 

«малим королем на Русі». Щоби зрозуміти безмежність його влади, треба знати, 

що тогочасна польська шляхта мала величезні привілеї, у порівнянні з іншими 

верствами суспільства. Перефразовуючи слова польського діяча Яна 

Замойського «Rex regnat et non gubernat» («Король править, а не панує»), можна 

сказати, що найбагатший магнат Речі Посполитої воєвода Потоцький мав часом 

більше влади, аніж король. У маєтку Потоцький утримував власне військо, до 

якого входила піхота, артилерія та кавалерія. Вимуштрувані військові сили 

несли службу цілодобово. Коли ж Францішек виїжджав, військо ставало під 

зброю і віддавало йому честь [4, с. 183]. 

Кожному королю потрібна королева і спадкоємець. Перша дружина 

магната, Софія Жечицька, померла 1741 року. У 1750 році Францішек Салезій 

одружився вдруге. Анна Ельжбета Потоцька не поступалася йому амбіціями, до 

того ж принесла в посаг сорок сіл та містечок. Вони влаштовували різноманітні 

бали, потрапити на які було почесно. Пишався Францішек Салезій й потужною 

бібліотекою, яка налічувала аж десять тисяч томів [2, с. 72]. 
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Майбутні сподівання Францішек та Анна перекладали на єдиного сина. Хто 

з батьків не бажає своїй дитині щастя? Сильні цього світу – не виняток. Тому 

воєвода вірив, що нащадка очікує більше, ніж щастя: королівська корона. 

Хлопчика охрестили Станіславом. Навчав його священик Вольф із колегіуму у 

Варяжі, людина шляхетна і освічена. Хлопець довго не виявляв особливих 

здібностей до наук. Однак у 12 років Станіслав Щенсний уже був ротмістром 

народної кавалерії, в 16 – старостою белзьким, а в 22 – хорунжим [1, с. 134]. 

Досягши 18-ти, Станіслав Потоцький спробував вивільнитись з-під 

батьківської опіки, вважаючи, що через надмірний контроль не стане 

самостійним чоловіком. Якось батько доручив об’їхати маєтки. Втім, не для 

полювання потрібна була ця свобода: Станіслав закохався.  

Дещо молодша Гертруда Коморовська була особою рідкісної краси та 

харизми, з вихованням у Відні і талантом скульптора. Молоді таємно 

заручились 1770 року і на знак любові юнак подарував наречені перстень із 

зображенням герба роду Потоцьких. Повінчав пару о. Длужневський із 

Добротвора у церковці Нестанич, віддаленому від Кристинополя та 

загубленому в лісах селі, що належало Коморовським [3, с. 146]. 

Коли Потоцькі-старші дізналися про вчинок сина, розгорівся скандал. Мати 

шукала дружину для єдиного сина у дворах європейських монархів, а не в 

небагатому маєтку. Під тиском Станіслав Щенсний погодився розпочати 

справу про розлучення. Францішек Салезій двічі хитрощами намагався 

заманити родину Коморовських до свого палацу, щоб розправитися. Але 

попереджена Станіславом Щенсним про небезпеку, юна дружина виїхала до 

маєтку свого батька в Новому Селі. 13 лютого 1771 року, вночі, Гертруду 

викрали. Побоюючись, що полонянка кричатиме, вони накрили її перинами, від 

чого та задихнулась. Викрадачі знали, що робити з живою полонянкою, але, 

побачивши її мертвою, перелякались і повернули до Кристинополя. Щоби 

замести сліди злочину, прорубали ополонку в кризі, яка вкривала річку Рата, і 

заштовхнули тіло під кригу. Батько Гертруди більш, ніж два роки, не припиняв 

пошуків доньки, припускаючи, що вона жива [2, с. 79]. 
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Дізнавшись про смерть Гертруди, Станіслав Щенсний у розпачі хотів 

накласти на себе руки: замкнувся у кімнаті і складаним ножем почав різати собі 

горло. Але цій спробі самогубства завадив камердинер Бистецький. Згідно з 

легендою, Станіслав Потоцький, врешті, помер із портретом першої дружини 

на грудях [3, с. 188].  

Після триденної хвороби 7 січня 1772 року у Сокалі померла Анна 

Потоцька. Існують перекази, що дух Анни з’являвся шляхтянці з монастиря 

сестер-бенедиктинок в Перемишлі – Вікторії Блейковській. Як доказ – 

дерев’яна дощечка з відбитком руки покійниці.  

Сам воєвода пережив дружину на десять місяців. Смерть Анни, тягар 

судової справи з Коморовськими – особистих проблем було достатньо, щоби 

зламати навіть дужого чоловіка. А Потоцькому виповнилось 72 роки. Часом він 

впадав у панічний страх, побоюючись, що його арештують за вбивство 

невістки. Салезій Потоцький помер 23 жовтня 1772 року [4, с. 768]. 

Окрім повсякденних морально-побутових перипетій, слід згадати про 

матеріальні сліди роду Потоцьких на Сокальщині. Це насамперед архітектурні 

пам’ятки – церква Святого Юрія та монастир оо. Василіан, Кристинопільський 

палац, костел Святого Духа та монастир оо. Бернардинів, Тартаківський палац. 

Показовими є також результати щедрості Потоцьких, котрі значну частку 

коштів та енергії вкладали у будівництво нових костелів та монастирів. 

Безперечно, знайдеться у сьогоденні когорта осіб, які вкажуть на злодіяння 

Анни та Салезія, їхню зверхність над простолюдинами. Однак моя позиція така: 

Потоцькі – звичайні смертні, здатні на помилки, але за свої великі справи вони 

заслуговують шани. 

Маємо підстави для висновків. Славетні для Сокальщини Салезій і Анна 

Потоцькі були однодумцями, які, хоч і без палкого кохання – створили міцну 

родину і добробут. На прикладі ж стосунків Станіслава Щенсного і Гертруди 

Коморовської бачимо трагедію молодої пари, що полягала у соціальній 

невідповідності. Вартує окремої уваги моторошний приклад цієї молодої жінки, 

яка стала розмінною монетою в світі амбіцій. Вражаючими є міфи навколо духу 
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Анни Потоцької, якій було важко покоїтись із тягарем убивства потенційної 

невістки. В цілому, час панування Потоцьких складає окремий цікавий період у 

минувшині Сокальського краю XVIII століття. 
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УКРАЇНА – НАТО: ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ 

Зовнішня політика незалежної України довгий час не мала чіткого 

визначення, та й не викликала резонансних заяв представників українського 

суспільства. Проте в умовах військової агресії на Донбасі відбулися значні 

зміни. Серед проблем, що турбують українське суспільство, питання 

європейської та особливо євроатлантичної інтеграції держави займають чільне 

місце. Тому вивчення питань щодо співвідносин України та Північно – 

Атлантичного військового Альянсу є дуже актуальними.  

Основною метою нашого дослідження є вивчення та аналіз відносин 

України та НАТО.  

Проблеми взаємовідносин України та НАТО розглядають сьогодні багато 

вчених, політологів, політиків, а саме: Л.А. Філяніна,  І. І. Жовк, Т. Здоровило, 
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С. Сидоренко, Б.  Амінов та  Ірина Фріз. Соціологічні дослідження з цієї теми 

проводять фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва,  Центр ім О. 

Разумкова та  Центр зовнішньополітичних досліджень ОПАД С. Пархоменко. 

Взаємовідносини України та НАТО розпочалися у 1992р. з вступом України 

до новоствореної Ради Північноатлантичної співпраці, та приєднанням у 1994 

році до програми «Патерство заради миру». 

Проте повноцінні взаємовідносини між Україною та НАТО розпочинаються 

у1997 році, коли  Леонід Кучма, генсек Солана та лідери 16 країн-членів НАТО 

підписали Хартію про особливе партнерство.  

Лише  23 травня 2002р. Рада національної безпеки і оборони України 

прийняла  політичне рішення щодо набуття Україною у перспективі 

повноправного членства в НАТО. 

Згідно з 10 статтею статуту НАТО, до вступу країнам необхідно пройти 

чотири етапи – консультаційний, що закінчується оголошенням відкритого 

бажання до вступу в НАТО, переговорний, ратифікаційний та 

імплементаційний. І хоча Україна ще за часів Ющенка неодноразово  заявляла 

про намір вступу до Альянсу, лише після прийняття ряду постанов 2014 – 2016 

рр., а особливо Закону від 8 червня 2017року про скасування позаблоковості, 

можемо говорити про перехід до переговорного етапу.  

Сьогодні  Україна починає дискусію з Північноатлантичним альянсом щодо 

надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, який можна буде розробити у 

2020р., так як сьогодні ми ще не відповідаємо багатьом критеріям НАТО. Тоді 

країна ймовірно перейде до наступного, ратифікаційного етапу. 

Головна перевага членства в НАТО полягає у політичній здатності Альянсу 

забезпечувати мир в інтересах громадян, упереджувати конфлікти та знімати 

протиріччя шляхом компромісу, співробітництва і партнерства. Процес вступу 

стимулює внутрішні політичні, економічні та соціальні реформи усіх сфер 

суспільного життя: від конституційних засад до комунальних тарифів, від 

системи оподаткування до гарантій прав людини. 
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Головними аргументами проти є висока вартість членства (2% ВВП на 

військову галузь), складна реформа Генштабу, що в умовах військового 

конфлікту майже неможлива. 

Українське суспільство дедалі більшою мірою підтримує ідею вступу 

України до НАТО як механізму гарантування національної безпеки. Останніми 

роками спостерігалося динамічне зростання рівня цієї підтримки в усіх без 

винятку регіонах України. Тож уявний референдум щодо можливості вступу 

України до НАТО в регіональному розрізі був би виграний симпатиками 

Альянсу тільки на Заході (71% «за» та 12% «проти») і в Центрі (52% «за» та 

30% «проти») України, 43% «проти» НАТО на Півдні (і тільки 25% «за») і 53% 

«проти» Альянсу на Сході (32% – «за»). Через два роки – в травні 2016-го – на 

Півдні та Сході було вже 24 і 29% відповідно, що є свідченням багаторазового 

та безпрецедентного зростання. 

Ми вирішили провести своє дослідження і з’ясувати відношення студентів 

МБК про взаємовідносини України і НАТО. Отримані нами результати 

опитування дещо відрізняються від вище наведених. Більшість опитаних 

(57,33%) не підтримують вступ до альянсу, пояснюючи свою позицію: «Не 

хочеться, щоб Україна була втягнута у військові дії»; «Небажано, щоб Україна 

втратила суверенність». Частина студентів ( 24,66 %), які підтримують вступ до 

НАТО, аргументують це різними причинами, зокрема: «Потрібно вступати в 

НАТО, бо ефективність такого кроку підтверджує історичний досвід розвитку 

країн Альянсу». Значна частка студентів (18 %) досі не сформулювала 

остаточної думки щодо вступу України в НАТО. 

Звичайно, вступати в НАТО чи ні, буде вирішувати український народ і 

влада. Для такої великої країни як Україна потрібен час для підготовки до 

вступу в НАТО. Ряд об’єктивних причин цьому заважають: незавершеність 

реформ, зокрема в армії, невирішеність найголовніших соціально-економічних 

проблем, агресивний сусід, який робить все, щоб не допустити вступу України 

в НАТО, та інші причини. Проте все буде залежати від бажання вирішувати 

проблеми. І сьогодні у України таке бажання є. 
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БЛАГОДІЙНА ТА МЕЦЕНАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КУПЦІВ МАРІУПОЛЯ 

В ХІХ-НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. 

Анотація: В роботі  визначено історичні умови та чинники, які впливали на 

розгортання торговельної активності купців Маріуполя, охарактеризовано її 

політико-правове забезпечення в Російській імперії та їх участь в благодійній 

діяльності міста. 

Ключові слова: грецьке купецтво, торговельно-економічна діяльність, 

підприємництво, меценати, філантропія, греки-купці Північного Приазов'я. 

Наприкінці XIX ст. соціальна допомога навчальним закладам в Росії 

відрізнялася різноманіттям форм та рівнів. В містах суспільним піклуванням 

займалися благодійні організації та приватні особи. 

http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua
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Меценатство — добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у 

матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги.          

Назва походить від прізвища римлянина Мецената (Мекенат), який був 

покровителем мистецтв за імператора Августа і другом Горація та інших поетів. 

Особливістю благодійності з останньої третини XIX ст. було існування як 

індивідуальних так і колективних форм соціальної підтримки спрямованої на 

суспільний загал. Для цього купці навіть об’єднувалися в товариства. Це 

надавало можливість соціально-орієнтованому торгово-підприємницькому 

прошарку міст отримати громадське визнання, зростання престижу. Таким 

чином купецтво брало на себе функції державної опіки з метою посилення 

своїх позицій у суспільстві. 

Представники підприємницької еліти, ініціюючи та здійснюючи благодійні 

заходи , були зацікавлені в отриманні символічного капіталу, за рахунок якого, 

враховуючи недостатнє державне фінансування освіти та культури, можна було 

засвідчити свою активну громадську позицію. Саме завдяки отриманню 

шляхом активної благодійної діяльності цього символічного, емоційного, 

соціального капіталу купецтво інтегрувалося в суспільне життя міста й у 

суспільний устрій держави. Іменні пожертви, заснування власного благодійного 

закладу, членство в доброчинних товариствах були зразками символічної 

комунікації та соціальної взаємодії між купецтвом і державою, визнання, 

підвищення авторитету, власного імені та родини, важливим інструментом 

впливу на оточуючих, увічнення власного імені. Зростання кількості 

благодійних ініціатив спостерігалося наприкінці XIX – на початку XX ст., у 

період бурхливого розвитку капіталізму й поглиблення  соціальних 

суперечностей, коли купецька доброчинність набула значних розмірів, а її 

вплив був відчутний у багатьох сферах життя й повітового міста Маріуполя. 

Місцеве купецтво активно підтримувало освітні заклади надаючи фінансову 

допомогу викладачам, опікувалося незаможними учнями і студентами. 

Так в Маріуполі, наприкінці XIX – на початку XX ст. діяла низка 

благодійних установ які традиційно з’являлися слідом за відкриттям 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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навчальних закладів. Це були такі товариства як : «Общество попечения о 

недостаточных воспитанниках Мариупольской мужской Александровской 

гимназии», «Мариупольское отделение Екатеринославского общества 

попичения о детях» та інші. 

На початку XX ст. таких товариств в місті налічувалося п’ять , 

засновниками яких були представники місцевого купецтва. «Общество пособия 

нуждающимся воспитанницам Мариупольской женской гимназии» (голова -  

Д.О. Хараджаєв, секретар – А. Ф. Пастернаков), «Общество пособия 

нуждающимся воспитанникам  Мариупольского реального училища» ( голова – 

М.С. Караманов, заступник голови – Є .П. Кефлі, секретар- Є.Ф. Калогномос). 

«Общество пособия нуждающимся воспитанникам Мариупольской 

Александровской  мужской гимназии»( голова- Д.О. Хараджаєв, секретар – О. 

М. Трегубов), «Общество пособия нуждающимся воспитанницам 

Мариупольской женской гимназии В.С. Остославской». 

Незмінна складова в житті купецтва Маріуполя - участь у благодійній, 

піклувальної діяльності. Купці Ісай Матецкий, Аврам Трегубов, Дмитро Пілічев 

брали участь в роботі Маріупольського відділення піклування про в'язниці. 

Ісидор Гофф і Ісай Матецкий входили до складу Товариства допомоги бідним. 

Яків Сапальскій, Абрам Гурович, Ізраїль Горєлов, Григорій Рисс були членами 

правління Товариства допомоги бідним євреям. 

Купці робили значні пожертвування місту, навчальним та лікувальним 

закладам. Іван Найдьонов, виходець із селян, побудував нову дерев'яну будівлю 

для початкового училища на Слобідці і подарував його місту. Стефан Горбачов 

відкрив приватну бібліотеку. 

Широко була поширена така форма благодійності, як піклування над 

навчальними закладами. За останні 30 років піклувальником  Маріупольської 

чоловічою гімназією був Давид Хараджаєв, Іван Найдьонов був попечителем 

початкового училища на Слобідці, Іван Гофф - жіночого училища, Микола 

Караманов - реального училища. Опікуни надавали фінансову допомогу 
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закладам і учням з бідних сімей. До піклувальників зараховувалися і 

чиновники, яким за це присвоювалися високі чини і нагороди. 

  У дореволюційному Маріуполі жила знаменита династія купців 

Хараджаєвих. Її засновник Давид Антонович Хараджаєв був купцем з греків 

Приазов'я. Його син Олександр Хараджаєв організував в Маріуполі експортну 

контору, яка продавала хліб за кордон. Під його прапором ходив цілий 

приватний торговий флот. Він же став власником однієї з шахт в 

Слов'яносербському повіті Катеринославської губернії (нині Луганська 

область). За рівнем доходів  був зарахований в купці першої гільдії. В 1860-64 

перебував на посаді міського голови Маріуполя.  

Олександр Хараджаєв був великим філантропом, брав участь у відкритті 

навчальних закладів вмісті , став спадковим почесним громадянином 

Маріуполя, розвивав експортний бізнес батька, розширивши операції із 

закупівлі на сусідні повіти, ставши найбільшим хліботорговця Приазов'я. 

Олександр Хараджаев побудував новий маріупольський порт, нові склади і 

провів телефон в порту. У 1910 його обрали головою біржового комітету 

Маріуполя.  Хараджаєв відігравав велику роль у місцевому самоврядуванні 

міста, був гласним міської думи, повітового маріупольського і губернського 

катеринославського земських зборів, його обирали почесним мировим суддею,  

був головою Товариства допомоги бідним, Товариства порятунку на водах, 

членом правління Товариства тверезості. На пожертви Хараджаєвих була 

побудована міська лікарня і протитуберкульозний санаторій. Особливою 

опікою меценатів Хараджаєвих користувалася Маріупольська чоловіча 

гімназія, вони заснували стипендії для малозабезпечених учнів, збудована 

церква при гімназії. Давид Хараджаєв 30 років був попечителем гімназії, 

заслужив чин дійсного статського радника, був нагороджений російськими і 

грецькими орденами за внесок в зміцнення зв'язків двох країн, був віце-

консулом Греції в Маріуполі.   

Крім участі в благодійних товариствах міська влада та представники 

великого маріупольського купецтва були засновниками численних стипендій 
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для обдарованих учнів. Так, наприклад, в 1905 р. з нагоди 25-річчя громадської 

діяльності Д.О. Хараджаєва було прийнято рішення «заснувати з міських 

коштів п’ять стипендій імені Д.О. Хараджаєва: три стипендії у розмірі 150руб. 

Для маріупольських жіночої та чоловічої гімназій та механіка-технічного 

училища, і дві стипендії при маріупольському міському чотирикласному 

училищі у розмірі 50 руб». 

 Д.О. Хараджаєв також виплачував дві стипендії учням, заробітну плату 

вчителям Олександріївської чоловічої гімназії, побудував на свої кошти 

гімназичну церкву, фінансував публікацію щорічних звітів гімназії. В пам’ять 

про своїх батьків заснувала стипендію імені Катерини та Івана Чебаненко матір 

Д.О. Хараджаєва Софія Іванівна.  За багаторічну службу Давид Хараджаєв 

пройшов всі щаблі чиновницької кар'єри і в 1915 р став дійсним статським 

радником (генералом). Він був нагороджений орденами Володимира 4-го 

ступеня, Анни 2-го і 3-го ступенів, Станіслава 2-го ступеня. Іван Гофф 

удостоєний срібної шийної медалі на Володимирській стрічці. 

У роки І-ї світової війни Хараджаєв був головою маріупольського комітету 

Червоного Хреста, який чинив допомогу пораненим солдатам. Революція 1917 

похитнула бізнес Хараджаєва, він виявився в таборі прихильників встановлення 

твердої консервативної влади, в 1918, після приходу до влади гетьмана 

Скоропадського, Хараджаєв був призначений повітовим старостою 

Маріупольського повіту. Весной 1919 Давид Хараджаєв разом з родиною 

емігрував до Греції, його власність була конфіскована більшовиками (в одному 

з його особняків розташувався комітет партії, зруйнований в роки ІІ-ї світової 

війни). 

   У економічному житті Маріуполя кінця XIX - початку XX ст. було немало 

яскравих і талановитих підприємців, які за масштабами своєї діяльності 

виходили далеко за межі рідного міста і виводили свій бізнес не лише на 

всеросійський, але і на міжнародний рівень. Одним з таких підприємців-

меценатів був Петро Петрович Регір, який за два десятиліття своїми силами без 

державних субсидій створив одну з найбільших судноплавних компаній в 
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Російській імперії, що до початку XX ст. п'яте місце серед російських 

пароплавств за тоннажем суден(14 суден). 

П.П. Регір був не лише успішним підприємцем. Незважаючи, на свою 

зайнятість, він брав активну участь в різних сферах громадського життя 

Маріуполя: був членом портового присутствія, а також був директором 

Повітового відділення Губернського тюремного комітету. 

Передчуваючи революцію, увесь свій статок Регіри у 1917 р. перевели за 

кордон, діти - син Петро і дочка Марія - емігрували. За деякими відомостями, 

П.П. Регір-старший залишився у Маріуполі. Останні відомості про нього 

датуються лютим 1919 р. В народі ходила легенда, що він помер від голоду. У 

1919 р. П. Регір-молодший переніс діяльність компанії до Лондона, де 

пароплавство було зареєстровано під назвою "Регір шиппінг компані". 

 Таким чином, родина маріупольських судновласників Регірів в останній 

чверті XIX - на початку XX ст. відігравала помітну роль у розвитку торгового 

пароплавства не лише у масштабах Маріуполя, а й у масштабах всієї Російської 

імперії. Але, нажаль, історія цієї родини та її діяльність поки що так і не стали 

предметом ґрунтовного наукового дослідження. Рідне місто П.П. Регіра також 

не виявляє пошани до пам'яті свого видатного земляка: його ім'я майже ніде не 

згадується, крім поодиноких статей у місцевій періодиці, а чудовий 

багатоповерховий будинок по вулиці Італійській 13, що належав родині Регірів, 

перетворився на руїни. 

    Отже, представники торгово-промислової верстви Маріуполя прагнули 

засвоїти європейський облік життя, займалися доброчинністю, що вело до 

вироблення нової системи соціокультурний цінностей у міському купецькому 

середовищі. 
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Сучасний стан нашого суспільства характеризується зростанням етнічної 

свідомості народу, посиленням його інтересу до вітчизняної історії та культури, 

до усвідомлення необхідності збереження традицій народного мистецтва, 
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національних символів як генофонду його духовності, втрата якого загрожує 

існуванню самого народу.   

Об’єктом дослідження є український рушник як відбиття культурної  

пам’яті українського народу. 

Рушник супроводжував українця протягом усього його життя : від 

народження і до смерті. Він був і оберегом , і молитвою, і засобом 

спілкування з предками. Тому символіка та призначення українського рушника 

ще й сьогодні залишається актуальною темою. У роботі є спроба об’єднати два 

предмети дослідження рушників: їхнє призначення та символіка їхнього 

орнаменту з урахуванням народознавчого аспекту творення української 

вишивки, а також психологічний вплив її знаково-символічних засобів на 

етнічну свідомість підлітків. 

Методи дослідження: описовий , типологічний , зіставний 

Завданням своєї роботи вважаю таке:  

1. Дослідити походження назви слова «рушник». 

2. Розкрити побутову та обрядову роль рушника. 

3. Класифікувати рушники за видами в залежності від їхнього 

призначення. 

4. Дослідити символіку візерунків рушників та їхній вплив на формування 

етнічної свідомості учнів. 

5. Розкрити особливості процесу виготовлення рушників та територіальні 

особливості їх вишивання. 

Головну увагу в роботі приділено дослідженню ролі рушника в побуті та 

обрядах українського народу. Подано відомості про 11 видів рушників, які 

класифікуються залежно від практичного та естетичного призначення.  

Символіка орнаменту аналізується за трьома її видами: рослинна, символіка 

птахів і астральна. У межах рослинної  символіки розкриваємо значення 

фрагментів з такими рослинами, як калина, дуб, виноград, мак, лілія, ружа. 

Птахів як символи людських душ розташовували при корені, середині стовбура 

та на гілках з обох боків дерева, що свідчило про мужність та незнищенність 
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роду. В астральній символіці зображувалися знаки Води, Сонця і Землі. Це 

знаки сил, без яких неможливе життя, складова Всесвіту з безліччю зоряних 

систем і Сонцем, що уособлювало для пращурів священний космічний вогонь. 

У роботі також досліджується техніка вишивання, яка має близько ста 

різних варіантів і так само, як і гама кольорів, є особливістю певної місцевості. 

Зроблено спробу дослідити техніку вишивання в деяких регіонах України, у 

тому числі в Приазов’ї. 

Новизна полягає в тому, що зроблено спробу розширити наукові знання, 

комплексно дослідити символіку та знакову систему українського рушника, 

його використання для обрядового дійства в локальному краєзнавчому аспекті 

дослідження звичаїв українського народу, а також його вплив на формування 

етнічної свідомості підлітків. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що зібраний та 

опрацьований матеріал можна використати під час проведення уроків 

українознавства, художньої культури,  занять фольклорно-етнографічного 

гуртка, при оформленні краєзнавчих музеїв з метою відновлення, пропагування 

та збереження українських традицій. 
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національного розвитку  українського суспільства  нерозривно  пов’язаної не 

лише з  поверненням  незаконно  відторгнутих територій України, а й з 

досягненням консолідації українців навколо спільного вектора розвитку, 

орієнтованого на майбутнє. Вирішити це завдання допоможе вивчення 

Донбасу не стільки як природно-промислового району, а передусім як стійкого 

етнопсихологічного утворення, якому передує унікальна історія.  
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Сучасний стан нашого суспільства характеризується зростанням етнічної 

свідомості народу, посиленням його інтересу до вітчизняної історії та культури, 

що виплекала у своїх надрах нову культуру взаємовідносин і співіснування 

різних народів і цивілізацій заради виживання й досягнення природної гармонії. 

У цьому випадку ми маємо сприймати історію Донецької області через призму 

далекого й одночасно близького Дикого поля. 

Об’єктом дослідження є українство Донбасу як головна рушійна історична 

та культурна сила регіону. 

      Актуальність. Історія українського Донбасу як унікальної природно-

географічної території, що знаходилася на перехресті Великого Шовкового 

шляху, починається ще з часів Геродота (V століття до н.е.), переплітаючись з 

історією кочових племен, які постійно прагнули до цього краю і залишили свій 

матеріальний і духовний слід у наступних культурах аж до сучасної цивілізації.  

Тому національні   орієнтири  розвитку  у своїй сукупності мають становити 

один з основоположних елементів сучасної української  ідеології  для всіх 

громадян нашої країни, і особливо для тієї частини мешканців окупованих 

територій, яка не підтримує квазіреспубліки і є основною   опорою українства 

на цих територіях. Предмет дослідження роль українства в заселенні, освоєнні 

та розвитку регіону, його сучасна місія як консолідуючої сили, що допоможе 

повернути Донбас на загальноукраїнський вектор розвитку. Мета 

дослідження: розглянути Донбас не стільки як природно-промисловий район, а 

передусім як стійке етнопсихологічне утворення, якому передує унікальна 

історія. 

Методи дослідження: описовий , типологічний , порівняльний,  аналізу і 

синтезу 

Завдання:  

1. Окреслити географічні межі Донбасу, як етнічного регіону 

2. Опрацювати і вивчити наукові праці з історії Донбасу 
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3. Встановити хронологічну та просторову тяглість історії Донбасу 

в контексті загальноукраїнської історії 

4. Обґрунтувати необхідність досягненням консолідації українців 

навколо спільного вектора розвитку, орієнтованого на майбутнє. 

Головну увагу в роботі приділено дослідженню ролі українства в 

становленні Донбасу, його культурної та історичної особливості. Подано 

відомості про народи, племена, етноси які населяли регіон з прадавніх часів до 

сьогодення. 

Хронологічними межами дослідження є період історії України від V 

століття до н.е. до 2018 року. Географічні межі – охоплюють басейн річки 

Сіверський Дінець, що є притокою Дону, охоплює більшу частину Донецької 

області без Приазов'я та більшу частину Луганської області без її південної 

частини.  

Новизна полягає в тому, що зроблено спробу розширити наукові знання, 

комплексно дослідити українство Донбасу, його внесок для розвитку та 

освоєння регіону. Проаналізуємо вплив колоніальної та загарбницької політики 

Російської імперії та СРСР на формування менталітету «русского человека» та 

радянського народу. Таким чином, ми отримаємо достатню аргументацію, і 

вичерпні джерела походження стереотипного мислення деяких мешканців 

даного регіону щодо історичної приналежності земель та небажання сприймати 

себе як частину українського соціуму. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що зібраний та 

опрацьований матеріал можна використати під час проведення уроків історії, 

позакласних заходів, годин спілкування, для написання ессе та наукових праць, 

громадських слухань, з метою відновлення, пропагування та збереження 

української історії  та зміцнення державотворчих процесів. 
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Анотація: Прагнення України стати повноправним членом Європи 

неможливе без сприйняття і втілення в життя європейських цінностей. 

Стандарти гуманного поводження з тваринами є однією з них.  

Ключові слова: Безпритульні тварини, домашні тварини, законодавство, 

реєстрація, штраф 

Abstract: The desire of Ukraine to become a full member of Europe is impossible 

without the perception and realization of European values. Standards of humane 

animal behavior are one of them. 

 Key words: Homeless animals, pets, legislation, registration, fines 

У всьому світі ставлення до найменш захищених є мірилом цивілізованості 

суспільства. Сьогодні найменш захищеними членами нашого суспільства є 

тварини. І за ставленням до них Європа оцінює свою й нашу людяність. Лише 

визнання за іншим права на гідне життя і робить людину людиною.  

Неналежне утримання тварин  та велика кількість безпритульних тварин на 

вулицях міст та селищ призводять до  погіршення їх санітарно-епідемічного 

стану, забруднення навколишнього середовища, аварійності на дорогах, 

підвищення соціальної напруженості та рівня конфліктності людей, ризику 

розповсюдження хвороб, що є спільними у людей та тварин, укусам тощо.  

 Метою даної роботи є  визначення необхідності і доцільності 

законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин». Для реалізації цієї 
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мети потрібно розв'язати наступні задачі: аналізувати законопроект, з’ясувати 

практику зоозахисту в країнах ЄС, дослідити думку власників тварин в Україні. 

 У вирішенні проблеми бездомних тварин західні країни використовують 

принцип "починати потрібно з людини". Тварини не стають бездомними самі 

по собі. Даний статус вони набувають, будучи втраченими або кинутими своїми 

господарями. Тому за кордоном діють досить жорсткі законодавчі норми, що 

регламентують обов'язки власників домашніх тварин.  В Німеччині податок  

становить 150 євро за першу собаку, 300 - за другу. Якщо собака бійцівський, 

податок становить вже 650 євро. Необхідно сплачувати обов'язкову страховку 

на випадок нападу. Власники бійцівських собак повинні отримати довідку про 

безпеку тварини. Тварини повинні бути чиповані або мати татуювання, що 

дозволяють встановити господарів. У багатьох країнах приватним власникам 

заборонено розводити тварин. Питання про необхідність щеплень навіть не 

обговорюється. 

Для порушників правил діє вкрай жорстка система штрафів. Громадянина, 

який викинув тварину на вулицю, можуть оштрафувати до 25-30 тисяч євро. В 

Італії та Франції за подібне діяння передбачена кримінальна відповідальність. 

      Це дуже важливий концептуальний підхід до тваринного світу в 

цивілізованих країнах. Він каже про відповідальність власника за всі дії, який 

може заподіяти тварина, дозволяє здійснювати контроль і покарання для тих, 

хто порушує законодавство при поводженні з тваринами і вводить поняття 

контролю за ними. 

Законопроектом №7220 передбачено створення електронної бази даних 

домашніх і безпритульних тварин. У законопроекті також ідеться про те, що 

власники та опікуни домашніх тварин зобов'язані зареєструвати вихованців 

віком від 2 місяців. Реєстрацію та облік домашніх тварин проводять 

державні та приватні ветеринарні клініки. Під час первинної реєстрації 

власникам видається паспорт, жетон тварини, а також проводиться її чіпування. 

За реєстрацію домашніх і безпритульних тварин стягується адміністративний 

збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 
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(приблизно 168 гривень). Також власники будуть зобов'язані повідомити 

протягом 5 днів ветеринарну установу про придбання тварини, а також про 

переїзд з ним в інший населений пункт. 

  Кожні 3 роки власники зобов'язані відводити тварин у ветеринарну клініку 

на огляд. Національна поліція буде перевіряти документи на тварину 

(паспорт, довідку про вакцинацію, номерний знак, чіп). При цьому 

законопроект не передбачає ніякої відповідальності за нереєстрацію 

тварини. 

  Автори законопроекту пропонують ввести штраф від 50 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1 700 гривень) за 

неприбирання власником екскрементів тварини у квартирі, на сходових 

майданчиках, у дворах і громадських місцях. За знущання над тваринами 

з особливою жорстокістю, якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі або 

вчинені групою осіб, передбачене покарання позбавленням  волі  від  п'яти  

до восьми років. 

Важливі та прогресивні сторони законопроекту: 

-регулювання чисельності тварин може здійснюватись винятково 

гуманними методами – за рахунок стерилізації та реєстрації (а не евтаназії, що є 

позитивним кроком в частині захисту прав тварин); 

-забороняються хірургічні операції, які не пов'язані з наданням ветеринарної 

допомоги або біостерилізацією;  

-законопроект звужує випадки умертвіння тварин шляхом заборони 

умертвіння новонародженого приплоду, вагітних самок, умертвіння з метою 

регулювання чисельності тварин тощо; 

-вводиться заборона умертвіння домашніх і безпритульних тварин з метою 

вживання в їжу, а також використання їх хутра та шкіри, окрім тварин 

сільськогосподарського призначення. 

Ризики та недоліки законопроекту: 

-законопроект не деталізує термін «тварина», різновид тварин, на які будуть 

поширюватися його положення, а отже невизначеною є сфера його дії. Велика 
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кількість видів тварин, популярних в утриманні, включаючи хом’яків, кроликів, 

пацюків, різноманітних птахів, рибок, равликів, черепах та інших навряд чи 

мала б стосуватись сфери дії окремих положень законопроекту, проте такого 

уточнення в ньому не міститься. Зокрема, це стосується положень про 

обов’язкову реєстрацію, стерилізацію тощо; 

-законопроект встановлює заборону розведення домашніх безпородних 

тварин, які становлять переважну більшість всіх утримуваних українцями 

тварин. Обов’язкова стерилізація повинна стосуватися лише безпритульних 

тварин. Власник тварини повинен бути наділений правом вибору щодо 

стерилізації власної тварини. Водночас, з метою уникнення випадків 

умертвіння новонародженого приплоду, викидання тварин на вулицю, відтак 

збільшення кількості безпритульних тварин, необхідно розробити механізми 

контролю для попередження настання таких випадків; 

-законопроект передбачає, що розведення домашніх тварин буде 

здійснюватися виключно у племінних розплідниках, кінологічних, 

фелінологічних клубах, що мають ліцензію на здійснення такої діяльності.  

-законопроект значно звужує поняття жорстокого поводження з тваринами 

у порівнянні з існуючою нормою; 

Було проведено опитування мешканців нашого міста-власників домашніх 

тварин з метою з'ясування їхнього ставлення до законопроекту. За його 

результатами більшість (70%) знають про цей законопроект. 60% опитуваних 

сприймають законопроект як позитивне явище (серед них 75% людей 

середнього віку), 25% ставляться до законопроекту нейтрально (серед них 

майже 80% підлітків), 15% опитуваних сприймають законопроект негативно 

(немає переваги якоїсь вікової категорії). На запитання «Чи може законопроект 

7220 змінити ситуацію у нашій країні з безпритульними тваринами?» 60% 

відповіли ствердно. В той самий час на запитання «Чи будете ви дотримуватися 

вимог нового законодавства?» майже 55% висловили сумнів. 

Таким чином, необхідність закону про безпритульних та домашніх тварин, 

який би відповідав європейським нормам не підлягає сумнівам. Але, сліпо 
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копіювати іноземне законодавство не слід. Треба передбачити досить суттєвий 

перехідний термін, період, протягом якого люди зможуть зареєструвати 

тварин безоплатно, щоб попередити те, що люди будуть викидати тварин на 

вулицю чи іншими способами зменшувати їхню кількість, переглянути 

«грошові» питання, проводити масовану інформаційну та роз’яснювальну 

компанії. А головне, передбачити чіткі механізми реалізації законопроекту. 

Щоб він не залишився лише на папері.  
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ЄРУСАЛИМ: СТОЛИЦЯ  ІЗРАЇЛЮ  ЧИ  РЕЛІГІЙНИЙ  ЦЕНТР СВІТУ? 

Анотація: Подана стаття порушує важливу на період сьогодення 

проблему, пов’язану з переоцінкою загальнолюдських морально-етичних 

цінностей, символом і центром яких стало всесвітньо відоме місто Єрусалим. 

Особливості життя постіндустріального суспільства диктують новий кут 

зору на ті святині, які ще недавно були непорушні. Але разом із тим постає 

питання, наскільки продуктивною є ця переоцінка та чи витримає вона 

випробування часом?  

Ключові слова: юдаїзм, християнство, іслам, хрестові походи, 

мультикультуралізм, конфесія, постіндустріальне суспільство. 

Abstrakt: The article deals with the important problem of today, related to the 

assessment of the general human moral and ethical values, the symbol of wich 

became the world-wide center of Jerusalem.  

Key words: Judaism, Christianity, Islam, Crusades, multiculturalism, confession, 

postindustrial society. 

Актуальність теми має коріння у такому аспекті: релігійна приналежність 

світової спільноти завжди викликала необхідність існування певного 

консолідуючого центру, який виконував би роль політичного та ідеологічного 

лідера. Саме таким центром і став колись Єрусалим. Але нині статус його 

змінюється, місто розвивається та виборює свою національно-географічну 

приналежність, стаючи таким чином центром політичної уваги світової 

спільноти.  

Саме тому хронологічні межі питання охоплюють період із 11 ст. до н.е. до 

сьогодення.  

Географічні межі складає регіон Близького Сходу.  
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Для розкриття теми необхідні такі поняття: юдаїзм, християнство, іслам, 

хрестові походи, мультикультуралізм, конфесія, постіндустріальне суспільство. 

Питання, пов’язані з історією та сучасним розвитком Єрусалиму, особливо 

гостро висвітлював такий дослідник, як Теодор Герцль у книзі «Єврейська 

держава».  

Сучасність має право замислитися над питанням, чим є зараз Єрусалим: 

сучасною столицею однієї із країн світу або релігійним центром?  Дійсно, 

Єрусалим – це стародавнє близькосхідне місто, центр трьох релігій – юдаїзму, 

християнства, ісламу. Це означає, що Єрусалим пов'язаний з кількома 

географічними регіонами світу – Європою, Сходом і Азією. Одна з 

найвідоміших подій, пов’язаних з Єрусалимом, - це хрестові походи. Наріжним 

каменем між християнами та мусульманами стало це місто, де знаходився Гроб 

Господній і куди здійснювали паломництво всі християни. Одним із наслідків 

хрестових походів став взаємообмін двох ментальних світів – християнського 

та мусульманського. Така святиня, як Стіна Плачу, і нині є найбільшою 

релігійною та національною святинею не тільки єврейського населення, але й 

усіх християн. Все це підтверджує культово-релігійний статус міста.  

Однак сучасні прояви мультикультуралізм та багатоконфесійності в межах 

одного географічного регіону зумовили процес стирання релігійних кордонів, 

взаємопроникнення морально-етичних цінностей. Тому колишні релігійні 

центри під впливом часу набувають суто історичного значення, є пам’ятними 

як важливий слід в історії. До того ж технічний прогрес переносить увагу на 

інше коло інтересів. Саме таким сучасним розвиненим містом і постає зараз 

Єрусалим.  

Ідея утворення єврейської держави, а відтак і її столиці, висловив 

наприкінці 19 ст. єврейський письменник і публіцист Теодор Герцль у книзі 

«Єврейська держава». Однак шлях до реалізації цієї думки був довгим і дієвим 

чином розпочався після Другої світової війни. У другій половині ХХ ст. до 

Єрусалиму була прикута вся політична увага світу. Питання статусу міста 

регламентувала ООН; мав свої плани на майбутню державу Ізраїль, а відтак і на 
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її столицю, Радянський Союз; військова діяльність Великої Британії (виведення 

своїх військ із Палестини) теж була пов’язана із цим регіоном. Близькосхідна 

проблема, Палестинський конфлікт протягом 1948 – середини 1990-х років 

тримав у напруження світову спільноту. Наприкінці 2017 року американський 

президент Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. 

Тож увага до цього міста вже довгий час є політичною, а не морально-етичною, 

релігійною. Історико-культурологічна основа Єрусалиму розглядається вже як 

суто історичне явище.  

Не треба забувати також про те, що зараз Єрусалим – це сучасне розвинене 

місто, один із взірців постіндустріального суспільства. Науково-технічний 

розвиток Ізраїлю виводить Єрусалим на одне із перших місць. Особливо це 

стосується медичного обслуговування та медичної практики.  

Таким чином, історико-національне самовизначення Єрусалиму проходить 

під егідою модернізацій них процесів XX-XXI століть та впливає на його 

світове значення. Однак це жодного разу не повинно стирати з пам’яті людства 

ті морально-етичні та релігійні цінності, історичним осередком якого є святе 

місто Єрусалим.  
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Abstrakt: In the article the understanding of freedom in different periods of 

development of philosophical thought is analyzed. The definition of freedom as a 

special ability of man is proposed. It is shown that freedom is always historically 

concrete and relative. 

Key words: freedom, man, philosophy, free will, freedom of choice 

Свобода – одна из высших ценностей в жизни человека, важнейшее условие 

его становления личностью. К вопросу о свободе философы обращались на 

протяжении всей истории философской мысли. В античной философии понятие 

«свобода» рассматривалось с позиций космоцентризма, понимания человека 

как микрокосма и как гражданина полиса. Например, стоики утверждали, что 

человек всецело зависит от природной необходимости. Нужно безропотно и с 

достоинством подчиняться выпавшим на твою долю обстоятельствам. Это не 

означает превращения человека в безвольное существо, наоборот, он побеждает 

обстоятельства, осознавая неотвратимость действия космического закона. 

Кроме того, человек, обладая свободной волей, может поступать свободно, т. е. 

так, как ему представляется необходимым, все равно это будет в соответствии с 

судьбой. Свобода могла рассматриваться с этической и политико-правовой 

точки зрения. Например, Сократ связывал свободу с ответственностью и 

законными обязанностями граждан в условиях разумно и справедливо 

упорядоченного полиса. В сочинениях Платона свободный образ жизни, что 

является великим благом, противостоит рабскому ярму. Свободный – это 

повелевающий собой. Однако «неумеренная» любовь к свободе приводит к 

неразумной жизни, к несвободе, к попиранию законов [1, с. 557]. 

В средневековье проблема свободы раскрывалась, прежде всего, как 

проблема свободной человеческой воли, дарованной и поддерживаемой Богом, 

за проявления которой человек несет ответственность.  

Итальянские гуманисты эпохи Возрождения полагали, что свободная воля 

человека превращает его в творца земного бытия, способного влиять даже на 

судьбу. Принцип свободы лежит в основе учения Джованни Пико делла 

Мирандола о достоинстве человека, который должен сформировать себя сам и 
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так, как он сам захочет [2, с. 221]. Человек сам творит свою историю. Однако 

гуманисты не забывали уточнить, что свободная жизнь протекает в рамках 

государственных законов и обычаев.  

Представитель философии Нового времени Бенедикт Спиноза утверждает: 

свобода – это познанная человеком мировая необходимость. Человеческая 

свобода, пишет он, это «прочное существование, которое наш разум получает 

благодаря непосредственному соединению с Богом, с тем, чтобы вызвать в себе 

идеи, а вне себя – действия, согласующиеся с его природой…» [3, с. 108-109].  

Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант 

утверждал, что человека можно рассматривать как явление природы, и в этом 

отношении он несвободен, так как подчинен законам природы. Во-вторых, 

человека можно рассматривать как нравственное существо, обладающее 

нравственным самосознанием, и в таком качестве он свободен, так как, живя в 

обществе, он руководствуется не зависящими от природы правилами 

нравственности. Признание свободы воли человека необходимо, поскольку без 

нее невозможно признание личной ответственности за действия. Человек 

самоценен, он не должен быть средством для реализации чьей-то воли. Воля 

человека остается свободной и тогда, когда он действует в соответствии с 

общими правилами нравственности. Подлинно морален только тот поступок, в 

котором человек свободно, осознанно, разумно выбирает следование 

всеобщему моральному закону, долгу. И. Кант подчеркивает, что 

государственный строй, основанный на наибольшей человеческой свободе 

согласно законам, благодаря которым свобода каждого совместима со свободой 

всех остальных, есть необходимая идея, которую следует брать за основу при 

создании конституции государства и каждого закона [4, с. 227]. 

Как бы вступая в диалог с Кантом с Спинозой, Фридрих Энгельс пишет: не 

в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в 

познании этих законов и в основанной на этом знании возможности 

планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей. 

Это относится не только к законам природы, но и человеческого бытия. 
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Свобода воли означает способность принимать решения со знанием дела. 

Реальная основа повышения степени свободы людей – совершенствование всех 

общественных отношений, которые должны способствовать всестороннему, 

свободному развитию личности.  

Проблема свободы человека была центральной во взглядах философов-

экзистенциалистов. Они много писали о свободном самоопределении личности, 

о свободном выборе человеком себя самого и ответственности за выбор.  

Подытоживая сказанное, дадим определение свободы: это способность 

человека к активной деятельности со знанием дела, в соответствии с его 

целями, желаниями, интересами, в процессе которой он достигает 

поставленных перед собой целей. Подлинно свободный выбор – это выбор в 

соответствии с сущностью и природой человека, его мировоззрением. Свобода 

невозможна без осознания своего общественного долга, необходимости 

поступать нравственно, без осознания необходимости учитывать в своей 

деятельности законы существования и развития природы, общества и человека. 

Иначе невозможно достичь поставленных целей. Свобода всегда исторически 

конкретна и относительна. Можно утверждать, что люди свободны в выборе 

целей и средств, способов и форм деятельности, свободны мыслить и 

чувствовать. Однако в этом они ограничены исторически-конкретными 

социокультурными условиями, определенными обстоятельствами своей жизни, 

на которые влияют социокультурные факторы, а также своими 

индивидуальными особенностями (например, степенью развития, уровнем 

духовной культуры человека). Кроме того, на степень свободы личности 

влияют и природные факторы (состояние экологии, климат, ландшафт и т. п.). 

Если человек работает с природными материалами, то он обязан изучить 

свойства этих материалов. Иначе он просто не достигнет цели. Тем не менее, 

человек может влиять на факторы, ограничивающие его свободу. Для этого ему 

следует постоянно совершенствоваться, усваивать достижения культуры и 

стремиться изменить свою жизнь и жизнь общества к лучшему. 
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політичному житті на Україні в 16-17 століттях, їх роль у відродженні 

української культури, захисту православної віри і яким чином братчикам 

вдавалось зберегти релігійно-культурну самобутність, а також причини їх 
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defense of faith, how did they manage to preserve their cultural independent. 
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У другій половині віку починається занепад церковного життя на Україні, 

цілий ряд обставин як зовнішніх так і внутрішніх провадив до того ,що 
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православна церква і в Литві ,а потім по Любинський унії ,у спільній речі 

Посполитій приходить до упадку й розстрою.  

Перш за все влада й авторитет, які колись на старій Русі стояли дуже 

високо, тепер значно підупали. Митрополит тепер сам не призначав єпископів, 

кандидатів на єпископів Катедри вибирали або пана-рада, й великий князь їх 

затверджував, або ж сам великий князь призначав їх. Так само розпоряджалися 

великі князі з архимандріями ,і  з їх багатими маєтностями.  

Значно зросла влада єпископів ,особливо коли вони були люди енергійні й 

спирались на значні матеріальні засоби. Своїми єпархіями єпископи правили за 

допомогою так званих соборних криласів. Від криласа залежало призначення 

священника й священників на парафії. Особа яка хотіла висвятитись на 

священика подавала єпископові рекомендацію патрона або громади цієї 

парафії, що її вибрала. Єпископ висвячував і брав за це таксу. 

 Великі князі давали єпископські катедри людям світським за Військові або 

які інші заслуги. Такий «номінат скидав жупан і одягав рясу, висвятившись на 

скору руку, і робився відразу єпископом, пройшовши за кілька днів нижчі 

духовні степені».  

Грамоти на єпископство видавались, здебільшого, вже наперед з правом 

зайняти єпископську катедру, як тільки вона стане вільна. На всьому ґрунті 

часто виникали різні зловживання, суперечки, боротьба між претендентами. 

Дуже часто кандидати діставали єпископство або архімандрію через зв’язки чи 

гроші. 

Розуміється, єпископській катедри й значніші архімандрії давались 

виключно шляхтичам. Такі шляхтичі ставали єпископами виключно задля 

матеріальних коростей, здебільшого зовсім не приймалися церковно релігійні 

інтереси, зберігали свої світські звичаї,  Їздили на полювання, уряджали гучні 

бенкети, робили наїздом на своїх сусідів, чинили усіляким насильство є 

кровопролиття, проводили часом дуже розпусний життя.  

От як описує Дорошенко єпископа Іоана Борзобагатого «Діставши 

єпископство, Іон довгий час не хотів висвячуватись, і митрополит ледве його 
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умовив до того. Спочатку він мав грамоту на єпископство Володимирське, але 

мусив витримувати за нього справжню війну з облогами, штурмами, гарматами, 

з 2-м претендентом. Цю війну він програв і мусив вдовольнитися єпископство 

Луцьким. Церковні маєтності й скарби роздавав своїм дітям і родичам. Він 

запечатував  церкви і не дозволяв правити в них служби Божої, доки йому не 

заплачено окупу. 

Антиморальність влади була критичною. Сам митрополит Київський був 

двоєженець. Розуміється, Такі пастирі православної церкви тільки 

дискредитували її в очах своїх і чужих, а їх діяльність давала ворогам 

православ’я дуже вдячний матеріал для виступів проти нього. Окрім права 

подавання, що торкалося церковних верхів, не могу шкоду для православної 

церкви приносив ще й так званий патронат світських людей на церквами. Він 

по суті був тим самим подаванням у відносинах до ігуменів менших монастирів 

і до священиків. Право патронату не було нормоване якимись законами, воно 

розвинулось шляхами звичаю. Ця опіка розвинулась так широко, що патрони 

пальми і шляхтичі сталої дивитись на церкви є монастирі, які знаходились в їх 

маєтностях, як на свою власність.  

Вони самі призначали або скидали священників без відома єпископів. Вони 

розпорядчувались церковними маєтками, користувалися з їхніх доходів. Деякі 

патрони умисне довго не подавали новому ігумен чи священикові церковних 

маєтків, щоб самим обирати з них доходи для себе. В особливо незручне 

становище попадались церкви і монастирі, коли їх патронами ставали люди, що 

відпали від православ’я і переходили в католицизм. В таких випадках патронат 

замість опіки обертався ви переслідування й зневаження православних 

священників і мирян, які перебували під патронатом. І таких патронів Ставало 

протягом 16-го віку все більше та більше.  

Становище нижчого духовенства, особливо сільських священиків, робили з 

душу тяжким. Це була до того, що мало хто з людей порядних ухопився на 

священицький сан, І сучасники гірко нарікали, що в православні священники 

іде саме людське сміття голодне і невчене. 
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Сама перебуваючи в стані великого розстрою, дезорієнтації й занепаду, 

православна церква не мала виконувати як слід завдання, яке випало на її долю, 

з втратою українського народу власної державності і під держувати стару 

духовну традицію, під держувати і гідну освіту й пісеньництво і ти зберігати 

свою народність. На Україні грунт для поширення Різноманітних ідей був до 

певної міри підготований ще в другій половині 15-го століття через вплив 

раціоналістичного сектору. На Волині прихильниками течії була Головна 

середня шляхта, із значніших українських родів.  

Протестанський рух не захопив мирних верств українського суспільства і 

він відштовхували консервативні українські групи які в своїй православній 

історії церковні організації бачили ознаку своєї народності. 

Реформаторський рух зробив таке своє діло в підготовці українського 

культурно національного відродження і він розворушив думку української 

суспільності. Як каже Грушевський « В атмосфері не уставною релігійної 

полеміки, с котрою спліталися питання про прерогативи Державної влади, про 

законність та її джерела, про право індивідуального самоозначення, соборності, 

єрархії, традиції, ні одна Скільки небуть інтелігентна й жива людина не могла 

зіставатись індеферентною. Відлітав безповоротно віками вихований 

безоглядної послуг, консерватизм, як догмат руського життя. Не могли минати 

без вражіння методи дискусії, сміливий критицизм і навіть нерозбірливість в 

поборювання ідейного противника, вироблена в цих гарячих, повних порву й 

захоплення часах.» Це все дуже при вдалося, коли довелось обороняти 

православну віру від натиску латинства в кінці 16-го століття.  

Наука в школах носила схоластичний характер але головний натиск клали 

на словесні науки: граматику, риторику й поетику, щоб учні навчалися у 

рудувате словом, щоб звикали спорити її промовляти. Єзуїти були добрі 

педагоги: вони головну увагу надавали не так навіть науці, як вихованню. 

Скоро про єзуїтські школи пішла добра слава, і шляхта та плани почали 

віддавати туди своїх дітей, не тільки католики але й протестанти і православні. 

Так 1 волинський пан Василь заговор ський, великий прихильник православної 
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віри й Руської просвіти, пишучи в татарським колонії заповіт, наказував дати 

дітей до єзуїтів. І сам князь Курбський похвалявся княгиню чортовійську за 

намір дати сина до єзуїтів на науку. За порівнюючи короткий час єзуїтам 

вдалось виховати нове покоління польських панів і шляхти в дусі повної 

відданості католицький церкви, причому не мало дітей завзятих протестантів 

або певних прихильників Православ’я опинились католиками. 

В кінці 16-го — на початку 17-го століття в діяльності провідних братства 

особливо яскраво виявилось прагнення покінчити з засиллям духовенства в 

суспільно-політичному та культурному житті, з насильницьким 

запровадженням на Україні унії з Католицькою церквою. 

Всупереч спору церковної ієрархії братства призначали і звільняли 

священників своїх парафій, суворо стежили, щоб духовні особи займаюсь лиш 

справами культу і не втручались у громадські справи і навіть в управління 

майном церков, яке братства вважали своєю власністю. Більше того братчики 

вважали своїм правом і обов’язком контролювати діяльність єпископів, не 

коритись тим Єпископам, яких вони вважали ворогами істини. 

В дев’яностих роках 16-го і на початку наступного століття ряд братства 

Галичини (Львівське, Успенське, Рогатинське) Активно виступали проти влади 

великого духовного феодала, Львівського православного єпископа Гедеона 

Балабана.  

Розуміючи із значенням освіти, Гедеон хотів, щоб письменність була 

привіль‘ям тільки панівних класів, насамперед духівництва. Балабан підходив 

до справ освіти з класових позицій, боявся, що підвищення освітнього рівня 

народних має може бути небезпечним для панівних класів. В добу 

середньовіччя прагнення тлумачити по-своєму біблію та богословські твори 

було властиво ідеологам багатьох соціальних рухів. Тому не дивно, що цього 

боялась верхівка духовенства. Висловлювання Балабана в цьому питанні не є 

його особистими поглядами, а відбивають позицію всієї церковної ієрархії. 

Ієрархій Потій заявляв, що головними супротивниками унії є « Не стається 

духовний ..., а Люд поспалитий простий, релігійний...» Таким чином боротьба 
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братства з єпископом за право простих ремісників читати й коментувати 

богословські твори мала на меті підірвати монополію духовний цтва в галузі 

освіти, протидіяти його спробам тримати народ цілковитому духовному 

поневолені. Боротьбу із зловживанням єпископа феодала, як і інші суспільно 

політичні виступи братств, Очолили Львівські міщани Іван Красовський, Юрій 

Рогатинець, учитель братської школи Стефан Зизаній. Це були високоосвічені 

на той час громадські діячі, люди з неабияким літературним хистом. Вони 

розгорнули полум’яну агітацію серед Найширших тіл українського населення 

не лише в Галичині, а й за її межами. З листа Балабана від 3 лютого 1586-го 

року довідуємось, що єпископ кинув Івана Красовського до в’язниці за те що 

той виступав проти нього у Львові та інших місцевостях, складав агітаційні 

вірші проти владики, написав до Кам’янця Подільського листа, гуртуючи 

противників засилля єпископа.  

Верхівка православного духовенства дуже негативно ставилась до 

керівників братства. 

У вересні 1599-го року Іоан Симолас писав братство, що його праця не 

потрібна, що братчики заслуговують на нещастя, які їх спіткали, бо живуть не 

згідно з наукою святих отців, не слухають ні єпископа, ні митрополита, ні 

Патріарха, а мають Собі світських осіб І Красовського — за патріархат, Юрка 

Рогатинця— за митрополита, Івана Рогатинця — за єпископа. Злісні інсинуації 

з боку вищого духовенства лише підтверджують, яким всемогутнім 

авторитетом користувалися керівники братства, що стали на чолі рухом проти 

національно — релігійного геній то, за обмеження впливів духовенства. 

Боротьба між львівським братством і Гедеонов балабаном тривала протягом 

1586-го. Конфлікт тривав майже 15 років.Берестейський збори 1590-го, 1591-го, 

1593-го років були змушені стати на сторону братства, а собор восени 1590 

Року навіть позбавив Балабана єпископського сану.  

Великі права братство викликали опір не лише єпископів, а й митрополитів. 

Навіть ректор братської школи Іван Борецький, ставши київським 

митрополитом, висловлював своє Невдоволення з того, що Львівське братство 
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усуває духовенство від школи та інших громадських справ. Пізніше це братство 

хоч і цінило освітню діяльність Петра, все же гостро виступали проти його 

спроб втручатися в справи братства і відмовлялося визнати над собою його 

юрисдикцію. Деякі історики схильні були реформаційні тенденції в ідеології 

братств пояснювати Впливом звуку західноєвропейських і польських 

протестантів. Проте напрями діяльності братства обумовлюється не зовнішніми 

впливами, а соціальними обставинами, що склалися на Україні. Для Ставрополь 

вії і братства, щоб були з нею зв’язані, характерні такі Особливості ідеології та 

практичної громадської діяльності: 

 1. гостра критика зловживань духовенства, особливо вищого. 

 2. Застосування принципу виборності духовенства громадами світських 

людей і підпорядкованості духовних осіб цим громада. Братства добились 

такого становища коли не клір управляє народом, а народ кліром.  

 3. Ознайомлення всупереч опору духовенства, широких кіл мирян з біблію 

та богословськими творами в перекладі зрозумілою для них мовою. 

Використання Біблії для обґрунтування своїх соціальних та політичних вимог. 

 4. Тенденція до позбавлення духовенства ореалу святості, заперечення його 

таїнства. 

 5. Скликання мирянина збори, які сучасники порівнювали з зібранням 

протестантів.  

 6. Прагнення до очищення релігійного культу від деяких забобонних 

обрядів, зокрема від засвоєних церквою дохристиянських звичаїв, таких як 

посвята паски на Великдень. 

 З цього видно що в ідеології братств були деякі реформаційні погляди, 

породжені місцевими обставинами, але наслідуванням заходу. Якщо обсяг цих 

елементів реформації був обмежений, То програму братства не заводилась до 

них. Це була тільки 1 із складових частин багато гральної участю братства у 

суспільно-політичному і культурному житті українського народу.  

 На українських та білоруських землях речі Посполитої боротьба проти 

соціального та національного гніту перепліталась. Католицька церква — 
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головний натхненник національно — релігійного оновлення — була 

найбільшим феодалом і всіма силами зміцнювалила й благословляла 

соціальний лад. 

 Проголошення церковної унії ще більше посилила національно — 

релігійний гніт. 

 Більшість єпископів в середині дев’яностих років зрадила інтереси 

українського народу, погодившись на церковну унію православної церкви 

України з Католицькою. 

Львівське братство дало своїм послам Красовецькому, братам Рогатинцям і 

Добрянському грамоту, де говорилося, що воно рішуче виступає проти 

єпископів, відступників і ніколи не згодиться підкуп порядкуватись панські 

владі. Собор від самого початку розділився на 2 окремі собори. Більшість 

єпископів і купка їх прибічників проголосили унію,. Але численні 

представники братств, частина духовенства Й шляхти категорично виступили 

проти унії, заявили, що не підтримують зрадницьких дій митрополита Рогози та 

його однодумців.  

Одним з найстійкіших супротивників у ній виявилось Львівське братство. 

Воно носило діяльність в галузі освіти і культури, виступало за згуртування 

анти католицького табору. У 1604р. Потій, які після смерті Рогози став 

митрополитом Уніатів, приїжджав ще до Львова, вимагав від міщан, щоб вони 

визнали унію. Але львів’яни Виступили проти спроб уніатів захопити 

кафедральний собор. Наприкінці 1000 614-го року новий уніатський 

митрополит Рудський і Володимирський єпископ Мороковський зробила 

спробу в зірватись до монастиря Онуфрія, де містилися львівська братська 

друкарня. Братчики вдарили на сполох, сталося битва, і на пасників було 

відбито. Трохи пізніше той же Рутський з виникненням київського братства 

пов’язував збройні виступи проти уніатського духівництва. У подані в лютому 

1618р. долюблінського головного коронного трибуналу заяві Рутський 

скаржився, що міщани Києва не визнають влади митрополита і що 

новостворене братство очолює боротьбу проти унії. 
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В другій половині 17-го століття католицька реакція в речі Посполитій 

активізувала свою діяльність з метою насильного запровадження унії. В 1676-у 

уроці шляхетський сейм речі Посполитої під страхом смертної кари заборонив 

зносити братства та інших осіб із східними патріархами. Представники 

Ставрополіїї їздили по сеймах, щоб добитися скасування цієї ухвали, але 

безуспішно. Хоч за це загрожувала смертна кара, братства й надалі 

підтримували зв’язки зі сходом і вважали і що вони підпорядковані лише 

патріархам. 

Виступи братство на чолі з Ставропігією за національну рівноправність 

були спрямовані проти верхівки патриціату і тим самим відповідали інтересам 

трудових низів міщанства. Проте відповідно до свого соціального складу 

братства виступали головним чином проти економічних та політичних 

обмежень українських релігіїників та крамарів, за право участі українських 

міщан. Зокрема представники Львівського братства не раз виступали з 

протестами в магістраті та городській канцелярії. Хоч це й не могло змусити 

католицьку верхівку відмовитись від дискримінаційної політики щодо 

українського населення, все ж численні протестації у майстратських та 

гродських судах мали повне значення, сприяли згуртуванню всіх, хто був 

Боровся проти обмеження політичних та економічних прав не католиків. 

Заключення 

Без сумніву можна сказати, що всі ці зміни великою мірою були 

результатом діяльності братства. Проте мали вони також і вади. Вічною 

проблемою була нестача фінансових засобів. Незважаючи на повсюдне 

поширення, братства так і не утворили якогось кардинального органу їхні 

взаємозв’язки були з спорадичними. 

Діяльність братства характеризується непослідовністю, оскільки навіть 

провідне Львівське братство залежного від кількох окремих людей. Коли ж ці 

люди втрачали ентузіазм,стомлювалися чи знаходили собі десь в іншомуМісці 

надійну й краще оплачувані нову посаду, діяльність братства нерідко 

припинялося на тривалий час. Ще серйознішою була суперечка про те, чи 
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мають право братства втручатись у справи церкви. Як і належало сподіватися, 

між ними та єпископами спалахували конфлікти за контроль над маєтностями 

якогось багатого монастиря, або мали місце суперечки між єпископом та 

Міщанами навколо того, як тлумачить біблію. У результаті замість сприяння 

відновленню православної церкви братства неїтку спричинялийся до ще 

більшої анархії в ній. Таким чином релігійна полеміка кінця 16-го початкусь 17-

го століття висвітила ряд наболілих проблеми українського суспільства. Вона 

піднесла дедалі зростаючу напруженість між Польщею та Україною на високу 

емоційній ідеологічний рівень. Католицька Польша тепер поставала як 

цілковита протилежність українському суспільству. Та українцям дорого 

коштувала культурна конфронтація з поляками і вона змусила українську 

верхівку вибирати між власною культурною спадщиною й привабливою 

польсько-татарською культурою. Тому не дивно, що величезна більшість 

приймала католицтво й згодом неодмінно колонізувалися. Внаслідок цього 

українці втратили свою елітну шляхту. Ці явища мали епохальне значення в 

їхній історії. 
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кибернетики и создания искусственного интеллекта. В процессе анализа автор 

доказывает, что создание искусственного интеллекта – особо важная для 
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Annotation: The main task of the article is to consider the main objectives of 

cybernetics and artificial intelligence. In the process of analysis, the author proves 

that the creation of artificial intelligence is a particularly important branch of 
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in the process of solving this task are considered in this article. 
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Кибернетика (от греч. kybernetike) – наука, изучающая общие 

закономерности строения сложных систем управления и протекания в них 

процессов администрирования. Кибернетика как наука получила широкое 

распространение в последней половине ХХ века, однако потребность в ней 

продолжает расти и сегодня. Такие факторы, как бурный рост технологического 

производства и вытеснение живой рабочей силы (доля суммарных физических 

усилий живых существ на данный момент составляет менее 1% от 

общемирового энергетического баланса) привели не только к повышению 

производительности систем, но и к последующим трудностям в их 

администрировании. Ограниченность возможностей человеческого разума 

является основной причиной замедленного развития научно-технического 

прогресса. Становится ясно, что глобальная механизация процессов 

управления, администрирования и контроля информационных процессов 

необходима человечеству на данном этапе развития. Преимущества замещения 

человеческой мыслительной, деятельности искусственной, по моему мнению, в 

первую очередь, – увеличение скоростей работы с данными и разнообразными 

системами; возможность работы в условиях, в которых присутствие человека 

связано с неоправданными финансовыми рисками, невозможностью по 

причинам опасности (вредные производственные цепи, космическая 

промышленность). Также хочется отметить, что искусственные 

интеллектуальные единицы лишены «человеческого фактора», что, в свою 

очередь, приводит к повышению показателей качества и точности проведения 

некоторых операций, значительно снижает трудовые затраты. Главная задача 
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кибернетики – на основе полученного опыта и знания об устройстве системы 

добиться максимально возможной ее эффективности. Выполнить поставленные 

кибернетикой задачи призван, так называемый, искусственный интеллект.   

Интеллект (по Пиаже Ж.) – высшая форма духовного приспособления к 

среде путем мгновенной организации стабильных пространственно-временных 

логических структур. Основные факторы принятия решений человеком – 

субъективность, образное и творческое мышление, психологический фактор. 

Основные факторы принятия решений искусственным интеллектом, в свою 

очередь – логическое преобразование и анализ полученных данных, создание 

сложных логический цепочек мышления, полная непредвзятость и 

независимость. Однако, при создании искусственного интеллекта возникает 

множество проблем: морально-этическая и философская сторона вопроса; 

опасность последствий обретения машинами разума, схожему с человеческим; 

трудности создания самого механизма машинного мышления и огромное 

количество подходов к созданию.  

Процесс создания «искусственного разума» создал множество вопросов со 

стороны философов. Философские проблемы, связанные с этой областью, 

традиционно делят на 2 группы. Первая группа затрагивает вопрос о том, что 

же такое искусственный интеллект, какие критерии интеллектуальности, 

возможно ли существование «чистого искусственного» разума, который 

понимает и конкретизирует реальные проблемы, но лишен эмоций и факторов, 

присущих человеку. Вторая группа проблем – вопрос, так называемой, этики 

искусственного интеллекта. Главный вопрос – «Каковы последствия создания 

искусственного интеллекта для человечества?». Если созданный искусственный 

интеллект не будет запрограммирован на дружественность по отношению к 

человеческой цивилизации (что спорно, ведь главные черты машинного 

мышления – непредвзятость и объективность во всех смыслах, даже по 

отношению ко всему человечеству целиком), то это может повлечь за собой 

огромные культурологические последствия. Возможно даже полное 

уничтожение человечества. В настоящий момент создается законодательная 
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база для регулирования всех вопросов, связанных с искусственным 

интеллектом и разумной робототехникой на его основе. Яркий пример – 

Европарламент, где уже создана и функционирует группа по созданию и 

реализации соответствующих законов, решению некоторых правовых вопросов.  

Подходов к понимаю проблемы искусственного существует множество: 

интуитивный, символьный, логический, агентно-ориентированный, гибридный. 

Интуитивный подход – проверка того, способен ли компьютер действовать 

подобно человеку. Основан на использовании теста Тьюринга. Тест Тьюринга 

проверяет теорию, что поведение объекта наделенного искусственным 

интеллектом нельзя будет отличить от поведения таких интеллектуальных 

существ, как человек.  

Символьный подход – подход, основанный на моделировании 

мыслительной деятельности человека. Для того, чтобы сказать, что какая-то 

программа копирует мышление человека, необходимо иметь способ 

определения того, как мыслит человек, над чем в данный момент трудятся 

когнитологи и психологи. 

Логический подход – подход, основанный на использовании «законов 

мышления». В основе решения лежит моделирование рассуждений, а 

теоретической основой служит логика. 

Агентно-ориентированный подход – подход, основанный на использовании 

рационального агента. Рациональный агент – агент, действующий так, чтобы 

достичь наилучшего результата в условиях неопределенности, то есть 

действует рационально. Учеными тщательно изучаются алгоритмы поиска пути 

и принятия решений. Последний подход, развиваемый с начала 1990-х годов и 

по ныне. 

Гибридный подход – подход, предполагающий идею комбинации 

нейронных и символьных подходов для получения полного спектра 

мыслительных возможностей. Гибридные интеллектуальные системы – 

совокупность аналитических моделей, экспертных систем, искусственных 
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нейронных сетей, нечетких систем, генетических алгоритмов и имитационных 

статистических моделей. 

Хочется отметить, что кибернетика и создание искусственного интеллекта – 

две самые перспективные области научных исследований на сегодняшний день, 

ведь именно они смогут увеличить эффективность производств, улучшить 

эксплуатацию баз данных. Именно искусственный интеллект должен стать 

инструментом в руках человечества для достижения этих целей и 

компенсировать когнитивные ограничения в мыслительной деятельности 

человека.  
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Представьте себе город мечты, город, куда мечтает попасть каждый. Что же 

вы себе представили? Для многих таким местом является столица или 

культурный центр и это совсем не удивительно! Человечество всегда 

стремилось жить в центре цивилизации, иметь разного рода возможности, как 

карьерные, так и образовательные с культурными. 

Считается, что наибольшие города дают наибольшие возможности, но, при 

этом, имеет некоторые минусы. Так, например, темп жизни может вымотать 

любого, эта вечная «охота» за карьерой, деньгами, знаниями заставляет 

игнорировать своё окружение, семью, культуру и развлечения. Живя в «городе 

гиганте» (Лондоне, Нью Йорке, Киеве) спросите себя: «Когда в последний раз я 

был на концерте/в музее/в квест-комнате? Какие развлечения тут знаю? Когда 

мог себе в последний раз позволить просто гулять по городу, 

побездельничать?». 

Кроме того, жизнь в большом городе экономически невыгодна. Крупная 

зарплата не способна перекрыть все затраты от стоимости жизни до времени, 

затраченного на транспорт. 

Часто такие факторы, как экология и перенаселенность являются 

наихудшими для многих, кто живет в больших городах. 

Неужели стоит мириться со всеми минусами, ради возможностей города? 

Понимая проблемы урбанизации, некоторые страны Запада продвигают 

политику деурбанизации. Этот процесс наиболее заметен в развитых странах. 

Стоит начать с того, что же делает само государство. Правительство 

«заманивает» население в меньшие города, создавая там тот самый плюс – 

возможности: строятся больницы, театры, школы и университеты. С 
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расширением города появляется и работа. Рядовому гражданину стоит выбор 

между загрязненным, перенаселенном городом с бешеным темпом жизни и 

«свежим» городком.  

С чем же связано осознание проблемы именно этих стран? Исторически, 

Азия всегда была перенаселена, поэтому азиатские страны больше всех 

стремились найти решение, доходя иногда до крайностей. Так, например, Китай 

еще в 1970-х годах ввел политику «одна семья – один ребенок». Будучи 

успешной, деурбанизация постепенно двигалась с Азии (где она успешно и по 

сегодняшний день) в Европу, где используется для контроля миграции, 

перенаселенности и предоставления больших возможностей для повышения 

рождаемости, которая уменьшается… США и Австралия, хоть и не имеют 

таких демографических проблем, ощущая постепенный приход ее, поощряют 

политику деурбанизации заблаговременно, что имеет видимые результаты на 

сегодняшний день. Так, например, в Австралии существует 5 городов с 

населением выше миллиона (столицы штатов) и лишь один город в 600 тысяч 

человек. Остальные (малые) города Австралии (которых огромное количество) 

раскиданы по всей территории государства. Большая часть из них имеет доступ 

ко «всем городским прелестям». В данном случае, правительство «нашло один 

приём», который экономит денежные средства государства: улучшение 

транспортной системы, как бы просто это не звучало! Почти каждый может 

себе позволить перелет на самолете из города в город или воспользоваться 

шоссе, так, в каждом штате есть хоть один университет, и наибольшая поездка 

в одну сторону не будет дольше одного часа. Люди все чаще и чаще 

предпочитают меньшие города, миграция в которые только увеличивается. 

 США легко может считаться примером, так как выяснилось, что в 

население трех больших городов безустанно уменьшается: молодое поколение 

все чаще уезжают из Лос Анджелиса, Нью Йорка и Чикаго, переезжая в 

пригороды. Они считают, что нет видимых минусов миграции, но совершенно 

точно есть множество плюсов. К счастью, такого рода переезд достаточно 

прост для обычного гражданина Запада, редко привязываясь к определенному 
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место, они предпочитают арендовать квартиру, тем самым получая 

возможность легко менять место жительства, при, например, карьерной 

возможности. Этим правительству становится легче развивать меньшие места. 

Чем же проявляет себя деурбанизация в славянских державах? К 

сожалению, сейчас заметен лишь обратный процесс: урбанизация таких 

городов, как Санкт-Петербург, Москва, Киев, Одесса, становится 

проблематичной. Жители больших городов не видят никакой перспективы в 

меньших регионах. Я считаю, что ближе всего к деурбанизации из всех 

славянских стран подошли Польша и Чехия, но, при этом, невозможно заметить 

четко выраженную миграцию или постепенное увеличение меньших городов, 

как в той же Австралии. 

Что же можно сделать государству, чтобы стимулировать деурбанизацию? 

Как я уже сказал, стоит начать с малого: полноценное строительство больниц в 

глухих районах страны или же заключение контракта с частными компаниями. 

Наравне с медициной стоит заняться обучения, стимулируя частные школы к 

появлению или строительству государственных. Строительство университетов, 

разного рода предприятий, развлекательных комплексов, обеспечение 

безопасности – все это ускорит превращение небольшого села в 

привлекательный городок. Важно развивать постепенно, строя и облагораживая 

небольшие места один за другим. Улучшение транспорта и, в частности, 

системы дорог сильно помогает. 

Подводя итог, я хотел бы еще раз упомянуть про важность и полезность 

деурбанизации. Это явление искусственно стимулируется государством, 

которое создаёт благоприятные условия в меньших городах. В свою очередь 

уменьшается разрыв между городами с разным населением, что приводит к их 

еще большему развитию. Важность стимулирования деурбанизации в Украине 

в будущем - огромна. Так, на данный момент, разрыв между селом городского 

типа и городом-гигантом слишком велик, что, безусловно, может вылиться в 

проблему в будущем. 
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пріоритетним завданням правової держави. Держава зобов`язана послідовно і 

неухильно забезпечувати реалізацію цих прав і захищати їх, будь-яке 

обмеження прав людини неприпустиме. Права і свободи людини є однією з 

провідних проблем сучасної науки, яка всебічно досліджується. Конституційні 

права і свободи є основними, фундаментальними, оскільки вони становлять 

ядро всіх інших прав і свобод, їх широта і повнота визначає рівень гуманізму і 

демократизму у суспільстві. Їх захист становиться в ранг офіційної політики 

держави.  

Свобода людини – це вихідне поняття проблеми прав людини i громадянина 

[5, с.492]. Розрізняють природні права людини, тобто пов’язані з самим її 

існуванням та розвитком, i набуті, які в основному характеризують соціально-

політичний статус людини i громадянина (інститут громадянства, право на 

участь у вирішенні державних справ тощо) [6,с. 85].  За відсутності у людини 

свободи вона не може володіти i реально користуватися своїми правами. 

У Конституції України передбачаються такі групи основних прав: 

громадянські, політичні, економічні, соціальні, екологічні, сімейні, культурні. 

Вони викладені у розділі II Конституції України. 

Особисті (громадянські) права і свободи є основою правового статусу особи 

і до них належать права: на життя; на повагу до гідності; на свободу та 

особисту недоторканність; на недоторканність житла; на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; на вільний вибір 

місця проживання; на свободу думки і слова [1, ст. 27–35]. 

Право на життя є найголовнішим, невід'ємним правом кожної людини. Воно 

є визначальним, оскільки життя людини – це найвища цінність. Це право 

передбачено міжнародними правовими актами з прав людини. Уперше в нашій 

державі це право закріплене у  Конституції, яка передбачає, що кожна людина 

має право на життя, і ніхто не може бути свавільно його позбавити [1, ст. 27]. 

Право на повагу до гідності людини є невід’ємною ознакою цивілізованого 

суспільства.  Воно є загальновизнаним.  

У ст. 21 Конституції України закріплюється, що «усі люди вільні і рівні у 
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своїй гідності та правах». Ст. 28 Основного Закону, встановлюючи повагу до 

людської гідності, закріплює, що ніхто не може бути підданий катуванню, 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, 

поводженню чи покаранню. Ця конституційна норма відповідає положенням 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських дій, що 

принижують гідність, поводження і покарання, прийнятої 1948 р., учасницею 

якої є Україна [7, с. 144]. 

У системі основних особистих прав людини і громадянина велике значення 

має право на свободу та особисту недоторканність. Це право послідовно 

проголошується в міжнародних документах: у Загальній декларації прав 

людини 1948 р. [2, ст.3], Міжнародному пакті про громадянські і політичні 

права 1966 р. [4, ст.9], Європейській конвенції про захист прав і основних 

свобод людини 1950 р. [3, ст.5]. Згідно з цим правом ніхто не може бути 

заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням 

суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.  

Конституція гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань. [4, ст.18,19].  

Політичні права і свободи – це права, які належать людині як члену 

політичного співтовариства, коли він виступає насамперед як громадянин 

держави. 

Ці права і свободи пов’язані з участю в суспільному житті, в управлінні 

державою. Закріплені в Конституції України політичні права і свободи 

відповідають загальновизнаним міжнародним нормам, які передбачені у 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 р. і Європейській 

конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. та інших 

міжнародно-правових актах.  

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який 

здійснює владу як безпосередньо, так і через органи державної влади та 

місцевого самоврядування. Право кожного громадянина брати участь в 

управлінні справами держави  – важлива ознака демократизму держави. Право 
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на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації закріплене у Конституції 

України [1, ст. 39].  

Економічні, соціальні і культурні права – це права, пов’язані з діяльністю 

людини в господарській сфері, її соціальними відносинами з суспільством, 

державою, колективами, іншими людьми, з діяльністю у сфері культури і 

духовного життя. 

До основних економічних, соціальних і культурних прав належать: право 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; на підприємницьку діяльність, яка не 

заборонена законом; на працю; на страйк для захисту своїх економічних і 

соціальних інтересів; право на відпочинок; на соціальний захист; на житло; на 

достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї; на охорону здоров'я, на 

безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди; на освіту; свобода літературної, художньої, 

наукової і технічної творчості; право на результати своєї інтелектуальної, 

творчої діяльності [1, ст. 41-54]. 

У Конституції містяться такі принципові положення: а) кожен має право на 

належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від 

визначеної законом; б) використання праці жінок і неповнолітніх на 

небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється; в) громадянам 

гарантується захист від незаконного звільнення; г) право на своєчасне 

одержання винагороди за працю захищається законом [1, ст. 43]. Нерідко, 

особливо останнє положення цієї статті, державою порушується. 

Важливим засобом захисту прав та свобод людини є гарантії. Вони є 

системою норм, принципів та вимог, які забезпечують процес дотримання прав 

та законних інтересів людини. Таким чином, гарантії є засобом, що забезпечує 

перехід від передбачених конституцією можливостей до реальної дійсності.  
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   Я навчаюсь в Новокаховському політехнічному коледжі Одеського 

національного політехнічного університету. Викладачі історії намагаються 

пробудити у нас, студентів, інтерес до історії України через інтерес до історії 

своєї сім’ї. Студентам дається завдання розпитати своїх літніх родичів, сусідів, 

знайомих про події 30-40-х років. Мені б хотілося навести тут два уривка із 

зібраних матеріалів. Я вважаю, вони нікого не можуть залишити байдужими. 

   Розповідь бабусі Васюти, родички студентки Данко Тетяни про події 

1946-47гг., коли Україна опинилася в лещатах третього голоду. «Я пережила 

цей голод у 1947р.. В тому році нічого не вродило, тому руські приходили і  

забирали все їстівне. У Бессарабії був ще більший голод. В той час була 

Панська долина (село Слобода-Банилів). Там був завод крохмало-паточнй і там 

був яр. Всі відходи с картоплі десятки років йшли у той яр. Весь яр був 

устелений картопляними відходами: зверху воно було пожоване, а в середині 

жовте, як жовток. Вся Бессарабія зійшлася у Панську долину. Нас було троє. 

Ми дійшли до великого озера, там було багато молдаван. Нам довелося майже 

плисти, бо якщо б ногами стали б, то туди затягувало, як в болото і відти 

неможливо було вибратися. Голодні люди брали кору з верби, підпалювали та 

підсмажували на тому жом, воно трохи ставало коржом, люди то їли і після 

того пухли, тай вмирали там. Страшне, як там багато мертвих було. Ми 

понабирали того жому у мішки, скільки хто зміг нести. Ми йшли через ліс, та 

коли ставало дуже тяжко, відпочивали. Вдома ми зробили щось с того жому, 

але я не годна була то їсти, мені так тяжко було нести, але я ні разу не з’їла того 

жому, я згадувала скільки мертвих там лежало і скільки утопилися у тім жомі, 

та я не годна була то їсти. Інші їли потроху, бо вони не бачили всього того 

страшного».  Переглянувши кілька джерел, я знайшов матеріали, що 

підтверджують безхитрісний розповідь учасниці подій. В 1918-40рр. назва села 

була Слободзія Баніла над Черемошем. Село має  неофіційну назву Панська 

Долина. В 1927р. пани Ауковський та Елінштейн на місці старої гуральні 

відбудовали крохмало-паточний завод, який дістав назву «Сонце». В перші дні 

другої світової війни завод було спалено. В 1946-1947рр. жителі села стали 
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свідками страшного голоду. В той час в селі знаходилася величезна яма з 

картопляним жомом – відходами крохмало-паточного заводу. І  багато 

голодних людей особливо з Бессарабії  та Молдавії  їли цей жом, і там 

помирали [3]. Я також з’ясував, що подібні трагедії відбулися біля цукрових і 

спиртових заводів Чернівців, Вашківців, Снятина, Калуша, Станіслава та інших 

міст Західної України [2]. 

   І ще одне свідчення  про післявоєнний голод, але на цей раз це пов’язано 

ще й з операцією «Висла». Ось історія дідуся студентки Кушнір Тетяни - 

Кушніра Йосипа Михайловича. «Я народився 15 січня 1939р.. Республіка 

Польща. До війни жили ми в достатку. Люди, поляки і українці жили в мирі і 

злагоді. Почалась війна. Батька на фронт не брали, бо в нього була грижа. Жили 

ми біля річки Сан. Було багато худоби і птиці. Так тягнулося до 1947р.. Цей рік 

для нас, українців, був страшною каторгою. Пам’ятаю добре, прийшли до нас 

до хати два солдати: росіянин і поляк. Польський  солдат вийняв із планшетки 

лист паперу, знайшов нашу фамілію, і сказав, вийнявши золотого годинника: 

«За 20 хвилин забирайтесь з хати, ти «jesteś bydłem», забирайся на Україну». І 

так, що успіли, кинули на підводу. Тато запріг у воза 2 коні, а дідо мій, нехай 

царствує, сказав татові: «Михайло, запряжи дві корови, а третю прив’яжи ззаду, 

бо корови попасуть, дам дітям молока аби з голоду не повмирали». Так і було. 

Це був договір між КПРС і польською компартією: виселити українців в СРСР. 

Ми стояли на кордоні дві неділі, поляки з нас знущались, як хотіли. Ми були 

беззахисні, і нікому не потрібні. Навіть радянські солдати не захищали нас. 

Наші чоловіки – переселенці, які воювали на фронті, звернулись по допомогу 

до УПА. Українська повстанська армія тоді захистила нас від свавілля, тоді 

стало спокійніше. Привезли нас на Західну Україну на тодішню Станіславщину 

Івано-Франківської обл. в Косівський  р-н с.м.т. Кути.  Дали нам стару хату без 

вікон і дверей, підлоги, печі – це був червень місяць. Ми нічого не садили і не 

сіяли, було літо. 1947р. – страшна трагедія. Голод. Не було навіть бур’яну, щоб 

зварити: все вигоріло. Із Бессарабії приїздили люди, але не було нічого їсти. 

Люди помирали.  Ідеш вулицею, там лежить померлий під парканом, то 
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пройдеш далі –теж саме. Я ходив і дивився на померлих, але дійшла черга і до 

мене. Я найменший в сім’ї, мені було 8 років, почав пухнути з голоду. Мене 

поклали в окрему кімнату, так я лежав до серпня. Потім пішла городина. Рідні 

насолили велику бочку огірків, вона стояла в головах. Я дотягнувся до бочки, 

напився цього розсолу, бо хотів дуже пити, старша сестра побачила, що я випив 

розсолу, почала кричати, що я помру, але Господь є на горі, і він мене врятував 

від смерті. А якби не корови, загибель вірна, бо в нас нічого не було їсти, ї 

можна так сказати завдяки цім коровам ми спаслися. Пізніше дали нам другий 

будинок, хоч старий, але цілий. І так почалось нове життя на чужині».                                                                  

Тож операція «Вісла» була одним із масштабних злочинів комуністичного 

тоталітарного режиму. Депортація українців задля їхньої асиміляції співмірна з 

депортацією народів Криму, Кавказу й Балтії радянською владою під час і після 

Другої світової війни. Операція «Вісла» стала втіленням бажань як польських 

комуністів, так і радянської влади. Польща без українців, фактично 

моноетнічна держава – це те, що обіцяли до й під час війни націоналісти. 

Радянська влада ж позбувалася великої групи українців, яка підтримувала 

повстанський рух. Деякі польські історики вважають, що рішення про 

проведення операції було ухвалене в Москві в лютому 1947р. Лише після цього 

було рішення польської влади. Приводом до початку операції «Вісла» стала 

загибель 28 березня 1947р. у районі с. Яблочне у бою із загоном УПА 

заступника міністра оборони Польщі генерала Кароля Сверчевського. 28 квітня 

1947р. о 4-й годині ранку шість польських дивізій і загони Корпусу 

безпеченьства публічного (назва органів польської служби безпеки) оточили 

райони, в яких компактно проживало українське населення. Депортаційні 

заходи проходили в три етапи: 1) з 28.04.1947 до 15.06.1947 виселялись 

українці з повітів Ліско, Сянік, Перемишль, Ясло, Кросно, Любачів, Горлиці, 

Ярослав; 2) до 30.06.1947 вивозилося українське населення з повітів Новий 

Сонч, Новий Тарг, Томашів Любельський, Грубешів; 3) до кінця жовтня 1947 

депортовано населення з решти повітів Закерзоння [1]. Отже, сім’я сім’я дідуся 

нашої студентки була депортована ще під час першого етапу. 
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   Українців не лише виселяли, спалювали також їхні села. Загалом за три 

місяці близько півтораста тисяч українців утратили свою малу батьківщину. 

655 осіб убито, 3936 – ув’язнено в концтаборі Явожно за підозрою в співпраці з 

повстанцями. Урядовим декретом від 27 серпня 1949р. українці позбавлялись 

права на господарства, з яких були виселені, та на залишене там нерухоме 

майно [1]. 
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Анотація: Усна історія – інформація про певні історичні події, що 

викладається в усній формі їх учасником або свідком.  Такий напрямок 

історичної науки був запроваджений американським істориком Аланом 

Невінсом та полягав в отримані інформації від учасників, або свідків 

історичних подій через інтерв’ю. Інтерв’ю виступає методом наукового 

дослідження, при його допомозі фіксується інформація зі слів свідків певних 

історичних подій. Актуальність усної історії полягає в тому, що вона 

висвітлює те, що замовчується, або просто не розкривається у підручниках та 

інших офіційних джерелах історії. 
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Annotation: Verbal history is the information about the definite historical events 

which is taught in the spoken form by their participants or witnesses. This trend of 

history was founded by the American historian Alan Nevins and it was in getting the 

information from the participants or witnesses of historical events by the way of 

interviewing. Interviewing is the method of scientific research which records the 

information of  the witnesses of historical events. The facts of verbal history depict 

that it shows the events which are hidden  or simply aren’t mentioned in the text-

books and other official historical sources. 

Key words:  Verbal history, interviewing, memory, armed conflict. 

Усна історія має рідкісну властивість робити нас свідками минулих подій, 

відтворювати емоції безпосередніх учасників історичних подій. Раніше 

об’єктом пошукової роботи українських істориків найчастіше виступали теми 

Голодомору, насильницької колективізації села, сталінських репресій, Другої 

світової війни, антирадянського руху опору на Західній Україні. В наші дні ця 

тематика була суттєво доповнена подіями у Криму та на Сході України. Метод 

усної історії надає нам можливість глибше зрозуміти  причини і характер 

збройного конфлікту на Донбасі. Для прикладу спробуємо при допомозі 

свідчень безпосередніх учасників війни знайти відповідь на питання: «Чи 

приймали участь у військовому конфлікті на Донбасі збройні сили Російської 

Федерації?». 

Свідчення Володимира Гери Володимир Гера – лейтенант Збройних Сил 

України, розвідник-навідник 24-ї механізованої бригади, учасник оборони 

Луганського аеропорту у серпні-вересні 2014 р. Уривок його інтерв’ю 

українським журналісткам Анастасії Горовій, Ліні Голубєвій, Тетяні Мріль: 

- А в який момент ви зрозуміли, що воюєте з російськими військовими? 

- 25-го серпня (2014 р.) ми брали їх в полон. Розуміли ми й до того, але 

прямий контакт особисто мій був саме 25 числа. Тоді була приманка з боку 

російських військ: напад на блокпост, після чого вони почали організований 

відступ. У нашому досвіді ще таких бойових дій не було, і вся бригадно-
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тактична група рушила за ними. Тоді вони почали брати сили бригади в кільце. 

Мій солдат побачив у телескоп, що висуваються міномети і чотири танки з 

одної сторони. І тут же пішла моя команда обстрілювати. В нас до них була 

відстань 9 км, а наші міномети можуть стріляти тільки на 7,900, але 

спрацював фактор не ураження, а страху, що ведеться обстріл по них. І вони 

не змогли наблизитись, чекали, поки приїде важка артилерія. Це був ранок, а 

вже в обід 8-й полк спецназу їздив забирав так звану трофейну зброю і 

трофейні машини. Також там були солдати – сержант і п’ятеро солдатів. Їх 

одразу СБУ забрало, навіть не встигли з них ніяких розвідданих взяти, нічого. 

Але була вся документація на техніку, особисті речі, документи. Це були 

псковські десантники. 

Свідчення Ігоря Гіркіна  Ігор Гіркін (Стрелков) – громадянин Російської 

Федерації, полковник ФСБ у відставці, організатор штурму Словя’нського 

міського відділу міліції, так званий «міністр оборони» самопроголошеної ДНР. 

Був відсторонений від керівництва сепаратистським рухом у серпні 2014 р. 

після збиття пасажирського літака Boeing 777 рейсу MH 17. 

Колишній ватажок бойовиків охоче роздає відверті інтерв’ю російським 

ЗМІ. Уривок його інтерв’ю російському письменнику – ультранаціоналісту 

Олександру Проханову (цитується  мовою оригіналу): 

Если бы мы остались в Славянске, то через неделю, максимум через две, 

Донецк бы пал. А выйдя, мы сорок суток держали Донецк до прихода 

"отпускников". Хотя последние дни были просто отчаянные. Когда мы вишли 

из Донецка, то пробили коридоры на Россию в районе Марьинки, Кожевино, 

Бровки. 

Таким чином свідчення лейтенанта ЗСУ Володимира Гери збігаються зі 

свідченнями полковника ФСБ у відставці Ігоря Гіркіна, у тому, що наприкінці 

серпня 2014 р. порятунок самопроголошених республік забезпечувався 

коридорами постачання з Росії  та підрозділами російської армії, які колишній 

ватажок сепаратистів маскує терміном «отпускники». Гіркін використав термін 



884 
 

«отпускники» з огляду на те, що офіційна російська влада заперечує свою 

причетність до збройного конфлікту на Донбассі.  

Обмеження у розмірі статті не дозволяють привести інтерв’ю  повністю, 

тому тут приводяться лише окремі моменти їх спогадів. 

Таким чином свідчення Володимира Гери і Ігоря Гіркіна повністю 

підтверджують факт участі російських військ у подіях на сході України. 
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СОЦИАЛЬНО- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ОДЕССКОМ 

РЕГИОНЕ 

Социально-экологическая ситуация в Одессе и её пригородах близка к 

критической. Во-первых, в одесской агломерации сосредоточена  

промышленность, значительная часть которой является экологически опасной. 

Во-вторых, здесь концентрируются три мощных портово-промышленных 

комплекса – Одесский, Ильичевский и Южный порты, к которым тяготеет 

развитая транспортная инфраструктура. А ведь речь идет о курортном регионе, 
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более того - об особо ценной приморской зоне с теплым климатом и мощными 

лечебно-рекреационными ресурсами.  

Единственный водозабор агломерации находится на Днестре, 

хозяйственные нагрузки в бассейне которого давно уже стали 

«запредельными». Агломерация имеет крайне недостаточную систему 

очистных сооружений. Значительная часть бытовых и промышленных стоков 

сбрасывается непосредственно в море. К этому стоит добавить небольшие 

глубины морского шельфа и мощные сбросы в море загрязненных вод Днепра, 

Южного Буга, Днестра и Дуная. 

А по ряду медико-географических и социально-экологических показателей 

Одесский регион занимает среди областей Украины худшие места. Так, 

Одесская область имеет наивысший показатель детской смертности. По 

смертности в трудоспособном возрасте Одесская область делит 3-4 места с 

николаевской областью. Одно из худших мест Одесская область занимает по 

первичной инвалидности и по ряду других важных показателей.  

Одесса входит в первую дюжину городов Украины с наибольшими 

выбросами вредных веществ в атмосферу. Прибрежные воды в районе Одессы, 

взморья портов Южного и Очакова – самые загрязненные на Черноморском 

побережье. Качество вод здесь продолжает ухудшаться, из-за увеличения в  

сточных водах количество фенолов, роста поступления в море синтетических 

поверхностно-активных веществ и нефтяных углеводородов.  

Одесская область занимает первое (худшее) место по удельной доле 

промышленных и других объектов, не имеющих санитарно-защитных зон. На 

третьем месте наша область по доле неудовлетворительных результатов 

анализов морской воды (из 8 областей). Значительно выше средняя по стране 

доля неудовлетворительных результатов анализов воды рек. Этот показатель 

для Одесской области 43,2%, а средний по стране – 27,4%.  

Табл. 1 
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Канцерогенные факторы в окружающей 

среде Одесского регионаКанцерогенный 

фактор 

Содержание (концентрация) или 

характерный уровень 

Атмосфера 

Сажа 1,6-3,3 ПДК 

Бенз(а)пирен 5-20 ПДК 

Радиационное облучение 15-19 мкР/ч 

Питьевая вода 

Нефтепродукты 0,6 ПДК 

Нитраты и нитриты 42 ПДК 

Морская вода 

Нефтепродукты До 7,0 ПДК 

Пестициды До 17,2 нг/k 

Нитраты и нитриты 30,0-40,1 нкг/л 

Цезий-137 Менее ПДК 

Загрязнение городской среды Одессы 

Значительные выбросы загрязняющих веществ от промышленных 

предприятий и передвижных источников загрязнения привели к интенсивному 

загрязнению почв. Высокий уровень загрязнения почв зарегистрирован и в г. 

Одессе. Основными загрязняющими веществами являются свинец, олово, цинк, 

хром, стронций. Наибольшим загрязнением характеризуется район Пересыпи, 

наименьшим – зеленая зона с глубиной подпочвенных вод более 5 метров. 

Территория города в соответствии ландшафтно-геохимическим 

районированием условно разделена на Северную часть, Пересыпь и 

Центральную часть. Среднее содержание свинца, цинка, молибдена, хрома во 

всех зонах выше кларка, причем содержание свинца в 3 раза выше. Содержание 

стронция в почвах немного превышает кларковое в промзоне Пересыпь. Кроме 

того здесь наблюдается повышенное загрязнение почвы тяжелыми металлами. 

В целом на территории города чистых участков не обнаружено. 

Минимальное загрязнение охватывает 3.3% территории (в основном пляжи, 
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зеленые и селитебные зоны). Слабо загрязнено 19.2% территории (Аркадийская 

балка, парк Ленина, район Сахарного завода). 

Большая часть территории города 69% характеризуется средним уровнем 

загрязнения почв. Сильная загрязнения охватывает 8% территории (промзона 

«Пересыпь», Суперфосфатный завод, Сталепроволочно – канатные заводы, ПО 

«КРАЯН») 

Анализ показывает, что основным источником поступления свинца в почву 

являются выбросы выхлопных газов автомобилей в которых содержатся 

соединения свинца. Кроме этого, промышленными предприятиями города 

ежегодно в атмосферу выбрасываются свыше 100кг свинца, 30кг олова, 300кг 

солей никеля, 4,5тон соединений марганца, 2 тонны оксида меди, 2,5 тонны 

соединений цинка и одной тонны соединений хрома. Все эти выбросы оседают 

на почву города, создавая повышенный уровень их загрязнения. Определенное 

влияние на уровень загрязнения почв оказывает неупорядоченное размещение 

таксичных промышленных отходов, образующихся на промышленны=х 

предприятиях города.  

Следует отметить, что наличие в почвах г. Одессы и прилегающих районов 

рядом специфических загрязняющих веществ трудно объяснимо и этот вопрос 

нуждается в дополнительных исследованиях. Сложившаяся эколого-

геохимическая обстановка может быть охарактеризована как сложная. 

На этом фоне объемы проводимых в городе природоохранных работ явно 

недостаточны не только для улучшения состояния природной среды но и для её 

стабилизации.  
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Анотація: У статті розглядаються історіографія вивчення феномену 

рятівників євреїв у період Голокосту — Праведників народів світу. Автор 

аналізує дані Яд Вашем по Праведниках народів світу на території 
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У XX сторіччі Європа пережила декілька великих  трагедій. Однією з них 

було формування в ряду країн Європи тоталітарних ідеологій та утвердження 

тоталітарних режимів. Тоталітаризм завжди супроводжувався насиллям, 

боротьбою проти реальних чи видуманих ворогів та призвів до найбільшої 

трагедії в історії Європи, що залишила помітні й досі глибокі сліди в пам’яті 

кожної з країн. Можна з впевненістю стверджувати, що основною передумовою 

такого унікального по розмірам впливу на людську історію явища – трагедії 

Голокосту є тоталітаризм [6, с.3]. 

Голокост (у перекладі з давньогрецької – «всеспалення») – організоване та 

планомірне знищення єврейського населення нацистами та їхніми союзниками 

в роки Другої світової війни. Жертвами Голокосту стали близько 6 млн. євреїв 

(в Україні – понад 1,4 млн.) [1, с. 20].  

У непрості для України часи, коли суспільство роз’єднують питання 

історичної пам’яті, і сама історія перетворюється на засіб маніпуляції 

свідомістю, а хибні трактування стають політичною зброєю та формують 

позицію людей до подій у країні, варто нагадати всьому світові, що історія 

України має і позитивні приклади добросусідських стосунків, на яких треба 

вчитися єдності та толерантності. Чи не найкраще таку співдружність, а також 

жертовність демонструє тема Праведників народів світу, і взагалі осмислення 

мотивів рятування людей за екстремальних умов, зокрема – під час Голокосту. 

На сьогодні в Україні видано чимало літератури про українсько-єврейські 

взаємини періоду Другої світової війни. Зокрема проблему порозуміння 

сучасних українців та євреїв, що живуть у незалежній Україні, а також питання 

вивчення місця Голокосту  в історичній пам’яті українського народу 

розглядають такі історики та публіцисти, як  Я. Грицак, Ж.Ковба, 

А.Подольський [4], І.Щупак [7], М.Гон та інші. Українсько-єврейські стосунки 

на Полтавщині в роки Другої світової війни досліджені в роботах В. Ревегука, 

А.Мучника [3], О.Білоусько. Окремих робіт, які присвячено вивчення місця 

Голокосту в історичній пам’яті українського народу на території Полтавщини 

нема. 
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Вивчення феномену рятівника євреїв у період Голокосту досить важливе, 

адже сотні мільйонів європейців, що жили під гнітом нацистської режиму та у 

своїй більшості зберігали мовчання і займали позицію невтручання чи 

співпрацювали з ворогом. Але були й інші люди, котрі протягували євреям руку 

допомоги і намагалися спасти їх, ризикуючи при цьому своїм життям та життям 

своїх близьких. 

Пам'ять про людей, що врятували світ обов'язково повинна залишитися для 

наступних поколінь. Тому ця тема є актуальною в наші дні для України, 

зокрема Полтавщини. 

Праведники Народів Світу — почесне звання, що відповідно до Закону про 

увічнення пам’яті мучеників і героїв (1953) присвоює Інститут і Музей Яд 

Вашем людям різних національностей, віросповідання, неєвреям, які в роки 

Другої світової війни рятували євреїв від нацистського переслідування [1, с. 

59]. 

Яд Вашем (івр. «Пам'ять та імя») – Меморіальний музей та інститут пам’яті 

жертв Голокосту та героїв Опору в Єрусалимі. Заснований в 1953 р. з ініціативи 

Кнесету - парламенту Ізраїлю. Розташований на пагорбі Пам'яті. Є провідним у 

світі Меморіальним центром зі збереження пам'яті про Голокост.  Завдання Яд 

Вашему – увічнити євреїв (6 млн), що загинули в роки Другої світової війни від 

нацистського режиму, а також борців з окупаційним режимом і Праведників 

народів світу [1, с. 85]. 

Саме поняття «праведник» відображає етичну істину, закладену в Танасі і 

Талмуді, сенс якої полягає в тому, що, розглядаючи питання про цінність 

життя, єврейські мудреці підкреслювали, що життя кожної людини – це цілий 

світ; вбивця губить не лише життя єдиної людини, а й тих, хто не зможе стати її 

нащадками [2]. Тому рятуючи одну людину, рятівник дає вижити і його 

потомству. У Яд Вашемі є спеціальний відділ, який розшукує Праведників 

народів світу, збирає документальні матеріали про них звідусіль. Звання 

Праведника народів світу присуджується спеціальною комісією Яд Вашему. 
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Нагороджують Праведника грамотою і медаллю, на якій викарбовано текст: 

«Той, хто врятував життя, подібний тому, хто врятував цілий світ». [2]. 

Коли рахують Праведників, то рахують не кількість сімей (так легше 

класифікувати), а людей, яких офіційно визнав праведниками Яд Вашем. Ми 

проаналізували дані Яд Вашем по Праведникам народів світу, які рятували 

євреїв України. На 2017 р. було зафіксовано 2573 Праведники народів світу, які 

здійснили подвиг на українських теренах [6]. Офіційно визнаних наразі – 

близько 40 осіб із Полтавщини [6]. Провівши дослідження, зібравши 

фотоматеріали та копії документів, що підтверджують отримання почесного 

звання, вдалося сформувати такий список Праведників народів світу 

Полтавщини: Філянська Наталія; Галич Андрій, Катерина; Веприцькі Ілля, 

Орина; Ovsiannikov Андрій, Ovsiannikova Бронислава; Іванюта Ганна, Олексій; 

Кириченко Анна, Захарченко Микола та Валентина; Коверда Євдокія; Лященко 

Корній, Ющенко Варвара, Дробязко Єфросинія; Негрибецький Петро, Галина; 

Руснак Тетяна, Непийпиво Варвара, Панченко Марина та Галина; Каливерда 

Поліна, Мовчан Катерина, Юрченко Зінаїда, Пашковска Тетяна; Пустові 

Степан, Марія , Лариса, Лукія; Антонець Григорій та Катерина; Сторчак Ганна; 

Федосєєв Олексій та Федосєєва Уляна. 

На жаль, імена тих, хто здійснив такий подвиг, не завжди вдається 

дізнатися. Невідомими залишилося багато мужніх людей, які загинули разом з 

євреями, яким вони намагалися допомогти.  Деякі люди не  зможуть отримати 

звання «Праведника народів світу», так як немає кому засвідчити їх дії: євреї, 

яких вони спасли загинули пізніше від рук нацистів чи померли після війни. Без 

визнання залишиться і ті, чиї вчинки не зможуть підтвердити євреї, психіка 

яких травмована жахіттями пережитого та блокує спогади при них. 

Увіковічення пам’яті жертв Голокосту та Праведників народів світу – одне з 

найважливіших завдань молодого покоління. Ця робота ведеться на 

Полтавщині, але потребує великих матеріальних затрат та часу. Незважаючи на 

це, сам регіон є важливим об’єктом для дослідження. Процес пошуків 

«праведників» триває, хоча з плином часу нагороди дедалі частіше отримують 
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не самі рятівники, а їхні діти та онуки. Кожна з цих історій неповторна та 

незабутня. Ці люди різняться за віком, статтю, соціальною приналежністю та 

головне, що самі ці люди, не вважали себе героями, а просто чинили так, як 

говорила їм совість. Можливо саме в цьому полягає суть латинського прислів'я: 

«Совість — тисяча свідків»?!  

Праведники народів світу дозволили всьому людству зберегти віру в добро і 

гуманізм. Їх вчинки допомагають нам усвідомити головний урок: життя 

людини – найвища цінність. 
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Анотація: Туризм забезпечує можливість зміни місцеперебування людини і 
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готельному бізнесі доводиться спілкуватися з іноземними туристами з 

багатьох країн, фахівці відзначають важливість володіння соціально - 

психологічними засобами спілкування, зокрема, міжкультурними 

комунікаціями, знанням звичаїв, різних релігій. Велика увага приділяється 

вмінню користуватися вербальними і невербальними засобами спілкування. 

Ключові слова: туризм, туристична діяльність, соціально-психологічний 

стан, міжкультурна комунікація, мотиви.  
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affects person’s socio-psychological state. Taking into account that in the tourism 
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Психологами відзначено, що особливу прикрість для людини 

представляють гомогенні і «агресивні» поля міста. Це голі стіни з бетону і скла, 

глухі паркани, одноманітні переходи і асфальтові покриття, переважання 
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однакових елементів, наприклад, одноманітні ряди вікон на стінах висотних 

будинків. 

 Туризм можна розглядати як фактор вдосконалення якості життя. В даному 

випадку туристична діяльність пов'язана не тільки з прямим економічним 

ефектом у вигляді додаткових доходів, створення нових робочих місць, 

розвитку інфраструктури, але і з впливом туризму на соціально-психологічний 

стан людини, поліпшення його здоров'я та рівня добробуту.[1, с. 32] Подібні 

елементи одноманітного міського ландшафту сприяють розвитку стресів, появи 

депресії. У цьому зв'язку туризм забезпечує можливість зміни 

місцеперебування людини і можливість попадання її в більш комфортну 

багатолику середу, позитивно впливає на її соціально - психологічний стан. 

Сучасний турист не задовольняється тільки зміною обстановки. Тепер крім 

розміщення і харчування він став включати й інші елементи, спрямовані на 

задоволення потреб у розвагах, веселому проведенні дозвілля, в емоційному 

розвантаженню. Тому у сфері  туристичної діяльності і технологіях готельного 

обслуговування з'явилося таке поняття, як анімація - вид діяльності, що 

забезпечує поліпшення психологічного стану туриста, поліпшує його фізичний 

стан. Поняття «анімація» має латинське походження і означає «наснага,  

стимулювання життєвих сил, залучення в активність».[2] Аніматорами є, як 

правило, молоді люди, які як би передають свою енергетику гостям. Аніматори 

задають настрій відпочиваючим, намагаються контактувати з туристами, 

грають ключову роль у розважальних програмах. Ці люди відповідальні за 

покращення соціально-психологічного клімату серед відпочиваючих. У деяких 

готелях функціонує служба «паблік рілейшнз», працівники якої вирішують 

проблеми, що виникають у відпочиваючих. Хороша робота цієї служби є 

запорукою впевненості і сталого соціально-психологічного стану туристів. 

Враховуючи, що в туристичному, готельному бізнесі доводиться спілкуватися з 

іноземними туристами з багатьох країн, фахівці відзначають важливість 

володіння соціально - психологічними засобами спілкування, зокрема, 

міжкультурними комунікаціями, знанням звичаїв, різних релігій. [3] Велика 
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увага приділяється вмінню користуватися вербальними і невербальними 

засобами спілкування. Вербальна культура характеризується тим, що основна 

інформація про значеннях реалій і намірів передається за допомогою слів і 

пропозицій, а контекст має менше значення. У контекстуальної (невербальної) 

культурі саме контекст і те, що стоїть за словами, мають набагато більше 

значення, ніж самі слова, тобто велике значення надається жестам, зоровому 

контакту. До психологічних методів, що застосовуються  у туризмі, можна 

віднести психотехнологію продажу турпродукту, тобто дії турагента 

(туроператора), засновані на знанні соціально-психологічних закономірностей 

взаємодії з клієнтом, умінні керувати ним в інтересах діяльності фірми. 

Отже, туризм можна розглядати як фактор вдосконалення якості життя. В 

даному випадку туристична діяльність пов'язана не тільки з прямим 

економічним ефектом у вигляді додаткових доходів, створення нових робочих 

місць, розвитку інфраструктури, але і з впливом туризму на соціально-

психологічний стан людини, поліпшення його здоров'я і рівня добробуту. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

Биржаков М.Б. Введение в туризм, СПб.: Издательский дом "Герда", 

2000. - 192 с. 

1. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку // 

Монографія. За заг. ред. професора В.Г. Герасименка. - Одеса : 

Астропринт, 2013. - 335 с. 

2. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство//Навчальний 

посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с. 

 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

Олексій  Жменько 

Олена Огурцова 

(Харків) 

Олексій  Жменько 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ САМОСТІЙНОГО ТУРИЗМУ 



896 
 

Аннотація:Соціально-культурні особливості самостійного туризму 
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Туризм є однією з ведучих і найбільш динамічних галузей світової 

економіки. За такі швидкі темпи зростання він визнаний економічним 

феноменом століття.  

В умовах змін в економіці і стрімкого розвитку технологій з'являються нові 

способи підготовки і організації подорожі. Зокрема, йдеться про самостійний 

туризм. Самостійний туризм є все більш масовим явищем.  

У зв'язку з цим досить актуальним є обгрунтування суті і специфіки цього 

способу підготовки і організації подорожей. 

Розвиток самостійного туризму як особливого напряму соціально-

культурної активності, характерними ознаками якої виступають вільний вибір 

людиною форм і змісту досугового проведення часу, а також її 

нерегламентованність та орієнтованість на задоволення індивідуальних 

інтересів і потреб,  дозволяє констатувати формування специфічної 

субкультури незалежних мандрівників. 

Саме соціально-культурні особливості самостійного туризму  визначають 

необхідність вивчення мотивації таких туристів, їх соціально -культурних 

потреб і інтересів, стилю життя, структури  досугових переваг. 
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При цьому особливу роль в розвитку мотиваційної сфери і ціннісних 

представлень мандрівників, що належать до вказаної групи, грає інкультурація, 

в процесі якої, на думку одногоз найбільш авторитетних дослідників в області 

прикладної культурології М.А. Аріарского, у людини відбувається формування 

естетичного відношення до дійсності і мистецтва, стимулюється здатність 

сприймати цінності культури, естетизуються різні сфери життя, включаючи 

працю, громадські стосунки, побут, дозвілля. 

Згідно з організаційним принципом розрізняють організований і 

самостійний туризм. Організований туризм - це строго регламентовані 

подорожі, пропоновані туристськими компаніями, і, як правило, що 

реалізовуються на умовах попереднього бронювання і оплати.  

Однозначного визначення поняття "самостійний туризм" не існує. Аналіз 

публікацій за даною темою дозволяє зробити висновок про безліч найменувань 

самостійного туризму (самодіяльний, неорганізований, самостійний) 

Так, Т.В.Рябова і Е.В.Эртман в статті "Соціально-культурні аспекти 

самостійного туризму" застосовують поняття "самостійний туризм", під яким 

розуміють специфічний вид туристської діяльності, у рамках якої турист 

формує туристський продукт самостійно, відповідно до власних бажань, 

мотивів і потреб за допомогою придбання окремих елементів своєї подорожі. 

Самостійний туризм(також незалежний, вільний туризм) - самостійна 

подорож, досконале з повною або частковою відмовою від послуг 

туроператорів і турагентів, проте у  більшості випадків не має на увазі повної 

відмови від використання туристичних, неагентських, послуг. 

Часто самостійний (незалежний) туризм ототожнюється з самостійною 

подорожжю. Проте самостійний туризм є ширшим поняттям, оскільки подорож 

має на увазі наявність деякої мети і маршруту буквального прямування до неї, в 

той час, як самостійний туризм може мати на увазі і статичне перебування на 

курорті, організоване самостійно або наприклад різні форми активного 

туризму, пов'язані з самостійним рішенням організаційних питань. Тому, 
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термін "самостійний туризм" має більш прикладне  значення, на відміну від 

подорожі, що має філософський підтекст. 

Зважаючи на недостатню класифікованість цього напряму туризму часто 

виникає плутанина в ієрархії розміщення понять. Окрім змішення понять 

подорожі і самостійного туризму, сам самостійний туризм ототожнюють, 

наприклад, з автостопом або кемпінгом, тоді як самостійний туризм є методом, 

а перелічені вище види самостійного туризму є по відношенню до нього 

способами реалізації. 

Турист - це відвідувач, який подорожує в якесь місце, що знаходяться за 

межами його звичайного середовища, що виключає регулярні поїздки між 

місцем роботи або навчання.  

Самостійний туризм - специфічний вид туристської-громадської діяльності, 

здійснюваний на добровільній самодіяльній основі без участі туристичних 

агентів. 

Самостійний туризм дає широкі можливості пізнання світу, прищеплює 

інтерес до дослідницької роботи, а краса природи розвиває художній смак. 

Ніяке навчання через книги не може порівнятися з цим безпосереднім 

сприйняттям живої дійсності під час подорожі. 

Розкриття суті і специфіки самостійного туризму найбільш продуктивно, як 

мінімум, в двох аспектах. З одного боку, поява самостійного туризму відбиває 

динаміку споживчої поведінки в економічних умовах, що змінюються, у 

більшій самостійності і незалежності від туристських підприємств. З іншого 

боку, цей вид туристської діяльності необхідно розглядати в системі форм і 

напрямів досугової активності людини; як інструмент задоволення широкого 

спектру дозвіллєвих потреб і інтересів особи, спосіб її інкультурації. 

Характеристика основних рис самостійного туризму, визначення його суті і 

функцій саме в контексті соціально-культурної діяльності людини 

відкриває перспективи для усебічного системного вивчення умов 

функціонування цього виду туризму і умов його подальшого розвитку. 
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Самостійний туризм неухильно і нестримно еволюціонуватиме як один з 

різновидів індустрії дозвілля, спрямована на задоволення і розвиток потреб 

особи в духовно-культурному розвитку, пізнанні, комунікації, рекреації. 

Соціально – культурний зміст багато в чому є якісною характеристикою 

самостійної туристської діяльності і виступає найважливішим засобом 

залучення туристів до культури, що розвиває і породжує у них нові духовні 

потреби. 
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Туризм является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся 

отраслей мировой экономики. За быстрые темпы роста он признан 

экономическим феноменом минувшего столетия и ему пророчат блестящее 

будущее. По прогнозам Всемирной Туристической Организации (ВТО) рост 

туристической индустрии будет необратим в ХХI веке, и к 2020 году 

количество международных туристических посещений составит 1,6 биллиона 

единиц. 

Как известно, данная отрасль хозяйства является фундаментальной основой 

многих развитых и развивающихся стран мира. На сегодняшний день играет 

одну из главных ролей в мировой экономике и является одним из самых 

прибыльных видов бизнеса в мире. Поэтому вопросы о будущем туристической 

сферы, о ее перспективах и динамике ее развития в наступающем третьем 

тысячелетии столь важны. 

С каждым днем появляется все больше и больше различных видов туризма 

и мероприятий направленных на развитие данной области. Однако, удивить 

нынешних туристов становится все сложнее. 

Существует множество вариантов, например – выставки. Выставка – это 

уникальный инструмент продвижения, единственное место, где собираются 

вместе производители (продавцы), покупатели и конкуренты. Как правило 

люди посещают специализированные выставки с четко обозначенными целями: 

найти необходимую продукцию, компанию-партнера, где можно разместить 

заказ и т.д. Трудно себе представить более ценный для потребителя источник 

информации. 
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Выставочная деятельность неразрывно связана с индустрией туризма и 

сферы услуг и занимает особое место в системе современного туристского и 

гостиничного маркетинга. 

Выставочные мероприятия обычно проводятся для презентации продуктов и 

услуг приглашенным представителям и посетителям с целью широкого 

информирования потребителей и стимулирования продаж. Они предоставляют 

туристскому предприятию большие возможности одновременного 

распространения и получения широкого спектра экономической, 

организационной, технической и коммерческой информации при относительно 

доступной ее стоимости. 

Помимо информационных и коммерческих функций, все выставочные 

мероприятия формируют основные направления развития индустрии туризма 

как на национальном, так и на мировом уровне, являясь важным 

информационно-аналитическим центром прогнозирования развития сферы 

туризма и гостеприимства. 

Прекрасным примером является международная выставка выездного 

туризма «COTTM 2018 China outbound travel & tourism market». Данное 

мероприятие направлено на привлечение ведущих национальных и 

региональных туркомпаний и турагентств, крупных международных 

туроператоров, поставщиков туристических продуктов и услуг для организации 

круизов, зарубежных путешествий, выездных туров, бизнес поездок, включая 

представителей авиакомпаний, компаний по прокату автомобилей, 

специалистов гостиничного бизнеса, страховых компаний. 

Поднебесная стала популярна среди туристов благодаря своей древней 

истории, обширным территориям, богатым историческим памятникам, 

великолепным природным пейзажам. Туристическая отрасль в Китае старается 

привлечь внимание общественности к стране как к колыбели древнейшей 

цивилизации, внесшей огромный вклад в мировую историю и в культурное 

развитие человеческой цивилизации.  
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Уже шестой год подряд выставка представляет для китайского 

туристического рынка специальный сектор люкс туризма Luxury Tourism 

Segment, пользующийся повышенным вниманием гостей. Посещение данной 

выставки позволяет моментально получить информацию и отличные 

высококлассные тур предложения на роскошные круизы и путешествия за 

рубеж самого высокого уровня обслуживания.  

Выставку сопровождает обширная образовательная программа, 

включающая презентации, многочисленные встречи и конференции по 

специфике, последним тенденциям и возможностям перспективного китайского 

рынка выездного туризма. 

Для специалистов туристической деятельности можно выделить ряд 

преимуществ: 

- возможность наладить новые контакты и заключить договора; 

- исследовать рынок конкурентов; 

- возможность первыми узнать о инновациях; 

- шанс приобрести товары по ценам производителей и др. 

Туризм – одна из приоритетных отраслей в Китае ХХІ века. Это стало 

возможным благодаря новой, открытой политике руководства страны. Роль 

туризма значительно выросла за прошедшее десятилетие и начала оказывать 

благотворное влияние на экономику многих уездов Китая. До этого государство 

долгое время был закрытым, попасть куда было очень сложно, и только после 

тщательных проверок. 

Сегодня это государство является великолепным образцом уникального 

взаимодействия и симбиоза древних традиций культуры и активной 

индустриализации. Китай неспроста сегодня входит в тройку стран, чаще всего 

посещаемых иностранными туристами. Кроме того, КНР находится на IV месте 

по суммам доходов от туристической индустрии. 

Таким образом сфера туризма является фундаментальной основой в 

развитии экономики. Этому могут способствовать различные варианты, 
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например выставки. Именно они вносят неотъемлемый вклад в продвижение 

туризма. 
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Туризм є значним сектором економіки. Всі країни світу давно зацікавлені в 

його розвитку. В світовій економіці він вийшов на лідируючі позиції, 

конкуруючи лише з видобутком нафти. Великий вплив з соціальної точки зору 

має туризм на регіони: завдяки розвитку туризму з’являється сотні тисяч 

робочих місць, розвиваються комунікаційні системи, підвищується культура та 

грамотність місцевого населення і т.д. А в ряді регіонів, віддалених від 

промислових і культурних центрів, тільки він один може виконувати дані 

функції.[1]  

Необхідною умовою розвитку туризму в Україні є ефективне 

функціонування готельної індустрії, що приносить близько 60% усіх доходів 

від туризму (приблизно 6-8% ВВП)[2]. Туристичні потоки безпосередньо 

залежать від стану готельного сектору, якості і ціни основних та додаткових 

готельних послуг. На сьогодні розвиток індустрії готельного бізнесу як в 

Україні, так і в м. Харкові гальмується рядом зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Наприклад, в місті-міліонері Харкові э лише декілька   п’ятизіркових  готелей. 

Саме тому, тема вивчення готельної інфраструктури міста, досить актуальна. 

В результаті аналізу літератури  було визначено, що сучасна готельна 

індустрія міста, не дивлячись на те, що воно є другим за розмірами в Україні, 

зовсім не відповідає ні світовим стандартам, і досить поступається основним 

туристичним регіонам країни. 

На сьогодні в місті проводиться багато заходів і затверджені плани 

будівництва нових готелів. 

Можна виділити основні недоліки готельної інфраструктури регіону: 

- високі ціни на готельні номери в готелях, які були збудовані ще в роки 

соціалістичної доби, відсутність в них необхідних нових технологій устрою 

номерів; 

- відсутність молодіжних готелів-гуртожиків з низьким сервісом і 

відповідними цінами, адже Харків – це  місто студентів, і у ВНЗ Харкова 

навчаються багато студентів заочних відділень з різних регіонів країни; 
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- невідповідність готелів міжнародним стандартам (тризіркові готелі 

України не можна рівняти з відповідними готелями Європи). 

 В свою чергу, готельні господарства Харкова стикаються з проблемою 

низького заповнювання. Повне завантаження готелів в основному відбувається 

за проведення  різного роду офіційних, культурних і спортивних заходів. Які, 

на жаль, трапляються не так часто. Тому, основним «постачальником» гостей 

для підприємств міста залишається  туризм, але і він знаходиться не на 

належному рівні і до нас як і раніше їде мало туристів. Отже, харківському 

ринку готельних послуг ще далеко до загальноєвропейських норм готельного 

продукту і сервісу. 

Можна припустити, що продуктивність праці в українському секторі 

готельних послуг протягом 10 років могла б досягти 60-65%  рівня в передових 

готелях світу, вжити ряд заходів. Найперше треба змінити структуру галузі: 

мають з’явитися високо категорійні готелі у складі мережі і малі готелі 

сімейного типу. Зростання продуктивності праці стало би результатом більшого 

завантаження готелів (до 55-60%) та вдосконалення організації праці. 

Поліпшення показників з цих двох позицій дозволить підвищиш 

продуктивність праці з 16 до 50% середнього рівня передових готелів світу[2]. 

Для реалізація наведених розрахунків вимагає конкретних дій з боку уряду. 

Йдеться про політику розвитку внутрішнього та іноземного туризму. 

Сьогодні як  українська готельна індустрія, так і готельна індустрія  

Харківщини перебуває на етапі масштабного переходу до застосування 

автоматизованих інформаційних технологій  з управління готельними 

комплексами; 60% останніх вже впровадили у себе. Цей фактор є критично 

важливим для успішного розвитку бізнесу в ситуації гострої конкуренції. 

Підприємства готельного господарства не є лідерами на ринку готельних 

послуг в Харкові і Харківській області. Однак при грамотному веденні справ в 

готелі існує величезний потенціал розвитку. Ціни харківських готелів мало 

відповідають європейським параметрам якості і сервісу, хоча деякі 

підприємства прагнуть відповідати європейському рівню. 
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Слабкість  Харкова як  туристичного центру проявляється в однотипності 

засобів розміщення, представлених в основному готелями великої місткості. 

Відсутність різноманітних за ціновими і якісними характеристиками засобів 

розміщення не сприяє кількісному зростанню туристичних потоків. Таким 

чином, для реалізації стратегії управління готельним господарством необхідно 

використовувати відповідний організаційно-економічний механізм вивчення 

потреб ринку готельних послуг і активно впливати на його формування. 

Необхідно вдосконалювати сучасну інформаційно-рекламну та 

маркетингову систему, основними завданнями якої є: формування банку даних 

про туристичні фірми і готелях, місць їх розміщення, послуги, які надаються, 

ціни, вивчення і прогнозування попиту. В результаті розвиток готельного 

господарства сприятиме залученню більшого потоку іноземних туристів в 

Україну і зокрема в Харків, надання їм готельних послуг міжнародного рівня. 
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Сегодня повышается спрос на природный рекреационный отдых. 

Ориентируясь на такой спрос и селянские традиции, необходимо изпользовать 

такой потенциал и развивать зеленый туризм. Экономическое и социальное 

значение  развития зеленого туризма проявляется для государства в том, что 

этот вид туризма стимулирует развитие сельской инфраструктуры, создает 

возможности для территориальных общин села привлекать дополнительные 

средства к местным бюджетам. Тенденции развития зеленого туризма  

помогают в сохранении культурного наследия, повышают уровень 

экологической и культурной осведомленности жителей сельских территорий. 

Учитывая тот факт, что в современных условиях в Украине зеленый туризм 

развивается больше на национальном, нежели  чем на международном уровне, 

то на формирования спроса на такой вид услуг влияют такие внутренние 

факторы, как природная среда, природные ресурсы и возможности их 

использования, климат, внутренняя политика, экономика страны, уровень 

благосостояния населения. 

Анализ спроса на зеленый туризм в Украине на протяжении последних пяти 

лет показывает, что его создают такие сегменты потенциальных потребителей 

услуг: 

 жители промышленных городов; 

 молодежь до 35 лет, которая проживает в больших городах; 

 ценители украинских народных традиций; 

 люди с низким и средним уровням достатка. 

Иностранных туристов привлекает многогранность украинской культуры, 

исторические и архитектурные достопримечательности, народное 

гостеприимство. Но низкий уровень обслуживания, малоразвитая сельская 
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инфраструктура негативно влияют на формирование иностранных 

туристических потоков в украинских селах. 

Сегодня для эффективного  продвижения национального турпродукта 

нужна не только организационная, но и финансовая поддержка со стороны 

государства, а создания позитивного образа  нашей страны и ее туристических 

объектов  станет частью общей стратегии  развития туризма в Украине. 

Харьковская область имеет все возможности, чтоб войти в рейтинг наиболее 

развитых в туристическом плане регионов Украины. Харьковщина имеет 

выгодное геополитическое положение, комфортные климатические условия, 

разнообразный ландшафт, историко-культурное, архитектурное наследие, 

развитую сеть транспортного соединения, достаточные природно-

оздоровительные ресурсы.  

Слобожанщина – это край с гостеприимным населением, где почитаются 

национальные традиции. Важным потенциалом для туристической 

деятельности являются природный заповедный фонд, леса, зеленые зоны 

городов, водные  ресурсы. Природно-заповедный фонд Харьковской области 

имеет уникальные природно-териториальные комплексы, являются 

составляющей национальной сети ПЗФ Украины и включает в себя 220 

территорий и объектов площадью 53 тыс.гектаров, что составляет 

приблизительно 2% от общей площади нашего региона. К объектам ПЗФ 

Харьковской области включены: региональные ландшафтные парки 

«Великобурлуцкий степ», «Печенежское поле» и  «Изюмская лука», заказники 

общегосударственного (Бурлуцкий парк, Волчанский  ботанический) и 

местного назначения, заповедные урочища, памятники природы (Сад 

им.Т.Г.Шевченко), парки-памятники садово-паркового искусства 

(Краснокутский, Натальевский, Шаровские парки), дендрологические парки 

(дендрологический парк общегосударственного значения ХНАУ 

им.В.В.Докучаева), ботанический сады (Ботанический сад 

общегосударственного значения ХНУ имени В.Н.Каразина). 



909 
 

В зеленой зоне Харьковского региона расположены оздоровительные базы 

отдыха, детские молодежно-спортивные лагеря, палаточные городки, 

специализированы  здравницы. В с.Коробовы Хутора, на  берегах  реки 

Северский Донец, росположены спортивно-оздоровительные туристические 

базы дом отдыха «Коробов Хутор» , сказочное место и лабиринты для детей. В 

близи Харькова в смт. Песочине – санаторий «Роща» и специализированная 

здравница «Рай-Еленовка». В этих местах – неповторимый ланшафт, 

лиственные и сосновые насаждения, фруктовый сад. На Купянщине, на берегу 

Красно оскильного водохранилища созданы благоприятные условия для 

летнего отдыха. Тут работает детский оздоровительный центр «Сосновый», 

оздоровительный центр «Прометей», база отдыха рыбаков база отдыха 

«Мечта». Туристическая экскурсия «Сковородиновка» ознакомит з 

живописным  уголком Харьковщины, село Сковородиновкой, где находится 

литературно-мемориальный музей великого философа и писателя  

Т.Г.Сковороды. 

Следовательно, Харьковская область имеет все условия для развития 

зеленого, оздоровительного, рыболовного и эко-туризма  которые необходимо 

развивать. 
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АНІМАЦІЙНИЙ СЕРВІС У ТУРИЗМІ 

Анотація: В статті розглядається проблематика анімаційного сервісу. 

Результати дослідження показали, що у порівнянні з іншими країнами, 

анімація в Україні розвинена недостатньо, запропоновані шляхи покращення 

та удосконалення туристичної анімації. 

Ключові слова: анімація, рекреація, аніматор, анімаційній сервіс, 

туристська анімація.   

Annotation:  The article deals with the problem of animation service. The results 

of the study showed that, in comparison with other countries, the animation in 

Ukraine is not sufficiently developed, the ways of improvement of tourist animation 

are offered. 

Keywords: animation, recreation, animator, animation service, tourist animation. 

ХХІ століття характеризується значним зростанням сфери послуг та 

сервісних галузей у загальній структурі господарювання. Необхідність у 

повноцінному відпочинку не викликає сумнівів. Все це визначає підвищення 

ролі рекреаційної діяльності, тобто діяльності людини у вільний час, яка 

здійснюється з метою відновлення його психологічних і фізичних сил. 

Український туризм сьогодні не може конкурувати з передовими 

туристичними країнами світу в темпах удосконалення галузі. Однією з причин 

такого стану речей – відсутність чітко окреслених шляхів застосування нових 

технологій, в тому числі і анімаційних. Відтак постає проблема розробки і 

впровадження у практику вітчизняної туристичної діяльності анімаційних 

програм. 

Безперечно, тема анімації дозвілля досліджується науковцями протягом 

декількох століть. Проблеми вивчення феномену анімації можна знайти в 

роботах Ж.Дюмазедьє, Р.Лабурьє, Ю.А. Стрєльцова, Т.І. Гальперіної, С.І. 

Байлика та ін. Мета анімаційної діяльності – спрямування відпочинку людини 

до фізичного відновлення через відчуття радості та задоволення і задоволення 

потреб в творчій відтворюючій діяльності. 
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Туристська анімація – це туристська послуга, при якій відбувається 

взаємодія аніматора з туристом допомогою залучення його в активну дію, 

метою і результатом якої є задоволеність туриста відпочинком, стимулювання 

його активності, гарного настрою, позитивні враження, відновлення моральних 

і фізичних сил. 

Проаналізувавши форми анімаційної діяльності в туризмі можна виділити 

рекреаційну та туристичну анімацію. Рекреаційна анімація – комплекс 

активізуючих культурно-розважальних програм, що сполучається з лікувально-

оздоровчими програмами в межах рекреаційного закладу.  Туристична анімація 

– це туристична послуга, під час якої турист залучається до активної діяльності. 

Характерна риса туристської анімації – особистий контакт аніматора 

(менеджера туристської анімації) і туриста, людська близькість, взаємна участь 

аніматора і туриста у розвагах, що пропонуються анімаційною програмою 

туристичного комплексу. Аніматор – співробітник організації, який веде 

святкові заходи. Він виступає перед різноманітною публікою з метою розваги і 

підтримки гарного настрою. Щоб стати аніматором треба володіти такими 

навичками: мінімальні навички акторської майстерності, хореографія, основи 

ораторського мистецтва,  публічний виступ, знання роботи з технічної 

апаратурою, хороший слух і спів, відмінна дикція, відмінне знання гумору 

(цитат, жартів, анекдотів), знання іноземних мов (для роботи з закордонними 

гостями); та якостями: артистичність, фізична активність, працьовитість і 

гарний настрій, комунікабельність, приваблива зовнішність, презентабельність. 

Слід усвідомити, що туристична анімація – важлива частина сукупної 

діяльності туристичного підприємства, яка дозволяє виявити високий ступінь 

професіоналізму в плануванні, проектуванні і реалізації туристичного 

продукту. Добре організувати роботу анімаційної служби можна тільки за 

наявності достатньої матеріальної бази.  

Звичайно, якщо порівнювати якість анімаційного сервісу у Туреччині та 

Україні, стає очевидним, що різниця, на жаль, занадто велика. Туреччина – це 

велика туристична країна. Кожен готель пропонує послуги аніматорів.  Якщо 
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відпочинок буде веселий та радісний, туристи це запам'ятають і будуть 

приїжджати знову за цими враженнями. Тобто без анімаційного сервісу 

відпочинок може бути сірим та нецікавим. 

Українському туризму важко конкурувати з розвиненими туристичними 

країнами світу, до того ж способи застосування нових технологій, зокрема 

анімаційних, досі  чітко не визначені. І поки не буде цікавих та привабливих 

анімаційних програм в українських туристичних центрах, велика кількість 

вітчизняних туристів будуть продовжувати надати перевагу відпочинку за 

кордоном. 
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На сьогодні в Україні під впливом  суспільно-політичного розвитку 

суспільства формується висококонкурентний освітній ринок, освіта стає 

способом просування країни на світовому ринку праці. Зусиллями викладачів, 

науковців створюються навчальні підручники, посібники, хрестоматії, 

словники, активізується робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації. 

Водночас є недоліки і труднощі в організації. Ці недоліки негативно 

впливають на якість викладання і вивчення студентів у вузах, на формування 

кваліфікованих спеціалістів. Все це гальмує відродження і розбудову 

національної системи освіти, формування творчої особистості, забезпечення 

пріоритетності людини, відтворення культури і духовності, виведення освіти 

України на рівень розвинутих країн світу.  

У вищому навчальному закладі не тільки відбувається професійне 

становлення особистості, але й формується громадянин, повноцінний суб’єкт 

суспільно-політичного життя, майбутній лідер, політик, громадський 

діяч. Слід також зазначити, що освіта без виховання не здатна сформувати 

повноцінного професіонала й громадянина. Виховання загалом посідає 

важливе місце у системі соціальних зв’язків і впливів на індивіда, є засобом 

соціалізації людини. В педагогічній літературі виховання трактується як 
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свідомий соціальний вплив на індивіда з метою підготовки його до виконання 

тієї чи іншої суспільної ролі, формування у нього необхідних для цього 

якостей[1,с.336].  

З перших днів навчання у внз, студентів необхідно втягнути в нове для них 

соціальне, професійне простір, відкрити для себе цінність професійного 

покликання, сформувати мотиваційну готовність до безумовного та якісного 

виконання професійних завдань, і в чому їм можуть допомогти викладачі 

соціально-гуманітарних дисциплін. Викладачам потрібно зуміти створити 

можливість для творчої активності і розвитку студентів, захопити своєю 

дисципліною, навіть, якщо вона не завжди має пряме відношення до професії. 

У процесі навчання необхідно велику увагу приділяти не тільки 

формування у студентів міцних науково-предметних знань, але і намагатися, 

щоб вони бачили застосування цих знань у майбутній професії, так як будь-

яка інформація має важливе особистісне значення, якщо вона необхідна не 

просто як навчальний алгоритм, а в майбутньому може стати регулятором 

професійної діяльності. Розкриваючи специфіку проблемних ситуацій у 

предметному та соціальному контексті професійної діяльності, кейс являє 

собою особистісно-орієнтовані завдання творчого рівня, що породжують нові 

знання, смисли і цілі професійного розвитку [2]. У процесі контекстного 

навчання, завдяки синтезу навчальних і практичних ситуацій, у студента 

формуються компетенції, які також дозволяють в майбутньому діяти з 

урахуванням професійно-етичних норм. 

Таким чином, спираючись при викладанні на особистісно – орієнтований 

підхід, можна зазначити, що при вивченні змісту соціально – гуманітарних 

наук, у студентів інформація не тільки засвоюється, але у  них з'являється і 

смислове відношення, особистісний досвід, що виникає в результаті 

особистісно-значимыхпереживаний при вивченні дисципліни, що в цілому  

надає великий вплив на усвідомлення завдань і значимості соціально – 

гуманітарних дисциплін.  
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Тільки знання, пропущені через сито власного досвіду, мають суттєву 

цінність та  особистісну значущість [2]. Одним із завдань вищої освіти є 

забезпечення включення  студентів в існуючу соціокультурну та професійну 

ситуації, у зв'язку з чим, суб'єктом виховання і навчання повинен  стати 

студент , не сам по собі, а у взаємодії  з повним комплексом процесів і явищ, 

що його оточують. Все це є важливим компонентом сучасної  освіти, де 

основний акцент переноситься з навчання на виховання і розвиток студента, 

що передбачає посилення впливу соціально-гуманітарного знання на 

формування особистості молодого фахівця. Від ефективної організації 

викладання соціально-гуманітарних дисциплін у вищій школі залежить  

формування і розвиток фахівця-професіонала, рівень моральності, культури і 

толерантності нашій молоді в цілому. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход / О.Л. 

Жук. – Минск: РИВШ, 2009. – 336 с 

3. http://tyzhden.ua/Society/129181 
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ОСТАП ВИШНЯ І ЧИГИРИНЩИНА 

Анотація: Стаття містить інформацію про перебування Остапа Вишні, 

відомого українського письменника-гумориста, у мальовничому містечку на 

Черкащині - Чигирині Містить спогади чигиринців та друзів Остапа Вишні у 

Чигирині. 

Остап Вишня (Павло Михайлович Губенко), гуморист, письменник, 

Чигирин. 

http://tyzhden.ua/Society/129181
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Остап Вишня ... Під таким ім’ям увійшов у літературу незрівнянний 

сміхотворець Павло Михайлович Губенко, видатний майстер слова, автор таких 

книжок як «День й ніч», «Молоді будьмо», «Брехнею світ пройдеш та назад не 

вернешся», «Діла наші і діла не наші», «Мисливські усмішки», «Отак і плину», 

перекладача творів М.Гоголя, А.Чехова, В.Маяковського та ін. Письменник 

унікальної (не тільки для України) популярності, рекордних мільйонних 

тиражів, твори якого знали навіть неписьменні, за що його деякі вибагливі 

критики виключали з літератури, а диктатори — із життя. Хоч спіткала його 

доля гумориста-мученика, але й після десятилітньої каторги на Печорі, немов 

той Мамай чи Байда, не перестав він «усміхатись» аж до смерті.  

Але в біографію Остапа Вишні і ввійшла мальовнича природа Чигиринщини 

та її люди. Вперше відвідавши Чигирин в 1949 році він так закохався в це місто, 

що провів тут аж два літа. Починаючи з 1949 р., протягом 50-х р. ХХ ст. Павло 

Михайлович Губенко неодноразово приїздив в місто Чигирин з родиною у гості 

до батьків свого зятя Леоніда Євтушенка, уродженця Чигирина. Відпочивав у 

хаті біля Тясмина, що була покрита очеретом. Дуже тісно спілкувався з сім’єю 

відомого у місті актора, діяча культури Григорія Москаленка. Коли Остап 

Вишня приїхав в гості до батьків Леоніда, сам Леонід та його друг Григорій 

Москаленко, попросили письменника виступити перед чигиринцями. Той 

погодився. Юнаки намалювали реклами про вечір-зустріч з видатним 

українським гумористом Остапом Вишнею і розклеїли їх по місту. Велику 

допомогу в проведенні заходу надали Григорій Цесарський та Микола Сорока. 

Ось що писав про цю зустріч Григорій Москаленко: «Що робилося в 

кінотеатрі в той вечір, розказати важко! Зал був переповнений. Всі проходи і 

виходи були забиті людьми. Остап Вишня читав свої гуморески, розповідав про 

себе, українську літературу. Після цієї зустрічі, де б не з’являвся Остап Вишня: 

чи ходив по вулицях Чигирина, милуючись його мальовничими краєвидами, чи 

заходив до крамниці, люди його завжди пізнавали, тепло зустрічали». 
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Побував Павло Михайлович і на чигиринському стадіоні. Дивився 

футбольну зустріч між чигиринцями та олександрівцями. Саме про цю зустріч і 

написав гумореску «Хай росте». А починається вона так: 

«Славнозвісне місто Чигирин. Зелений луг над річкою Тясмин. Неділя. 

Спека така, що ось-ось Тясмин закипить і всі, що на березі, не купатимуться, а 

їстимуть юшку. 

- Скільки градусів у тіні? 

- А як ти дізнаєшся, коли на лузі тіні не має!» 

Після цієї гуморески, буквально на наступний рік, навколо стадіону було 

посаджено тополі, акації, а над Тясмином виросли верби, схиливши своє гілля 

до води. Павло Михайлович з дружиною Варварою Олексіївною приїздили в 

Чигирин влітку 1953 і 1954 років. Щороку із задоволенням  брали участь у 

святах пісні і танцю. Жителі Чигирина згадують, як Павло Михайлович у 

вишитій сорочці сидів серед глядачів і дивився виступи  сільських будинків 

культури. Полюбляв Остап Вишня разом з Григорієм Москаленком, в хаті 

якого зупинявся тоді, рано-рано сісти в човен, запливти десь у тихе місце, 

закинути вудочку і приглушено розмовляти. Вони частенько ловили рибу на 

Тясмині. Випливуть човном на середину річки, а на березі збираються люди 

подивитися, як рибалить Остап Вишня. Ось що розповідає Олександра 

Григорівна Рясик (донька Григорія Москаленка): «Якось, було, батько ловить 

рибку за рибкою, а в Павла Михайловича все не клює. Тоді Павло Михайлович 

розвів руками та й голосно каже: «Бач, а в київських не клюйот». Під час 

риболовлі Григорій Москаленко розповів необачно свою дитячу історію, як 

провалився під лід. Ця нехитра історія ввійшла в літературу в гуморесці «Біля 

річки». Дуже любив приїздити в Чигирин і Леонід Євтушенко. Востаннє це 

було в травні 1989р.  

Дружба родин Євтушенків і Москаленків продовжується і до нині. 

Олександра Григорівна Москаленко (Рясик) товаришує з онукою Остапа Вишні 

Мар’яною. 
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Кілька разів Олександра Григорівна бувала в квартирі Остапа Вишні, де на 

той час проживало подружжя Євтушенків по вул. Червоноармійській в Києві. 

Тепер цю квартиру продали. Мар’яна Євтушенко, онучка Остапа Вишні, 

пропонувала безкоштовно віддати речі письменника до літературного музею, 

на що отримала, відмову. Так і зберігає Мар’яна речі свого славного дідуся не 

маючи змоги показати людям.  

Олександра Григорівна Рясик згадує, що її батько, Григорій Москаленко, в 

своїх спогадах писав про те, як в післявоєнні роки, працюючи в місцевому 

Будинку культури, дуже любив читати зі сцени гуморески Павла Михайловича 

«Дідів прогноз», «А народ воювати не може», «Як я рибу ловив», «У ніч на 

Новий рік», «Відкриття охоти» і багато інших. А найбільше - знамениту 

«Зенітку». 

Отже, чигиринці можуть пишатися тим, що в їхньому місті побував, 

відпочивав і щиро полюбив це містечко, Павло Михайлович Губенко - він же 

славнозвісний Остап Вишня... 

 

Остап Вишня на зустрічі зі студентами та викладачами Чигиринського 

технікуму, липень 1954 року. 
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ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

Артемій Кужелко, Дмитро Андрієвський, Андрій Білий  

Лариса Нікітенко 

(Київ) 

Артемій Кужелко, Дмитро Андрієвський, Андрій Білий 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛІЗНИЦІ 

Залізничний транспорт України є однією з найважливіших галузей 

виробничої інфраструктури національної економіки – основою транспортної 

системи України. Майбутнє залізничного транспорту України пов’язане з 

реалізацією стратегічних рішень, серед яких реформування галузі та 

впровадження великомасштабних проектів. 

Майбутнє пасажирських перевезень на залізничному транспорті України 

залежить від поновлення рухомого складу та подальшого розвитку і 

удосконалення швидкісних магістралей, а надалі – створення 

високошвидкісних магістралей. Це допоможе підвищити 

конкурентоспроможність залізничного транспорту. Україна має 

високорозвинену мережу залізниць експлуатаційної протяжності 22,05 тис. 

кілометрів. Згідно зі звітом про глобальну конкурентоспроможність, за 

критерієм оцінки залізничної інфраструктури наша країна займає 25-те місце в 

світі, випереджаючи сусідню Росію (31-ше) і Польщу (70-те). Але хронічна 

нестача грошей на модернізацію, війна на сході країни з кожним роком робить 

вітчизняні залізничні перевезення все менш конкурентоспроможними. Значно 

підвищити конкурентоспроможність залізничного транспорту можна, 

впроваджуючи та розвиваючи, так званий, прискорений рух (до 160 км/год) на 

основі наявних шляхів. Досвід країн Західної Європи та Японії показує, що 

найбільшої швидкості руху – 200–350 км/год можна досягти, якщо організувати 

високошвидкісний рух поїздів на спеціалізованих високошвидкісних 

магістралях. Проте їх будівництво і виробництво спеціалізованого рухомого 

складу вимагає великих капіталовкладень, бо їм має передувати будівництво 

окремих швидкісних магістралей. Високошвидкісні залізниці  визначаються 
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Міжнародним союзом залізниць та ЄС як стандартні, з допустимою 

максимальною швидкістю понад 200 км/год, або як нові лінії, з передбаченою 

максимальною швидкістю понад 250км/год. Усі високошвидкісні залізниці 

LGV Великобританії, Франції, Німеччини, Бельгії, Голландії, Іспанії та Італії, 

прокладені протягом останніх 30 років, мають проектну швидкість лінії 

300км/год або більше. Французька національна залізниця є світовим 

рекордсменом зі швидкості із зареєстрованою швидкістю 575 км/год на 

показовому пробігу по лінії LGV Est у 2007 році між Парижем та Страсбургом. 

Загальна протяжність високошвидкісних залізничних магістралей у світі зараз 

7000 км, зокрема 3750 км в Європі, причому високошвидкісні поїзди 

обслуговують також полігон протяжністю близько 20 тис. км звичайних 

залізничних ліній, реконструйованих під швидкісний рух. Але процес 

проектування й будівництва нових ліній високошвидкісного руху не 

припиняється: так, поряд з розвитком високошвидкісної залізничної мережі 

Південної Європи, довжина якої до 2020 р. може становити приблизно 10 тис. 

км, передбачається зростання кількості високошвидкісних ліній у країнах Азії. 

Перше місце в рейтингу високошвидкісних магістралей займає Китай, де 

швидкість руху перевищує 350 км/год. В Китаї  планується будівництво 

високошвидкісних ліній залізниць протяжністю близько 45 тис. км. Влада 

Китаю планує пов'язати країну ще з 17 державами. Це надасть Китаю статусу 

світового лідера в галузі швидкісних залізничних перевезень, а протяжність 

високошвидкісних залізничних магістралей у країні перевищить 50% від 

загального обсягу подібних магістралей у всьому світі. Незважаючи на 

комфортабельність високошвидкісних експресів, вони виявляються 

недоступними для великої категорії людей з низьким рівнем доходів. На 

відносно коротких маршрутах перевага високошвидкісних поїздів зовсім 

нівелюється високою вартістю проїзду. Поява поїздів з різними швидкостями 

руху дасть змогу пасажирам купувати дешевші квитки на “повільні” потяги, а 

також збільшить кількість зупинок. Світовий досвід свідчить, що підвищення 

швидкості руху поїздів реалізується поетапно: під швидкісний рух 
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реконструюються існуючі залізничні магістралі, при цьому максимальна 

швидкість руху пасажирських поїздів не перевищує 160–200 км/год; 

створюються високошвидкісні спеціалізовані залізничні магістралі, які 

передбачають можливість руху пасажирських поїздів зі швидкістю 200–350 

км/год. Залізничні дороги зберігають свої позиції на ринку при часу поїздки, що 

перевищує 3 год. На відстанях між 500 і 1000 км існує інтенсивна конкуренція 

між залізничним та повітряним транспортом, і вирішальну роль при виборі 

пасажирами виду транспорту меншою мірою грають тривалість поїздки або 

польоту, а більшою – набір і якість послуг, що надаються.  У залізничних 

сполучень є та перевага, що внаслідок збільшення кількості проміжних зупинок 

окремих потягів можна охопити високошвидкісним сполученням міста, що 

знаходяться між кінцевими пунктами маршруту і, отже, залучити додаткових 

пасажирів. Саме їхні гроші можуть допомогти відновити ряд програм щодо 

модернізації. Зокрема, йдеться про кошти на оновлення рухомого складу, 

поліпшення залізничного господарства і подальшу електрифікацію доріг.  В 

Україні високошвидкісний рух (до 300 км/год) навряд чи буде можливий у 

близькому майбутньому. Для таких швидкостей потрібна окрема лінія, де руху 

поїздів не заважатимуть ні перетини з іншими магістралями, ні велика кількість 

поворотів малого радіуса. Її будівництво, враховуючи міжнародний досвід, 

коштуватиме кілька десятків, якщо не сотень, мільярдів доларів. Самим 

перспективним для залізничного транспорту України розвивати, так званий, 

прискорений рух (до 160 км/год) на основі наявних шляхів. Йдеться про 

поступове впровадження швидкісного руху з адаптацією до нових вимог 

нинішньої інфраструктури. Перші потяги для прискореного руху з'явилися в 

Україні до Євро-2012 і, незважаючи на всі поломки і труднощі на початку 

експлуатації, успішно стали конкурувати з авіакомпаніями на найбільш 

привабливих маршрутах: Київ – Дніпро і Київ – Харків. Станом на 1 січня 2014 

року в Україні курсують 16 швидкісних поїздів. Максимальна швидкість  

рухомого складу становить 160 км/год. Найбільшим попитом користуються 

поїзди “ІНТЕРСІТІ+”, що курсують між Києвом та Харковом. На цьому 
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напрямку курсують 3 швидкісні поїзди. Висока середня населеність поїздів 

пояснюється малим терміном поїздки (4 год. 36 хв. – 4 год. 48хв) та зручним 

графіком руху. Найменшим попитом користуються поїзди “ІНТЕРСІТІ+”, що 

курсують між Києвом та Львовом. Низька середня населеність поїздів між 

Києвом та Львовом пояснюється великим терміном поїздки, а нічний швидкий 

поїзд, який прибуває в Київ о 7.00 годині ранку зручний. Перехід на 

перевезення пасажирів поїздами “ІНТЕРСІТІ+” стримується наявною кількістю 

швидкісних поїздів. Причиною низької населеності денних швидкісних поїздів 

є незручний графік їх курсування, значна тривалість поїздки, висока вартість 

проїзду. 

Висновки. Розглядаючи світовий досвід для підвищення ефективності 

функціонування Українського залізничного транспорту, сьогодні потрібно: 

1. Розвивати прискорений рух (до 160 км/год) на основі наявних шляхів. 2. 

Підвищити швидкість руху пасажирських поїздів до 200 км/год, для чого 

необхідно технічно переоснастити колійне господарство з подальшою 

механізацією його технологічних процесів. 3. Впроваджувати 

високошвидкісний рух, для чого потрібно побудувати окрему нову колію,яка 

передбачає можливість руху пасажирських поїздів зі швидкістю 200–350 

км/год. 4. Розділити вантажні і пасажирські потоки. Усе це створить  

конкурентні переваги не лише залізничного транспорту, а і всієї економіки 

країни внаслідок збільшення пасажирообігу. Наразі розглядаються питання 

профорієнтації серед населення, наставництва, питання кар’єрного зростання 

молоді,  cтворення системи заохочень до професійного підвищення 

кваліфікації, будівництва житла для молодих спеціалістів, відновити цільове 

направлення абітурієнтів на навчання. Бути залізничником-круто! 
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РОЗВИТОК ВНУТРІШНІХ АВІАЛІНІЙ УКРАЇНИ 

Анотація: Транспорт виступає однією з найважливіших складових 

економічної системи будь-якої країни. Ринок авіаперевезень має найбільші з-

поміж всіх видів транспорту темпи зростання. В таких умовах 

актуалізується проблема оцінки стану та перспектив розвитку перевезень, 

особливо внутрішніх, в розширенні і удосконаленні яких виникла гостра 

необхідність. 

Ключові слова:  Стан, перспективи, розвиток авіаційних перевезень в 

Україні, ринок авіаційних перевезень, провідні аеропорти України, проблеми 

розвитку авіаційної галузі. 

Abstract:  Transport is one of the most important components of the economic 

system of any country. The airline market has the highest growth rates from all 

modes of transport. In such conditions, the problem of assessing the state and 

prospects of the development of transportation, especially domestic, in the expansion 

and improvement of which there was an urgent need is actualized. 

Key words:  Status, prospects, development of air transportation in Ukraine, 

market of aviation transportation, leading Ukrainian airports, problems of aviation 

industry development. 

У сучасному світі авіаційний транспорт забезпечує розвиток 

інфраструктури і обслуговує динамічні міжнародні відносини. Основні 

провідні аеропорти України – Бориспіль, Київ (Жуляни), Одеса, Львів, Харків, 

Дніпропетровськ та Запоріжжя обслуговують близько 98 % загальних 

пасажиропотоків та пошто-вантажопотоків, проте, у більшості аеропортів 

аеродроми, аеродромні споруди та обладнання не відповідають вимогам, 

установленим для належного обслуговування сучасних повітряних суден. 

Світовий досвід свідчить, що без фінансової підтримки держави та її 

органів на місцях, аеропорти нормально розвиватись не можуть. 

Щоб забезпечити самофінансування поточної діяльності, аеропорт має 
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відправляти щорічно, як мінімум, 50 тисяч пасажирів. 

За умов низької інтенсивності руху для більшості аеропортів України 

досягти прибутковості стало майже неможливим, і зараз вони потребують 

економічного і фінансового оздоровлення. 

На сьогодні авіаційний ринок України починає своє відродження після 

періоду спаду активності протягом останніх декількох років.  

За статистичними даними Департаменту фінансів та економіки 

Державіаслужби України виконано 105,3 тис. комерційних рейсів (темп 

зростання – 116%). Послугами українських авіакомпаній скористалось 8,25 

млн. пасажирів, це на 30,9% більше показника 2015 року. Кількість 

перевезеного вітчизняними авіакомпаніями вантажу та пошти у звітному році 

склала 75 тис. тонн, що на 6,2% більше, ніж за попередній 2015 рік. 

Пасажиропотік через аеропорти України, станом на 2016 рік складав 12,9 млн. 

чоловік, що на 20,6 % більше ніж у 2015 році. В регіональних аеропортах біло 

відновлено польоти, а саме: Чернівці, Рівне, Кривий Ріг, Житомир, Вінниця. 

Питома вага провідних аеропортів в загальних обсягах пасажирських 

перевезень через аеропорти України наведено на (рис. 1.). 

За прогнозом Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), у період з 

2012 по 2023 роки загальний попит на повітряні перевезення у світі щороку 

зростатиме в середньому на 4-5 %. 
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(рис. 1.) 

Слід зазначити, що у 2013 р. Україна парафувала Угоду про створення 

«Відкритого неба» з країнами ЄС, яка й досі очікує на підписання. Програма 

«Відкрите небо» зумовлює рівну конкуренцію на ринку авіаційних перевезень, 

а вітчизняні перевізники значно поступаються західним перевізникам як за 

рівнем сервісу, так і за рівнем оптимізації виробничо-фінансових показників, 

рівнем матеріально-технічної бази, системою управління, системою контролю 

якості та ін. Для пасажирів ця програма вигідна зменшенням тарифів на 

авіаперевезення. Більш того, іноземні авіакомпанії зможуть базуватися в 

українських аеропортах та починати програми польотів на внутрішніх 

маршрутах. 

Другий сценарій розвитку авіаційних пасажирських перевезень буде діяти у 

разі, коли не будуть виконані вимоги програми «Відкрите небо». Навіть, якщо 

Україна юридично остаточно приєднається до цієї угоди, поки умови не будуть 

виконані фактично, не варто очікувати, що до країни одразу почнуть 

виконувати польоти лоукост компанії, бо саме вони, зазвичай, більш цікавлять 

українського споживача послуг авіаційного транспорту. 

Варто зазначити, що у 2008 р., з приходом на ринок внутрішніх 

пасажирських авіаперевезень першої в Україні low-cost авіакомпанії "Wizz 

Air", а потім й інших low-cost авіакомпаній, ціни на авіаперевезення стали 
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доступнішими для середньостатистичного пасажира, ніж раніше. Крім того, 

традиційні авіакомпанії почали пропонувати сезонні та інші знижки. Дані 

зміни істотно наблизили авіаційний транспорт до потенційних пасажирів та 

забезпечили зростання рівня конкурентоспроможності. 

Крім того слід звернути увагу з метою розвитку пасажирських 

авіаперевезень на вирішення наступних задач: 

-розвивати інфраструктуру ринку авіаперевезень, наближаючи її до рівня 

європейських стандартів; 

-удосконалювати систему організації авіаперевезень; 

-реалізовувати заходи з демонополізації авіаринку і забезпечувати його 

відкритість; 

-провести дерегуляцію пасажирських тарифів та тарифів за надання 

аеропортових послуг авіакомпаніям; 

-здійснювати оновлення партій повітряних суден; 

-здійснювати підвищення купівельних спроможностей громадян держави; 

-на державному рівні сприяти розвитку внутрішніх авіаперевезень. 

Отже, на сьогоднішній день авіаційний комплекс України показує 

позитивні зрушення, а також має значний потенціал подальшого розвитку, 

проте необхідно вирішити ряд проблем за допомогою реалізації конкретних 

заходів, спрямованих на їх розв’язання. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. https://mtu.gov.ua/projects/view.php?P=166 

2. http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=52634 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УДОСКОНАЛЕННІ 

РОБОТИ АЕРОПОРТУ 

Анотація: Запровадження інформаційної системи в аеропортах задля 

збільшення пропускної спроможності, яка гарантує економію часу та 

полегшує життя, як клієнтам , так і працівникам аеропорту. 

Ключові слова: Інформаційна система, аеропорт, технологічний процес, 

авіакомпанія. 

Abstract: The implementation of the information system at airports to increase 

capacity, which ensures time saving and makes life easier for both the clients and the 

employees of the airport.  

Key words: Information system, airport, process, airline. 

Сучасні інформаційні системи(ІС) є невід’ємною частиною авіаційного 

виробництва, фундаментом організації аеропортової діяльності. Вони 

розробляються і впроваджуються для комплексного рішення задач якісного 

обслуговування пасажирів і вантажовласників, забезпечення підтримки 

безперебійного виконання виробничих і фінансових задач, реалізації 

технологічних процесів. Не зважаючи на кризову ситуацію в країні, аеропорти 

продовжують працювати у звичайному ритмі.  

Стабільне зростання обсягів пасажирських перевезень в останній рік 

збільшує завантаження структурних підрозділів аеропорту , що вимагає 

якомога чіткішого виконання технологічних операцій в аеропорту. Якщо 

зрівнювати з іншими видами транспорту, то авіаційний займає друге місце. Це 

говорить про те, що авіаційний транспорт користується великою популярністю. 

Існує безліч систем, спеціально створених задля удосконалення виробничого 

процесу, які би допомагали, як клієнтам аеропорту, так і самим працівникам. В 

даний час в аеропортах здійснюється впровадження новітніх інформаційних 

технологій в усіх сферах аеропортової діяльності . Формуються нові галузеві 

ІТ-рішення, які впевнено проникають в авіакомпанії та аеропорти.   

Результати аналізу виробничих процесів аеропортів свідчать, що до складу 



930 
 

комплексу ІС мають входити наступні програмні та функціональні модулі 

розширені за рахунок нових можливостей. Модуль забезпечує виконання 

наступних функцій: - розрахунок вартості рейсів (формування розрахунків для 

бюджетування та планування витрат, зв'язка розрахунків з програмою польотів, 

СПП в розрізі витрат); - формування планових платежів постачальникам 

послуг (з урахуванням календаря, аналіз складових нарахувань, правила оплати 

постачальникам (види оплати, періодичність)); - облік відомостей по платежу 

(облік платежів постачальникам, ручного введення, автоматизована підкачка з 

бухгалтерської системи 1С); - облік звірок взаєморозрахунків з 

постачальниками послуг (облік періодичних звірок по постачальникам, 

ручного введення, автоматизована підкачка з бухгалтерської системи 1С); - 

подання поточного стану розрахунків з постачальниками; - добовий план в 

розрізі витрат за планом і фактом і по постачальникам. Контроль своєчасності 

надання постачальниками первинних документів. 

 Розклад рейсів -використовується для формування і зберігання сезонного 

розкладу польотів авіаційного підприємства.Добовий план обслуговування- це 

потужний інструмент, призначений для відстеження руху повітряних суден та 

забезпечення служб авіапідприємства оперативною інформацією по 

виконуваних рейсів.Планування завантаження працівників  та використання  

ресурсів, мобільні пристрої для віддаленої роботи. Графічна панель «Карта 

польотів» - ще один зручний інструмент, що дозволяє відстежувати виконання 

виробничої програми.Графічна панель «План стоянок»- спеціальний графічний 

інструмент, який дозволяє донести до оперативних служб інформацію про 

стоянці кожного обслуговуваного рейсу, що дозволяє своєчасно і ефективно 

розміщувати персонал та техніку на пероні для забезпечення технологічного 

графіка. 

Графік руху повітряних суден, Графік загрузки аеропорту (по персоналу та 

ресурсам), Представлення у вигляді стиковок рейсів, Електронний диктор, 

Інформаційне  табло (FIDS) для інформування співробітників та пасажирів. 

Інформаційний комплекс модульовано та побудовано на платформі, що 
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представляє собою впорядковані, систематизовані і пов'язані воєдино 

структури даних авіаційного підприємства, без зайвого дублювання введення 

первинних даних. 

Надійність , а головне зручність в повсякденній роботі забезпечується ІС 

при вирішення наступних задач: Забезпечення безпеки польотів, ефективне 

планування розкладу і добового плану обслуговування повітряних суден, 

скорочення часу на обслуговування, підвищення якості, ефективне планування 

та використання персоналу і ресурсів, задіяних в обслуговуванні; скорочення 

витрат виробництва, скорочення реакції на збій й затримки в технологічному 

процесі, зменшення чисельності адміністративного та обслуговуючого 

персоналу за рахунок підвищення ефективності його роботи, своєчасне 

надання максимального обсягу оперативної інформації кожного учасника 

виробничого процесу із застосуванням різних технічних засобів. Інформаційна 

система «Авиабит» має стати ключовою частиною, фундаментом та основою в 

реалізації виробничих технологій аеропорту.  

Отже, використання ІС забезпечить чітку реалізацію технологічного 

процесу аеропорту при ефективному використанні усіх його ресурсів 

(людських, технічних, фінансових), зменшенні собівартості авіаційних 

перевезень, підвищенні якості обслуговуванні пасажирів та вантажовласників і 

конкурентоспроможності аеропортів. 
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Україні. Розглянуто та проведено аналіз стану авіаційної діяльності на 
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Abstract: The article investigates the state of the air transportation market in 

Ukraine. The analysis of the state of aviation activity for the present time is 

considered and conducted, as well as a list of tasks to be solved to further improve 

the efficiency of transportation. 
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Значення авіаційного транспорту в світовій економіці постійно зростає, 

чому сприяє як технологічний розвиток і новітні розробки в авіаційній галузі, 

так і глобалізація і все тісніші ділові та культурні зв’язки між різними країнами 

світу. Тому сприяти розвитку авіаційної галузі в Україні дуже доречно, з огляду 

світових тенденцій ринку на сьогоднішній час потрібно особливим чином 

звернути увагу на вдосконалення нормативно-правового та державного 

регулювання у сфері авіаційного транспорту, також на підвищення загального 

рівня безпеки авіаційного транспорту, внести чималі інвестиції в розвиток та 

модернізацію аеропортів, лібералізувати доступ на ринок авіаційних послуг , 

підвищити рівень доступності авіаційних перевезень для населення. Слід також 

вирішити такі завдання: вдосконалити аеронавігаційну систему, забезпечити 

швидкісне наземне сполучення між аеропортами та населеними пунктами, 

створити логістичні центри, покращити професійну підготовку кадрів. 

Сьогоднішню позицію України в авіаційній сфері серед інших країн важко 

назвати доброю, але і не найгіршою – про це свідчать показники статистики  
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діяльності на ринку авіаперевезень за останні декілька років. Спостерігається 

поступове зростання обсягів перевезень.   

Згідно статистичних даних Державної Авіаційної Служби України обсяги 

пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з 

відповідним періодом минулого року на 12,7% та склали 2109,8 тис. осіб, у т.ч. 

міжнародні – на 12,5% та склали 1884,6 тис. осіб.  

Пасажиропотоки через аеропорти України збільшились на 21,8% та 

становили 3624,9 тис. осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні – на 23,0% та 

становили 3168,9 тис. осіб. 

Упродовж січня – березня 2018 року українськими авіакомпаніями 

виконано 19,3 тисяч комерційних рейсів (зростання порівняно з аналогічним 

періодом минулого року – на 3,2%), у т.ч. міжнародних – 15,9 тисяч (зростання 

– на 1,3%).  

 

(Рис.1 Порівняння авіаційної діяльності ) 
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Згідно з запропонованим проектом КМУ  «Про схвалення Авіаційної 

транспортної стратегії України на період до 2030 року»  загальна мета полягає у 

розвитку авіаційної галузі як складової частини національної транспортної 

системи України, її інтеграція до світової авіатранспортної мережі, створення 

сучасної авіаційної транспортної інфраструктури, реалізація авіаційного 

транзитного потенціалу України, підвищення доступності авіаперевезень для 

широких верств населення, сприяння вільній конкуренції та лібералізації ринку 

авіатранспорту.   

Отже, можна зробити такі висновки, що реалізація Авіаційної стратегії 

сприятиме наближенню України до Європейського Співтовариства, поступовій 

інтеграції України у внутрішній європейський ринок ЄС та спільний авіаційний 

простір.  

Позитивні зміни, що сформувались в останні два роки, пов’язані з успішним 

розвитком сектору міжнародних повітряних перевезень, а також у зв’язку зі 

швидким розвитком авіаційної сфери в Україні, заходом світових авіакомпаній 

на український ринок та розширенням діяльності національних 

авіаперевізників. Одним із ключових пріоритетів діяльності Міністерства 

інфраструктури України на 2018 рік є розвиток регіональних аеропортів, заміна 

застарілого обладнання та вдосконалення систем безпеки, сприяння розвитку 

туризму. 
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Не зважаючи на те, що медичне обслуговування населення України залишає 

бажати кращого, наша держава поступово впроваджує реформи, які мають 

покращити його стан. 

Реформа розпочнеться з первинної медичної допомоги, тобто сімейних 

лікарів, терапевтів та педіатрів. Ви можете звернутися до сімейного лікаря, 

терапевта або педіатра, як тільки відчуєте необхідність в обстеженні чи 

лікуванні. У розвинених країнах лікарі первинної меддопомоги без 

госпіталізації вирішують до 80% медичних звернень за допомогою сучасних 

знань, базової апаратури та найбільш розповсюджених аналізів та ліків. 

На думку Міністра Охорони здоров’я ця реформа має забезпечити 

покрашення якості медичного обслуговування населення, але на нашу думку 

разом з нею виникає ряд проблем. Багато медичних закладів на території 

України припинили свою роботу, а разом із тим велика кількість населення не 

отримує відповідний догляд. Отже, можна зробити висновок, що Україна 

потребує створення санітарної авіації. 

Санітарна авіація - авіація, призначена для надання екстреної медичної 

допомоги в умовах поганої транспортної доступності або велику віддаленість 

від медичних установ, а також для швидкого транспортування хворих і 

постраждалих, коли цього вимагає тяжкість їх стану. 

Але як з'ясувалося, проблем, що заважають розвитку санітарної авіації, 

чимало - це недосконалість нормативно-правової бази і, як наслідок, недостатнє 
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фінансування, висока вартість санітарного рейсу, до 190 тисяч гривень; 

відсутність вітчизняних моделей медичних варіантів повітряних суден, 

необхідність радикального оновлення існуючих повітряних суден, а також 

відсутність механізмів залучення кваліфікованих кадрів. 

В Україні на тлі спроб реорганізації та реструктуризації існуючої системи 

охорони здоров’я концептуальні засади механізму її фінансування дотепер 

принципово не змінилися. Головною проблемою діючої системи охорони 

здоров’я в Україні є фінансова неспроможність держави забезпечити 

встановлені нею соціальні гарантії у сфері охорони здоров’я. Фінансування 

охорони здоров’я здійснюється за рахунок Державного бюджету України та 

місцевих бюджетів, фондів медичного страхування, благодійних фондів та 

будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством. Видатки Державного 

бюджету на охорону здоров’я у 2018 р. загально сягатимуть 86 млрд грн., що 

становить 9,1% від державного бюджету та 2,6% від ВВП. Попри існування 

різних моделей фінансування охорони здоров’я у розвинутих країнах, витрати 

на охорону здоров’я у розрахунку на душу населення зроста- ють щороку у 

середньому на 4%. Частка ВВП, що витрачається на ці потреби, у Франції та 

Німеччині становить понад 10%, а у США досягає 15%. Загальні видатки 

національної економіки України на охорону здоров’я є значно меншими: за 

оцінкою ВООЗ вони становлять близько 3%. 

На сьогоднішній день в Україні санітарна авіація функціонує лише у 

системі військово-медичної служби Збройних Сил. У Збройних Силах України 

триває робота щодо реалізації затвердженої Міністром оборони України 

програми розвитку системи медичного забезпечення ЗС України. 

Програмою передбачено удосконалення системи управління військово-

медичною службою, створення єдиної системи надання медичної допомоги в 

невідкладних та екстремальних ситуаціях з використанням сил і засобів 

медичної евакуації, впровадження мобільних військових госпіталів, 

реформування системи освіти і кадрового забезпечення військово-медичної 

служби і т.п. 
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Основним завданням цього авіатранспортного підрозділу є здійснення 

екстрених лікувально-евакуаційних заходів. Завдяки можливостям 

реанімаційно-операційного літака Ан-26 «Vita», який є також в складі 

авіаційного загону, особовий склад авіаційно-транспортного підрозділу 

санітарної авіації здатний виконувати реанімаційні заходи, інтенсивне 

лікування та хірургічне втручання, як в польоті, так і на землі. 

Сьогодні постає гостра проблема відсутності кадрів для цивільної авіації, не 

кажучи про спеціалізовані кадрів санітарної авіації. Нажаль в даний момент в 

Україні немає жодного вищого або технічно-професійного закладу, в якому б 

готували спеціалістів такої галузі як санітарна авіація. Найбільша проблема 

саме в тому, що створення таких навчальних закладів у найближчий час взагалі 

не планується.  

Україна зараз знаходиться у скрутному становищі у зв’язку з проведенням 

АТО, тому саме зараз, як ніколи, відбувається перевезення хворих з окупованих 

територій. Вже декілька років в Україні працюють центри первинної медичної 

(медико-санітарної) доромоги (ЦПМСД). Центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги є закладом охорони здоров’я, що створюється з метою 

забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.  

У майбутньому планується створити центри санітарної авіації в кожному 

регіональному центрі України. Організувавши належним чином роботу таких 

центрів, можна покрити всю територію нашої країни необхідною кількістю 

польотів санітарної авіації.  

Отже, створення санітарної авіації в Україні покращить медичне 

обслуговування населення, створить нові робочі місця, а також допоможе 

впровадити нову реформу у Міністерстві Охорони здоров’я. 
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ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Повітряний транспорт виступає однією з найважливіших ланок економічної 

системи будь-якої розвинутої країни, безперервна робота якого надає умови 
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становлення і розвитку ринкових відносин між країнами. Ринок повітряних 

перевезень має найшвидші з-поміж усіх видів транспорту, темпи зростання. 

Причиною цього є підвищення мобільності населення, розвитком державного 

та міжнародного туризму, збільшенням ділової активності підприємств. В таких 

умовах стає актуальна проблема оцінки стану та перспектив розвитку 

повітряних перевезень, які стають лідерами на ринку. 

За останні роки спостерігається спад цих перевезень. З огляду на цю 

ситуацію, мають місце наступні проблеми: складна політична ситуація у країні; 

не врахування АР Крим під час аналізу ринка; частина повітряного простору 

України Є нельотною; загострення економічних проблем; було закрито багато 

українських аеропортів, значно зменшили кількість польотів за певними 

маршрутами, а деякі взагалі відмінили. 

Комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній упродовж 2017 

року обслуговували 20 українських аеропортів та аеродромів. За статистичними 

даними кількість відправлених та прибулих повітряних суден склала 159,9 

тисяч, що на 20 відсотків перевищує показник попереднього 2016 року. Пошто-

вантажопотоки збільшились на 21,9 відсотка та становили 52,3 тис. тонн. 

Аеропортом «Бориспіль» завдяки запровадженню „хабової” стратегії 

розвитку, яка передбачає залучення трансферного пасажиропотоку, досягнуто 

зростання кількості обслугованих пасажирів порівняно з 2016 роком на 22,1 

відсотка. 

Високі темпи приросту вантажопотоків зафіксовано в провідних 

аеропортах: «Київ (Жуляни)» (39,2 відсотка), «Львів» (40,3 відсотка), «Харків» 

(37,7 відсотка), «Запоріжжя» (30,5 відсотка),  «Одеса» (18,8 відсотка), а також в 

регіональних аеропортах, зокрема «Кривий Ріг» (в 3,7 раза), «Чернівці» (в 3,5 

раза), «Вінниця» (27,3 відсотка) та «Херсон» (40,7 відсотка). Серед провідних 

аеропортів лише в аеропорту «Дніпропетровськ» мало місце скорочення 

вантажопотоку (на 2,8 відсотка).  

Варто відмітити, що 98 відсотків загальних вантажопотоків та пошто-

вантажопотоків сконцентровані в 7 провідних аеропортах, а саме «Бориспіль», 
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«Київ (Жуляни)», «Одеса», «Львів», «Харків», «Дніпропетровськ» та 

«Запоріжжя». При цьому, доля головного аеропорту країни «Бориспіль» в 

загальному обсязі пасажирських перевезень скоротилась з 67 відсотків у 2016 

році до 64 відсотків у 2017 році та одночасно дещо збільшились частки 

аеропортів «Київ (Жуляни)», «Львів» та «Харків». 

Ринок авіаперевезень великою мірою залежить від стану економічного 

розвитку України, особливо від купівельної спроможності громадян та 

інфляційних процесів, які проходять в країні . Хоча світовий розвиток також 

має вплив на український ринок повітряних послуг. Але ті авіакомпанії, які 

існують в Україні уже довгий час, так і не змогли організувати свою роботу 

ефективно і доцільно. Парк повітряних суден є мізерним: в Україні більшість 

авіаперевізників мають близько двадцяти машин, тоді як у Європі – до 400, а у 

США – понад 700 суден.  

Не останню роль відіграють аеропорти та склади для зберігання вантажу 

який перевозиться. Для України притаманний нерівномірний розвиток наземної 

бази авіації. Аеропорти не можуть обслуговувати багато рейсів, які можуть 

дозволити собі авіаперевізники, у зв’язку з нестачею ресурсів. Існує 

невідповідність їх сервісу міжнародним стандартам. 

Українські авіавантажоперевізники не є тими хто б міг скласти конкуренцію 

на світовому ринку авіаперевезень. Краща організація роботи та вищий рівень 

надання послуг дозволяє іноземним компаніям завоювати прихильність 

українських споживачів, а відтак збільшити свою частку на нашому ринку 

вантажних повітряних перевезень. Перевагами таких перевізників є нижчі ціни, 

сучасні повітряні судна ,які відповідають усім світовим стандартам, професійні 

кадри– чинники, які набувають все більшого значення. З одного боку, 

зарубіжна конкуренція значно зменшує попит на послуги вітчизняних 

авіаперевізників. А з іншого – вона дає стимул українським компаніям 

розвиватися та вдосконалювати свою роботу, особливо у сфері ціноутворення, 

спектру послуг та їх якості. 

Таким чином, утворення та розвиток галузі авіаперевезень України 
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розпочалося ще за часів радянського союзу, але по-новому постати та 

переорієнтуватися на сучасний лад їй довелося лише після здобуття 

незалежності. Хоча протягом останніх років спостерігалися позитивні тенденції 

за більшою частиною показників, з 2014 року відбулося погіршення стану 

повітряних перевезень у силу складної політичної та економічної ситуації, а 

саме: вантажні авіаперевезення, які без того займали незначну частку від 

загальних вантажних перевезень, ще більше скоротилися; попит населення 

зменшився як на пасажирські перевезення, так і на вантажні.  

Внаслідок цього, можна виокремити такі проблеми українського ринку 

повітряних перевезень: значна його монополізація; залежність від рівня 

економічного розвитку та купівельної спроможності населення; застарілий парк 

повітряних суден; диспропорційний розвиток наземної бази; 

неконкурентноспроможність вітчизняних авіаперевізників; відсутність 

інновацій у даній сфері; авіаційна безпека. 
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транспортом. Але це лише один бік медалі, за яким криється безперервна, 

кропітка та дуже відповідальна робота по наземному обслуговуванню 
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Наземне обслуговування в аеропорту - один з  головних видів його 

діяльності, що спрямована на забезпечення безпечного перевезення пасажирів 

повітряним транспортом. Практично всі операції, пов’язані з посадкою та 

висадкою, завантаженням та розвантаженням вантажу, утриманням покриттів в 

належному стані, а також проведенню технічного обслуговування та підготовці 

повітряного судна до польоту здійснюються з використанням авіаційної 

наземної техніки. Вся ця техніка відрізняється складністю конструкції, 

специфікою роботи, технічним обслуговуванням та ремонтом і потребує від 

осіб, пов’язаних з її експлуатацією високих професійних навичок та знань [1]. 

На жаль, більшість аеропортів нашої країни на сьогоднішній час не мають 

достатньої комплектації парку спецмашин. Окремі засоби наземного 

забезпечення взагалі потребують списання та негайної заміни. І  вирішувати ці 

проблеми необхідно негайно. Адже саме від надійності аеродромної техніки  та 
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укомплектованості аеропорту залежить сучасна доставка вантажу та безпека 

пасажирів. 

Звісно, для того, щоб придбати авіаційну техніку нового зразка необхідні 

великі матеріальні внески в інфраструктуру аеропортів. Більшість європейських 

аеродромів замислились над цим питанням ще в середині минулого століття.  

Практично кожен другий агрегат, який відповідає за наземне забезпечення 

польотів у вітчизняних аеропортах, складно назвати такими, які відповідають 

сучасним стандартам [2]. Візьмемо для прикладу пасажирські трапи СПТ, 

харківського виробництва, які не обладнані ні закритими кабінами операторів, 

ні системами надійного вирівнювання положення. Крім того більшість трапів, 

що знаходяться в експлуатації, просідають під вагою пасажирів, а сучасний 

трап повинен автоматично компенсувати зміни  в навантаженні та 

підтримувати постійну висоту підйому [2]. 

Якщо говорити про багажні тягачі, європейські аеропорти вже давно 

відмовились від дизельних машин і замінили їх на спеціалізовані електричні 

або гібридні. У нашій же країні в якості багажних тягачів використовують 

трактори – можна уявити собі, що вдихають люди всередині вантажних 

терміналів, що виконують комплектацію багажу [3].  

Згадуючи про аеродромну техніку старого зразку не можна не відзначити 

надійність тягачів, виготовлених білоруськими компаніями, які ще й досі 

використовують  аеропорти України [2]. 

Дуже часто в аеропортах нашої країни використання сучасної техніки 

неможливе також через незадовільний стан злітно-посадкової смуги. Крім того 

актуальною є проблема зимового утримання аеродромів, оскільки більшість 

аеропортів не оснащені високопродуктивною снігоочисною технікою, а ЗПС.  

як правило, очищають комунальними дорожніми машинами, що негативно 

впливає на якість та швидкість очищення. Ще однією проблемою є 

протильодотвірна обробка повітряного судна, яка виконується дуже дорогими 

високотехнологічними машинами - деайсерами. Дуже часто закордонні 

авіакомпанії вимагають деайсери певних марок, які мають невелику витрату 
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вартісної протильодотвірної рідини [3]. 

Що стосується літнього утримання – проблема також існує. Тому, що 

прибирання гумового накату з ЗПС, який при потраплянні на нього води стає 

схожим на кригу, потребує наявності спеціальної техніка, яка в наших 

аеропортах практично відсутня. Також важливим для літаків нового покоління 

є вакуумне прибирання ЗПС. Через низьке розташування двигунів – у них 

можливе потрапляння бруду зі смуги. На жаль, більшість аеропортів нашої 

країни не здатні придбати такі машини [3]. 

Якщо розглянути європейський досвід, то вся закупівля аеродромної 

техніки там, обов’язково повинна бути передбачена при проектуванні 

аеропорту. У нашому випадку її закупівля починається тільки тоді, коли 

ситуація стає критичною. Дуже часто саме через брак обміну досвідом між 

світовими та вітчизняними аеродромними службами, а також через низьку 

кваліфікацію робітників закуповується неефективна та неякісна техніка по 

необґрунтовано завищеній ціні. 

Не дивлячись на існуючі проблеми в інфраструктурі необхідно зазначити, 

що позитивна тенденція розвитку все ж таки існує. Візьмемо до прикладу 

міжнародний аеропорт «Запоріжжя». Із залученням нової компанії по 

наземному обслуговуванню, яка до речі обслуговує вже аеропорти «Бориспіль» 

та «Жуляни», в запорізькому аеропорту працює більше 15 одиниць спеціальної 

техніки загальною вартістю близько 2 млн., в тому числі автобуси, трапи, 

протильодотвірна техніка, буксирувальні машини та засоби для 

транспортування багажу [4]. 

Аеропорт «Бориспіль», який обслуговує близько 70% пасажирських 

перевезень нашої країни, більш-менш оснащений сучасною аеродромною 

технікою, але незважаючи на це продовжує оновлювати її автопарк. Так, в 

минулому році було придбано нову протипожежну машину, яка відповідає 

сучасним стандартам безпеки і використовується провідними аеропортами 

світу. Крім того, в якості допомоги аеропортом «Бориспіль» було передано 

аеропорту «Вінниця» один причепний  трап та 50 багажних візків, що 
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дозволить йому активніше розвиватися та надавати пасажирам якісніші послуги 

[5]. 

Також у рамках модернізації парку аеродромної техніки в Міжнародному 

аеропорту «Одеса» було введено в експлуатацію амбуліфт, вартістю більше 3 

млн.грн. Амбуліфт забезпечує транспортування маломобільних пасажирів із 

терміналу аеропорту до салону літака та назад. Він призначений для 

транспортування одночасно чотирьох пасажирів та підходить для використання 

всіма типами повітряних суден [6]. В аеропорту «Харків» нещодавно були 

замінені на сучасні перонні автобуси. 

Підсумовуючи усе вище сказане можна виділити такі основні проблеми 

розвитку наземного обслуговування вітчизняних аеропортів: 

 застарілий парк наземної техніки – більшість машин не відповідає 

сучасним стандартам або потребує списання; 

 відсутність інвестицій, яких аеропорти не мають, а фінансування як 

з боку держави, так і з боку органів місцевого самоврядування недостатнє; 

 відсутність кваліфікованого персоналу для обслуговування 

високотехнологічної та складної спецтехніки; 

 незадовільний стан аеродромних покриттів, які унеможливлюють 

використання сучасних спецмашин. 
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На сьогоднішній день нафта та нафтопродукти залишаються основним 

горючим матеріалом для двигунів внутрішнього згоряння. Більшість нафтобаз, 

де вони зберігаються, були побудовані в 70-ті роки минулого століття і 

вимагають капітального ремонту і модернізації.  Під час приймання, зберігання 

та видачі ведеться обов'язковий облік нафти і нафтопродуктів. 

На сьогоднішній день існує багато сучасних засобів та заводів, які 

виготовляють обладнання з обліку нафтопродуктів, але ще залишається 

проблема автоматизації систем обліку, сумісності програмного забезпечення і 

засобів обліку, які використовуються. [1] 

Під час обладнання нафтобази керівнику необхідно обирати між точністю, 

надійністю, високими експлуатаційними властивостями та низькою вартістю 

обладнання. Беручі все це до уваги, до вибору витратомірів та лічильників 

необхідно підходити комплексно і враховувати всі необхідні технічні 

характеристики, можливі проблеми, а також недоліки того чи іншого 

обладнання.  

Проведений нижче аналіз дозволяє виявити плюси та мінуси сучасного 

облікового обладнання в нафтогазовій сфері.  

Виділяють такі лічильники та витратоміри:  

 лічильники з овальними шестернями; 

 гвинтові лічильники; 
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 турбінні лічильники; 

 витратоміри змінного перепаду тиску; 

 витратоміри постійного перепаду тиску; 

 ультразвукові витратоміри.[2] 

До витратомірів та лічильників пред'являються такі вимоги: висока 

точність, надійність, незалежність результатів від вимірювання густини рідини, 

швидкість дії, значний діапазон вимірювання, відсутність впливу тиску та 

температури рідини на результат вимірювання. Найбільш впливовий показник 

надійності - це точність, навіть незначна її зміна може вплинути на економічну 

складову обліку. 

Провівши аналіз ми обрали найбільш доцільні у використанні витратоміри. 

Це ультразвукові та турбінні витратоміри. 

Ультразвукові лічильники використовують для автоматичного регулювання 

витрати більшості нафтопродуктів: бензину, дизельного палива, реактивного 

палива, оливи. Вони мають високу надійність, тому що в них відсутні рухомі 

елементи.  

Принцип роботи витратомірів заснований на зміні швидкості ультразвуку в 

середовищі, що рухається. З двох сторін трубопроводу, в якому рухається 

нафтопродукт, під кутом встановлюють п'єзоелектричні передавачі, що 

перетворюють електричні імпульси в акустичні і навпаки. За отриманими 

сигналами визначають швидкість рідини.  

 

Ультразвукові лічильники працюють безперервно, при цьому можуть 

забезпечувати точність вимірювання об'єму з відносною похибкою до 0,25%. 

Крім цього передбачено внутрішній лічильник загального об'єму рідини, 
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незалежна пам'ять зберігання констант налаштувань.  

Ультразвукові лічильники мають масу переваг: 

 безконтактність вимірів; 

 відсутність рухомих частин в потоці; 

 нечутливість до ударів, вібрацій, температури потоку, тиску; 

 висока корозійна стійкість. 

Іншим видом сучасного і надійного обладнання для обліку нафтопродуктів 

є турбінні лічильники. Їх незаперечною перевагою є те, що незважаючи на 

порівняльну простоту виконання, вони можуть забезпечувати високу ступінь 

точності вимірювання і відповідають класу точності 0,15. Крім того сучасні 

виробники на вимогу замовника можуть забезпечити нижню межу робочої 

температури до мінус 50
0
С і нижче.[3] 

 

Принцип роботи турбінних лічильників полягає в тому, що швидкість 

обертання ротора турбінного перетворювача витрат безконтактно переходить в 

електричний сигнал з частотою, що пропорційна швидкості обертання і 

об'ємній витраті вимірювальної рідини. Зручність у використанні лічильників 

подібного роду є можливість зберігання інформації у власній пам'яті приладу, 

при цьому в конструкцію самого лічильника можуть входити датчики, що 

забезпечують введення інформації та зберігання її на комп'ютері. 

До переваг турбінних лічильників відносяться: 

 збільшення діапазону вимірювання, співвідношення 

мінімальної і максимальної витрати може знаходитись на рівні 1/50;  

 простота конструкції, яка забезпечує надійність їх роботи і 

одночасно гарантує оптимальну довговічність;  

 висока чутливість, тобто практично миттєвий відгук ротора на 

найменшу зміну витрати рідини, що забезпечує високу точність. 
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Визначення найбільш перспективного виду витратоміра є складним 

завданням, так як кожен з них має власні переваги та недоліки. Незважаючи на 

те, що розглянуті лічильники знайшли широке застосування і мають гарні 

властивості, вони не є найбільш прогресивними. З розвитком техніки 

з'являються нові перспективні засоби вимірювань, що вже зарекомендували 

себе як гідна альтернатива існуючим.  

Крім вимог високої точності і надійності, найбільш актуальною зараз є 

проблема постачання програмного забезпечення для автоматизації 

технологічних процесів. Частково ця проблема може бути розв'язана при 

інтеграції всіх компонентів обліку та відпуску нафтопродуктів (насосна 

установка, лічильник, клапан, блок керування) в одну систему прямо під час 

виробництва. 
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Загальне зростання споживання енергії в світі і, в тому числі, зростання 

потреби в різноманітних перевезеннях, а також збільшення кількості 

транспортних засобів ведуть до ще більшого забруднення біосфери. Певний 

внесок в проблему вносить і повітряний транспорт. Частка авіації в викиді 

вуглекислого (парникового) газу, що складає зараз 2%, до 2025 р. збільшиться 

до 3% [1]. Емісія СО2 та інших парникових газів роблять вагомий внесок у 

глобальну зміну клімату.  

У зв’язку з цим провідні країни світу та міжнародні організації ставлять 

вимоги до розроблення та впровадження альтернативних авіаційних екологічно 

безпечних палив та підвищення екологічних вимоги до них. Міжнародна 

асоціація повітряного транспорту (IATA) поставила завдання щодо зниження 

рівня викидів СО2 від авіатранспорту на 50% до 2050 р.[2].  

Резолюція Європарламенту про зменшення наслідків діяльності авіації для 

кліматичних змін (INI/2005/2249) закликає сприяти введенню біопалив [3]. 

Європейська комісія затвердила політику щодо зниження рівня СО2 на 60 % до 

2050 р., а частка низьковуглецевих палив у авіації має досягти 40% до 2050 р. 

Особливу увагу екологічним питанням в авіації приділяє Міжнародна 

організація цивільної авіації (ICAO). На 38-й сесії асамблеї ІСАО, що відбулася 

в листопаді 2013 р., було пропановано створити робочу групу для збирання 

інформації щодо сировини, технології, умов використання та обсягів 

альтернативних палив в авіації [4].   

Сьогодні залежність України від імпорту нафти та нафтопродуктів 

становить близько 80%, збільшення частки біопалив у енергобалансі держави є 

одним з пріоритетних завдань Енергетичної стратегії до 2030 р.  

Як відомо, авіаційний керосин (гас) — це супутній продукт виробництва  

нафти. Технологічно, для того щоб отримати 1 т авіаційного гасу, потрібно 7–8 

т нафти. Очікується, що протягом найближчого часу вартість нафти буде 

залишатися на досить високому рівні.  

Сьогодні існує безліч думок щодо майбутнього розвитку нафтовидобувної 

галузі, проте всі вони сходяться в одному – нафта є невідновлюваним 
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енергоресурсом і в недалекому майбутньому людство постане перед 

проблемою неможливості забезпечити свої енергетичні потреби за рахунок 

нафти. Розвіданих світових запасів нафти і природного газу при сучасному 

рівні видобутку по песимістичних прогнозах вистачить на 120 років, за більш 

оптимістичними прогнозами на 250 років. Запаси виснажуються, а потреба 

росте. 

Для України, яка не має достатніх власних запасів нафти та газу, пошук, 

розширення виробництва та використання альтернативних джерел енергії й 

палив має особливе значення. Найбільш перспективними альтернативними 

видами палива для авіаційних та інших видів транспорту нині є біоетанол, 

біодизельне паливо і стиснений природний газ (СПГ). У найближчій 

перспективі можуть використовуватися зріджений природний газ, синтетичні 

бензини і дизельне паливо, а в майбутньому можна очікувати на широке 

застосування водню і енергетичних установок з паливними елементами.  

Традиційно палива для ПРД одержують прямою перегонкою; 

застосовуються також методи деструктивного перероблення нафти.  

Останнім часом в науковій літературі значна увага приділяється 

виробництву палива для ПРД з нафтових сланців. В Україні ця технологія не 

набула поширення через відсутність природних покладів сировини. Основу 

процесу перероблення сланців становить їх суха перегонка в реторті, де 

відбувається піроліз з утворенням пари сланцевої смоли, яка придатна для 

виробництва дизельного та гасового палив. 

З часів Другої Світової війни відомою є технологія виробництва авіаційного 

палива методом Фішера–Тропша (ФТ-процес) з кам’яного та бурого вугілля, 

важких нафтових фракцій, природного газу та біомаси. Це каталітичний 

процес гідрування монооксиду вуглецю з утворенням суміші рідких 

вуглеводнів. Призначення цього процесу - виробництво синтетичних 

вуглеводнів для використання як синтетичного мастильного матеріалу так і 

синтетичного палива.  

У 1980-х роках група вчених з Бразілії запропонували використовувати 
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біокеросин як альтернативу традиційному нафтовому паливу для ПРД. 

Технологія виробництва біокеросину передбачає процес переестерифікації 

різноманітних рослинних олій або тваринних жирів.  

Різноманіття технологій забезпечує можливість виробництва 

альтернативних палив для ПРД з використанням багатьох видів сировини. 

Найбільш перспективними вчені вважають рослини з високим вмістом олій – 

рижій, ріпак, ятрофа, галофіти; водорості та деякі види промислових і 

побутових відходів, такі, як вироби з деревини, папір, залишки 

деревооброблення, сільськогосподарські відходи, побічні продукти 

тваринництва, деякі промислові відходи, харчові та побутові відходи, 

комунальні стоки та деякі інші. Однією з переваг такого використання відходів 

є можливість забезпечити виробництво біопалив з рослинної сировини 

безвідходним. Крім того, перероблення відходів на альтернативні палива, на 

думку вчених є одним зі шляхів вирішення проблеми утилізації сміття, що 

нагромаджуються на звалищах [5, 6].  

Отже, реальним виходом із ситуації, що склалася в економіці України, є 

використання новітніх енергозберігаючих технологій та перехід на 

альтернативні палива, які відчутно впливатимуть на зменшення викидів в 

атмосферу СО2 і оздоровлення атмосфери. 
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Ключові слова: Утилізація, відходи, вторинна переробка пластику, 

будівництво доріг, альтернатива.  

Вплив синтетичних високомолекулярних сполук, пластику на  навколишнє 

середовище досить неоднозначне, так як більшість матеріалів тривалий час не 

піддаються природній деструкції, що призводить до нагромадження матеріалів 

на звалищах, деякі матеріали містять (або можуть частково виділяти при зміні 

умов використання )домішки токсинів [1]. Неправильне використання та 

утилізація пластику  мають пагубний влив на здоров’я населення. Не є 

виключенням, що такі проблеми, як онкологічні захворювання, репродуктивні 

проблеми людей та тварин є наслідком  впливу пластикових матеріалів. 

Але якщо паралельно цьому висунути заборону на використання пластмас, 

то реальна вартість багатьох продуктів буде значно вища , що також приведе до 
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ряду ускладнень в різних галузях промисловості та господарства, наприклад  

проблема пакування, транспортування та зберігання певних продуктів. 

Ще одним з невирішених питань на даний момент є достатньо слабо 

відпрацьована система утилізації та вторинної переробки пластику на 

сміттєпереробних підприємствах. Але питання здоров’я населення досить 

серйозне, тому розумне використання і утилізація пластику щоразу викликає 

зацікавлення в колах науковців [2]. 

Серед переліку різних методів досить перспективним і економічно 

рентабельним є технологія утилізації пластику для будівництва, тобто 

виготовлення будівельних матеріалів. Наприклад, виготовлення керамічної та 

тротуарної плитки з домішками  пластику (поліетилену,поліпропілену та інших 

), також  для дорожнього будівництва. Неодноразово практичним чином 

доведено, що пластикові відходи, що використано після відповідної обробки в 

якості добавки, впливають на підвищення строку експлуатації автомобільних 

доріг, а також вирішують низки екологічних проблем. 

Технологія будування пластикових доріг заключається  в змішуванні з 

гарячим бітумом  пластмаси, яка розплавляється, утворюючи маслянистий шар 

на агрегаті. Суміш укладають на поверхні дороги. Така технологія може 

використовуватись також для часткового відновлення поверхні доріг. Також 

перспективними є дорожні плити-блоки для доріг, що дає можливість їх 

використовувати при будівництві газо - і нафтопроводів в зонах бездоріжжя, з 

відсутністю постійно діючих доріг з твердим покриттям. Із-за особливості 

матеріалів і будови мобільне  дорожнє покриття легше залізобетонних майже в 

п’ять разів, володіє достатньою плавучістю  і можуть використовуватись при 

будівництві тимчасових доріг на болотистих місцевостях. Також таку дорогу 

можна легко в короткий термін демонтувати і переносити на іншу ділянку, вона 

також вирізнятиметься рядом властивостей, наприклад, в  дощову погоду дане 

покриття швидко просихає, тому більш безпечне для водіїв, значно знижує шум 

вуличних доріг [3]. 

На даний момент необхідна розробка спеціально нормативно-правової бази, 
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що дозволить використовувати перероблений пластик в дорожньому 

будівництві та детальні дослідження в реальних робочих умовах, вирішення 

ряду економічних питань. Розробити ряд заходів по вдосконаленню технології 

переробки пластикових відходів на виробництві, що є досить екологічно 

актуальним та економічно рентабельним [1]. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. www.epravda.com.ua/publications. 

2. www.polymerbranch.com.ua. 

3.  www.eurointegration.com. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙМАННЯ АВТОМОБІЛІВ НА АВТОСЕРВІСІ 

Анотація: У статті розглянуто процес приймання автомобіля на станції 

технічного обслуговування. 
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клієнт, несправність. 

Abstract: The article deals with the process of acceptance of automobile at 

station of service engineering. 

Keywords: automobile, station of service engineering, acceptance, client, 

malfunction. 

Сучасні конкурентні умови на ринку автосервісних послуг змушують 

підприємства змінювати і оновлювати підходи щодо роботи з клієнтами, 

шукати можливі варіанти підвищення ефективності роботи своїх підрозділів. 

Для утримання позицій на ринку і збереження лояльності клієнтів, керівники 

підприємств прагнуть, щоб сервісні системи, що діють на підприємстві, 

забезпечували: 
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- уважне ставлення до клієнта; 

- усунення несправності автомобіля при першому візиті клієнта в сервісний 

центр; 

- зведення до мінімуму претензій щодо неякісного виконання робіт. 

У формуванні якості надаваних послуг на підприємстві значну роль відіграє 

організація основних сервісних процесів, а саме, оформлення необхідних 

документів і первинна діагностика автомобілів. Процес приймання автомобіля є 

одним з основних процесів автосервісу, так як саме в процесі приймання 

відбувається первинна взаємодія замовника і виконавця, дозволяє правильно: 

- зафіксувати побажання клієнта; 

- оцінити технічний стан автомобіля; 

- узгодити на місці необхідний обсяг робіт; 

- запропонувати додаткові послуги. 

Грамотне виконання процесу приймання забезпечує довіру клієнта і 

стабільний потік заявок на обслуговування та ремонт автомобілів. Сучасні 

внутрішні стандарти підприємств автосервісу ставлять перед майстром-

консультантом наступні завдання: 

- вітати клієнта по імені і негайно обслужити його; 

- перевірити з клієнтом попереднє замовлення; 

- у присутності клієнта оглянути автомобіль, одягнути захисні чохли на 

водійське сидіння, кермо і важіль перемикання передач, провести експрес 

діагностику в процесі приймання; 

- якщо клієнт попередньо замовляв калькуляцію - мати її під рукою; 

- отримати підпис клієнта на замовлення, ключі від автомобіля, сервісну 

книжку; 

- забезпечити наявність підмінного автомобіля (або іншого заздалегідь 

обумовленого засобу забезпечення мобільності). 

Здавалося б все досить просто і зрозуміло, є регламент, встановлений 

заводом-виготовлювачем, і вигадувати нічого не потрібно. Разом з тим, є 

організаційні моменти, які заважають активно просувати ідею «Прямого 
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приймання» з використанням діагностичного обладнання, а це, в свою чергу, 

веде за собою зниження довіри клієнта до дилерського центру. Так, для станції 

технічного обслуговування «Гранд» до таких організаційних недоліків можуть 

бути віднесені наступні: 

1. Некоректний запис клієнтів, який заважає належним чином прийняти 

автомобіль, наприклад: запис більше 3-х клієнтів на один і той же час при 

наявності 2-х майстрів-консультантів; 

2. Труднощі з мийкою прийнятих автомобілів в першій половині дня, тобто 

під час основного напливу клієнтів сервісу. 

 Некоректний запис автомобілів сприяє скопиченню машин перед миттям, 

що посилюється тим, що у чергу на мийку надходять машини з інших 

підрозділів (відділ продажів, кузовний цех тощо); 

3. Відсутність спеціального приміщення з відповідним спеціалізованим 

обладнанням для проведення «Прямого приймання»; 

4. Зайнятий стенд для проведення «Прямого приймання», на якому також 

виконуються роботи по перевірці та регулюванню кутів установки коліс. 

Для усунення виявлених недоліків необхідна доробка процесів приймання 

автомобілів, яка дозволить підвищити якість виконуваних робіт та рівень 

задоволеності клієнтів автосервісу. Розробка оптимальних організаційних 

рішень вдосконалення процесів приймання повинен базуватися на 

дослідженнях статистичних характеристик потоку заявок та оптимізації 

досліджуваних процесів, їх матеріально-технічного та кадрового забезпечення. 
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ГРАФЕНОВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Аннотация: статья затрагивает вопросы создания такого материала как 

графен, перспективы использования графеновых аккумуляторов. 
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Abstract: The article touches upon the issues of creating such material as 

graphene, the prospects for using graphene batteries. 

Keywords: graphene, graphene batteries. 

В 2004 году русские ученые Константин Новоселов и Андрей Гейм, 

работающие в Манчестерском университете (Манчестер, Великобритания) 

смогли получить графен на подложке оксида кремния. Новоселов и Гейм 

получили за эти передовые работы в 2010 году Нобелевскую премию. 

Графен чрезвычайно легок, лист площадью 1 квадратный метр весит 0,77 

грамма, он прозрачен, гибок, водонепроницаем, в 200 раз прочнее стали, и при 

всем при этом не представляет угрозы загрязнения для окружающей среды. 

После повреждений материал легко восстанавливается. Сверхвысокая 

электропроводность графена позволяет получить скорость в чипах в 100 раз 

большую, чем у современных кремниевых чипов.    

Тем временем, инженеры из Испании разработали на основе графена 

аккумуляторную батарею нового поколения. Она получилась на 77% дешевле 

литиевых аналогов, в два раза легче по весу, а благодаря уникальным 

электропроводным свойствам графена, может быть полностью заряжена всего 

за 8 минут, и этого заряда хватит на 1000 километров пробега электромобилю. 

http://electrik.info/main/news/641-grafenovaya-elektronika-chudo-21-veka.html
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Рис. 1 Кристаллическая решетка графена. 

Новые батареи уже протестировали две автомобильные компании 

Германии. Электромобиль считается весьма перспективным видом транспорта, 

несмотря на меньшую мощь и скорость, по сравнению с традиционными 

автомобилями на жидком топливе, ведь основные потребности большинства 

людей он удовлетворяет вполне. 

Самые современные серийные электромобили на литиевых аккумуляторах 

требуют для зарядки несколько часов, при этом хватает заряда едва ли на 300 

километров.    

По сравнению с этим, новые графен-полимерные аккумуляторы испанской 

компании Graphenano, разработанные совместно с учеными из Национального 

университета Кордовы, выглядят революционным чудо-источником, 

полностью устраняя недостатки традиционных литий-ионных батарей. 

 

http://electrik.info/main/news/898-litiy-ionnye-akkumumlyatory.html
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Рис. 2 Зарядка электромобиля 

На данный момент Graphenano — ведущий в мире производитель графена в 

промышленных объемах, и уже наработанный инженерами опыт позволяет 

назвать их профессионалами на этом революционном пути. 

В конце 2015 года Graphenano открыли завод площадью более 7000 

квадратных метров по производству графен-полимерных аккумуляторов в 

испанском городе Екла, благодаря объединению усилий с группой химиков из 

Национального университета Кордовы и компанией Grabat Energy. Было 

создано специальное оборудование для обеспечения 20 сборочных линий на 80 

миллионов ячеек. 

Серийный выпуск аккумуляторов с высокой добавочной стоимостью 

запланирован на 2018 год. Эти аккумуляторы не будут производить газ и не 

будут пожароопасными, даже короткое замыкание им не будет страшно. 
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Рис. 3 Графеновый аккумулятор 

Тестовые результаты уже превысили 1000 Ватт-часов на килограмм для 

нового графен-полимера. Не удивительно, что Graphenano заключили договора 

о сотрудничестве со многими лидерами аэрокосмической и автомобильной 

отраслей, а также с компаниями, занимающимися возобновляемыми 

источниками энергии. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДІЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ЗАСОБУ 

Анотація: У роботі розглянуто питання щодо факторів  які впливають на 

керування транспортним засобом. Фактори можуть залежати від статі 

людини, часу доби, стану здоров’я, після прийому різних препаратів та 

алкогольних і наркотичних речовин  . У роботі проведена дослідницька робота 

з перевірки уваги, концентрацій уваги та вплив темпераменту на здатність 

безаварійного керування.  

Ключові слова: водій транспортного засобу, реакція водія, індивідуальні 

особливості, дослідження, вплив  на увагу при керуванні транспортним 

засобом. 

Abstract: The paper deals with the factors influencing the management of a 

vehicle. Factors may depend on the sex of a person, time of day, health, after taking 

different drugs and alcohol and drugs. In this work, research work on attention 

testing, concentration of attention and influence of temperament on the ability of 

trouble-free control is carried out. 

Keywords:  vehicle driver, driver reaction, individual features, exploration, 

influence on attention when driving a vehicle 

У світі сучасного автомобілебудування приділяється велика увага 

швидкісним якостям. При підвищенні цих якостей не забувають про безпеку. 

Але якими б не були заходи безпеки, досвід водія грає велику роль.  

Ця робота розглядає такі особливості, як час реакції водія, яка складається зі 

швидкості реакції, уважності і інші якості. У сучасних умовах 

комфортабельності легкових автомобілів, робота водіїв потрапляє в розряд 

легких. Проте тривала і інтенсивна робота за кермом легкового автомобіля 

призводить до перенапруження нервової системи водія, вимагає постійної 

зібраності і уважності. З основних психофізіологічних якостей водія особливо 

слід виділити уважність і швидкість реакції до дій у відповідь на сприйняту 

інформацію. Від темпераменту залежить також час реакції водія, бо кожен тип 
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обирає свій стиль водіння  Виходячи з отриманих даних готовність різних 

темпераментів людини до водіння в міському середовищі:  холерики на 76 % 

рекомендовані до водіння; сангвініки на 72 %;  флегматики на 64 %;  

меланхоліки на 63 %. Назви основних типів темпераменту (сангвінік, 

флегматик, холерик, меланхолік) збереглися від часів Гіппократа, і ними 

користуються в сучасній психології. Кожному окремому типу темпераменту 

притаманні свої характерні особливості. Сангвінік - людина із сильною, 

зрівноваженою, жвавою нервовою системою. Він має високу швидкість реакції, 

його вчинки обмірковані. Сангвінік легко переключається з однієї справи на 

іншу. У стресовій ситуації діє активно, зберігає самовладання. Флегматик - 

людина із сильною, зрівноваженою, але інертною нервовою системою. 

Внаслідок цього на зовнішні впливи реагує повільно, неговіркий. Холерик - це 

людина, нервова система якої визначається перевагою збудження над 

гальмуванням. Меланхолік - людина з слабкою нервовою системою, яка має 

підвищену чутливість навіть до слабких подразників, а сильний подразник 

може викликати в неї зрив, розгубленість 

При виконанні роботи було проведено тестування студентів та працюючих з 

практичного водіння ДВНЗ «Маріупольського будівельного коледжу» та 

отримані наступні результати з тестування (тести приведено у додатку) При 

перевірці виборчого уваги всі групи показали високі результати. Хоча багато 

виконали завдання в рамках заданого часу, але з визначенням слів проявили 

непотрібні дані. При проходженні тесту на концентрацію уваги паралельно 

перевірялося і виборче увагу. Також проводяться експерименти, метою яких є 

вивчення впливу розмови по мобільному телефону на концентрацію уваги 

водія. Також був проведений експеримент, метою якого було вивчення 

зниження продуктивності уваги людини під дією різних відволікаючих 

чинників. За результатами проведеного дослідження було встановлено, що 

відволікаючими увагу чинниками є: зовнішні перешкоди (дії, що відбуваються 

у безпосередній близькості від людини, але що не вимагають від нього участі і 

реакції), налаштування апаратури, наявність іншої людини поблизу (пасажира), 
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ведення розмови з ним, наявність об'єкту, що рухається поблизу, їжа, питво під 

час руху, розмова по телефону, паління, прослуховування музики в процесі 

руху, спроба схопити предмет, що рухається.  

Проте організм людини - складна біологічна система, і миттєве 

проходження по ній сигналу про небезпеку практично неможливо. Досить 

згадати час на обробку інформації в головному мозку. Зараз при експертизі 

використовується нормативний час реакції водія, рівний 0,8 с. Але реальне 

життя завжди разюче відрізняється від теоретичних викладень: стать, вік, 

досвід, стаж, тренованість, час доби, несприятливі погодні умови, алкоголь, 

мобільний телефон, медичні препарати, стомлення.  

В заключенні можемо зробити висновок, що  психофізичні характеристики 

дуже сильно впливають  на   анти аварійне   управління  транспортом. Для 

людини увага  стає фактом, здатним  утримувати потрібну інформацію у 

короткочасовій та оперативній пам’яті, обов’язкова умова для запам'ятовування  

матеріалу який переводиться  у сховище довготривалої   пам’яті. Для мислення 

увага виступає як обов’язковий фактор  правильного розуміння та рішення 

задач. У системі між людських відношень уваги сприяє кращому 

взаєморозумінню, адаптації  людини до людини. Об уважної людини говорять 

як о приємному співбесіднику. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА 

ПРОГРЕС 

Анотація: У даній статті автор простежує виникнення та ставлення 

метрології на території сучасної України: від Київської Русі до сучасності. 

Представлені основні аспекти впливу на систему вимірювань. Акцентується 

увага на сучасних вимірювальних засобах, котрі пройшли еволюційну ланку та 

застосовуються в автомобілебудуванні. 

Ключові слова: вимірювання, метрологія, система мір і ваг, метрична 

конвенція, штангенциркуль, мікрометр, вимірювальна техніка. 

Abstract: In this article the author traces the emergence and attitude of 

metrology in the territory of modern Ukraine: from Kievan Rus to the present. The 

main aspects of the influence on the measurement system are presented. The attention 

is focused on modern measuring instruments that have undergone an evolutionary 

link and are used in automotive engineering. 

Key words: measurement, metrology, system of weights and measures, metric 

convention, calipers, micrometers, measuring equipment. 

«Наука починається ... з тих пір, як починають вимірювати.» 

Д. І. Менделєєв 

Вимірювання - один з найскладніших і не простих процесів на землі. 

Вимірювання та точність - це невід'ємні частини прогресу. Як були 

побудовані Єгипетські піраміди або Ейфелева Вежа і багато інших споруд? У 

процесі свого розвитку людство зіткнулося з необхідністю мати точні 

вимірювальні інструменти. Складно собі уявити світ без лінійки, рулетки, 

штангенциркуля, мікрометра і величезної кількості інших вимірювальних 
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інструментів. Перші вимірювальні інструменти були примітивними і простими, 

виготовленими з каменю та дерева. Наука, яка вивчає вимірювання, методи та 

засоби забезпечення їх єдності, називають метрологією. 

Але для початку історична довідка. Метрологія веде свою історію з 

античності та навіть згадується в Біблії. Початковий етап становлення 

метрології характеризується використанням кількісно невизначених мір: частин 

людського тіла й умовних одиниць, пов'язаних з фізичними особливостями 

людини. 

У Київській Русі застосовувалися давньоруські міри довжини - п'ядь 

(відстань між кінцями витягнутих великого і вказівного пальців), лікоть 

(відстань від ліктя до кінця середнього пальця), сажень (відстань між великими 

пальцями витягнутих у сторони рук) і версту (750 саженів). Ці величини можна 

розглядати як зародження ще в епоху Київської Русі служби єдності 

вимірювань. 

У період об'єднання Русі в XV в. «Двінська грамота» Івана Грозного про 

нові друковані міри 1550 р., стала історично важливим документом, яка 

впровадила систему мір і ваг - вага: пуд, гривня, фунт і літр; кути: градус і 

румб. Тобто, система мір Київської Русі, що склалася в XI-XII століттях, 

виявилася настільки зручною й універсальною, що незважаючи на зміну 

державності проіснувала понад 500 років, практично не змінюючись до XVII 

століття. 

Далі Петро I завіз з-за кордону вимірювальні прилади для армії та флоту і в 

1725 р. за його ідеєю була створена Російська академія наук. І на кінець, 

революційний уряд Франції в 1799 р. ввів метричну систему мір, яка 

пропонувалась для використання усім державам. Указом "Про систему 

Російських мір і ваг" (1835 р.) були затверджені еталони довжини і маси. У 

травні 1875 р. було підписана Метрична конвенція. Були отримані зразки 

одиниці маси і одиниці довжини, які були доставлені в Депо зразкових мір і ваг. 

У 1892 р. керуючим Депо був призначений Д. І. Менделєєв. Вчений 

стверджував, що "наука починається ... з тих пір, як починають вимірювати; 
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точна наука немислима без міри". І 8 жовтня 1901 р. ним в м. Харків була 

відкрита перша на Україні повірочна палатка для вивірки і таврування 

торгівельних мір і ваг. З цієї події бере початок не тільки історія метрології і 

стандартизації на Україні, але і більш ніж столітня історія ННЦ "Інституту 

метрології". 

14 вересня 1918 Раднарком РРФСР прийняв декрет "Про введення 

міжнародної метричної системи мір і ваг", а СРСР - 21 липня 1925 р., що 

призвело до поштовху створення нових високоточних засобів вимірювання. А в 

1960 р. була прийнята Міжнародна система одиниць (СІ). Тому скажемо, що 

сучасна вимірювальна техніка є результатом тривалого вдосконалення, яке 

пов'язане з розвитком землеробства, торгівлі, астрономії, мореплавання та 

будівництва. Але найбільший вплив на розвиток вимірювальної техніки надали 

виробництво зброї, мануфактури, виробництво парових двигунів тощо. 

Тільки в другій половині XIX століття, в зв'язку з швидким розвитком 

металообробної промисловості і розвитком науки і технологій почався 

прискорений прогрес вимірювальної техніки. Напевно, самий популярний 

вимірювальний інструмент відомий практично кожному - це штангенциркуль. 

Простота і зручність у використанні зробили його дійсно незамінним. 

Винайдений в кінці XVII століття, він був дерев'яний, а в 1831 р. році обзавівся 

ноніусом і з 1850 р. став випускатися в промислових масштабах. 

Сьогоднішні штангенциркулі стали вузькоспеціалізованими для конкретних 

завдань по вимірюванню деталей, вимірювання яких раніше було або 

утруднене або просто неможливо. В даний час популярні такі ШЦ: ШЦЦ - з 

цифровим відліковим пристроєм; ШЦЦД - для вимірювання товщини 

гальмівних дисків автомобілів; ШЦЦП - призначені для вимірювання глибини 

протектора шин. 

Генрі Форд приділяв величезне значення точним вимірювальним приладам 

в процесі свого конвеєрного виробництва. У своїй книзі він писав: «Якщо 

частини не будуть точно підходити, то автомобіль не в змозі буде рухатися. Це 
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змусило нас прагнути у виробництві  абсолютної точності, в деяких випадках 

яка доходить до однієї десятитисячної дюйма.» 

На ряду з штангенциркулем, в машинобудівній промисловості широко 

використовується і мікрометр, перший патент на який був виданий в 1848 р. 

Історія мікрометра сильно відрізняється від еволюції інших типів вимірювачів, 

зважаючи на складність виготовлення інструменту. Популярність мікрометра 

можна порівняти з штангенциркулем, але завдяки тому, що точність мікрометра 

складає 1/500 мм, то він - в 10 раз точніше штангенциркуля і в 100 раз - 

вимірювальної лінійки. В даний час популярні такі мікрометри: МК - 

стандартний гладкий мікрометр; МКЦ - з цифровим відліковим пристроєм; 

МВМ - мікрометр для вимірювання середнього діаметра різьби. 

Хід еволюції вимірювальної техніки показує, що вона є фундаментальною 

передумовою прогресу майже в усіх галузях науки, техніки та економіки. 

І нарешті, найзначніше досягнення останнього часу в галузі технічних 

вимірювань - координатно-вимірювальні машини. Це широко універсальний і 

інтелектуально-автоматичний засіб вимірювання з програмним управлінням, 

що дозволяє визначати розміри довжин і кутів, відхилення форми та відхилення 

взаємного розташування поверхонь практично будь-яких деталей з однієї 

установки. Це має велике значення в сучасному високо автоматизованому і 

безлюдному виробництві, оснащеному верстатами з ЧПК. 

На закінчення слід зазначити, що сучасні вимірювальні засоби для лінійних 

вимірювань, що випускаються та широко застосовуються, повністю 

задовольняють за своїми функціональними можливостями та точністю всі 

потреби сучасного машинобудівного виробництва. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТРАНСПОРТ СЬОГОДЕННЯ 

Сучасні екологічні проблеми виявляються по-різному, але можна виділити 

найбільш важливі аспекти: забруднення практично кожної сфери природи, 

погіршення стану і навіть у ряді випадків деградація навколишнього 

середовища, виснаження природних ресурсів. 

Одним з кроків до рішення екологічній проблемі забруднення повітря, це 

перехід до екологічного виду  транспорту - на електричній тязі. 

Вперше електромобілі з'явилися в Англії і у Франції на початку 80-х років 

XIX століття, тобто раніше автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. 

Вперше електромобілі з'явилися в Англії і у Франції на початку 80-х років XIX 

століття, тобто раніше автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. 

Електродвигун в таких машинах працював  від батареї свинцевих 

акумуляторів, проте для роботи двигуна потужністю в 20 кіловат протягом  

години був потрібний свинцевий акумулятор масою в одну тонну. 

На сьогоднішній день електромобіль, найголовніший, екологічно чистіший 

транспортний засіб. У електромобілі відбувається дуже економічне витрачання 

енергії, на відміну від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Крім 

того, електромобілі дозволяють спростити їх обслуговування, тому що 



970 
 

електромобіль по своїй конструкції, особливо за наявності зараз розвиненої 

електроніки, досить простий транспортний засіб і в управлінні, і в 

обслуговуванні. При експлуатації  електромобілів немає  ні вихлопів, ні 

забруднення навколишнього середовища. 

Конструкція електромобіля припускає набагато менше рухомих деталей в 

порівнянні з ДВС, а значить надійніша. 

Батарея в електромобілях потрібна для живлення електродвигуна. 

Головна перевага - практично безшумний хід, безперервний і одночасно 

м'який, рівномірний розгін і останнє, таке, що часто виноситься на перший 

план, хоча насправді важливіші відчуття від їзди, - економічність. 

При необхідності можна проводити оновлення програмного забезпечення, з 

одного боку, це  дає можливість додавати нові функції і опції, з іншої - 

підтримувати працездатність автомобіля. 

Але при експлуатації такого автомобіля  виникає питання де зарядити ? 

Для цього фірмою  Tesla розроблені  зарядні станції. 

Тягова акумуляторна батарея сьогодні літій-іонна і складається з модулів 

(банок), які послідовно з'єднуються між собою. Як правило, батарея 

підбирається до автомобіля виходячи з потужності електромотора. 

ККД у електромотора набагато вище за двигун внутрішнього згорання, 

особливо бензинового.  Іншими словами, втрати корисної енергії в ДВС можуть 

доходити до 70%, тоді як у електродвигуна втрачається тільки 10%. 

На сьогоднішній день, вже експлуатуються сорокатонний тягач на 

електротязі, рейсові  автобуси, різні типи вантажних автомобілів, і  спец. 

техніка. 

Сьогодні в Україні  налічується більше 4000 різних марок електромобілів,  

навіть відкритий автосалон з їх продажу.  

При цьому Україна веде переговори з Китаєм, Чехією і США про 

виробництво електромобілів  безпосередньо в Україні. 

 

ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ ДИСПЕТЧЕРА НА 

ЗАЛІЗНИЦІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО РОБОТИ 

Анотація: Для продуктивної, якісної і безпечної роботи диспетчера на 

залізниці необхідно правильно організувати його робоче місце. Безпека для 

здоров'я і нервової системи, комфорт - основні правила організації місця 

роботи диспетчера. 

Ключові слова: ергономіка, оптимальне виробниче середовище, безпека, 

комфорт, автоматизоване робоче місце. 

Abstract: For productive, high-quality and safe work of the dispatcher on the 

railroad it is necessary to organize his workplace correctly. Safety for health and 

nervous system, and  comfort  are the basic rules of the organization of the workplace 

of the dispatcher. 

Key words: ergonomics, the optimum production environment, safety, comfort, 

the workplace is automated. 

Ви здивуєтеся, але кількість і якість виконуваної нами роботи 

безпосередньо залежить від того, як організовано наше робоче місце.  

В ході робочої зміни кожному диспетчеру доводиться дуже довгий час 

знаходиться в сидячому положенні, так як йому необхідно вести графік руху 

поїздів, вести переговори з черговими по станціях і черговими по депо, 

локомотивними бригадами. Відбувається велике навантаження на скелет 

людини, особливо на хребет. Так само протягом зміни велике навантаження 

падає на аналізатори людини: очі і органи слуху. В роботі поїзного диспетчера 

багато що залежить від його уваги і зосередженості на виконання своїх 

функцій. Від того, наскільки правильно прийнято рішення, залежить робота 

інших людей, а часом і їх життя. Тому важливі показники мікроклімату в 

приміщенні, де працює диспетчер. 
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З'явилася навіть спеціальна наука - ергономіка. Її завдання полягає в тому, 

щоб зробити робоче місце зручним і безпечним - ергономічним. У такого 

робочого місця є свої характеристики, яких варто дотримуватися, щоб зберегти 

здоров'я і працювати з максимальною віддачою. Як організувати робоче місце, 

яке допоможе бути більш продуктивним? 

Робоче місце диспетчера на залізниці схоже на роботу менеджера у 

офісному приміщенні, але більш відповідальну. Тому і правила облаштування 

робочого місця схожі з «офісними». 

Для облаштування робочого місця необхідно простір.  Якщо ви працюєте за 

комп'ютером, це визначається монітором. Площа робочого місця повинна бути 

не менше 4 м
2
. 

Оптимальна температура для роботи - 23-25 градусів. Перед початком 

робочого дня і протягом його приміщення обов'язково потрібно провітрювати. 

Неяскраве розсіяне світло ідеальне для роботи. Якщо стіл стоїть біля вікна, і 

сонце світить в очі або в монітор комп'ютера, затемніть вікно. Краще 

використовувати не штори, а жалюзі: з їх допомогою простіше відрегулювати 

інтенсивність і напрямок світла. Крім того, жалюзі легше очистити від пилу - 

джерела алергії [1, с.91]. 

Габаритні розміри робочого місця і взаємне розташування наявних на ньому 

органів управління, засобів відображення інформації, крісла та допоміжного 

обладнання повинні відповідати антропометричним, психофізіологічних 

даними людини і характеру виконуваної роботи. Робочий стіл повинен бути 

певної висоти в залежності від вашого зросту. Допускається висота від 68 до 80 

см. Коліна не повинні упиратися в стільницю. Монітор комп'ютера повинен 

розташовуватися приблизно на відстані витягнутої руки від очей - це близько 

50 см. 

Організму, особливо очам, потрібен відпочинок. Протягом робочого дня 

обов'язково влаштовуйте перерви. Корисні будуть і гімнастика для очей, і 

невелика розминка. Відволіктися на щось стороннє й приємне або просто 

посидьте спокійно з закритими очима. Не зловживайте тонізуючими напоями 
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на зразок чаю і кави: кофеїн і теїн, які містяться в них накопичуються в 

організмі, роблячи нас неспокійними і дратівливими. 

Рішення проблем, що мають ергономічний характер, може бути досягнуто 

шляхом реалізації головного триєдиного завдання ергономіки відповідно до 

специфіки залізничного транспорту. При цьому ергономічне забезпечення на 

залізничному транспорті впроваджується у виробництво за такими основними 

напрямками: 

- формування оптимального виробничого середовища, компоновку 

робочих місць з урахуванням вимог ергономіки і технічної естетики і 

ергономічне забезпечення конструкторсько-технологічних рішень при 

створенні виробничого обладнання, нових машин і механізмів; 

- забезпечення автоматизації управління людино-машинними системами на 

робочих місцях з метою активізації людського фактора і підвищення 

продуктивності праці, а також отримання надійної первинної інформації, в тому 

числі за оцінкою результатів діяльності, обліку матеріально-технічних ресурсів 

і т. д.; 

- створення і освоєння принципово нової людино-машинної технології на 

базі комплексного використання сучасних ресурсозберігаючих технологій, 

впроваджуваних на робочих місцях залізничного транспорту. 

Основні правила «продуктивного» робочого місця, а відповідно і роботи, - 

комфорт, безпека, користь для здоров'я і нервової системи.  
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МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ 

ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Анотація: Найважливішим напрямком маркетингу пасажирських 

перевезень є отримання інформації шляхом проведення соціологічних 

досліджень. Оцінка конкурентоспроможності залізничного транспорту на 

ринку пасажирських перевезень дозволяє оцінити ефективність маркетингової 

політики. 

Ключові слова: маркетинг пасажирських перевезень, соціологічне 

дослідження,  рекомендації, маркетингова політика. 

Abstract: The  most important direction of marketing of passenger 

transportations is obtaining information  by carrying out sociological researches. 

Assessment of competitiveness of railway transport  at  the market of passenger 

transportations allows to estimate efficiency of marketing policy. 

Key words: Key words: marketing of passenger transportations, sociological 

research, recommendations, marketing policy.  

Маркетингом пасажирських перевезень називається система управління, 

спрямована на повне і ефективне задоволення транспортних потреб населення. 

Маркетинг пасажирських перевезень на залізничному транспорті включає в 

себе: 

- аналіз стану і динаміки споживчого попиту на ринку транспортних 

послуг; 

- виявлення і вивчення споживчих переваг; 

- оцінку зовнішнього середовища і рівня конкуренції на транспортному 

ринку; 

- визначення ємності ринку транспортних послуг населенню та ринкової 

частки залізничного транспорту; 
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- проведення сегментації ринку, виявлення існуючих і перспективних 

сегментів ринку транспортних послуг населенню; 

- цінову політику; 

- розвиток рекламної діяльності та стимулювання попиту на пасажирські 

перевезення; 

- розробку і просування нових транспортних послуг населенню. 

Результатом маркетингу пасажирських перевезень є створення 

інформаційно-аналітичної бази для прийняття ефективних управлінських 

рішень, що дозволяють забезпечити залучення на залізничний транспорт 

максимального пасажиропотоку за рахунок конкурентоспроможної тарифної 

політики і надання населенню транспортних послуг необхідного обсягу та рівня 

якості. 

Маркетингові дослідження пасажирських перевезень передбачають 

систематичний аналіз ринку транспортних послуг населенню та зовнішнього 

середовища для вирішення тактичних і стратегічних завдань управління 

пасажирським комплексом залізничного транспорту. Принциповою 

особливістю спрямованості маркетингових досліджень пасажирських 

перевезень є той фактор, що попит населення на транспортні послуги майже 

завжди є вторинною потребою, яка служить для задоволення потреб, що мають 

більш первинний характер (робота, навчання, відпочинок, лікування та ін.). У 

зв'язку з цим, при аналізі потенціалу ринку транспортних послуг обов'язковий 

облік зміни первинної потреби в залежності від рівня соціально-економічного 

розвитку регіону та диференціації способу життя  населення, який мешкає на 

цій території. Джерелами інформації маркетингових досліджень пасажирських 

перевезень є дані статистичної звітності (галузевої і позагалузевої) і результати 

соціологічних досліджень (анкетування, опитування населення та ін.). 

Обов'язковим спрямуванням маркетингових досліджень пасажирських 

перевезень є складання характеристики ринку транспортних послуг 

населенню[1, с. 115]. 

Соціологічне дослідження починається з опрацювання проблеми, висування 
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цілей і гіпотез, побудови теоретичної моделі. Після висунення цілей і гіпотез 

вибирається метод соціологічного дослідження. 

Результати соціологічних досліджень узагальнюються, математично 

осереднюються, узагальнені дані представляються у вигляді статистичних 

таблиць, виводяться і пояснюються закономірності. Складається аналітичний 

звіт, що включає в себе статистично оброблені дані і отримані висновки. 

Кінцевий результат дослідження - складання на його підставі прогнозу і 

маркетингових рекомендацій по досліджуваним питанням. 

Посилення конкуренції між видами транспорту на ринку транспортних 

послуг населенню вимагає подальшого підвищення якості обслуговування 

пасажирів на залізницях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ БУКСОВЫХ УЗЛОВ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Аннотация: Рассмотрена аппаратура контроля буксовых узлов различных 

стран, работа которых направлена выявление неисправных (греющихся) 

буксовых узлов, так как их эксплуатация в неисправном состоянии 

представляет угрозу безопасности движения поездов. 

Ключевые слова: буксовый узел, методы контроля, аппаратура 

обнаружения перегретых букс, безопасность движения. 

Abstract: he equipment for control of axle boxes of different countries, whose 

work is aimed at identifying faulty (heating) axle boxes, is considered, since their 

operation in a faulty condition poses a threat to the safety of train traffic. 

Key words: pedigree knot, control methods, apparatus for detecting overheated 

boxes, traffic safety. 

Температура буксового узла является важным критерием, 

характеризующим техническое состояние подшипников. Из-за перегрева букс 

каждый третий вагон рабочего парка ежегодно поступает в текущий 

отцепочный ремонт. В процессе эксплуатации, необходимо выявлять 

неисправные (греющиеся) буксовые узлы, так как их эксплуатация в 

неисправном состоянии представляет угрозу безопасности движения поездов. 

Существующая система обслуживания подвижного состава включает 

периодическое освидетельствование ответственных узлов вагонов, их 

технический осмотр, ремонт на станциях и контроль в пути. При визуальном 

осмотре буксовых узлов на ходу поезда по характерным внешним признакам 

можно обнаружить только явные отказы букс, причём главным образом только 

с подшипниками скольжения. Обнаружить буксу с роликовыми подшипниками 

на ранней стадии нагрева значительно труднее, особенно визуально. 

Одним из путей увеличения безотказности движения является создание 

аппаратных методов контроля. Индивидуальные средства контроля 

располагаются непосредственно в каждом буксовом узле. В качестве датчиков 
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используются различные тепловые индикаторы. Достоинства данного метода 

контроля – простота, непрерывность контроля, независимость от внешних 

условий. В силу значительной стоимости и невысокой эффективности данные 

средства не нашли широкого распространения. Индивидуальными средствами 

контроля в нашей стране и за рубежом оборудуются пассажирские вагоны. 

Групповые средства контроля размещаются в дискретных точках пути и 

последовательно контролируют буксы всех проходящих поездов. В этом случае 

нет необходимости оборудовать весь вагонный парк устройствами контроля, 

что является достоинством метода. Из устройств группового контроля на 

практике наибольшее распространение нашли устройства, основанные на 

преобразовании энергии инфракрасного излучения букс. 

На железных дорогах многих стран мира применяются системы контроля и 

диагностирования элементов подвижных единиц на ходу поезда.  

Аппаратура обнаружения перегретых букс компании General Electric имеет 

ряд оригинальных отличительных признаков, к которым следует отнести 

применение высокоскоростного затвора, открывающего приемник ИК - 

излучения только на время контроля каждой буксы. Датчики временных 

интервалов по сигналам путевой педали формируют команды на открытие 

затвора на время контроля каждой буксы, открытие входной заслонки и 

отключение электропитания на время контроля поезда, включение двигателя 

самописца станционного оборудования. 

Аппаратура обнаружения перегретых букс компании CSEE (Франция) 

построена по принципу аппаратуры телеметрии. Основная особенность этой 

аппаратуры - измерение абсолютного значения температуры задней стенки 

корпуса букс и применение в качестве приемника ИК- излучения активного 

селективного фотодиода, который состоит из пластинки сурьмянистого индия, 

помещенной в поле постоянного магнита (фотогальваномагнитный эффект). 

Подобный приемник не требует источников питания: под действием ИК-

излучения он сам является источником э.д.с.     
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Аппаратура компании HSDE (Англия) построена на принципах аппаратуры 

телесигнализации. Вся первичная телеметрическая информация обрабатывается 

постовым оборудованием, а на регистрирующее оборудование поступает лишь 

информация о цели указании. В аппаратуре реализован метод относительного 

определения температуры корпуса буксы. Датчики прохода колес, 

действующие на электромагнитном принципе, размещаются попарно на 

специальной металлической плите-платформе, которая устанавливается у 

рельса с внутренней стороны пути. Такое размещение датчиков способствует 

более точной фиксации времени контроля одной буксы. 

Устройство обнаружения греющихся букс и заклиненных колес ТК99 

(Австрия) - схема расположения датчиков рассчитана на измерение 

температуры буксовых подшипников большинства используемых типов 

тележек. С внешней стороны пути на разном расстоянии от рельса размещают 

два комплекта инфракрасной оптики, ориентированные под разными углами к 

горизонтали . Каждый комплект оборудован своим датчиком, что позволяет 

избежать возникновения ошибки измерений при нарушениях в измерительной 

электронике. Другие оптические элементы для отклонения инфракрасных 

лучей не предусмотрены.  

На железных дорогах Украины такие задачи в течение последних 

десятилетий решались с использованием устройств ПОНАБ, ДИСК. В 

настоящее время в Украине разработана подсистема АСДК-Б автоматической 

системы диагностического контроля состояния буксовых узлов подвижных 

единиц железнодорожного состава. Дополнительно к выявлению перегретых 

буксовых узлов подсистема может обеспечить выявление заторможенных 

колесных пар, волочащихся за вагоном деталей и предметов, дефектов колес по 

кругу катания, превышение нагрузок на оси подвижной единицы, смещения 

крупногабаритных грузов за пределы габарита подвижного состава. 

Подсистема базовая АСДК-Б представляет собой стационарный комплекс 

телеметрической аппаратуры, размещаемой вдоль железнодорожного полотна, 

и предназначена для обнаружения перегретых буксовых узлов проходящих по 



980 
 

нему поездов, передачи и регистрации на станции информации о количестве и 

расположении таких буксовых узлов в прошедшем поезде. В аппаратуре 

подсистемы базовой АСДК-Б используется микропроцессорная техника, что 

позволяет расширять функциональные возможности аппаратуры путем 

модификации прикладного программного обеспечения и подключения 

дополнительных датчиков, а также использовать аппаратуру АСДК-Б для 

создания распределенных систем сбора и обработки информации, 

интегрирования ее в систему диспетчерской централизации. Автоматическая 

система контроля технического состояния буксовых узлов позволяет 

своевременно выявлять и исключать появляющиеся в процессе эксплуатации 

неисправности подвижных частей состава и предупредить возникновение 

необратимых отказов, способны предотвратить аварии, сократить время 

остановок в пути по техническим причинам и повысить безопасность 

движения. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА  

1. Аппаратура автоматического обнаружения нагретых букс в 

поездах. Лозинский С.Н., Алексеев А.Г., Карпенко П.М., Транспорт», 

1978, 180 с. 

2. Методы контроля буксовых узлов, Перегрев букс и его... 

studwood.ru›2169176…kontrolya_buksovyh_uzlov 

3.С.В. Кошевой, М.С. Кошевой, К.А. Трубчанинова. Автоматическая 

система диагностического контроля температуры буксовых узлов 

подвижных единиц железнодорожного транспорта – АСДК-Б: Учебное 

пособие. - Харьков: УкрГАЖТ, 2005. - 66 с. 

4. Аппаратура обнаружения перегретых букс компании. 

mylektsii.ru›8-110909.html 

 

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Бідник Сніжана 

Козельська Катерина 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15233727329029783502&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1753.FaOWxWWWajXtMFRLLZtSf1d5T46gpG4s-JNsw76Syxi0YLwKzK5wzs47cJ-l94BhbsiceBEfPPoT-ajcju8khF5W65_grE5DDVf3T3ORpJa3jNX0SlQiNoIUy2uSCLJjVXjVA1hrb75dJbwzEyHwVQ.d4df168f1efde56b58a6cbb5678ca76c7219d62f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8G5NugjsS9BAsBeCvIwn5QlQ,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2oVU_-ZEOGEfYof45TgzYPksWS_toK7hF2tceDA85wF9FuUpuAMW1d_Kkw61Zx0-bD1GmcL9SS8FKLs4Iz8fGdmD_0cbN_SjxEs2zOqVuhroY4kwGhh7aiGRDFmJMBScK_tB6M9m4Dfti7MqaWns5OssRbVr-5SdlsKwVPm_6Nmt1SrZgg0x2ZE7rTczF6FNtIW_Gh5wJlAjVD7_R7PRDdNHsNs46aA7m4eoD1_FB91IdvyU1cZeDzb-6G7jL0aazTKHySIxL9DZG4KDTaO4cSF33aMGdLnpu9xFYssQvdGd0d775Tg2IfmvlfsXixlNerrzrvn-LesMyjDuUwAHEs,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0JKclFFR2NNZ2RySmNUSWxtTTkycHZDTU45YjVBbklKbnhBRWpKbWdwdWpyV29hQkMyZGdVN1ctaGRvTF9MY0J6ZmpranBFM2VqaG1yU3BNTU54S2VPTHBKcl9MUk83VWN0S0U2OFZSUUNUWF9rUE8wVGZ1NnFQeEJsV1Z3MFEyRDh6Z1BkbG1GNkY2WWpQaWdRWnA4LA,,&sign=e0cc61f3eae5b7809341b484b5848180&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=uk&cts=1523414569294&mc=3.7678941476196233
https://studwood.ru/
https://studwood.ru/2169176/tehnika/metody_kontrolya_buksovyh_uzlov
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=2w1vbm&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1754.UgFVemF8gLi2_3zJib4Is8JT8rST2BQ3YwPkeqQDmLMovZs1O48Oi_flTx_CNRBcmn0cW1tDZURVKJKeJBaUvfUghFcaoZ5ciwmjg58J7cxjdPbZoFlFLGlhNB-FXwgiDSFMudSoAdLiDK5CB0AD_QPiclBSC4KZ1QIEZ6xzgHfenhSeCTfbyyHy0ruvx2pG.83a8887ee5e3291bb569ce00d6b7716c53c021be&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7fH_cbK-eu2V8J4cbFpzDXW9rYi7SZhqEJIq8fXhATr5ZDzTC0wt8G5NugjsS9BAsBeCvIwn5QlQ,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk2oVU_-ZEOGEfYof45TgzYPksWS_toK7hOBuCnmAolDQd44_2ibVcDysnG8rBxGpxiZxKYq5RxGTG749mT2TbmizCKOyFTEcmskVFG67QShoDe1JrKVNEyY2nRvRSc7ho1uKGTJO9xyPsSk4FrzkgESgEXeVU_-3bbdFnvG_jOyg51ntYwIbhsL79S2YV9Jh9vRG4rNC17c_2x5icFhFA7Nj_4_HKSZZihRB0vafilZHH-muI1nYXx_lvNcn6kfRy6FvyLQTCCePsu2Z5khjw18uOG4w3HZorX1PIUCQCZeuqsSzSh9ULBSDX_70XoeryZDqBT2xrwpbAByeTLReBNfTVo8sqZnE4i27jrAdfqcj&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbzdCQmdIdW1heHVic3JaR2lNV21wSmViTjVQMGktVFFuU3JLNkUzMWZpSHdUOGRnc2JuN052ckZrSERjMmx4aWptUmNmR0tGZzZ1dW9IRzVEU19sa21vUzFnY1Nzd1p3USws&sign=29a29cef6099190b401f376696c5124c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=uk&cts=1523498963404&mc=1


981 
 

(Маріуполь) 

Сніжана Бідник 

ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ ПІШОХОДІВ ТА ПРОБЛЕМИ   

НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПІШОХОДНИХ ПЕРЕХОДІВ 

Анотація: У статті обґрунтована доцільність впровадження 

застосування світлофорів викличної дії та можливості спрощення руху на 

складній ділянці дороги завдяки розробки нового проекту  підземного 

пішохідного переходу.  Пропонується кілька варіантів рішення проблеми щодо 

оптимізації руху пішоходів з урахуванням інтересів водіїв, пішоходів та  

органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: перехрестя, світлофор, пішохідний перехід, дорожньо-

транспортна пригода, дорожня розмітка. 

Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи 

регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки 

приоритету не діють. У разі виключення світлофора або його роботи в режимі 

миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника перехрестя 

вважається нерегульованим і водії повинні керуватись правилами проїзду 

нерегульованих перехресть та установленими на перехресті відповідним 

дорожніми знаками. 

Забезпечення  безпеки пішоходів в сучасних умовах руху є одним із 

найактуальніших завдань. Складність цього завдання, зокрема, обумовлена тим, 

що поведінка пішоходів важче піддається регламентації, чим поведінка водіїв, а 

в розрахунках режимів регулювання важко врахувати психофізіологічні 

чинники зі всіма особливостями, властивими окремим групам пішоходів. 

На практиці умовам пішохідного руху часто не приділяється достатньої 

уваги. Зусилля організаторів руху прямують, головним чином, на забезпечення 

руху транспортних засобів. Таке положення значною мірою пояснюється тим, 

що при аналізі ДТП як основні причини наїздів на пішоходів, як правило, 

виділяють порушення правил з боку пішоходів і водіїв, а вплив, який надають 

недоліки в організації руху, залишається недостатньо врахованим. 
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Аналіз ДТП за участю пішоходів показав, що основними причинами наїздів 

є незадовільна видимість або відсутність дорожніх знаків, відсутність 

світлофорів, «лежачих поліцейських», наземних і підземних переходів. А також 

погана видимість пішоходів в темний час доби, оскільки відсутнє додаткове 

освітлення зони переходу і світлоповертаючи  елементи на одязі пішоходів, а 

також поганий огляд дороги. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. С.А.Ваксман. «Соціально-економічні проблеми прогнозування 

розвитку систем масового пасажирського транспорту в містах» 

2. Транспорт в містах, зручних для життя. В. Вучіка 

3. Концепція транспортного планування та організації руху в 

великих містах. М. Р. Якимів 

4. Транспортне планування: формування ефективних 
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ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

Бойко Вячеслав 

Букіна Марія 

(Маріуполь) 

Вячеслав Бойко 

ЗМІНА МАРШРУТУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖУ В МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 

ПОРТ 

Анотація: При зміні маршруту перевезень вантажів, ми можемо 

заощадити та зменшити час на доставку. Маршрут який я пропоную у два 

рази менше існуючого. 

Ключові слова: порт ,Маріуполь,вантаж,перевезення,маршрут,ділянка, 

прибуток. 

Місто Маріуполь вважається індустріальним центром країни. Воно 

розташоване на березі Азовського моря і має значний для нього порт.        

У місті діють два великі металургійні комбінати, продукція яких складає 
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значну частину експорту України. 

ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» 

Обсяги виробництва: 

«Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»: агломерат — 

13,213 млн тонн (2013 рік); чавун — 5,062 млн тонн (2013 рік);сталь — 

4,269 млн тонн (2013 рік); готовий прокат — 4,606 млн тонн (2013 рік). 

ПРАТ «Металургійний комбінат „Азовсталь“»: чавун — 3,8 млн тон (2013 

рік); сталь — 4,5 млн тон (2013 рік); готовий прокат — 4,2 млн тон (2013 рік). 

Маріупольський морський торговельний порт 

Це найбільш великий і оснащений порт Азовського моря, здатний 

перевантажувати понад 18 млн тонн вантажів на рік. До 2014 року порт входив 

у четвірку провідних портів України, при цьому займав перше місце за 

кількістю перевалки експортної металопродукції. 

Металургійні комбінати використовують кілька видів транспорту 

для доставки вантажів до Маріупольського порту: 

- ММК ім. Ілліча - з / д транспортом у 2017р. близько 98.5% від загального 

обсягу (в 2016р. - 99%), автотранспортом 1.5% (в 2016р. - 1%). 

- МК Азовсталь - з / д транспортом у 2017р. близько 90% від загального 

обсягу (в 2016р. - 97%), автотранспортом  7% (в 2016р. - 2.5%) і водним 

транспортом - 3% (в 2016р. - 0.5%). 

Розглянемо більш докладно способи доставки вантажів металургійним 

комбінатом Азовсталь: 

1. Залізничний транспорт. Станція відправлення Сартана - станція 

призначення «Маріуполь - порт - експорт». 

2. Водний транспорт. Каботажні перевезення невеликими судами з 

ПОРТ - Азовсталь в ПОРТ - Маріуполь. 

3. Автомобільний транспорт 

Основною перевагою автомобільного транспорту є швидкість доставки 

вантажів. Так час шляху вантажу від моменту завантаження в рухомий склад до 

вивантаження його в порту становить: з / д і водним транспортом - від 1,5 до 2 
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діб; автомобільним - близько 3-х годин. 

Другим важливим фактором для споживача (відправника) є вартість 

доставки вантажів. З огляду на те, що вартість перевезення ж / д транспортом у 

2017 році збільшилася на 22,5%. 

На карті зображено існуючий маршрут руху автомобілів з вантажами 

«МК Азовсталь (Східні ворота) - пр. Бойко- вул. Флотська - Маріупольський 

торгівельний порт» (Рис.1). 

 

Рисунок 1- Маршрут: «МК Азовсталь (Східні ворота) - пр. Бойко- 

вул. Флотська - Маріупольський торгівельний порт» 

 Його довжина становить близько 26 км, час шляху машини від точки А до 

точки Б в середньому близько 1,5 годин. 

Я хочу запропонувати такий маршрут: « Центральні прохідні пр. Бойко - 

вул.Торгова - Приморський бульвар -Маріупольський торгівельний порт» 

довжина якого становить вже 13 км (Рис.2). 

 

Рисунок 2 - Маршрут « Центральні прохідні пр. Бойко - вул.Торгова - 

Приморський бульвар -Маріупольський торгівельний порт» 
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Він передбачає вивезення вантажу не через Східні брами, а через 

Центральні прохідні. Його довжина становить вже не 26км, а 13 км, що в два 

рази менше. 

Припустимо що ціна перевезення на маршруті довжиною 26км для 

замовника буде складати приблизно 1000грн (з урахуванням транспортних 

операцій). Таким чином ціна створеного маршруту (13 км) для перевізника 

становитиме 590грн, для замовника - на 100 гривень дорожче - 690грн (в 

порівнянні з 1000грн.). 

Завдяки зменьшенню довжини маршруту, відправнику можна досягти таких 

показників як: зменшення часу на доставку; процес перевезень стане дешевше; 

Перевізник отримує: збільшення кількості їздок за добу; збільшення 

прибутку. Але у цього маршруту є і один мінус. 

Ділянка позначена на карті червоним (Рис.3) (Приморський бульвар), в 

період з червня по серпень має велику завантаженість ( «курортна зона»), тому 

використовувати запропонований маршрут можна в період з вересня по травень 

кожного року, а в період червень-серпень використовувати існуючий маршрут , 

або робити акцент на з / д перевезеннях. 

 

Рисунок 3- Ділянка (Приморський бульвар) 

Щоб поліпшити дорожнє покриття міста на даній ділянці (а згодом й у 

всьому місті) я б запропонував ввести плату за перевезення по мосту (100 грн) 

за кожну машину, кошти від якої будуть йти до Міського бюджету м. 
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Маріуполя.    
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ВИБІР РУХОМОГО СКЛАДУ З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ДИНАМІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ 

Анотація: Для успішної діяльності АТП у сучасних умовах при виборі 

рухомого складу розглядається необхідність оцінки не тільки дорожніх умов 

перевезень але й конструктивних особливостей двигуна й трансмісії. Це 

дозволить вибрати автомобіль, який по своїх тяглово-динамічних якостях 

здатний виконати поставлене завдання з найбільшою ефективністю.  

Ключові слова: вибір рухомого складу, фактори вибору, паливна 

економічність, двигун, трансмісія, ефективність автомобіля.  

Abstract: For the successful operation of the ATP in modern conditions, when 

choosing a rolling stock, the need to evaluate not only the road conditions of transits 

but also the design features of the engine and transmission is considered. This will 
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allow choosing a car that, by its traction-dynamic qualities, is able to accomplish the 

task in the most effective manner. 

Key words: selection of rolling stock, factors of choice, fuel efficiency, engine, 

transmission, vehicle efficiency. 

У сучасних економічних умовах правильний вибір моделі 

автотранспортного засобу для виконання перевезень із метою забезпечення 

конкурентоспроможності стоїть перед кожним автотранспортним 

підприємством. 

У своїй практичній діяльності у перевізника виникає необхідність при 

виборі рухливого состава для конкретних умов перевезень ураховувати певну 

кількість факторів, головними з яких можуть бути дорожні умови, розмір партії 

вантажу, середня технічна швидкість і паливно-економічна складова 

перевезень. Слід зазначити, що перші два фактори є фактично не керованими, 

через обставини, які не залежать від перевізника.  

На середню швидкість руху суттєво впливають тягово-швидкісні 

властивості, які формують гранично можливі максимальні швидкості руху 

транспортного засобу. Максимальна швидкість транспортного засобу 

обмежується або його конструктивними параметрами та правилами дорожнього 

руху або особливостями вантажу. Цей фактор можна вважати частково 

керованим, але він є гарантією своєчасної доставки вантажів або пасажирів.  

Останній фактор не виявляє безпосередньо впливу на середню швидкість 

руху, однак, обов'язково враховується при оцінці ефективності автомобіля, 

оскільки служить вимірником витраченої на транспортування вантажу або 

пасажирів енергії. 

Якщо врахувати, що витрати на паливо становлять 30-40% загальної 

собівартості перевезень, то виникає необхідність керування цими витратами. 

Це дозволить перевізникові успішно конкурувати на ринку транспортних 

послуг. 

Таким чином, в умовах конкуренції, перевізник повинен вибрати такий 

рухомий склад, який би забезпечив усі договірні умови перевезення для 
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замовника, а для себе – мінімальні витрати при виконанні умов договору. 

Для цього необхідно оцінити наявний рухомий склад не тільки з погляду 

провізних спроможностей і продуктивності, а також з урахуванням 

можливостей руху в конкретних дорожніх умовах при мінімальній витраті 

палива. У цьому випадку розгляду і оцінці крім загальноприйнятих факторів 

перевізного процесу підлягають також можливості двигуна та трансмісії. 

Максимальна потужність двигуна відноситься до безумовного числа 

параметрів, що підлягають оцінці при порівнянні рухомого складу, який буде 

брати участь у перевезеннях. Для кожних конкретних умов існує оптимальне 

значення максимальної потужності двигуна, при якій забезпечується необхідні 

тягово-швидкісні властивості і найбільша економічність перевезень. Для 

визначення цього значення використовується рівняння потужнісного балансу та 

витрат палива [1]. 

Ця обставина обумовлена тим, що в сучасному автомобілебудуванні 

прагнуть підвищити потужність двигуна не за рахунок збільшення номінальної 

частоти обертання колінчатого валу, а шляхом обмеження цієї частоти та по 

можливості збільшення крутного моменту (особливо дизелів). Одержувана при 

цьому більш полога характеристика потужності і більш крута характеристика 

крутного моменту зі зміщенням уліво її максимума дозволяють значно 

підвищити пристосовність двигуна, знизити питомні витрати палива та втрати 

потужності на тертя. 

Важливою умовою ефективної реалізації потужності двигуна в різних 

умовах експлуатації є раціональний підбор параметрів трансмісії: передаточних 

числа головної передачі, числа і діапазону передаточних чисел коробки 

передач, а також закономірності побудови ряду передаточних чисел. Чим 

менше крок передаточних чисел, тим легше забезпечити роботу двигуна в 

економічній області [4]. 

З іншого боку, можливість збільшення середніх швидкостей руху в певних 

умовах експлуатації залежить від того, наскільки реалізується потужність 

двигуна, тобто від вибору передаточних чисел трансмісії, числа ступенів 
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коробки передач, характеру протікання кривих зовнішньої та часткових 

характеристик двигуна та ін.  

Перехід від забезпечення максимальної середньої швидкості до 

забезпечення максимальної економічності може бути здійснений за рахунок 

підбору передаточного числа головної передачі. 

Таким чином перед перевізником виникає завдання оцінити 

тягово-динамічні можливості свого парку та віднести їх до можливих дорожніх 

умов майбутніх перевезень і вже на основі результатів оцінки приймати 

необхідні рішення. 

Для порівняльної оцінки автомобілів можна використовувати різні власні 

показники. Наприклад, у світовому автомобілебудуванні для оцінки паливної 

економічності та тягово-динамічних характеристик вантажних автомобілів 

застосовується коефіцієнт ефективності Кэф обумовлений як відношення 

середньотехнічної швидкості vт на витрату палива Q на 100 км шляху [3]. 

Для порівняння паливної економічності різних автомобілів можна також 

застосувати питомий показник – відношення середньої витрати палива до 

виконаної корисної роботи з перевезення вантажів або пасажирів [4]. 

Реалізувати поставлене завдання та мати можливість оперативно оцінити 

можливості рухомого складу для даних умов перевезень можна з 

використанням копьютерных технологій або спеціальних таблиць [1]. 

У завершенні можна відзначити, що такий підхід до вибору рухомого 

складу буде найбільш прийнятний при його эксплуації на постійних 

маршрутах, а блочно-модульна конструкція рухомого складу допоможе 

вирішити проблеми з підбором необхідних для нього тягово-динамічних 

характеристик. 
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Анотація: Транспортна мережа Маріуполя знаходиться в стані 

абсолютного безладу. Реформи які приймаються на даний момент не 

приносять ніякого результату, тому що не є комплексними і вирішують лише 

поверхневі проблеми. Запропонована нами реформа не досконала і не 

розглянута детально. Однак на нашу думку вона має право на існування за 

умови, якщо її розробкою займуться кваліфіковані досвідчені фахівці, а 

точніше групи фахівців, так як питання дуже велике. 
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графік руху, перевезення. 

Темою нашого дослідження стала болісна для Маріуполя тема - транспорт, 

так як люди скаржаться на якість перевезення, великі ціни на проїзд і стан стан 

громадського транспорту. 

В цьому році в Маріуполі був частково оновлений парк муніципальних 
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автобусів. Нещодавно на свої маршрути вийшло 10 трамваїв, які раніше вже 

використовувалися в Празі. У минулому році також було придбано кілька 

нових тролейбусів. Всі ці дії були прийняті для того, щоб зменшити 

завантаження транспортної системи і якісно оновити старі тролейбуси, трамваї 

і автобуси. 

Втім, проблема нікуди не зникла, тепер конкуренція між приватними 

перевізниками і муніципальним транспортом тільки зросла. Деякі водії, що 

працюють на приватного підприємця, дозволяють собі порушувати правила 

дорожнього руху, а деякі взагалі дозволяє собі відверте хамство, власне це і 

визначає актуальність цієї теми. 

Позитивно можна відгукнутися про комунальний транспорт, порівнюючи з 

численними недоліками автобусів приватних перевізників. Основним 

недоліком комунального транспорту відзначаємо його малу кількість і, як 

наслідок, велику завантаженість. 

Пенсіонери вважають за краще комунальний транспорт приватному, так як 

вони, можуть спокійно проїхати в ньому безкоштовно і з комфортом. У 

приватних автобусах, незважаючи на пільги, вимагають платити. Єдине, що 

зручніше добиратися на приватних, так як їх більше, але і тих зараз не вистачає 

- автобуси забиті. 

Маршрутні таксі не зупиняються, коли бачать пенсіонерів на зупинках, у 

вечірній час дуже складно виїхати, далеко не поодинокі випадки коли стоїш на 

зупинці досить тривалий час, а маршруток немає, а якщо приїжджає, то в неї 

неможливо увійти-вона повністю забита людьми. 

Після підвищення вартості проїзду стан транспорту на краще не змінилося - 

двері зламані, поручні ламаються через те, що дуже багато людей набивається в 

маршрутку, культура обслуговування кондукторів залишає бажати кращого і на 

жаль цей список претензій далеко не повний. 

Крім того, не можна не відзначити дефіцит транспорту на околицях міста. 

Перелік проблем маріупольського громадського транспорту: 

- нестача рухомого складу, як наслідок велика завантаженість 
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- неузгодженість маршрутів 

- висока вартість проїзду 

- стан рухомого складу не відповідає вимогам 

- непрофесіоналізм персоналу 

У Маріуполі залишаються невирішеними всі ті ж проблеми громадського 

транспорту: складно доїхати до місця призначення швидко і комфортно, 

автобуси і тролейбуси в годину пік переповнені, а рух транспорту не відповідає 

графіку. В результаті складається ситуація, коли комунальний транспорт 

переходить в категорію "соціального" засобу пересування пенсіонерів, замість 

того, щоб сприйматися як престижний, комфортний і безпечний. 

У міській транспортній сфері відбувається колапс, а влада робить лише 

косметичні заходи (ремонт старого рухомого складу) замість того, щоб 

вирішувати проблему комплексно. 

І проблема дійсно в комплексності рішення. 

Реформи пропоновані нами. 

Перше, з чого потрібно почати - це вирішити проблему з приватними 

перевізниками. Так як ми живемо в умовах ринкової економіки, а також з 

огляду на законодавство України, позбавити їх права займатися 

підприємницькою діяльністю ніхто не має права. Тому ми пропонуємо силами 

міської влади винести наказ про підпорядкування приватників 

Маріупольському трамвайно-тролейбусному управлінню, якому надати 

необхідні повноваження, що дозволяють управляти всім міським громадським 

транспортом Маріуполя і перейменувати, наприклад, як «Єдине управління 

міським громадським транспортом Маріуполя», далі ЕУМГТМ. 

ЕУМГТМ буде виконувати функцію головного управлінського органу, який 

матиме власний транспорт, який на даний момент знаходиться в управлінні 

МТТУ, а так само підпорядковувати приватних перевізників. 

Дуже важливо, що ЕУМГТМ має прорахувати чітку концепцію 

забезпечення громадським транспортом, провести розрахунки, скільки потрібно 

тролейбусів, трамваїв, автобусів на кожен конкретний маршрут. Позбутися від 
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дублюючих маршрутів. Одним словом навести порядок у транспортній системі 

Маріуполя, який на даний момент повністю відсутня, через роздробленість 

мережі. 

Приватні перевізники будуть користуватися майже абсолютною 

монополією на міські пасажирські перевезення, а умови надання транспортної 

послуги будуть знаходиться під контролем ЕУМГТМ, а самі приватники будуть 

отримувати субсидії на покриття частини їх витрат. 

Підпорядкування має являти собою укладання договорів, в яких будуть 

прописані чіткі умови, на яких перевізники матимуть право надавати 

транспортну послугу населенню. 

Припустимо, що зараз приймають цей законопроект і підпорядковують 

приватників ЕУМГТМ. Виникає бунт. Приватники мають невелику кількість 

маршрутних таксі, продають свій рухомий склад, порахувавши, що їх бізнес 

перестане бути прибутковим, відповідно великі - викупати ці транспортні 

засоби і від безвиході, бажаючи продовжувати свій бізнес, укладуть договори з 

єдиним управлінням. 

 У договорі прописуються вимоги до перевізників, згідно з якими, перше, 

що вони повинні виконати - це замінити рухомий склад. 

Тепер стає питання про засоби, а точніше де  взяти кошти на заміну 

рухомого складу, так як це не мала сума, враховуючи що в Маріуполі на 

сьогоднішній день на всіх гір маршрутах функціонує понад 600 одиниць 

техніки (трамваї, тролейбуси, автобуси таксі ). У цьому випадку буде 

застосовуватися вище згадана субсидія. Бюджет субсидії, як і решті бюджет 

ЕУМГТМ, повинні наповнити кошти, які в міськраді Маріуполя іменуються як 

«кошти на програми економічного і соціального розвитку Маріуполя». 

Відповідно до джерела на 2017 рік сюди було виділено 129,7 млн. грн. з 

власних доходів міста. Ми розуміємо, що повністю задовольнити потребу 

ЕУМГТМ цією сумою неможливо, враховуючи що гір влада не може виділити 

цю суму в повному обсязі тільки на розвиток гір транспорту, на цей випадок 

варто розглянути чисельні грандові програми, які пропонують Маріуполю 
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кошти для розвитку різних сфер, в тому числі інфраструктури міста, одним з 

таких є Фонд Глобальних Інновацій, які виділяють від 50 000 $ до 15 млн. $ на 

транспорт та інфраструктуру для будь-яких видів організацій. 
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Транспорт - один з найважливіших елементів матеріально-технічної бази 

суспільного виробництва і необхідна умова функціонування сучасного 

індустріального суспільства, так як з його допомогою здійснюється 

переміщення вантажів і пасажирів. 

Але всі транспортні засоби з автономними первинними двигунами в тій чи 

іншій мірі забруднюють атмосферу хімічними сполуками, що містяться у 

відпрацьованих газах. В середньому внесок окремих видів транспортних 

засобів в забруднення атмосфери наступний: автомобільний - 85%,інші види 

транспорту - 15%. 

Сучасний автомобіль - приклад ніекологічного транспортного засобу, тому 

проблеми та шляхи підвищення екологічності транспорту різних видів 

найбільш доцільно розглянути на прикладі автомобільного транспорту. 
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Автомобільний транспорт, з одного боку, споживає з атмосфери кисень, а з 

іншого - викидає в неї відпрацьовані гази, картерні гази і вуглеводні через 

випаровування їх з паливних баків і негерметичність систем подачі палива. 

Основним токсичним компонентом відпрацьованих газів, що виділяються 

при роботі бензинових двигунів, є окис вуглецю. Він утворюється при 

неповному окисленні вуглецю палива через нестачу кисню у всьому обсязі 

циліндра двигуна або в окремих його частинах. У дизельних двигунів основним 

джерелом токсичних речовин є відпрацьовані гази. Картерні гази дизеля 

містять значно меншу кількість вуглеводнів в порівнянні з бензиновим 

двигуном в зв'язку з тим, що в дизелі стискається чисте повітря, а гази, що 

прорвалися в процесі розширення містять невелику кількість вуглеводневих 

сполук, що є джерелом забруднень атмосфери. 

У природному газу сірки, як правило, немає, а тому у вихлопах газового 

двигуна немає ні сірчастого газу, ні сполук свинцю. 

І газові, і бензинові автомобілі викидають в атмосферу однакову кількість 

вуглеводнів. Для здоров'я людини небезпечні не самі вуглеводні, а продукти їх 

окислення.  

Для більшості автовласників в період не стабільної економічної ситуації 

XXI століття питання переведення свого транспортного засобу з бензину на газ 

стає все більш актуальним і популярним. 

Щоб поліпшити нашу екологію, пропонуємо власникам автомобілів 

встановити на машини газобалонне обладнання. 

Установка газу несе в собі ряд вигідних переваг перед бензином: 

Практичний ефект - допомагає зберегти деталі Вашого автомобіля, за 

рахунок чого підвищується його безвідмовність. 

 при використанні газу і бензину в якості палива, суттєвої 

різниці при водінні автомобіля Ви не відчуєте. При цьому ціна ГБО 

окупається економією витрат на бензин. Встановивши газову систему 

для Вашого автомобіля, Ви захистите себе від зворотних ударів і 

передчасних поломок. Газ легко змішується з повітрям при цьому 
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рівномірно наповнює циліндри однорідною сумішшю. Газова суміш 

згорає повністю, не залишаючи нагару на поршнях, клапанах і свічках 

запалювання. 

 у газу вище октанове число, згорає він більш м'яко, що 

призводить до меншого навантаження на поршні двигуна і зменшує 

ймовірність його пошкодження; 

 збільшення міжремонтного періоду роботи двигуна в 1,5 рази 

та інше. 

Екологічний ефект - турбота про стан навколишнього середовища. 

 газове паливо, на відміну від бензину та дизелю, при згоранні 

перетворюється на водяну пару і вуглекислий газ. Саме тому їзда на 

газовому паливі - це не тільки економія, але і турбота про своє майбутнє 

і майбутнє своїх нащадків, як би пишномовно це не звучало. 

Саме тому в розвинених країнах, з'являється все більше державних програм 

зі стимулювання переведення автомобілів на альтернативні, більш екологічні 

види палива. 

Економічний ефект - незаперечна можливість заощадження коштів. 

 при установці ГБО на автомобіль Ви економите досить 

солідну суму грошей. При установці ГБО Ви отримуєте можливість 

доступу до більш вигідному палива - зрідженого газу, який суттєво 

відрізняється за вартістю. У порівнянні з бензином з газом Ви 

економите 40%. Всього раз витратившись на установку обладнання, 

надалі Ви будете лише підраховувати, скільки Вам вдалося заощадити. 

Сучасний вигляд газобалонного обладнання здійснює подачу палива 

безпосередньо в циліндри. Роль розподільних механізмів виконують форсунки, 

які регулюються мікропроцесором. Електроніка дотримується точні дозування 

палива, тому стабільний тиск на виході гарантує мінімальну витрату газу, 

динамічний розгін і роботу двигуна без провалів. 

Особливості використання ГБО: 

 запуск мотора передбачено проводити на бензині. Запуск від газу є 
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позаштатним режимом і допускається лише при несправності бензинової 

системи. Однак він створює велике навантаження на діафрагму редуктора і 

значно скорочує його термін служби. 

 при стійкому прогріванні двигуна до 20-30 градусів відбувається його 

автоматичне перемикання на газове живлення. При падінні тиску газу до 

порогового значення двигун автоматично перемикається назад на харчування 

від бензину. При цьому виробляється спеціальний звуковий сигнал, що 

попереджає водія про відсутність газу. 

 експлуатація ГБО на нових автомобілях рекомендується тільки після 3 

000 км пробігу. 

Також рекомендується виконувати щомісяця: 

 очищення або заміну фільтру. Для цього потрібно від'єднати 

від фільтра вхідні трубку і демонтувати фільтр. Очистити або замінити 

фільтруючий елемент. Усередині нього знаходиться маленький магніт, 

який слід встановити на місце після очищення фільтра. 

І щотижня: 

 зовнішній огляд герметичності системи, відсутність витоку 

газу. Витік можна виявити за характерним запахом пахучого одоранту і 

за допомогою мильного розчину. Витік може відбуватися через тріщини 

в трубках, зношені ущільнювачі або нещільні стягнуті хомутне 

з'єднання трубок; 

 видалення накопичився конденсату в редукторі через 

спеціальну нижню пробку. Несвоєчасне злив конденсату може привести 

до його коксування і забивання зливного отвору, що в подальшому при 

накопиченні конденсату призводить до порушення нормальної роботи 

редуктора-випарника. 

Отже, суперечки про те, що краще для двигуна - бензин, метан або пропан 

тривають з того моменту, коли почали використовувати газомоторне паливо. 

Існує точка зору, що газ погано впливає на стан двигуна, але більш ніж 60-річна 

практика використання ГБО показала що: 
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 газ не змиває, подібно бензину, масло з циліндрів - циліндри зношуються 

менше і термін служби збільшується. 

 газ не виділяє при згорянні сажі (на відміну від неякісного бензину) на 

свічках. Відповідно термін служби свічок і котушки запалювання збільшується. 

 температура горіння газу (особливо метану) дійсно вище бензину, але це 

не є великою проблемою. 

Підводячи підсумки можна сказати, що перехід на газобалонне обладнання 

доцільніше використовувати в містах для економії або зменшення витрат для 

водія і поліпшення екологічної ситуації в нашому місті. Рівень безпеки 

використання газу в якості палива - дуже високий. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Ліханов В.А., Деветьяров Р.Р., Застосування та експлуатація 

газобалонного обладнання: навчальний посібник .. - Кіров: Вятская 

ГСХА, 2006. 

2. Родичев В.А., Ківа А.А., Пристрій і технічне обслуговування 

легкових автомобілів, 2004. 

3. Золотницький В.Т., Автомобільні газові паливні системи, 2007, 

128 с. 

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

Ганна Миронюк 

Марія Букіна 

(Маріуполь)  

Ганна Миронюк 

ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ДОРІГ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В М.МАРІУПОЛЬ 
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матеріалів, яка зробить процес будівництва доріг простіше і швидше. 
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За якістю автомобільних дорожніх покриттів і станом дорожньої мережі в 

цілому, наша країна, на жаль, займає далеко не перші позиції в загальному 

рейтингу країн світу. Можна сказати, що це є відмінною особливістю не тільки 

українських доріг, але і всього дорожнього фонду на пострадянському просторі. 

Навіть при самому якісному асфальтування, як правило, вже через 2-3 роки 

після введення в експлуатацію,асфальтобетонне покриття вимагає проведення  

ремонту на окремих ділянках (усунення колійності, ліквідації вибоїн, 

закладення тріщин і інших дефектів в дорожньому покритті). Далі, 

обов'язковим стає щорічний ремонт такої дороги, т. к. вибоїни, тріщини, 

відколи й інші дефекти з'являються все частіше. Причина тут не тільки в якості 

асфальтованого покриття, а й у відсутності належного обслуговування 

дороги:своєчасної проливки тріщин, ліквідації дрібних вибоїн, екстреного 

ремонту і асфальтування небезпечних ділянок. 

На даний момент, існують серйозні відмінності в технологіях будівництва 

автомобільних доріг в Україні і в західних країнах. Це відноситься як до 

підготовки дорожніх підстав, так і до укладання верхніх шарів покриття.Істотну 

роль в будівництві нової дороги грає рельєф місцевості, кліматичні особливості 

регіону,прогнозована транспортне навантаження, бюджет будівництва та інші 

фактори. Беручи до уваги всі ці моменти, можна говорити про унікальність 

кожного дорожньо-будівельного проекту.  

Цементобетонне покриття дорожче асфальтобетонного в середньому на 70-

85%. Так, якщо станом на 2014 рік ціни на асфальтування по Києву та 

Київській області варіювалися від 100 до 200 грн за 1 м², то вартість створення 

бетонного дорожнього покриття становила 350-400 грн. З іншого боку, за 

відносну дешевизну асфальтованих покриттів, доводиться платити 

необхідністю постійного контролю стану дорожнього полотна і проведення 

його ремонту вже через 3-4 роки після введення дороги в експлуатацію. Таким 

чином, одним з головних аргументів при асфальтування доріг є економія 
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коштів в короткостроковому періоді. Перші 10-12 років цементобетонне 

покриття не вимагає практично ніякого обслуговування. За фактом 

виходить,що через 8 років експлуатації загальні витрати на утримання 

цементобетонного і асфальтованого дорожнього покриття зрівнюються (за 

рахунок постійних витрат на проведення ремонту асфальтованої дороги). В 

Надалі, з кожним роком цементобетонна дорога стає навіть дешевше 

асфальтобетонної, особливо якщо враховувати той факт, що бетонна дорога 

може прослужити до 50 років. На території України і країн СНД будували і 

будують головним чином асфальтові дороги, на Заході -бетонні. У США таких 

доріг - 60%, в Німеччині - 38%, в Австрії - 46%, в інших західних країнах 

також. 

Крім високої міцності, довговічності і зносостійкості, застосування 

цементобетона дає досить велику економію коштів порівняно з 

асфальтуванням. Термін служби цементобетонного дорожнього покриття в 

кілька разів більше в порівнянні з покриттям з асфальтобетону, а це в свою 

чергу дозволяє скоротити витрати на утримання і ремонт дороги до мінімуму. З 

кожним роком, традиційного асфальтування доріг відводиться все менша роль, 

а кількість автомобільних доріг з цементобетонним покриттям безперервно 

зростає і вони стають основним видом магістральних доріг, т. к. бетонні дороги 

не тільки не гірше асфальтобетонних, але і мають ряд незаперечних переваг: 

експлуатаційних, екологічних та економічних. 

Під терміном «асфальт» сьогодні розуміється суміш, скомпонована в 

певних, точних пропорціях з безлічі різноманітних інгредієнтів мінерального 

походження: це, як правило, гравій або щебінь, бітум, мінеральні порошки і 

просіяний пісок. Від пропорції змісту в суміші інгредієнтів безпосередньо 

залежать технічні властивості асфальту. Багато в чому технічні характеристики 

асфальтового покриття залежать від обраної технології виробництва суміші. 

• асфальтове покриття готове до застосування практично відразу ж після 

укладки і утрамбовочних робіт, чого не можна сказати про цементобетонні, 

який скуповує максимальну міцність і стійкість майже через місяць; 
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• на асфальтовому покритті набагато довше, ніж на інших покриттях, 

тримається дорожня розмітка; 

• асфальтове покриття відмінно піддається ремонту, швидкість ремонту 

асфальту набагато вище, ніж інших покриттів; 

• асфальт легко миється. 

Чому пластикові дороги краще асфальтових 

Розробники компанії VolkerWessels представили концепт дорожнього 

покриття PlasticRoad, в основі якого перероблений пластик. За словами авторів 

проекту, такого роду дороги стануть прекрасною альтернативою вже існуючим 

дорожнім покриттям. 

PlasticRoad - це легка конструкція, що складається на 100% з перероблених 

матеріалів, яка зробить процес будівництва доріг простіше і швидше. Як 

заявляють в VolkerWessels, PlasticRoad практично не потребує обслуговування. 

Справа в тому, що пластик, який використовується для будівництва таких доріг, 

здатний витримати температуру від -40 до 80⁰С, до того ж він не руйнується під 

впливом погодних умов і може прослужити в три рази довше, ніж звичайне 

асфальтове покриття. 

Творці концепту PlasticRoad відзначають, що подібні дороги не тільки 

значно поліпшать життя водіїв, але й допоможуть зменшити кількість сміття, 

яке викидається в море, оскільки саме з цієї вторсировини планується 

виготовлення пластика для нових дорожніх конструкцій. Вони також додають, 

що всередині порожніх дорожніх блоків можна буде розміщувати, наприклад, 

труби і електричні кабелі. Тому пластикові дороги найболее вигідні для нашого 

міста так як їх можна зробити з переробленого матеріалу. 

Таким чином, якщо застосувати цей вид дорожнього покриття в місті, то 

потік транспортного засобу значно збільшиться. Тим самим наші дороги будуть 

розглядати для того що б застосовувати їх при складання маршруту для 

перевезення вантажу або пасажирів. 

Підвівши підсумки можна сказати, якщо в місті кординально поміняти 

дорожнє покриття, то попит на місто значноз більшиться. Такім чином місто 
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почне заробляти на перевезеннях і через малу кількість часу всі витрати, які 

були при поліпшення дорожнього покриття окупляться. 
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Вихлопи від бензинового або дизельного двигуна внутрішнього згоряння 

мають негативний вплив на теж не надто добру екологічну ситуацію на Землі. 

Тому ще в 19 столітті люди почали замислюватися про те, чим можна замінити 

енергію, одержувану від згоряння палива. 
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Електромобіль - автомобіль, що приводиться в рух одним або декількома 

електродвигунами з живленням від автономного джерела електроенергії 

(акумуляторів, паливних елементів і т.д.), а не двигуном внутрішнього 

згоряння. Одне з найважливіших переваг електричного автомобіля - це 

відсутність негативного впливу на навколишнє середовище. Також, конструкція 

електромобіля трохи простіша моделей з двигуном внутрішнього згоряння, 

однак, набагато надійніша. 

Живлення електричних автомобілів буває 3 типів: 

• Сонячна батарея 

•   Спеціалізована паливна батарея 

• Акумуляторна батарея 

Зовні електричні автомобілі виглядають так само, як і бензинові. Єдине, що 

видає електромобіль під час його пересування - це практично повна відсутність 

звуку при роботі двигуна.  

 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд електромобіля 

Частота імпульсів, які подаються контролером, становить 15000 разів за 

секунду. Оскільки такий діапазон пульсації просто не реально вловити 

людським слухом, робота контролера і електричного мотора залишається 

практично безшумною для людини. 
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Рисунок 2- Основні електричні комплектуючі електромобіля 

Основними характеристиками електричного двигуна є: потужність, 

максимальний крутний момент, напруга, струм і частота обертання. 

 Але зовні бензинові та електричні автомобілі дуже схожі, за принципом 

своєї роботи вони значно відрізняються. 

Під капотом у електромобіля замість бензинового двигуна встановлений 

електромотор, який отримує живлення від акумуляторних батарей. Батареї 

виконують функцію «паливного бака» і забезпечують електричний двигун 

енергією, необхідною для переміщення транспортного засобу. 

 

Рисунок 3 – Внутрішній вигляд електомобіля 

Переваги електромобіля: 

- Стиль і дизайн; 

- Відсутність негативного впливу на навколишнє середовище; 

- Мінімальна кількість рухомих вузлів і деталей; 
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- Не потребує додаткового охолодження; 

- Нижче ціни на паливо; 

- Менше шуму. 

На рисунку 4 наочно показано, яка частка викидів в атмосферу шкідливих 

речовин від стаціонарних та пересувних джерел енергії. Під пересувними ми 

розуміємо автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. 

 

Рисунок 4 - Викиди в атмосферу шкідливих речовин. 

Багато людей встають на захист і розробку зелених технологій, а це крок на 

шляху до успіху, так як вони не використовують брудний і не безкінечний 

ресурс - нафту, а абсолютно безпечний, екологічний продукт. Адже нафта рано 

чи пізно закінчиться, а може заборонять спалювати горючі речовини, в силу 

того, що планета і так зашлакована. 
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Варто зауважити, що вже зараз двигуни вимагають меншу кількість палива, 

ніж  5 років тому. Розробки вчених сходяться до однієї думки: максимально 

зменшити кількість викидів в атмосферу, що сприятливо відіб'ється на 

навколишньому середовищі в цілому. Для того щоб створити такий двигун, 

необхідно повністю оновити технічне управління і оснастити його 

електронними програмами. Це означає, що вже зовсім скоро з'явиться 

автомобіль майбутнього, який практично не потребує енергії і буде працювати 

на паливі природного походження 

 Можна сказати з упевненістю, що в майбутньому він буде економічним і 

потужним. Таке поняття, як ДВЗ, просто зникне з ужитку. Наприклад, деякі 

автомобільні компанії Німеччини вже підписали спеціальний контракт, за яким 

зобов'язуються до 2050 року повністю припинити виробництво традиційних 

двигунів. У Японії до такого ставляться з деякою недовірою, компанії Країни 

висхідного сонця стверджують, що позбавити машини від нафти вийде не 

раніше 2060 року. 

Автомобіль майбутнього не буде забруднювати навколишній світ. Мабуть, 
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ця тенденція з'явилася досить давно і переслідується усіма виробниками 

машин. Є ймовірність того, що вже зовсім скоро з'явиться новий вид двигуна, 

який буде абсолютно безпечним для навколишнього середовища.  

Поки існує два найбільш реалістичних уявлень про мотори майбутнього: 

водній та електричний.. З-за того, що скоро виробництво водню стане досить 

дешевим, виробництво двигунів стане вигідним для багатьох автомобільних 

компаній.  

 

Рис. 1 – Мотор на основі водню 

Є ймовірність створення агрегату, який можна буде заряджати від розетки 

або за допомогою зарядних пристроїв. 

 

Рис. 2 – Електричний мотор в розрізі  

Мало хто сперечатиметься, що на дорогах з'являється все більше 

автомобілів. А місця на проїжджій частині залишається все менше. Саме тому 

пріоритетним є компактність при розробці такого агрегату, як автомобіль 

майбутнього. Яким він буде, сказати зараз важко, однак можна припустити, що, 

швидше за все, габарити кузова будуть максимально зменшені в порівнянні із 
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звичними моделями, і, можливо, машини навіть зможуть трансформуватися .  

 Хоча є й інше припущення – автомобіль буде величезних форм, для того 

щоб створити максимально зручні умови для водія і пасажирів. Цікавими 

видаються версії, які свідчать про рухомі інтер'єрах авто: коли ті будуть 

трансформуватися в залежності від ситуації. Спортивні машини цілком можуть 

отримати і ручне управління, поряд з автоматичним. Уявити тільки, яке 

насолоду отримає водій після декількох місяців без керма і педалей! 

Для підтвердження цієї теорії, я зробив порівняльну характеристику 

CityCar’ів з Daewoo Sens. 

Перша і найвпливовіша характеристика – екологічність. Саме цей пункт 

завдає найбільшої шкоди людям і природі ,використовуючи автомобіль  

Daewoo Sens. На відміну від Daewoo Sens, CityCar є «здоровим» автомобілем. 

Другий пункт - це економічність. В плані забезпечення автомобілів пальним 

мікро-автомобіль перемагає. Навіть під час експлуатації електро-паливо буде 

більш продуктивним за бензин ,чи газ. 

Габаритність – найбажаніший фактор комфорту. Компактність під час руху, 

та на автостоянках допомагає нам зробити наше місто «живим» в плані 

рухомості. 

 

Рис. 3 – габарити Daewoo Sens 
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Рис. 4 – габарити сучасних CityCari`v 

Швидкість - не дуже впливовий фактор. Daewoo Sens звичайно виграє в 

плані поняття швидкості, але програє в плані стабільної швидкості, і 

відношення затрат палива, щодо розгону. Саме стабільність – бажаний фактор. 

Отже, розвиток інновацій - це і є наше майбутнє. Ми позбудемося заторів на 

автодорогах назавжди, і побачимо «красу» на парковках завдяки мікрокарам. 

Автомобілі будуть «будинками» для людей як в нашому місті так і по всі 

планеті. Та все ж таки не кожен буде вибирати автомобіль по чітким і корисним 

факторам, комусь достатньо просто побачити зовнішню красу, і саме такі 

вибори стануть запорукою до розвитку компактності  в нашому місті. 
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Олександра Сиротюк 

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛІВ В 

СУЧАСНОМУ АВТОПРОМІ 

Анотація: Тривалий час стан автомобільної галузі багато в чому визначав 

стан економіки розвинутих країн. Особлива роль автомобілебудування полягає 

в тому, що з ним пов’язаний якісний переворот у техніці та прискорення 

темпів НТР; інтенсифікація економічного розвитку та підвищення 

продуктивності праці як за рахунок постійного технічного прогресу у самій 

галузі, так і за рахунок забезпечення всіх галузей господарства найсучаснішими 

засобами перевезення. Тому за рахунок інноваційного розвитку автомобільної 

промисловості можна значно прискорити економічний розвиток країни у 

цілому. 

Ключові слова: автомобіль, автопром, економіка,проектування 

Одним із найбільш популярних і бажаних товарів для сучасної людини є 

автомобіль, який за своїми характеристиками задовольняє не тільки особисті 

потреби, а виступає невід’ємним інструментом економічних процесів. 

Масштаби сучасної автомобілебудівної промисловості вражають не лише своїм 

обсягом, але й динамічністю розвитку та впровадженням інновацій. 

Сьогодні розвиток світового автомобілебудування можна охарактеризувати 

трьома важливими моментами: 

По-перше – це обов’язковість надлишку виробничих потужностей, що є 

суттєвим для організації більш гнучкого і безболісного оновлення модельного 

ряду. Однак це, у свою чергу, збільшує витрати на виробництво. 

Подруге, автомобілебудування завжди було і залишається галуззю 

машинобудування з високими постійними витратами коштів. Дотримання 

жорстких міжнародних вимог з використання пального, безпеки руху і захисту 

навколишнього середовища заставляють виробників ускладнювати 

конструкцію своїх автомобілів, використовувати нові матеріали і технології 

високої вартості, складні технічні рішення. Освоєння виробництва лише однієї 

нової моделі фірмі приблизно в один мільярд доларів. Витрати переносяться на 
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собівартість майбутнього автомобіля і роблять його виробництво рентабельним 

лише за умови мільйонних тиражів. 

По-третє, перенасиченість основних автомобільних ринків і жорстка 

боротьба за споживача ведуть до постійного зниження прибутковості 

підприємства. Нічого подібного не можуть собі дозволити дрібні і середні 

фірми, тому вони або розорюються, або переходять до більших і фінансово 

міцніших компаній. Непримиримі колись конкуренти починають 

кооперуватися, створювати спільні виробництва, дослідницькі центри, збутову 

мережу. Але, якщо раніше такі об’єднання були характерними для фірм однієї 

країни, то сьогодні кооперація вийшла на більш високий міжнародний рівень, 

примушуючи до співробітництва значно географічно віддаленні компанії 

Європи, Америки та Азії. Число незалежних виробників скорочується з кожним 

роком. 

Наведемо деякі приклади  проблематики існуючих автовиробників. 

Цьому сприяють багатьом фактори, такі як: 

 1.Недостатоня освіту проектувальників, чи не точно зроблені розрахунки, 

як наприклад біло у компанії Audi. Щонайменше п'ять людей загинули 

внаслідок раптової втрати управління спортивним купе Audi ТТ на високих 

швидкостях. Як з'ясувалося в результаті розслідування, аеродинамічні 

характеристики кузова змушували задні колеса автомобіля відриватися від 

землі. В результаті була терміново модернізована задня підвіска, розроблений 

спойлер на кришку багажника і доопрацьована система стабілізації. Зрозуміло, 

всі роботи виконувалися в рамках відкличний кампанії. 

2.Було проведено мало практичних досліджень або умови для них були не 

зовсім підходящі. Наприклад якщо на Lincoln MKC, переводячи автоматичну 

коробку передач в спортивний режим, дуже багато водіїв випадково зачіпали 

розташовану поруч кнопку запуску двигуна. Результат? Раптово заглухлий на 

ходу двигун, масові претензії споживачів і відкликання всіх 13574 випущених 

машин, пов'язаний з переносом фатальний кнопки в менш вразливе місце. 

3.Так ж багато чинників впливають від виробництва на якому був 
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випущений автомобіль. Наприклад верстат розтратив деталь трохи більшого 

діаметра ніж потрібно, і в наслідку через певний час використання цілий вузол 

може вийти з ладу. Наприклад на автомобілях Subaru прокладка головки блоку 

циліндрів на двигунах серії EJ зношувалися із запаморочливою швидкістю, що 

призводило до катастрофічних наслідків. Заміна прокладки є досить 

трудомісткий процес зі зняттям і розбиранням двигуна.  

4.Так ж не можна забувати про якість металу з якого були зроблені деталі. 

Якщо згадати, то все Porsche моделей Boxster, Cayman і 911 з атмосферними 

двигунами з 1999 по 2008 роки випуску страждали від руйнування підшипника 

проміжного вала газорозподільного механізму. Підшипник отримував належну 

порцію мастила, тільки якщо мотор регулярно «крутили» до високих обертів і 

своєчасно обслуговували. Якщо ж на спорткарі в основному штовхалися в 

пробках, примхлива деталь досить швидко виходила з ладу і руйнувала двигун. 

Турбовані моделі позбавлені цього прикрого дефекта. 

Тому, ці  фактори,  на які виробник звернув мало уваги деякі моделі авто 

можуть виходити з ладу. Іноді це може послужити серйозною проблемою для 

кінцевого споживача і навіть стати причиною відзивної партії. 
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УКРАИНЕ 

Аннотация: Интерес к электромобилям в Украине набирает все большую 

популярность. Вместе с ростом количества новых и бывших в употреблении 

электромобилей, растет и количество домыслов и догадок о том, насколько 

выгоден электротранспорт и какие у него перспективы. В статье выполнен 

анализ существующего положения дел в этом направлении в Украине и мире, а 

также намечены возможные перспективы развития этой сферы 

деятельности в нашей стране. 

Ключевые слова: перспектива, инновации, электромобиль, экосистема 

электромобилей, стратегия развития, стратегическая концепция. 

Key words: perspective, innovation, electric car, ecosystem of electric vehicles, 

development strategy, strategic concept 

Использование электромобилей становится модным трендом. На 

глобальном автомобильном рынке происходят значительные трансформации. 

Автомобильный бизнес динамично меняется. Конструкция автомобиля с 

двигателем внутреннего сгорания претерпевает наиболее серьезные изменения 

за последние 100 лет. Переход на альтернативные виды тяги - это большой шаг 

вперед. Переход на автономное вождение - это следующий этап развития 

автопрома. Использование новаторских технологических и IT-решений создает 

совершенно другое представление об отрасли, бизнесе, сервисном и 

послесервисном обслуживании. Совокупно все это ломает устоявшиеся 

представления о функционировании автобизнеса, меняет структуру рынка и 

конкуренцию. 

Появляется пространство для новых, инновационных компаний и игроков. 

Например, Tesla, привнесла абсолютно новые стандарты, не имея на старте 

никакой компетенции в автоиндустрии. Илон Маск, с точки зрения видения 

http://file.liga.net/person/116615-mask-ilon.html


1014 
 

развития автомобильного будущего, использования IT-систем, новых 

концепций продаж и сервиса по сути бросил вызов глобальным мировым 

автоконцернам. Этот тренд подхватили множество новых компаний, не 

связанных с традиционными производителями. Многие глобальные страны 

включились в эту гонку и сегодня уделяют огромное внимание защите 

окружающей среды и экологии. Традиционные производители, понимая, что 

этот процесс не остановить, видоизменяют собственные стратегии развития, 

пытаясь не упустить свой шанс. Учитывая преимущества электромобиля [1] 

для общества и экологии, количество игроков на рынке электромобилей в мире 

стремительно растет.  

Если в 2011 г. развитием направления электромобилей занимались только 4 

бренда (Renault, Nissan, Tesla, Mitsubishi), то сегодня в этот процесс уже 

вовлечено более 20 игроков, включая непрофильные компании, такие как 

Google, которая представила свои разработки в виде беспилотного 

электромобиля. 

На сегодня смело можно утверждать, что главным фактором, 

сдерживающим покупку электромобилей, является их высокая стоимость.  

 Но проведенное исследование Bloomberg New Energy Finance показывает, 

что цены на электромобили и автомобили с двигателями внутреннего сгорания 

(ДВС) сравняются в 2024 году, а уже через год так называемые EV могут стать 

даже дешевле машин с ДВС. По данным аналитиков, цена на батареи для 

электромобилей будет падать в течение следующих 12 лет благодаря 

технологическим достижениям, поэтому затраты на производство будут 

снижаться. В 2017 году средняя цена литиево-ионной аккумуляторной батареи 

составляла $208 за кВтч - около 42% от общей стоимости электромобиля. 

Авторы исследования прогнозируют, что увеличение производства литий-

ионных блоков может привести к снижению цен на аккумуляторные батареи до 

$70 за 1 кВт·ч до 2030 года [2].  

Владельцы электрокаров экономят и на обслуживании. В первую очередь, в 

электрокарах нет такого понятия, как замена масла, воздушных и масляных 
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фильтров. Еще колодки тормозные изнашиваются гораздо меньше. Машина 

тормозит рекуперацией. Также нет необходимости менять свечи зажигания — 

их нет. И вообще, количество деталей в десятки раз меньше. Есть только 

фильтр салона, который необходимо менять раз в полгода и масло в редукторе 

меняется раз на 40 тысяч км. Это, по сути, и весь перечень регламентных работ. 

Но у электрокаров есть и недостатки. Например, батарея в электромобиле 

не может служить так долго, как мотор внутреннего сгорания. Она, согласно 

гарантии производителей, рассчитана на 7-8 лет. Правда, это не означает, что 

после гарантийного срока сразу же надо ее выбрасывать - ездить можно 

продолжать, но запас хода будет сокращаться. А вот замена батареи будет 

стоить 30-40% от цены электромобиля. Но автопроизводители активно 

инвестируют в разработку технологий и все идет к тому, что стоимость этой 

главной детали будет снижаться. 

Батареи имеют еще один нюанс — ограниченность запаса хода. На дорогах 

Украины можно встретить Nissan Leaf, как правило 2014 года выпуска, 

который проезжает 150 км на одном заряде. Однако, в 2018 году такие 

компании, как Nissan, Hyundai и Renault, выпустили авто, которые на одном 

заряде преодолевают 250 км. В Украину привезли первый Nissan Leaf 2018 

который оснащен более мощным 150-сильным электромотором. Он разгоняется 

до 100 км/ч за 7,9 с и развивает 145 км/ч. Новый Nissan Leaf в Украине 

предложен в версии с батареей на 40 кВт·ч и способен проехать около 240 км 

без подзарядки. Зарядить электромобиль от домашней сети можно за 8 часов. 

Как известно, позже появится более «дальнобойная» версия с 60-киловаттной 

батареей [3]. Причем рынок не ограничивается разработкой только легковых 

электромобилей. Так компания Volvo Trucks объявила о планах заняться 

выпуском грузовиков с полностью электрическими силовыми 

установками. Представители Volvo отметили, что появление подобных 

транспортных средств сыграют важнейшую роль в улучшении качества жизни 

людей в крупных городах за счет минимального уровня производимого шума и 

нулевого количества вредных выбросов. Электрические фуры Volvo Trucks 
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составят конкуренцию грузовикам Tesla Semi, производство которых также 

начнется в следующем году [4]. 

Авторитетное издание InsideEVs, специализирующееся на электромобилях, 

высоко оценило процессы, происходящие в нашей стране. В составленном 

изданием международном рейтинге Украина удостоилась престижного пятого 

места в топ-10 стран, наиболее близких к «электромобильной революции». 

Мы пропустили вперед только таких признанных лидеров рынка электрокаров, 

как Китай, Норвегия, Швеция и Исландия, оставив при этом позади США, 

Южную Корею, Японию, Францию и Нидерланды. 

В целом наша страна привлекла внимание экспертов InsideEVs из-за 

стремительного роста количества электромобилей: по данным издания, число 

таких моделей за последний год увеличилось в пять раз и составило четыре 

процента от рынка впервые зарегистрированных автомобилей в Украине. При 

этом издание отмечает, что подавляющее большинство электрокаров в нашей 

стране — подержанные, а самая популярная модель — Nissan Leaf. 

Проблему ограниченности хода электрокаров может решить развитая сеть 

заправочных станций. Тогда выезжать на дальние расстояния не будет 

проблемой. В Украине уже есть бесплатные заправки для электрокаров, число 

которых растет. Электромобили — это новая технология, которая требует 

создания специальной системы для полноценной эксплуатации. Этот процесс 

охватывает большое количество игроков. Кроме традиционных, таких как 

автопроизводители, дилеры, производители и установщики зарядных станций, 

участниками экосистемы электромобилей являются энергетические компании, 

компании по утилизации батарей и компании, которые дают «вторую жизнь» 

батареям. Большую роль в поддержке экосистемы имеют государственные и 

финансовые структуры, которые предоставляют дополнительные льготы для 

владельцев электротранспорта. 

Как бы невероятно это ни звучало, но вполне возможно, что в обозримом 

будущем Украина станет мировым центром по производству электромобилей, 

а через три года количество такого транспорта на наших дорогах достигнет 15 
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процентов. По крайней мере, столь амбициозные задачи поставило перед собой 

Министерство инфраструктуры [5]. И для их воплощения в жизнь уже 

разработана стратегическая концепция. Она предусматривает принятие 

необходимых законодательных изменений и поэтапную реализацию 

соответствующих мероприятий с четко установленными сроками внедрения. 

Итак, хоть и есть ряд причин, сдерживающих массовый спрос украинцев на 

электромобили, впереди нам обещают большие перемены. Они должны сделать 

этот вид экотранспорта более доступным для соотечественников [6]. Причем 

процесс инноваций уже сдвинулся с мертвой точки. 
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З кожним роком пасажиропотік на всіх видах транспорту зростає, міські 

дороги перевантажуються, виникають пробки. Тому ще у двадцятому сторіччі 

виникла проблема утворення нових, економічно та екологічно обґрунтованих 

видів транспорту. Сучасні технології не стоять на місці. У майбутньому новітні 

транспортні розробки повинні забезпечити основні потреби населення у 

пересуваннях.  

З новітніх розробок громадських транспортних засобів можна виділити 

найбільш перспективні: монорейковий транспорт, електробуси, транспорт на 

повітряній подушці. 

Розглянемо окремо основні переваги та недоліки кожного з видів 

транспорту. 

Сучасна монорейкова дорога - це залізобетонна або металева рейка, піднята 

на естакаду, та рухомий склад. Розрізняють навісні (рис. 1а) та підвісні системи 

(рис.1б). Кожна має свої переваги та недоліки. Навісна дорога потребує 

складної системи ходової частини. За несприятливих метеорологічних умов 

монорейка покривається льодом, що виводить систему з ладу.  
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а) навісна дорога б) підвісна система 

Рис.1 - Монорейкова дорога 

Для підвісних доріг необхідні високі опори, щоб забезпечити підйом полу 

вагону над поверхнею землі. Перевагою вважається її працездатність при 

ожеледиці, хоча балка являє дуже дорогу конструкцію. Діючі сучасні 

монорейкові дороги малошумні та є екологічно чистим видом транспорту. 

Конструкції електричних автобусів відрізняються різноманітністю. У 

електричного суперавтобуса (рис.2) перевагою є можливість їздити як по 

звичайних дорогах, так і по спеціальних, на яких він зможе розвивати 

швидкість до 250 км/год. Автобус розраховано на 30 сидячих місць.   

 

 

Рис. 2 Електричний Superbus  Рис.3 Електричний автобус без 

водія  

Конструкція електричного автобусу без водія (рис.3) дозволяє пересування 

у межах міста, використовуючи магнітні мітки на дорогах. Недоліком 

конструкції є невелика місткість та швидкість. Транспорт оснащено складною 

системою навігації і контролю за швидкістю і напрямком руху, що дозволить 

уникнути аварій на дорогах.  

Китайський електричний мега-автобус (рис.4) має вигляд наскрізного 

тунелю шириною 6 метрів, який рухається з невеликою швидкістю. Місткість 

такого автобуса до 1400 пасажирів. Для використання  автобусу необхідно 

перебудувати всю інфраструктуру міста.  
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Рисунок 4 Електричний мега-автобус 

Транспорт на повітряній подушці поділяється на водний (рис.5 а) та 

сухопутній (рис.5 б). Перевагами водного транспорту є можливість пересування 

по будь-якій поверхні та  висока швидкість, але у міських умовах його 

використання  недоцільне.   

 

 

а) водний транспорт б) сухопутній транспорт 

Рис.5 Транспорт на повітряній подушці 

Поїзд на повітряній (магнітній) подушці  на відміну від традиційних поїздів, 

в процесі руху не торкається поверхні рейки. Його швидкість складає 

конкуренцію повітряному транспорту. Проблемою є велика вага магнітів, для 

утворення магнітного поля. 

Ще один вид міського транспорту – метробус - система автобусного руху по 

ізольованому полотну з контрольованим входом на зупинки та системою 

управління рухом з пріоритетним пропуском метробусу (рис.6).  

 

Рис.6 Метробус  

http://poradu.pp.ua/uploads/posts/2016-04/vsyudihodi-na-povtryany-podushc-samorobn-vsyudihodi-na-povtryany-podushc_311.jpeg
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В перспективах розвитку транспортної галузі України передбачено  

реконструкцію існуючих видів транспорту; створення високошвидкісних  

пасажирських поїздів; розвиток прогресивних технологій ремонту та створення 

новітніх видів транспорту. 

Необхідність застосування нових видів транспорту обумовлена кризовим 

станом традиційних транспортних засобів, проблемами з екологією, 

необхідністю застосування енергозберігаючих технологій, недостатньою 

швидкістю пересування, необхідністю підвищення надійності та комфорту, 

високими транспортними витратами. Але, використання всіх нових видів 

транспорту потребує великих матеріальних витрат та змінення інфраструктури 

великих міст. Так, наприклад, для побудови монорельсових доріг окрім 

фінансових витрат, необхідна наявність вільного простору для установки 

естакади. 

Нові види транспорту відкривають нові шляхи підвищення ефективності 

роботи єдиної транспортної системи, є екологічно чистими та 

енергозберігаючими, що надає перспективи їх використання в майбутньому. Їх 

впровадження вже  необхідністю в сучасній державі.  
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Key words: safety, traffic, pedestrians, road accident, street and road network. 

Об'єктом дослідження в даній роботі є безпека дорожнього руху як 

комплекс заходів, спрямованих на зниження людських втрат, а також на 

зменшення економічних втрат суспільства в результаті дорожньо-транспортних 

пригод. Суб'єктом дослідження є пішохід – безпосередній учасник дорожнього 

руху. Аналіз статистики ДТП, показує, що найбільш несприятлива ситуація із 

забезпеченням безпеки пішоходів в дорожньому русі спостерігається в містах з 

великою кількістю зупинок громадського транспорту (ЗГТ). 

Експериментальні дослідження проводились з метою збору даних про 

поведінку пішоходів в місцях концентрації ДТП для визначення кількості 

скоєних ними порушень правил дорожнього руху на ділянках з різною 

дорожньою обстановкою, а так само для виявлення факторів, що роблять 

найбільший вплив на аварійність з даною категорією учасників дорожнього 

руху. 

Експериментальні дані оброблялися за допомогою методів теорії 

ймовірностей і математичної статистики. Для отримання прогнозних значень 

використаний багатофакторний регресійний аналіз. 

Місцем проведення експериментальних досліджень було вибрано місто 

Одеса. В ході виконання роботи була розроблена і апробована методика, що 
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дозволяє досліджувати пішохідні потоки з мінімальними втратами і отримувати 

достовірні результати. Апріорна інформація, отримана зі статистичних даних 

про ДТП за участю пішоходів, надана органами поліції, а також отримана в ході 

практичних спостережень, дозволяє нам сформувати групу чинників, здатних 

впливати на поведінку досліджуваної категорії учасників ДР. Передбачувана 

група чинників була внесена в анкети для визначення їх значимості. Фактори в 

анкеті рандомізовані, щоб ліквідувати суб'єктивізм перевагу експертом того чи 

іншого параметра в залежності від його місця в анкеті [1, с. 30]. Вид анкети, 

розробленої спеціально для даних досліджень, представлений в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Анкета оцінки значущості факторів 

Порядкови

й 

№ 

Найменування фактору 
Шифр 

фактору 

Оцінка 

фактору 

1 Тип пішохідного переходу X1 4 

2 Час доби Х2 7 

3 Сезонний фактор Х3 0 

4 Освітлення вулиць Х4 3 

5 Потік автомобілів Х5 2 

6 День тижня Х6 8 

7 
Взаємне розташування пішохідного 

переходу і ЗПГТ 
Х7 10 

8 Психологічний фактор Х8 10 

9 Кліматичні умови Х9 0 

10 Температурний фактор Х10 0 

11 Загальний пішохідний потік Х11 2 

 

Кожен експерт при заповненні анкети оцінював значущість того чи іншого 

фактора за допомогою оцінки, що виставляється цьому фактору за шкалою від 

0 до 10, де 10 – максимальна оцінка для найбільш значимого чинника. 
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Анкетування проводилося з використанням методу безпосередньої оцінки з 

подальшим ранжуванням. Причому найбільшому рангу відповідає найбільш 

значимий фактор. Результати ранжирування формують матрицю експертних 

оцінок, зображену в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Матриця експертних оцінок 

№ Експерт 

Фактор (Хi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1 1 4 3 9 5 6 2 
1,

5 
1,5 9 9 6 

2 2 3 4 6 8 7 5 2 1 9 
1

1 

1

0 

3 3 6 4 7 5 8 3 2 1 9 
1

1 

1

0 

4 4 3 4 7 6 5 
2,

5 
1 2,5 8 9 

1

0 

5 5 
4,

5 

4,

5 
7 6 5 3 2 1 9 8 

1

0 

6 6 4 2 7 5 6 
3,

5 
1 3,5 8 9 

1

0 

7 7 5 4 
1

1 
7 6 3 2 1 

1

0 
8 9 

8 8 5 4 9 8 6 3 2 1 7 
1

1 

1

0 

9 9 4 7 5 9 8 3 2 1 
1

0 

1

1 
6 

1

0 

Суммар

ный ранг 

3

8,5 

3

6,5 

6

8 

5

9 

5

7 

2

8 

1

5,5 

13,

5 

7

9 

8

7 

8

1 
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Для того, щоб проранжувати оцінки, отримані кожним експертом по 

кожному фактору, приписуємо кожному з факторів число натурального ряду (1 

... k) таким чином, щоб ранг 1 було присвоєно максимальній оцінці, а ранг k – 

мінімальній. Аналізуючи отриману матрицю, помічаємо, що в деяких випадках 

експерти привласнюють різним чинникам один і той же ранг, в результаті 

число рангів N не дорівнює числу ранжируваних факторів n. Для таких 

випадків, знаходимо стандартизовані ранги. Перевагу обраних факторів 

уточнюємо методом парних порівнянь. Використовуючи матрицю експертних 

оцінок, заповнюємо матрицю парних порівнянь. Отримані індивідуальні 

переваги усереднюються. На основі цього будується матриця переваг (Р), 

елементи якої piq є відносне число переваг, отриманих від усіх експертів, по 

кожному фактору перед кожним іншим фактором. Результати представлені в 

таблиці 5. Для аналізу розкиду і узгодженості оцінок, отриманих від експертів, 

застосуємо узагальнені статистичні характеристики. Результати обчислення 

середнього квадратичного відхилення δ, дисперсії D і коефіцієнта варіації V 

представлені в таблиці 3. [1, с. 52] 

 

Таблиця 3 – Узагальнені статистичні характеристики експертних оцінок 

Фактор δ D(δ
2
) V (%) 

X1 0,97 0,94 22,7 

Х2 1,33 1,77 32,8 

Х3 1,81 3,27 23,9 

Х4 1,5 2,25 22,9 

Х5 1,12 1,25 17,7 

Х6 0,82 0,67 26,4 

Х7 0,44 0,19 25,6 

Х8 0,9 0,81 60,0 

Х9 0,97 0,94 11,0 

Х10 1,32 1,74 13,7 
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X11 1,73 2,99 19,2 

 

Провівши дослідження системи забезпечення БДР пішоходів, за допомогою 

експертних методів виявлені найбільш значущі фактори, що надають 

домінуючий вплив на аварійність з даною категорією учасників дорожнього 

руху. Фактори об'єднані в таблиці 7 і згруповані за рівнем значущості, 

починаючи з найменших. Фактори, згруповані в таблиці 4, є в цій роботі 

найбільш значущими, тому вони піддані до подальшого вивчення за допомогою 

експериментальних досліджень. 

 

Таблиця 4 – Найбільш значущі фактори системи забезпечення БДР 

пішоходів 

№ 

п/п 

Шифр  

фактора 
Найменування фактору 

Значимість 

1→mах 

1 Х2 Час доби 0,74 

2 Х6 День тижня 0,83 

3 Х7 
Взаємне розташування пішохідного  

переходу і ЗПГТ 
0,97 

4 Х8 Психологічний фактор 1 
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Ірина Гладкова 

ГРАФЕНОВІ  АКУМУЛЯТОРИ 

Анотація: Розвиток транспорту на електричній тязі, всіляких 

портативних пристроїв та іншої техніки, що працює на акумуляторах, 

вимагає від наукової спільноти нових розробок в цьому напрямку. Графеновий 

акумулятор став однією з таких розробок. У цій роботі ми дослідили, що являє 

собою графеновий акумулятор і як йдуть справи з розвитком цієї технології. 

Ключові слова: графен, вуглець, напівпровідник, акумулятор, заряд, 

ємність, переваги. 

Abstract: The development of transport by electric traction, all kinds of portable 

devices and other equipment working on batteries, requires the scientific community 

new developments in this direction. Graphene battery has become one of such 

developments. In this paper, we investigated what is a graphene battery and how 

develops this technology. 

Key words: graphene, carbon, semiconductor, battery, charge, capacitance, 

advantages. 

До електропостачання сучасних пасажирських вагонів пред'являється ряд 

основних вимог - безпека, надійність, комфортабельність. 

Виконання цих вимог досягається використанням ефективних компонентів 

електрообладнання електричної схеми вагона. Однією з основних складових 

електрообладнання є акумуляторна батарея.  

При розробці системи електропостачання та виборі акумуляторної батареї 

виходять не тільки з загальнотехнічних вимог, але і з економії, яка може бути 

отримана при використанні акумуляторної батареї, що не вимагає великих 

витрат протягом життєвого циклу. 

За основними характеристиками графенова акумуляторна батарея 

перевершила  літієві в кілька разів. Однак широкого практичного застосування 

поки ще непомітно.  

Графен являє собою вуглеводневий кристал, що має всі атоми в формі 

шестикутників, розташованих в одній площині. Виглядає він як безбарвний, 
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тонкий лист вуглецю товщиною в один атом. Цей матеріал має високу міцність 

і енергоємність. Графен був отриманий штучним шляхом у 2010 році 

російськими вченими Андрієм Геймом і Костянтином Новоселовим. Вони 

проживають у Великобританії. У процесі своїх досліджень в Манчестерському 

університеті їм вдалося отримати графен на підкладці оксиду кремнію. Це 

плівка вуглецю в мільйон разів тонше, ніж звичайний аркуш паперу. Вченим 

вдалося представити дані по вимірюванню електричної провідності графена. У 

2010 році Гейм і Новосьолов отримали за дослідження графену Нобелівську 

премію. 

Незважаючи на штучне походження графена, фахівці не виключають, що 

він зустрічається і в природних умовах. Після отримання графена в 

лабораторних умовах він став одним з революційних матеріалів XXI століття. 

Товщина шару графена становить 91 пікометр. Один пікометр дорівнює 10
-12

 

метра. При такій товщині плівка витримує навантаження в 4 кілограми.  

В даний час дослідники багатьох країн намагаються розробити оптимальну 

технологію виробництва графена. Якщо їм вдасться це зробити, то графен 

здійснити справжню революцію в електроніці. Цей матеріал можна буде 

використовувати при створенні напівпровідникових приладів, моніторів, а 

також акумуляторів. 

На думку вчених, графен цілком може замінити використовувані сьогодні 

напівпровідники на основі рідкоземельних металів. На його основі можна 

отримати елементи, які мають розміри в кілька разів менше. До того ж, графен 

більш поширений в природі і коштує дешевше рідкоземельних металів. Крім 

цього, новий матеріал має високу теплову стійкість, що дає можливість 

збільшити потужність мікросхем. Що стосується акумуляторів, то графен і тут 

має великі перспективи. Плоский кристал може накопичувати значно більший 

заряд, і робить це практично миттєво. Якщо це буде стандартний акумулятор 

для легкового автомобіля ємністю 55 Ампер годину, то його заряд буде тривати 

кілька секунд. Тому графенові акумулятори можуть істотно прискорити 

поширення в світі автомобілів на електричній тязі. 
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По конструкції графенові акумулятори найбільше схожі на літій─полімерні 

акумуляторні батареї. На сьогоднішній день з'явилися дві різні технології 

отримання графенових акумуляторів. У першому випадку пропонується 

використовувати в якості катода пластини графена і кремнію, які  чергуються, а 

в якості анода LiCoO2 (кобальтат літію). У другому випадку LiCoO2 

пропонується замінити на оксид магнію, який дешевше.     

Серед переваг графенового акумулятора можна відзначити наступні: 

 Графенові акумулятори мають значно меншу вагу, ніж свинцево-кислотні 

або батареї іншого типу. Маса одного квадратного метра графена становить 

0,77 грама; 

 Висока провідність, яка у багато разів перевищує сучасні 

напівпровідникові матеріали; 

 Мають високу міцність і водонепроникність;  

 Не забруднюють навколишнє середовище; 

 Висока питома ємність. У графенових акумуляторів вона може досягати 

1000 Вт/год на 1 кілограм; 

 Їх властивості можна регулювати завдяки поєднанню графена з іншими 

матеріалами; 

 Досить легко усунути пошкодження; 

 Вихідна сировина для графенових акумуляторів коштує недорого, 

оскільки графен поширений в природі. 

 Компанія Graphenano з Іспанії є одним з великих виробників графена в 

промислових обсягах. Інженери Graphenano і фахівці університету Кордови в 

Іспанії кілька років тому розробили графеновий акумулятор нового покоління. 

Їм вдалося створити модель, яка дешевше аналогічних батарей інших 

виробників на 70─80%. 

Дослідження показали, що цей графеновий акумулятор дозволяє 

електромобілю проїжджати до тисячі кілометрів, і повністю заряджається за 

7─10 хвилин. При цьому новий акумулятор важить в 2 рази менше 

літій─іонной батареї з аналогічними характеристиками. В даний час деякі 
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автомобільні концерни Німеччини вже тестують продукцію Graphenano на 

своїх моделях.  

У США графітовими акумуляторами займалися дослідники з Північно-

західного Університету під керівництвом професора Гарольда Кунга (Harold 

Kung). Вони вели основні роботи в напрямку збільшення ємності графенових 

акумуляторних батарей і швидкості їх зарядки.  

В Австралії розробками графенових акумуляторів займаються фахівці 

університету Monash. Проблемою графена є підтримка його в стабільному 

стані. Цей матеріал прагне перейти в звичайний графіт, при якому втрачаються 

унікальні характеристики. Австралійські вчені вирішили це завдання шляхом 

перетворення графенових пластин в водяній гель. Вони стверджують, що якщо 

виготовити акумулятор з цього гелю, то швидкість його зарядки скласти всього 

кілька секунд.                      
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Анотація: При роботі над цією статтею ставилося завдання розглянути 

напрямки поліпшення стану парку маневрових тепловозів України, узагальнити 

думки фахівців про технічні характеристики сучасного маневрового 

локомотива.  

Ключові слова: Тепловоз, дизель, генератор, модернізація, потужність 

Abstract: The article is devoted the task of the improvement of the condition of 

the yard of the switching diesel locomotives in Ukraine generalize the opinions of the 

specialists on the technical characteristics of the modern switching locomotive. 

Key words: Diesel locomotive, diesel, generator, modernization, power. 

У даний час на залізницях світу працює багато різних типів локомотивів. 

Особливе місце серед них займають маневрові локомотиви. Нормативний 

термін служби маневрового тепловоза становить близько 32 років. З огляду на 

те, що основний парк маневрових локомотивів України формувався в 70-80 рр. 

минулого століття, то його рівень зносу складає близько 90% та потребує 

заміни.   

Вихід з цієї ситуації може бути досягнутий як в результаті модернізації 

існуючих тепловозів, так шляхом  закупівлі нових.   

При модернізації від старого тепловоза залишаються лише рама кузова і 

екіпажна частина. На цю базу встановлюються сучасні модулі. У складі модулів 

- електроблок, кабіна машиніста, двигун-генератор, блок допоміжних приводів, 

блок охолодження і пневмоблоки.   

На модернізованих тепловозах використовується передача змінно-

постійного струму, дизельні двигуни і генератори з сучасними екологічними і 

технічними показниками фірми «Caterpillar» і «Сіменс».  Застосовані 

мікропроцесорні системи управління з діагностичними функціями.  Кабіна 

баштового типу істотно збільшує огляд і безпеку руху. У кабіні 

встановлюються два пульти управління, кондиціонер, холодильник, 

мікрохвильова піч.  Установлення на тепловоз декількох дизельних двигунів і 

управління ними за допомогою мікропроцесорної системи дозволяє зменшити 

споживання кількості палива приблизно на 30%, масла на 60%, підвищити ККД 
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з 32% до 38%.  Показники модернізованих локомотивів наведені у таблиці1.  

Таблиця 1. Технічні показники модернізованих тепловозів 

Серія локомотива ТЭМ2

МК 

ТМЭ2 ЧМЭ3

П 

ЧМЭ3

МЕ 

15D/16

D 

Серія 

модернізованого 

локомотива 

ТЭМ2 ЧМЭ3 ЧМЭ3 ЧМЭ3 ТЭМ2 

Країна Росія Білору

сь 

Україн

а 

Литва Польщ

а 

Осьова формула 3о-3о 3о-3о 3о-3о 3о-3о 3о-3о 

Потужність, кВт 1320 920 1455 1455 1480 

Тип дизельного 

двигуна 

GE7FD

L 

BEF 

Caterpil

lar 

350ВВ 

Caterpil

lar 

3512В 

Caterpil

lar 

3512В 

Caterpil

lar 

3512С 

Маса, т 120 120 126 126 116 

Швидкість 

конструкційна,  км/год. 

95 95 95 95 100 

 

Нові тепловози з передачею змінно-постійного струму обладнані 

синхронними генераторами і напівпровідниковими випрямлячами. Перевагою 

цього виду передачі є менші габарити, вага і висока експлуатаційна надійність.   

Маса генератора змінного струму і випрямляча менше, ніж маса генератора 

постійного струму, а необхідний в системі з генератором змінного струму 

стартерний двигун при роботі дизеля використовується в якості допоміжного 

генератора постійного струму.   

В Україні представником цієї групи є тепловоз ТЕМ 103 з низькоопущеним 

шкворнем.   

Тепловози ТЕМ 21 (Росія), 744 (Чехія), DF7J (Китай) з передачею змінно-

змінного струму обладнані асинхронними двигунами.   

Конструкція тепловозів з двома дизельними двигунами дозволяє 
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використовувати на тепловозах дизелі, які випускаються для потреб 

автомобільного транспорту, підвищити надійність, зменшити споживання 

палива і виділення шкідливих речовин.   

Гібридні тепловози відрізняються від звичайних наявністю на борту не 

лише дизельного двигуна, але і накопичувача енергії. Як накопичувач 

використовуються акумуляторні батареї, суперконденсатори, маховики. 

Зменшення споживання палива досягається за рахунок того, що дизельний 

двигун на гібридному тепловозі має меншу потужність і працює весь час в 

оптимальному режимі. Гібридні тепловози використовують енергію 

рекуперативного гальмування.   

Одним з напрямків створення економічних локомотивів є створення 

газотепловозів для роботи на газовому паливі. Газотепловоз ЧМЕЗГ здатний в 

діапазоні з 4-го по 8-ю позиції контролера працювати на стиснутому 

природному газі з додаванням запальної порції дизельного палива або повністю 

на останньому.  Для пуску дизеля і його роботи до 3-й позиції використовується 

тільки дизельне паливо. У режимі експлуатації на дизельному паливі 

газотепловоз працює, як і звичайний тепловоз з нульової по восьму позиції 

контролера.  Згідно з розрахунками, впровадження газотепловозів забезпечить 

не тільки економію експлуатаційних витрат, але і значне зниження екологічних 

збитків від їх роботи.   

Таблиця 2. Технічні показники нових тепловозів  

Серія локомотива ТЭМТМХ ТЭМ21 ТЭМ14 

Осьова формула 3о-3о 2о-2о 2о-2о+2о-2о 

Тип передачі Змінно–

постійного струму 

Змінно–

змінного струму 

Змінно–

постійного струму 

Потужність, кВт 970 1100 1764 

Тип дизельного 

двигуна   

Caterpillar 

350ВВ 

2-6Д49 

8ЧН26/26 

ДГ-880Л 

Маса, т 126 92 200 
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Пускова сила 

тяги, кН 

319 - 582 

Тривала сила тяги, 

кН 

223 300 431,2 

Швидкість 

конструкційна, км/год 

100 100 100 

Швидкість 

тривалого режиму 

9,9 9,15 27,2 

 

Розглянувши основні напрямки розвитку маневрових тепловозів, можна 

виділити основні його технічні характеристики: 

1. Маневрово-вивізний тепловоз з капотним типом кузова, осьова формула 

якого 3о-3о, навантаження на колію 20 тс, конструкційна швидкість 25/95 

км/год., діаметр колеса 1050 мм мінімальний радіус кривої, яку проходить 

локомотив повинен  складати 80 м, уніфікованими візками, опорно-рамним 

підвішування тягового двигуна, електричною передачею змінно-змінного 

струму, з кількома типами гальм.   

2. Силова установка представлена  дизелем з рядним розташуванням 

циліндрів, швидкістю обертання валу 1000/500 об/хв., потужністю 1200 кВт.   

3. Генератор змінного струму потужністю 2000 кВт, тяговий двигун 

змінного струму.   

4. Використання декількох варіантів контрольно-вимірювального 

обладнання.             

Таким чином, оновлення парку маневрових локомотивів повинно 

базуватися на вже існуючому досвіді модернізації, експлуатації та сучасних 

досягненнях конструкторської думки і тоді вже в доступному для огляду 

майбутньому фізично і морально застарілі маневрові тепловози будуть замінені 

сучасними. 
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ОСНОВНІ ФОНДИ УКРЗАЛІЗНИЦІ –  ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ 

Анотація: Розкрито сучасну проблему процесів використання основних 

засобів залізничного транспорту. Досліджено фактори, що впливають на ці 

процеси з урахуванням особливостей діяльності залізничного транспорту, а 

також виділено фактори інноваційно-інвестиційних процесів відтворення 

основних засобів залізниць України. 

Ключові слова: транспорт, основні фонди,оновлення основних засобів, 

рухомий склад, залізниці, економіка, інноваційно-інвестиційні процеси.  

Abstract: The modern problem of processes  using the main means of the railway 

transport is solved. The factors affecting on these processes considering the features of 

railway transport activities are explored, as well as the factors of innovation and 

investment processes which create the main means of Ukraine`s railways  are selected. 

Key words: transport, main fonds, renewal of the main means, rolling stock, 

railways, economic, innovation and investment processes. 

Залізничний транспорт України на сьогоднішній день  є найбільш 

перспективним і виступає основною складовою транспортної системи та базовою 

галуззю економіки країни. 

Концепція Транспортної стратегії України на період до 2020 року 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010р. № 2174-Р) зазначає, 

що його ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації, розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності, підвищення життєвого рівня населення, 
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забезпечення національної безпеки країни. Одним з важливих завдань 

функціонування залізничного транспорту є отримання максимального ефекту в 

умовах раціонального використання його транспортних та виробничих 

потужностей. Успішне вирішення цих завдань дозволить покращити використання 

рухомого складу та переробних спроможностей залізниць України [2]. 

Однак поряд із значущістю галузі для транспортної системи України, вона має 

безліч проблем.  

Існуюча структура управління залізничним транспортом, стан виробничо-

технічної бази залізниць і технологічний рівень організації перевезень не 

відповідають зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам 

якості надання транспортних послуг. 

 Вирішення цих питань пов’язане, насамперед, з своєчасним кардинальним 

оновленням і підвищенням ефективності використання наявних основних фондів 

залізничного транспорту. 

Фонди Укрзалізниці складають приблизно 9 %  від  вартості основних фондів 

України. При цьому більш 45% всіх основних фондів залізниць  припадає  на 

колійний комплекс, який є основою залізничного транспорту. 

На сьогоднішній день технічний стан основних фондів Укрзалізниці не 

відповідає сучасним вимогам для транспортної системи XXI століття. 

Основні фонди залізниць значно зношені. Так, рівень  фізичного зносу 

основних засобів залізничної галузі в цілому становить понад 80%.  А значна 

частина рухомого складу експлуатується за межами встановленого нормативного 

терміну служби. 

Експлуатація фізично застарілого рухомого складу призвела до підвищення 

вартості ремонтних робіт і зниження якості та безпеки перевезень. Пасажирські і 

вантажні вагони та локомотиви не відповідають технічним вимогам сьогодення, 

тому вони потребують не лише модернізації, а й заміни на більш досконалі та 

сучасні. Дана ситуація створює реальні загрози безпеці руху на залізничному 

транспорті, обмежує швидкість руху поїздів, знижує ефективність використання 

основних фондів Укрзалізниці в цілому, може привести  до  виникнення 
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техногенних катастроф. 

Проблема набуває особливої актуальності, якщо взяти до уваги дефіцит коштів 

на модернізацію та оновлення виробничого апарату галузі.  

Виходячи з того, що залізничний транспорт є досить фондомістким, він 

вимагає значної кількості довгострокових інвестицій. Виходячи з того, що власні 

ресурси залізниць невпинно знижуються, а можливості держави обмежені, 

підприємствам залізничного транспорту необхідно шукати додаткові джерела 

фінансування інвестицій 

Для забезпечення розвитку залізниць в умовах реформування галузі певну 

увагу потрібно приділити питанням удосконалення управління основними 

фондами. З цією метою  необхідно не допускати порушень в технології 

використання основних засобів; потрібно раціонально використовувати виробничі 

ресурси всіх видів;  потребує удосконалення методи управління основними 

фондами та методика віднесення основних фондів за видами перевезень; слід 

оптимізувати амортизаційну політику відповідно до завдань розвитку та 

реформування залізничного транспорту.            

Необхідно визначити пріоритетні напрями інвестування в основні фонди; 

освоїти інвестиції необхідні для якісного розвитку галузі. В Україні 

розроблено  Програму оновлення парку основних фондів  залізниць на 2012-2016 

роки.      

Впровадження цієї програми і її виконання  дало  змогу  оновити, 

насамперед,  локомотивний  парк, модернізувати значну кількість залізничних 

шляхів і тим самим підвищити ефективність функціонування залізничного 

транспорту та використання їх основних фондів.      

Пріоритетним напрямком інвестиційної діяльності ПАТ «Укрзалізниця» є 

оновлення залізничного рухомого складу. Придбання нового та модернізація 

наявного парку у 2018 році передбачено на загальну суму 5,6 млрд грн. 

Правління ПАТ «Укрзалізниця» представило план дій, що стосується усіх сфер 

діяльності та визначає короткострокові цілі щодо відновлення нормальної 

діяльності компанії [3]. 
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На 2018 рік загальний обсяг інвестицій на придбання та модернізацію 

рухомого складу заплановано в обсязі 18,4 млрд грн. Зокрема, у цьому році 

Укрзалізниця планує придбати 60 пасажирських вагонів та 2 секції електропоїздів, 

модернізувати 226 пасажирських вагонів та 100 секцій електропоїздів. Для 

забезпечення вантажних перевезень передбачена закупівля 3550 напіввагонів із 

залученням кредиту ЄБРР, виготовлення 3600 вантажних вагонів, модернізація 

понад 10 тис. вантажних вагонів. Також заплановано поставити 30 локомотивів 

General Electric, модернізувати та модифікувати 50 вантажних і 29 пасажирських 

електровозів, 18 вантажних, 4 пасажирських та 62 маневрові тепловози [1].  

Таким чином, можна зробити висновок, що перед залізничним транспортом 

України стоїть нелегка задача – приведення основних фондів та структури 

управляння до вимог сьогодення. Ті процеси, які відбуваються в галузі сьогодні, 

покликані активізувати інвестиційну діяльність підприємств залізничного 

транспорту, оновити рухомий склад галузі, оптимізувати структуру управління, 

підвищити якість надання послуг та конкурентні переваги перед іншими 

транспортними галузями.  
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БЕЗКОЛЕКТОРНИМИ ТЯГОВИМИ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМИ 

Анотація:  Рухомий складу майбутнього покоління повинен допомогти 

залізним дорогам укріпити їх позиції у конкурентній боротьбі з іншими видами 

транспорту. У зв'язку з цим створюються необхідні умови для створення 

нового електрорухомого складу на базі енергозберігаючих та надійних 

електроприводів. 

Ключові слова: колекторний тяговий двигун, вентильно-індукторнй двигун, 

асинхронний тяговий двигун, синхронний тяговий двигун, тяговий двигун з 

поперечним полем 

Abstract: Rolling stock of future generation must help the railways to strengthen 

their positions in competitive activity with other types of transport. In this connection 

necessary conditions for creation of new electromotive stock on the base of energy 

saving and reliable electric drives are created. 

Key words: a collector traction engine, an induction valve engine, asynchronous 

traction engine, synchronous traction engine, traction motor with cross-field. 

Основна частина електрорухомого складу, який експлуатується на залізних 

дорогах України, оснащена тяговим електроприводом постійного струму з 

колекторними тяговими двигунами. 

У зв'язку з необхідністю регулювання швидкості руху в широких межах 

тягові електричні двигуни повинні мати значну перевантажувальну здатність за 

струмом і силою тяги. Цим вимогам відповідають тягові електродвигуни 

постійного (пульсуючого) струму, що і стало причиною їх широкого 

застосування. 

Важливим недоліком тягових електродвигунів постійного струму є 

наявність колекторно-щіточного вузла, який для забезпечення нормальних 

умов токоз’єму потребує частого огляду та профілактичного обслуговування. 
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Тягові двигуни постійного струму є електричними машинами надзвичайно 

напруженими по комутації. Іх максимальна частота обертання обмежена 

умовами механічної міцності обмоток якоря та колектору. 

Збільшення потужності тягових двигунів у зв'язку із збільшенням обсягів 

вантажних і пасажирських перевезень обумовлює тяговитість тягових двигунів 

у тепловому відношенні. Однак ця проблема безпосередньо стосується роботи 

привода постійного струму, де реалізація заданих параметрів руху поїздів через 

обмежену потужність двигунів призводить до використання режимів із 

значними перевантаженнями по електричному струму. 

Реалізація ідеї безколекторного тягового привода стала реальною після 

створення силових та слабкострумових напівпровідникових приладів, що 

відкрили можливість раціонального побудови тягових статичних 

перетворювачів частот і напруг та систем їх керування. 

В даний час в створенні безколекторного тягового приводу є два основних 

напрямки, орієнтовані на використання частотно-регульованих асинхронних та 

вентильних тягових двигунів з постійними магнітами. Ведуться дослідницькі та 

експериментально-конструкторські роботи по створенню безколекторного 

тягового привода на базі так званих вентильно-індукторних двигунів. 

За результатами проектування останніх зразків колекторних тягових 

двигунів пульсуючого струму та асинхронних тягових двигунів витрата міді на 

виготовлення останніх знижується в 2-2,5 рази. 

Таким чином, використання асинхронного електроприводу на електровозах 

покращує тягові характеристики, підвищує надійність електродвигуна, а 

застосування сучасних статичних перетворювачів частоти в тяговому 

електроприводі змінного струму дозволяє легко реалізувати «антиюзові» і 

«протибоксовочні» алгоритми керування поїздом. 

Використання синхронних електричних машин з постійними магнітами 

(рис.1 Синхронний двигун зі збудженням від постійних магнітів, розташований 

на колісній парі: 1-колісна пара; 2-кожух двигуна; 3-ротор з постійними 

магнітами; 4-статор з обмотками; 5-елементи кріплення двигуна до рами візка; 
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6-несучий диск; 7-муфта.) на роторі дозволяє створювати високоефективні 

системи електроприводів на їх основі. Маючи основні позитивні 

характеристики приводів на базі колекторних двигунів постійного струму, 

таких як високий пусковий момент, швидкодію та точність регулювання 

моменту, значну перевантажувальну здатність, вони зберігають усі переваги 

безколекторного приводу, в т.ч. найкращі вагогабаритні показники та велику 

надійність у експлуатації. 

Поява потужних напівпровідникових приладів, розрахованих на великі 

навантаження і високу частоту перемикання, створили умови для розробки 

тягового двигуна на постійних магнітах, що має велику кількість пар полюсів. 

При розробці тягового двигуна на постійних магнітах з великою кількістю  

пар полюсів визначилися дві різні концепції: синхронний двигун; машина з 

поперечним потоком. 

Обидві концепції розрізняються розташуванням магнітного ланцюга. У 

синхронному двигуні полюсні магніти (як в машині постійного струму) 

дистанційно розташовані в статорі і містять на собі обмотку. Магнітний потік 

замикається через них паралельно напряму руху ротора. 

У машині з поперечним потоком немає яскраво виражених полюсних 

магнітів, що містять обмотку.  

Двигун з поперечним полем (рис.2 Двигун з поперечним полем: 1-корпус з 

ребрами жорсткості і охолодження; 2-постійний магніт; 3-обмотки з 

розташованими між ними каналами охолодження; 4-ярмо; 5-канал 

охолодження бокової частини корпусу; 6-пасивний ротор) є електричною 

машиною відносно нової концепції. Його основна відмінність від синхронної 

машини на постійних магнітах, що виявляється в іншому розташуванні 

обмотки, при заданому монтажному просторі дає широкі можливості 

оптимізації двигуна відносно ваги та крутного моменту. Забезпечує великий 

обертаючий момент при невеликих розмірах, такий двигун у найбільшій мірі 

підходить для реалізації безредукторного тягового приводу. 
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Виходячи з результатів розрахунку та випробування зразків тягових 

двигунів синхронний двигун на постійних магнітах, має наступні переваги 

перед асинхронними тяговими електродвигунами однакової потужності:  більш 

високим ККД (в середньому на 3%); менша вага (на 25%); менша довжина (на 

7%).  

Двигун с поперечним полем має: більш високий ККД (на 5%); менша вага 

(на 60%);  менша довжина (на 50%). 

Таким чином, тягові електродвигуни на постійних магнітах забезпечують 

безконтактність тягових електроприводів, високу надійність, відносно невисоку 

вартість і конкурентоспроможні універсальні ваго габаритні показники. 

Виконані на дешевих і доступних ПМ типу феритів барію або стронцію, їх 

застосування є перспективним в нових розробках тягових електроприводів. 

Рухомий складу майбутнього покоління повинен допомогти залізницям  

укріпити їх позиції у конкурентній боротьбі з іншими видами транспорту.  
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ВИДИ І МЕТОДИ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ПРИ  РЕМОНТІ ЛОКОМОТИВІВ 

Анотація: У статті розглядаються  основні типи та способи 

дефектоскопії при ремонті локомотивів. 

Ключові слова: локомотив, дефект, дефектоскопія,   

Abstract: The article deals with the main types and methods of defectoscopy 

while repairing of locomotives. 

Key words: Locomotive, defect, defectoscopy. 

Залізничний транспорт є одним з основних видів транспорту в Україні.         

Безпека руху поїздів забезпечується технічними, нормативними і 

організаційними факторами. Експлуатаційна міцність конструкцій, вузлів і 

деталей рухомого складу – один з елементів забезпечення безпеки руху поїздів. 

Основною причиною руйнування в експлуатації деталей і елементів 

конструкцій, що працюють в умовах навантажень, що багато разів 

повторюються, є втома металу. До зниження опору втомі, у тому числі межі 

витривалості, як правило, приводить концентрація напружень, що пов'язана з 

конструктивними елементами (отвори, канавки і ін.) і з технологічними 

дефектами типу порушення суцільності металу. Для виключення використання 

в експлуатації деталей з неприпустимими поверхневими дефектами металу  під 

час контролю якості широко застосовуються візуальний контроль із 

використанням різноманітних оптичних пристроїв та дефектоскопія для 

виявлення внутрішніх дефектів у деталях. 

Дефектоскопія – це коло знань, що охоплює теорію, методи і технічні 

засоби визначення дефектів в матеріалі контрольованих об'єктів. 

Внаслідок недосконалості технології виготовлення або в результаті 

експлуатації в важких умовах у виробах з'являються різні дефекти - порушення 

цілісності або однорідності матеріалу, відхилення від заданого хімічного складу 

або структури, а також від заданих розмірів. Дефекти змінюють фізичні 

властивості матеріалу. В основі існуючих методів дефектоскопії лежить 

дослідження фізичних властивостей матеріалів при впливі на них 
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рентгенівських, інфрачервоних, ультрафіолетових і гамма-променів, 

радіохвиль, ультразвукових коливань, магнітного і електростатичного полів. 

Найбільш простим методом дефектоскопії є візуальний - неозброєним оком 

або за допомогою оптичних приладів. Для огляду внутрішніх поверхонь, 

глибоких порожнин і важкодоступних місць застосовують спеціальні трубки з 

призмами і мініатюрними освітлювачами і телевізійні трубки. Візуальна 

дефектоскопія дозволяє виявляти лише поверхневі дефекти в металевих 

виробах і внутрішні дефекти у виробах зі скла або прозорих для видимого 

світла пластмас.  

Рентгенодефектоскопія заснована на поглинанні рентгенівських променів, 

яка залежить від щільності середовища і атомного номера елементів, що 

утворюють матеріал середовища. Наявність таких дефектів, як тріщини, 

раковини або включення чужорідного матеріалу, призводить до того, що 

промені, які проходять через матеріал, послаблюються в різних ступенях.  

Гамма-дефектоскопія має ті ж фізичні основи, що і рентгенодефектоскопія, 

але використовується випромінювання гамма-променів, що випускаються 

штучними радіоактивними ізотопами різних металів (кобальту, іридію і ін.). 

Цей метод має суттєві переваги перед рентгенодефектоскопією: апаратура для 

гамма-дефектоскопії порівняно проста, джерело випромінювання компактне, 

що дозволяє обстежити важкодоступні ділянки виробів.  

Радіодефектоскопія заснована на проникаючих властивостях радіохвиль 

сантиметрового і міліметрового діапазонів, що дозволяє виявляти дефекти 

головним чином на поверхні виробів зазвичай з неметалічних матеріалів.  

Інфрачервона дефектоскопія використовує інфрачервоні (теплові) промені 

для виявлення непрозорих для видимого світла включень. Так зване 

інфрачервоне зображення дефекту отримують в прохідному, відбитому або 

власному випромінюванні досліджуваного виробу. Цим методом контролюють 

вироби, що нагріваються в процесі роботи. Дефектні ділянки у виробі змінюють 

тепловий потік. Потік інфрачервоного випромінювання пропускають через 

виріб і реєструють його розподіл теплочутливим приймачем.  
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Магнітна дефектоскопія заснована на дослідженні спотворень магнітного 

поля, що виникають в місцях дефектів у виробах з феромагнітних матеріалів. 

Індикатором може служити магнітний порошок, або його суспензія в маслі з 

дисперсністю часток 5-10 мкм. При намагнічуванні виробу порошок осідає в 

місцях розташування дефектів. Поле розсіювання можна фіксувати на магнітній 

стрічці, яку накладають на досліджувану ділянку намагніченого вироби 

(магнітографічний метод).  

Електроіндуктивна дефектоскопія заснована на порушенні вихрових 

струмів змінним магнітним полем датчика дефектоскопа. Вихрові струми 

створюють своє поле, протилежне за знаком збуднику. В результаті взаємодії 

цих полів змінюється повний опір котушки датчика, що і фіксує індикатор. 

Показання індикатора залежать від електропроводності і магнітної проникності 

металу, розмірів виробу, а також змін електропроводності через структурні 

неоднорідності або порушення суцільності металу. 

Термоелектрична дефектоскопія заснована на вимірі електрорушійної сили, 

що виникає в замкнутому ланцюзі при нагріванні місця контакту двох 

різнорідних матеріалів. Якщо один з цих матеріалів прийняти за еталон, то при 

заданій різниці температур гарячого і холодного контактів величина і знак 

термоЕРС будуть визначатися хімічним складом другого матеріалу. Цей метод 

зазвичай застосовують в тих випадках, коли потрібно визначити марку 

матеріалу, з якого складається напівфабрикат або елемент конструкції. 

Електростатична дефектоскопія заснована на використанні 

електростатичного поля, в яке поміщають виріб. Для виявлення поверхневих 

тріщин у виробах з неелектропровідних матеріалів, а також з металів, покритих 

тими ж матеріалами, виріб запилюють тонким порошком крейди з 

пульверизатора з ебонітовим накінечником. При цьому частки крейди 

отримують позитивний заряд. В результаті неоднорідності електростатичного 

поля частинки крейди скупчуються біля країв тріщин.  

Ультразвукова дефектоскопыя заснована на використанні пружних 

коливань, головним чином ультразвукового діапазону частот. Порушення 
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цілісності або однорідності середовища впливають на поширення пружних 

хвиль у виробі або на режим коливань виробу. При 

ультразвуковій дефектоскопії застосовуються такі основні методи:  

резонансний метод; велосіметричний метод еходефектоскопа; імпедансний 

метод; метод вільних коливань . 

Ультразвукова дефектоскопія, яка використовує кілька змінних параметрів, 

є одним з найбільш універсальних методів неруйнівного контролю. 

Капілярна дефектоскопія заснована на штучному виділенні світло- і 

кольороконтрастної дефектної ділянки відносно неушкодженої. Методи 

капілярної дефектоскопії дозволяють виявляти неозброєним оком тонкі 

поверхневі тріщини і інші несуцільності матеріалу, що утворюються при 

виготовленні і експлуатації деталей машин.  
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ГЛОНАСС для наземної навігації. Висвітлено сучасний стан автомобільної 

навігації та потреби на території України. Дається характеристика основних 

термінів. Описано точносні характеристики системи, можливості та основні 

відмінності від системи GPS. 

Ключові слова: навігація, супутник, СРНС, GPS, GLONASS. 

В першому десятиріччі ХХІ-го століття автомобільний транспорт стрімко 

стає локомотивом економіки України: залізничний та судноплавний транспорт 

не мають необхідної сучасним реаліям гнучкості та швидкості. 

Великотонажний вантажний та пасажирський високої місткості транспорт 

здійснює понад 75% вартості усіх внутрішніх перевезень. Але питання 

коректного управління перевезеннями на сучасному етапі розвитку економіки 

України має цілий ряд складностей та недоопрацьованих елементів. Зокрема, за 

роки незалежності відкрито нові автодороги, деякі взагалі перестали існувати, а 

більшість значно зносилися. Ці фактори впливають на прокладання маршруту, 

наприклад логістичними компаніями. Використовуючи паперові карти зробити 

це досить важко, та інформація на них довгий час, з відомих причин, не 

оновлювалась, тож на допомогу автомобільному транспорту приходить 

електронний комп’ютер, що визначає координати та має вбудовану карту 

автодоріг. 

Управління перевезеннями на сучасному етапі розвитку економіки України. 

Обмежена інформація що стосується автомобільної навігації, СРНС, 

можливостей створення, способи збору інформації. 

Навігація – (лат. navigatio  –  від  navigo – пливу на судні) наука про способи 

вибору шляху і методах водіння суден, літальних апаратів (повітряна навігація, 

аеронавігація) і космічних апаратів (космічна навігація). Завдання навігації: 

знаходження оптимального маршруту (траєкторії), визначення розташування, 

напрямку і значення швидкості, інших параметрів руху об’єкта. 

Супутник – космічний літальний апарат, виведений на орбіту довкола Землі 

і призначений для вирішення наукових і прикладних завдань. 

СРНС – супутникова радіонавігаційна система 
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GPS Global Position System (Navstar) призначена для високоточного 

визначення просторово-часових координат і складових швидкостей об’єктів-

споживачів. 

GLONASS – Глобальна навігаційна супутникова система, призначена для 

оперативного навігаційно-часового забезпечення необмеженогочисла 

користувачів наземного, морського, повітряного і космічного базування. 

На даний момент в загальносвітовому масштабі повноцінно функціонують 

дві глобальні навігаційні системи: американська GPS (Global Positioning 

System) та російська ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система, 

GLONASS). 

GPS набагато раніше вийшла на ринок доступних (не військових) пристроїв, 

тому зараз практично все сучасне навігаційне обладнання підтримує цей 

стандарт. Тим не менше, після запуску в промислову експлуатацію системи 

ГЛОНАСС виробники почали інтегрувати її в своє обладнання. Переважна 

більшість сучасних навігаторів з підтримкою GPS за сумісництвом 

підтримують і ГЛОНАСС. 

Сучасні показники точності системи GPS для невійськових користувачів 

мають похибку по довготі і широті 2.00-8.76 метрів при використанні 

навігатором 6-11 супутників. У ГЛОНАСС похибка по довготі і широті складає 

4.46-7.38 метрів при використанні 7-8 супутників.  

Супутникова радіонавігаційна система (СРНС) другого покоління 

ГЛОНАСС продемонструвала високі точностні характеристики визначення 

координат, швидкості і часу повітряних, космічних, морських і наземних 

рухомих засобів. В даний час вона знаходиться на початку широкого 

практичного освоєння. 

Система в стані забезпечити істотне підвищення безпеки руху транспортних 

засобів, найбільш економічне рішення задачі освоєння віддалених, слабо 

вивчених територій і акваторій морів і океанів, регулярність функціонування 

бурових і добувних платформ на шельфі і у відкритому морі, швидкий пошук і 

порятунок терплячих лихо і вирішувати багато інших задач. 
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Глобальна Навігаційна Супутникова Система (ГЛОНАСС) – це сума 

унікальних технологій, плід багаторічної праці конструкторів і вчених. Будь-яка 

людина або транспортний засіб, оснащені спеціальним приладом для прийому і 

обробки цих сигналів, можуть з високою точністю в будь-якій точці Землі і 

навколоземного простору визначити власні координати і швидкість руху, а 

також здійснити прив'язку до точного часу. ГЛОНАСС є державною системою, 

яка розроблялася як система подвійного використання, призначена для потреб 

Міністерства оборони і цивільних споживачів [4]. 

Для визначення просторових координат і точного часу потрібно прийняти і 

обробити навігаційні сигнали не менше ніж від 4-х супутників ГЛОНАСС. При 

прийомі навігаційних радіосигналів ГЛОНАСС приймач, використовуючи 

відомі радіотехнічні методи, вимірює дальності до видимих супутників і 

вимірює швидкості їх руху. 

Одночасно з проведенням вимірювань в приймачі виконується автоматична 

обробка тих, що містяться в кожному навігаційному радіосигналі міток часу і 

цифрової інформації. Крім того, цифрова інформація описує положення інших 

супутників системи (альманах) у вигляді кеплерівських елементів їх орбіт і 

містить деякі інші параметри.  

Повна орбітальна структура системи ГЛОНАСС складається з 24 

супутників, рівномірно розміщених у трьох орбітальних площинах. 

На даний час рішення широкого кола навігаційних завдань вже неможливо 

уявити без застосування супутникових радіонавігацій- них систем глобального 

обзору типу ГЛОНАСС і GPS. Навігаційні методи, засновані на використанні 

цих систем, займають провідні позиції при навігації глобальних та регіональних 

маршрутів. 

ГНСС ГЛОНАСС дозволяє оперативно визначати координати 

місцеположення рухомих об’єктів практично в будь-якій точці земної кулі та в 

будь-який час, а геоінформаційні системи (ГІС) забезпечують відображення 

місцезнаходження об'єктів на електронних картах, моделювання та планування 

транспортних потоків, моніторинг стану транспортних систем в просторі та 
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часі. 

Все більш масового характеру набуває використання СРНС-апаратури для 

задач навігації наземних, повітряних, морських, річкових та космічних засобі та 

небезпечних вантажів , пошуково-рятувальних операціях. 

Висновок. Зародившись наприкінці 50-х років минулого століття, навігація, 

ґрунтована на використанні супутникових систем активно розвивається і 

продовжує вдосконалювати методи та технології з наростаючою динамічністю. 

Системи продемонструвати високі точнісні характеристики визначення 

координат, швидкості і часу повітряних суден, космічних, морських і наземних 

пересувних засобів. Зокрема вони знайшли широке застосування в сфері 

природних ресурсів, розвитку інфраструктури і контролю міського 

господарства, сільському господарстві, соціальних науках, а також у навігації. 

Використання приймачів радіонавігаційних сигналів від ГНСС ГЛОНАСС 

може суттєво розширити можливості супутникової навігації автотранспорту та 

завдань логістики. 
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Анотація: Наше з вами повсякденне життя міцно пов’язане з 

інформаційними технологіями, адже лише в окремій – транспортній галузі 

існує безліч видів інноваційних технологій. Це GPS – американська розробка і 

ГЛОНАСС – пострадянська глобальна навігаційна супутникова система. В 

рамках даної статті розглядається теоретичне та практичне питання 

впровадження інформаційних технологій GPS, ГЛОНАСС в сфері транспорту 

України.  

Ключові слова: супутник, транспортні засоби, GPS, ГЛОНАСС, контроль, 

система, моніторинг, трекер. 

З давніх часів транспорт в сучасному суспільстві є важливим складовим 

елементом в повсякденному житті людей. Проблеми, які стоять перед 

транспортом є надзвичайно актуальними, які вимагають аналізу і знаходження 

шляхів їх вирішення. Питання про використання систем моніторингу, 

управління транспортом і вироблення адекватних механізмів регулювання 

транспортного руху дуже актуальний, адже від того, яку систему використовує 

підприємство, залежить: і підвищення ефективності використання транспорту 

та логістичних операцій; і чітке виконання завдань та оперативне управління 

транспортом; і різке зниження збитків, пов'язаних з розкраданням палива; і 

підвищення безпеки транспортних засобів, водіїв та вантажів; і, особливо, 

статистика, звітність і ефективне планування для керівників всіх рівнів.  

Отже, відповідно до вищезазначеної проблеми, можливо сформувати мету. 

Метою даного дослідження є виявлення переваг та недоліків від 

запровадження систем GPS-моніторингу в транспортній і 

сільськогосподарській сфері України. 
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Основними ж завданнями статті є: 

- вивчення досвіду провідних країн світу у питанні впровадження 

систем GPS-моніторингу; 

- аналіз кращих практик впровадження систем моніторингу 

транспортними і сільськогосподарськими компаніями зокрема; 

- дослідження переваг і недоліків від запровадження моніторингу та 

встановлення GPS обладнання на основі економічного методу аналізу і 

порівняння. 

Сучасна наука постійно рухається вперед. Існує багато засобів моніторингу 

та управління транспортом. Найпоширенішими і добре зарекомендованими 

системами є: 

- GPS (Global Positioning System); 

- ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система) [1]. 

Супутникова система навігації GPS дозволяє майже в будь-якому місці 

Землі визначити координати місця розташування будь-якого об'єкта. Для 

транспортної галузі можна визначити такі важливі характеристики транспорту, 

як швидкість і відстань для раціонального обчислення шляху. 

Системи GPS розроблялися не один десяток років. Програма була 

ініційована в 1973 році. Для подальших розробок потрібно було виводити 

супутники на орбіту Землі, перший з яких був запущений в 1974 р., але для 

покриття всієї земної поверхні необхідно було кілька десятків супутників.  

У даній статті досліджується питання GPS-моніторингу та похідне поняття 

– контролю палива і особливості його застосування, як логістичній галузі. 

Завдяки розвитку інформаційних систем і технологій, що забезпечили 

можливість автоматизації типових операцій в транспортних процесах, логістика 

стала домінуючою формою організації руху товару на технологічно 

висококонкурентному ринку транспортних послуг. 

В даний час застосовується така нова технологія в транспортній логістиці як 

GPS-моніторинг. Система GPS-моніторингу призначена для мінімізації збитків 

при підвищенні ефективності роботи автотранспортних та 
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сільськогосподарських підприємств. Якщо визначати дефініцію, то має на 

життя наступна: система GPS-моніторингу – автоматизована глобальна 

супутникова система, призначена для визначення широти і довготи 

місцезнаходження транспортного засобу. 

Процес впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій сьогодні 

необхідний і, більш того, неминучий. Це обумовлено все зростаючим обсягом 

даних, які підлягають автоматизованій обробці. Застосування сучасних ІТ-

рішень дозволяє підвищити ефективність доставки вантажів за рахунок 

можливості швидкого доступу до інформації про суб'єкти та об'єкти доставки.  

Процес роботи даного виду обладнання дуже простий, адже якщо коротко 

проілюструвати, то він складається з таких етапів: на транспортний засіб 

встановлюється бортовий пристрій для моніторингу транспорту, який за GPS-

сигналами визначає місце розташування і швидкість транспортного засобу, 

зчитує дані з різних датчиків і передає ці дані по каналах мобільного зв’язку 

(GPRS) до диспетчерського центру. 

Всі перераховані вище способи контролю палива мають свої переваги і 

недоліки. Адже, розуміючи тип такої техніки: чи це сільськогосподарська, чи це 

спецтехніка, чи це легковий автомобіль, йде й відповідний вибір GPS-

обладнання (вид трекера, датчика, індикатора і т.д.), в залежності від кількості 

та об’єму паливних баків, а також системи живлення транспортного засобу. 

Ще однією, не менш цікавою для дослідження систем моніторингу 

функцією є ідентифікація водіїв – функціонал, який дозволяє встановити час 

роботи водія на конкретному транспортному засобі. Ідентифікація допомагає 

автоматично визначити обсяг виконаних сільськогосподарських робіт. Ця 

інформація може використовуватися при попередньому розрахунку заробітної 

плати, а також для притягнення до відповідальності у разі виявлення зливів 

палива або у разі інших інцидентів.  

За оцінками різних фахівців та низки розрахунків економія паливно-

мастильних матеріалів, при оснащенні автопарку системами супутникового 

моніторингу, сягає 20-30%. 
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Тож загальна економія досягається в основному за рахунок таких чинників: 

1. Значне зниження витрати палива за рахунок того, що будь-який злив 

пального буде негайно відображений на екрані комп’ютера диспетчера та 

керівника, розкрадання палива припиняється.  

2. Виключення використання техніки не за призначенням. За допомогою 

системи моніторингу: всі переміщення і швидкість руху техніки фіксуються, 

час і місця стоянок відображаються на комп’ютері.  

3. Зниження ймовірності розкрадання продукції. Виконання 

попереднього пункту вже знижує ймовірність розкрадань.  

4. Підвищення керованості транспортного парку та дисципліни 

працівників. Впровадження системи супутникової навігації робить ситуацію з 

парком техніки повністю передбачуваною і керованою.  

Висновок. На сьогодні існує ціла низка як міжнародних, так і вітчизняних 

організацій, які надають послуги з GPS-моніторингу. Оглядаючи наукові праці 

інших авторів, проспекти та рекламні пропозиції на ринку GPS-компаній, 

можна зробити акцент на ефективності роботи машинно-тракторного парку та 

відповідного персоналу при використанні систем моніторингу. Звичайний 

транспорту – то тут економія очевидна, адже недобросовісні водії, як показує 

дане дослідження, охоче займаються банальним зливом палива. 
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Анотація: Зростання тарифів на водопостачання призвело до того, що в 

деяких випадках рахунки за воду вже стали чи не найбільшими у структурі 

комунальних тарифів. Суттєво знизити споживання цього цінного 

енергоресурсу можна за допомогою використання дощової води. На які 

потреби можна спрямувати цю воду, якою буде економія, облаштування 

системи для збору, накопичення та подача – про це йде мова у цьому 

матеріалі.   

Ключові слова: дощова вода, економія, система для збору води, 

водозбереження.  

Світові запаси води на Землі величезні. Проте, це переважно солона вода 

світового океану. Запаси прісної води, потреба людей у якій є особливо 

великою, незначні і вичерпні (всього лише 2,5-3% усієї води на нашій планеті, а 

з них 85-90% у вигляді льоду). Протягом останніх років за приблизними 

підрахунками  потреба у воді зросла в 10 разів. Вже зараз по даним ООН  

близько 1,2 млрд. людей по всьому світу страждає від дефіциту або гострої 

нестачі прісної води. До 2025 року, за оцінками експертів, ця проблема 

торкнеться 2,4 млрд., а до 2050 - до 4 млрд. чоловік, що більше половини 

людства. 

Частковому вирішенню проблеми дефіциту води в країнах може допомогти 

скорочення її споживання людиною для зрошення, потреб промисловості, 

побутових потреб та ін. 

Одним з напрямків вирішення цієї проблеми ми пропонуємо 

використовувати дощову воду.Технічний прогрес збільшив споживання 
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природних ресурсів. Він же і подбає про їх збереження та раціональне 

використання. На жаль, останнім розробкам з їх зберігання  приділяють мало 

уваги. Ми вирішили частково заповнити цей пробіл і поговорити про дощову 

воду.  

Річний обсяг опадів на території України становить приблизно 3000мм. У 

Донецькій області кількість опадів становить 492мм (20-35%опадів в зимовий 

період). Максимальна кількість опадів випадає в червні - 65мм. Мінімальна 

кількість опадів у вересні – 37мм. Кількість днів з опадами на території області 

становить 90-120 днів.Враховуючи, що в літній період витрати води дуже 

великі, то часто бувають перебої з водопостачанням. І води буває не вистачає 

навіть на найнеобхідніше. Одна людина використовує близько 140 л води в 

день, а якщо економити — 80-120 л. Максимум необхідно води — 200 л у день 

на людину. Воду використовують приблизно так: на особисту гігієну йдуть 32% 

загальної кількості води, на змив туалетів — 30%, миття посуду — 16%, прання 

— 12%, прибирання — 4%, полив саду і городу — 4%, приготування їжі — 2%. 

Водопровідну воду необхідно використовувати тільки в трьох випадках: для 

приготування їжі, особистої гігієни та миття посуду. В інших же допустимо, а 

то й переважно, користуватися іншою водою, з дещо іншим походженням, 

хімічним складом і рівнем очищення. Використовуючи дощову воду, можна 

суттєво скоротити споживання водопровідної. 

Дослідження показують, що якість дощової води значно вище, ніж якість 

води в природних водоймах, придатних для купання. Тому таку воду можна 

використовувати не тільки для змиву туалету, миття машини, поливу саду і 

прибирання, але і для прання. 

Крім кількісної вигоди існує і якісна: дощова вода більше підходить для 

поливу, оскільки не містить хлору, а для прання і прибирання дому  тому, що 

набагато м'якше і дозволяє зменшити витрату миючих засобів. 

Найпростіші системи збирання і зберігання дощової води зустрічаються на 

дачних ділянках і в селах. Один кінець мотузки кріпиться до водостічного 

жолобу, інший поміщений в бочку. Ця нехитра конструкція безцінна для 



1058 
 

заміських об'єктів. Її вдосконалена версія допоможе зібрати дощову воду в 

багатоповерхових будинках з великою кількістю людей.  

Ми пропонуємо збір дощової води з дахів висотних будинків з внутрішнім 

водовідведенням. Наповнення води можна здійснювати різними методами, 

використовуючи систему внутрішнього водовідведення. Виготовляти металеві 

ємкості із запірної арматурою і встановлювати їх на верхніх поверхах в місцях 

мало використовуваних сміттєпроводів. 

Також ми  пропонуємо більш економічний і простий метод – бетонні 

колодязі. 

Колодязь встановлюється поруч з будівлею у місцях виходу зливових труб. 

Вони можуть частково заглиблюватися нижче рівня землі. Таке кільце 

необхідно обладнати гратами, щоб запобігти потраплянню в нього дітей, 

дрібних тварин і великих фракцій сміття. Використовуючи дощову воду, 

швидко окупають витрати на установку і придбання бетонних накопичувачів. 

Взявши до уваги всі наявні дані: 

• Ѕ 9пов. на 2п=580м
2
; 

• V води с 9пов. = 290м
3
(на рік для Дружківці Донецької обл.) 

• вартість 1м
3
води в м.Дружківка близько 30грн; 

• Вартість 1-го кільця з сіткою = 500грн; 

• Вартість дощової води в рік 290*30 грн = 8700 

І, підрахувавши кількість опадів, ми прийшли до висновку, що ця система 

дає не тільки турботу про довкілля, а й економію. 

Досвід використання дощової води можна розглянути на прикладі АТ 

«Грета» м.  Дружківки. Вже більш 5 років завод використовує дощову воду, що 

збирається  з дахів цехів загальною  площею приблизно 5000м
2
. Ця вода 

застосовується  для потреб каналізації і її цілком вистачає на рік. Збір 

здійснюється в накопичувальні баки, і вода перерозподіляється по 

підприємству. 

Господарська частина нашого коледжу планує здійснити збір води з даху 

корпусу №2 (600м
2
) - це приблизно 290м

3
 в рік. Навіть за найскромнішими 
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підрахунками ми забезпечимо себе водою для каналізації, поливу квітів і 

прибирання поверхів. 
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   Abstract: This article report on surveying of hollow core clabs in a building. 

The author proposes a method of protection of floor slabs from destruction by 

sewage. This method provides usage of demountable cylindrical sleeve with internal 

vertical ribs. 

    Keywords: floor slabs, pipes, cylindrical sleeve with internal vertical ribs. 

Актуальность темы: Главным предназначением внутренней канализации  

является отведение переработанной воды, что образовывается в процессе 

жизнедеятельности человека. Как правило, движение сточных вод 

производится естественным самопроизвольным путем без использования 

дополнительной энергии.  

Внутренняя канализация объединяет все сантехнические приборы и трубы, 

что находятся внутри помещения.         

Внутренняя система трубопровода на завершительном участке проходит 

через стену или перекрытия здания и выходит наружу. 

В процессе эксплуатации, может возникнуть такая ситуация, когда  стояк 

канализации начнет течь.  Канализационные стоки попадая в пустоты плит 

перекрытия приводят к их разрушению. (рис.1) 

Поэтому при строительстве зданий в местах прохода  канализационных 

стояков  через многопустотные плиты перекрытия, должны устанавливаться 

специальные гильзы, предотвращающие  плиты перекрытия от попадания в них 

канализационных стоков. 
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                  Рис.1  Плиты перекрытия, разрушенные канализационными стоками 

 

Цель работы. Целью работы является обеспечение эксплуатационной 

надежности и долговечности пустотных плит перекрытий, через которые 

проходят канализационные трубопроводы. 

Научная новизна. Используется, сьемная, цилиндрическая гильза с 

внутренними вертикальными ребрами (рис.2). 

Практическая ценность работы.  Гильзы устанавливаются на 

канализационные стояки в местах прохода через  многопустотную плиту 

перекрытия.  

Утечки канализационных стояков  дренируются между гильзой и 

канализационной трубой и не попадают в пустоты плит перекрытия. 

Основные задачи дальнейших исследований.  

Для решения проблемы необходимо: 

- оценить целесообразность использования и исследовать влияние 

канализационных стоков на гильзу; 

- разработать конструкцию и технологию изготовления; 

- провести опытно-промышленные испытания; 

- выполнить технико-экономический анализ эффективности конструкции. 
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Вывод. Использование гильз позволит повысить эксплуатационную 

надежность зданий и сократит материальные затраты на выполнение 

ремонтных работ. 
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       Рис.2 Съемная цилиндрическая гильза с внутренними вертикальными ребрами 
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КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ВУГЛЕЦЕВИХ 

ВОЛОКОН 

Анотація:  Комбінація компонентів вуглецевого волокна та епоксидного 

клею дає високу ефективність при влаштуванні зовнішнього армування 

залізобетонних, цегляних і дерев'яних конструкцій. Посилений таким чином 

елемент отримує додатково до 65% міцності на вигин і до 120% міцності на 

стиск.  

Ключові слова:  композитні матеріали, карбон, полімерні клеї, мінеральна 

матриця, посилення конструкцій. 

Вуглецеве волокно - матеріал, що складається з тонких ниток діаметром від 

5 до 15 мкм, утворених переважно атомами вуглецю. Вирівнювання кристалів 

надає волокну велику міцність на розтяг. 

В останні 10 років, з подачі зарубіжних колег у вигляді поставок дорогих 

виробів з вуглеволокна, вітчизняні розробники і виробники зайнялися 

реанімацією вуглеводневих проектів, початих в радянський період, в усіх 

напрямках. 

Вуглецеві нитки досить ламкі і тому з них створюють еластичне полотно. А 

додавання полімерних сполучних складів дозволяє виготовляти вуглепластик, 

що зробив революцію в безлічі сфер діяльності людини. 

    рис.1 Вуглецева тканина щільністю 200 гр / м
2
 

Сучасний матеріал починає користуватися попитом у ремонтників і 

будівельників. Причини цього криються у властивостях його компонентів: 

1. Висока міцність ниток, з яких створено полотно. 

2. Виняткова адгезія полімерного сполучного (епоксидного клею). 

Комбінація цих властивостей дає високу ефективність при влаштуванні 

зовнішнього армування залізобетонних, металевих, цегляних і дерев'яних 

конструкцій. Посилений таким чином елемент отримує додатково до 65% 
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міцності на вигин і до 120% міцності на стиск. Це звучить малоймовірно, але 

проведені випробування підтверджують це [1]. 

Істотне збільшення міцності дозволяє зменшити обсяг матеріалу основи. 

Тобто, полотно тримає величезні навантаження, головне, було б на що його 

наклеїти. 

Швидкість і легкість монтажу елементів зовнішнього армування з 

вуглеволокну є основною перевагою нетрадиційного способу. Крім того, 

зовнішнє армування не спотворює естетичний вигляд конструкції, при цьому 

процес посилення стає значно простіше, ніж традиційні технології. 

   рис.2 Спосіб монтажу 

Даний спосіб є найбільш виправданим при необхідності посилення 

унікальних або дорогих конструкцій, наприклад, пам'ятників архітектури, 

транспортних і гідротехнічних споруд, реконструкція яких іншими способами 

скрутна або неможлива взагалі. Така технологія на сьогоднішній момент є 

найбільш практичним способом підвищення експлуатаційних характеристик 

будь-яких елементів будівлі або споруди. 

Посилення залізобетонних конструкцій 

Зазвичай залізобетонні конструкції пошкоджуються в результаті корозії, 

перевантаження окремих елементів, помилок проектування і виробництва 

будівельних робіт, неправильної експлуатації об'єкта. Особливої уваги 

потребують ті з них, які дуже дорого, а то й неможливо замінити. Це 

стосується, перш за все, мостів, гідротехнічних споруд, пам'ятників 

архітектури. У такому випадку без зовнішнього армування не обійтися. 
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 рис. 3 Зовнішнє армування мостів 

 Посилення рядових конструкцій із застосуванням вуглецевого волокна не 

завжди доцільно економічно. 

Посилювати стислі (в тому числі і позацентрово-стислі) залізобетонні 

елементи типу колон, пілонів, простінків за допомогою зовнішнього армування 

можна двома способами. Для посилення «коротких» елементів (з 

співвідношенням «висота - габарит поперечного перерізу» не більше 10: 1) 

застосовують бандажі з вуглепластику, які створюють «ефект обойми». Другий 

спосіб - установка полотна з вуглеволокну уздовж стисненого елемента, який 

служить додатковим робочою арматурою. 

При посиленні сейсмостійких конструкцій рекомендується для крайніх 

бандажів використовувати трьох- або чотирьохнаправленно полотно. 

Посилення гнучких колон проводиться як поздовжніми, так і поперечними 

елементами зовнішнього армування. Поздовжні елементи встановлюються з 

таким розрахунком, щоб не змінилося розташування фізичної осі перетину. 

 рис. 4 Типи посилення конструкцій 

Посилення металевих конструкцій 

Розтягнуті сталеві конструкції посилюються симетрично відносно центра 

ваги перерізу. При цьому застосовується вуглеволокно з максимально високою 

міцністю і модулем пружності, близьким за значенням до модуля пружності 

підсилюється матеріалу. 

Монтажу полотна або стрічки з вуглеволокна зазвичай передує очищення 

поверхні металоконструкції (наприклад, піскоструминна обробка) і нанесення 
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адгезійного шару - монтажного епоксидного клею. По завершенні монтажу на 

них наноситься захисна або вогнезахисна фарбування, а потім встановлюються 

додаткові механічних фіксуючі пристрої. 

Посилення кам'яних конструкцій 

Зовнішнє армування з вуглеволоконних матеріалів набагато ефективніше 

традиційних способів посилення кам'яних стовпів, пілонів, простінків за 

допомогою сталевих обойм. Обойми з углехолсту включаються в роботу 

підсилюється просто під час його монтажу через клейовий шар. 

Елементи зовнішнього армування з вуглеволокна дають можливість в 

широких межах регулювати зусилля в кам'яній конструкції і при цьому зводити 

до мінімуму порушення її цілісності. Це в повній мірі справедливо для 

конструкцій реконструйованих і будівель, що реставруються. 

Посилення дерев'яних конструкцій. 

Углехолсти ефективні на ділянках, де діють головні напруження розтягу і є 

небезпека розколювання вздовж волокон. Також доцільно їх приклеювання на 

гнучкі фанерні стінки в зоні дії поперечної сили. 

Ці елементи зовнішнього армування зазвичай або приклеюються до 

поверхні, або вклеюються в попередньо підготовлені пропили. Пропили 

переважно робити вертикальними для мінімального порушення цілісності 

перетину. 

Застосування вуглеволокна для ремонту 

Властивості полотна бути спочатку гнучким і еластичним, а після 

просочення смолою виключно міцним, можна (і потрібно!) Використовувати і в 

повсякденному житті. В основному це стосується ремонту або заміни зламаних 

пластикових деталей. За допомогою цього матеріалу можна склеїти практично 

все, а то, що склеїти з якихось причин не можна, можна відтворити, 

використовуючи зіпсовану деталь як матрицю. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СПОСОБЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Аннотация: Одной из самых острых проблем в развитии топливно - 

энергетической системы страны является энергосбережение. Для решения 

этой задачи не обойтись без инновационных материалов и технологий. В 

статье освещены новые строительные материалы и технологии, которые 

могут дать толчок новым архитектурным решениям.  

Ключевые слова: энергосбережение, теплоизоляционный материал, новые 

строительные технологии, органические утеплители, вспененная древесина. 

Abstract: One of the acute problem in progressing of fuel and energy system of 

the country is energy-saving. To solve this problem innovative materials and 

technologies are needed. The  article highlights new building materials and 

technologies which can create new architectural concept.  



1068 
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Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению 

бесполезных потерь энергии. С каждым годом проблема энергосбережения 

становится актуальней.  

В борьбе за сбережение теплоресурсов производители постоянно 

разрабатывают новые виды утеплителей и энергосберегающих 

стройматериалов, а также усовершенствуют существующие. Для решения этой 

задачи не обойтись без инновационных материалов и технологий, которые 

способны решать различные задачи: от повышения энергоэффективности 

зданий до снижения себестоимости строительства и эксплуатационных 

расходов.  

Современные органические утеплители 

   Экотермикс [1]  представляет собой 

материал, который на 95 – 97 % состоит из 

воздуха, имеет низкую теплопроводность, а, стало 

быть, способен весьма эффективно сохранять 

теплый воздух внутри помещения в зимние 

месяцы и удерживать прохладный воздух в 

жаркие дни. Кроме того, что это позволяет 

поддерживать оптимальную температуру воздуха внутри помещения. Данная 

технология приводит к существенному снижению затрат на энергоносители 

примерно до 50 %. Срок службы этого утеплителя составляет около 50 лет. С 

помощью этой технологии можно утеплять любые рельефные поверхности.  

 Эковата [2]  - распушенные целлюлозные 

волокна. Это экологичный утеплитель и 

звукоизоляционный материал, состоящий в 

основном из продуктов вторичной переработки 

газетной бумаги, то есть макулатуры, с 

добавлением природных антисептиков и антипиренов. Предполагают, что 

http://zeleneet.com/energosberezhenie-meropriyatiya-po-energosberezheniyu-chast-1/
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именно целлюлоза, изготовленная из макулатуры, может стать весьма 

эффективной и экологически чистой альтернативой тем изоляционным 

материалам, которые представлены на строительном рынке. Срок службы 

эковаты — 70 лет, и ее свойства со временем не ухудшаются. Эковата не горит 

и не плавится, она обугливается, и этот процесс моментально прекращается, 

когда источник пожара устранен. При этом эковата не выделяет токсинов. 

Торфяные блоки ГеоКар [3]   - 

экологичный, прочный, долговечный 

материал. Разработчики гарантируют срок 

службы таких блоков более 75 лет. 

Изготавливают эти блоки из сфагнового торфа. 

Вяжущее вещество – торф, специально переработанный и превращенный в 

пасту. Наполнителями: древесные опилки, стружка, рубленая солома, льняная 

костра. По прочности эти блоки не уступают другим строительным материалам 

и подходят даже для возведения несущих стен для малоэтажного дома. В доме, 

построенном с применением «ГеоКара», возникает так называемый «эффект 

деревянного дома» когда летом прохладно, зимой тепло. 

 Пена из дерева [4]  - новый вид 

теплоизоляции. Речь идет о пеноматериале, 

изготавливаемом из натурального дерева. Этот  

утеплитель изготавливается из натурального 

дерева и газа. Особенность разработки 

заключается, в первую очередь, в специфике ее 

производства, то есть, в процессе получения самой пены. Пеноматериал из 

древесины, «вспененная древесина»,  соответствует двум важным 

требованиям  экологической безопасности и изоляционной эффективности.  

  Система изоляции для наружных стен - 

Tradical Hemcrete [5]  (производитель 

строительных материалов American Lime 
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Technology). Эта уникальная система представляет собой материал на основе 

биологического композита. Он изготавливается из обычных древесных волокон 

конопли промышленного происхождения, а также связующих нетоксичных 

компонентов, которые получаются на основе извести. 

  Аэроге́ли [6]   - гель, в котором жидкая фаза полностью замещена 

газообразной. Распространены аэрогели на основе аморфного диоксида 

кремния, глинозёмов, а также оксидов хрома и олова. Аэрогель - универсальная 

высокотемпературная теплоизоляция. Этот теплоизоляционный материал 

обладает уникальными характеристиками: очень малая масса, высокая 

прочность, коэффициент теплопроводности, стремящийся к нулю. Аэрогель 

полностью сохраняет свои свойства даже под действием открытого пламени и 

повышенной влажности воздуха. Такой набор свойств делает материал 

универсальным и позволяет использовать его в любых условиях.   

Утеплитель на основе аэрогеля Spaceloft [7], 

стекловолокнистый холст с распределенными в нем 

частицами аэрогеля, диоксида кремния. Spaceloft 

высокоэффективный теплоизоляционный материал, 

предназначенный для утепления строительных 

конструкций в любых климатических условиях. 

Позволяет максимально увеличить энергетическую эффективность 

промышленных и гражданских зданий и сооружений. 

И одной из приоритетных сфер для внедрения инноваций в строительстве 

выступает проблема утилизации мусора. Именно с помощью переработки 

строительного мусора «вторую жизнь» обретают многие материалы, такие 

как древесина, корни выкорчёванных деревьев, железобетонный лом, 

пластик, стекло, старые шины, кирпичный бой и многие другие материалы. 

Строители избавятся от мусора на стройке, а заводы приобретут качественное 

сырье для повторной переработки и выпуска новой продукции, в том числе и 

теплоизоляционных материалов и конструкций.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
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Использование в строительной отрасли новых технологий и материалов 

имеет высокую социальную значимость и потенциал и является основой 

инновационных процессов в строительстве. Сегодня технологии современного 

строительства предлагают много решений для создания энергосберегающих 

технологий. Но нужно сохранять здравый смысл и не обмануться в лабиринте 

предлагаемых решений, которые не все и не всегда подходят. 
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ЧИ ЗАВЖДИ КРАСИВЕ Є КОРИСНИМ ДЛЯ НАС 

Особливістю сучасного будівництва є надзвичайно широкий спектр нових 

матеріалів, виробів і технологій, які внаслідок інтенсивного розвитку 

будівельної науки і техніки постійно змінюються та вдосконалюються. Завдяки 

співпраці науки і будівельної інженерії створюються технології одержання 

нових, високоефективних, екологічно чистих матеріалів функціонального 

призначення. Виробництво цих матеріалів засновано на безвідходних і 

енергозберігаючих технологіях. Із використанням технології композиційних 

матеріалів стрімко росте виробництво композитів, питома міцність яких 

перевищує аналогічну характеристику сталі у 15 разів. Сьогодні в Україні 

великою популярністю користуються системи «сухого будівництва», які з 

успіхом заміняють традиційні штукатурку і цегельну кладку. 

Сучасні будівельні матеріали вже не вибираються тільки за признаками: 

несуча здатність, довговічність захисту від опадів … Основну увагу зараз 

зосереджують на новітніх будівельних матеріалах, які крім збереження тепла, 

ще й можуть мати додаткові характеристики, напр., акумулювання тепла. 

Згідно Директиви Євросоюзу, з 2021 року всі житлові новобудови повинні 

стати енергопозитивними будинками. Це означає, що змінюється 

співвідношення будинок-енергія: будинки повинні не споживати, а виробляти 

енергію, ще й віддавати її іншим. Концепція енергопозитивного будинку буде 

досягатися за допомогою сучасних будівельних матеріалів для ефективної 

теплової ізоляції і будуть встановлюватись альтернативні джерела енергії: 

сонячні батареї, колектори, теплові помпи. А самі будівельні матеріали будуть 

ще й виступати в ролі акумуляторів тепла. 

З огляду на бурхливий розвиток науки і техніки можна припускають, що 

основними будівельними матеріалами у майбутньому також будуть метал, 
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бетон і залізобетон, кераміка, скло, деревина, полімери. Нові будівельні 

матеріали будуть створюватися на тій же сировинній основі, але із 

застосуванням більш прогресивних технологічних прийомів і безвідходних 

технологій. Потік нових матеріалів з високими експлуатаційними 

характеристиками, довговічністю і надійністю буде збільшуватися. 

    Загальні принципи, якими слід користуватися при виборі матеріалів:  

– нові та існуючі матеріали повинні бути взаємно сумісними;  

– властивості нових матеріалів мають бути кращими за існуючі; 

 – перевагу слід віддавати тим матеріалам і технологіям, які можна 

використовувати в осінньо-зимовий період. Основним критерієм при виборі 

матеріалу буде екологічність. 

    Якість будівництва безпосередньо  пов’язана з поліпшенням якості 

будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, впровадженням широкого 

асортименту нових ефективних матеріалів, які в повній мірі відповідають 

архітектурно-будівельним вимогам. Від правильного вибору будівельних 

матеріалів та конструкцій залежить не тільки фізична, а й моральна 

довговічність будівлі або споруди. При цьому треба враховувати, що 

економічність проекту не завжди є доцільною. Неможна економити на 

матеріалах для високоякісного оздоблювання, коли від цього залежить 

довговічність та естетична виразність будівлі. Низька якість допоміжних 

матеріалів, які використовуються для захисних покриттів або обробки поверхні, 

може призвести до передчасного старіння або руйнування дорогих за вартістю 

конструктивних елементів, від яких залежить термін служби всієї будівлі. 

Довговічність будівель визначається довговічністю застосовуваних будівельних 

конструкцій і залежить від умов обслуговування, якості будівельно-монтажних 

робіт. 

Будівельні матеріали повинні мати таку основну комплексну властивість 

матеріалу , як надійність. Надійність включає: довговічність, безвідмовність, 

ремонтопридатність і збереження. 
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    До архітектурно-будівельних  матеріалів відносяться: конструкційні 

матеріали (цегла керамічна звичайна, залізобетонні конструкції, блоки з 

природного каменя), конструкційно- оздоблювальні матеріали (цегла керамічна 

лицьова, дошки, щити), оздоблювальні матеріали (плитки керамічні, шпалери, 

плівки, фарби, лаки). Із конструкційних матеріалів виготовляються конструкції 

споруд, що сприймають силове навантаження. 

    Оздоблювання фасадів будинків натуральним каменем завжди виглядає 

солідно і респектабельно, а при дотриманні технології монтажу, служить 

стільки ж , скільки експлуатується сама будівля. Використання природного 

каменю залишається ознакою достатку бо потребує  великих фінансових 

витрат. 

    Поступаючись міцністю та довговічністю кам’яним або керамічним 

матеріалам, пластики, метал і композити підкуповують чудовим дизайном та 

унікальним експлуатаційним характеристикам.  

    Ще одним недорогим матеріалом є панелі і декоративні елементи з 

армованого пінопласту. Фасадні панелі – це одночасно і утеплювач, і декор. 

    Оздоблення будинку всередині проводиться з урахуванням особливостей 

і вимог до експлуатації. Так само при внутрішній обробці більший акцент 

ставиться на декоративні властивості, тому що кліматичні навантаження 

всередині приміщення їм не загрожують. 

    Нещодавно на ринку з’явився новий будівельний матеріал під назвою 

«рідке дерево». Він відрізняється екологічною безпекою, виготовляється з 

полімерних смол і подрібненої деревини. Саме така комбінація матеріалів, що 

входять в рідке дерево, створює йому характеристики дерева і пластмаси 

одночасно, увібравши з них найкращі властивості. Переваги цього матеріалу 

настільки дивовижні, що вражають. Наприклад, цей матеріал розрахований на 

будь-які кліматичні умови, протистоїть таким температурам, як мінус 50 і +180 

градусів. Також даний матеріал володіє хорошою вологостійкістю. Рідке дерево 

не руйнується під дією ніяких кислот, лугів та продуктіви нафтовиробництва. 
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Про походження та якість будівельних матеріалів можна говорити досить 

багато. І на перше місце потрібно ставити не естетичний вигляд та фінансові 

витрати, яких потребує будівельний проект, а саме безпеку для людства. Адже, 

як показують нещодавні події у Кемерово, де у вогнищі загинула велика 

кількість людей, чи дитячий табір « Вікторія» в Одесі, де горів дерев’яний 

корпус . Хоча і причиною називають коротке замикання, мені здається,  що 

саме на маштаби пожежі вплинула внутрішня озлобленість приміщень. Тому 

контролювати якість будівельних матеріалів є першочерговою задачою 

архітекторів та будівельних компаній. Щоб не допустити жахливого, потрібно 

пересвідчитись, чи завжди красиве є корисним для нас. 
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of improved planning. 

На 2018 рік держава, не зважаючи на економічні труднощі, виділяє великі 

кошти на капітальне будівництво та ремонт об’єктів Збройних Сил України – 

це рекордний ресурс за останні роки – понад 4 мільярди гривень [1]. За 

дорученням Президента України розпочато соціальний проект. Все це 

призводить до збільшення об’ємів будівництва житлових будинків, навчальних 

корпусів, культурно-побутових будівель.  

Одночасно зростають вимоги до їх благоустрою. Перед будівельниками 

стоять завдання створення житлових будівель і службових приміщень з 

підвищеною комфортністю та функціональністю. До комплексу факторів, що 

характеризують сучасні будинки та споруди і визначають їх комфорт, входить 

екологічна безпека, функціональна доцільність, санітарно-гігієнічні вимоги, 

економічність будівництва та експлуатації, конструктивна надійність, які 

значною мірою залежать від будівельних матеріалів і виробів, які  

застосовуються при будівництві Розширення номенклатури будівельних 

матеріалів сприяє зменшенню трудомісткості робіт та зниження їх вартості при 

одночасному поліпшенні технологічних, експлуатаційних та художніх якостей 

будинків і споруд. 
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Розвиток будівельної сфери та застосування новітніх будівельних матеріалів 

у будівництві військових об’єктів залежить від досягнень науки. Розробка 

нових матеріалів здійснюється з метою: 

ефективного енергозбереження та звукоізоляції;  

зменшення маси будівлі; 

швидкого зведення; 

забезпечення комфортного мікроклімату приміщень.  

Сучасний будівельний матеріал повинен бути екологічно безпечним. 

Зниження витрат на зведення будівель теж є важливим показником 

застосування певних матеріалів. При цьому якість будинку, його міцність, 

довговічність повинні залишатися основними факторами використання певної 

технології. 

На даний час при будівництві військових об’єктів, для кладки зовнішніх 

стін зазвичай використовується такий матеріал як цегла. Застосування даного 

матеріалу на ряду зі своїми перевагами має суттєві недоліки, а саме: через 

порушення технологічних процесів виробництва вироби мають неточну 

геометричну форму; велика трудоємкість виконання робіт; велика товщина 

зовнішньої стіни по теплопровідності (для нашого регіону 640 мм); швидке 

руйнуватися із-за неякісної сировини; високе водопоглинання (до 10 відсотків, 

із-за чого знижується кількість циклів замерзання і розморожування). 

На Українському ринку з’явилася велика кількість новітніх матеріалів, які 

мають переваги у порівнянні з тими, які зараз застосовуються.  

Технології зведення житлових будинків в даний час спрямовані в бік саме 

натуральних матеріалів, а промислові об’єкти, навпаки, вимагають 

застосування дешевих, міцних, морозостійких і не обов’язково природних 

матеріалів. Для їх зведення застосовують металевий каркас і його обшивку 

сендвіч-панелями. Завдяки цьому багатоповерхові центри або великі склади 

зводяться протягом місяця. Теплозбереження забезпечують сендвіч-панелі, які 

самі по собі є унікальним утеплювачем. Внутрішні перегородки таких будівель 

виготовляються зі скла, пластику. 
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При будівництві об’єктів Збройних Сил України доцільно застосовувати 

новітні матеріали, такі як газобетон та керамоблок, які вже себе 

зарекомендували в цивільному будівництві  

Газобетоні блоки виготовляються з цементу, вапна і піску, відносяться до 

комірчастих бетонів, які мають пористу структуру. Вони легко піддаються 

обробці, тому все більш завойовують популярність, як будівельний матеріал. 

Казарми поліпшеного планування, а їх до кінця року потрібно збудувати 184 

об’єкти, будуть швидко зводитись, легко перебудовуватись, оброблятись і 

ремонтуватись. 

Керамоблок має мікропористу структуру з ребристою бічною поверхнею. 

Блоки мають різні розміри, але по висоті вони кратні цегляній кладці, тому їх 

зручно використовувати. Для їх виготовлення використовується тільки 

природний матеріал: глина, вода, вогонь і дрібна деревна стружка. Компоненти, 

що входять до складу керамоблоків аналогічні цеглі, але завдяки додаванню 

деревної стружки з’явилася пористість, яка зробила їх «теплими». 

Використовуючи газобетон та керамоблок при будівництві є такі 

переваги:низька вартість;простота обробки;невелика вага;швидкість і зручність 

укладання; довговічність; екологічність; енергоефективність; міцність; високі 

звукоізоляційні властивості; здатність стабілізувати вологість у приміщенні; 

морозостійкість; невелика вага і зручні розміри. 

Отже, вимоги сучасного будівництва – це міцний фундамент і перекриття, 

невелика маса конструкції, швидка возводимість будинків, низька собівартість, 

екологічність та функціональність. Ці умови забезпечують новітні будівельні 

матеріали, які постійно удосконалюються.  

Не зважаючи на те, що газобетон та керамоблоки наряду зі своїми 

перевагами мають і свої недоліки, вони є досить  популярним та надійним 

будівельним матеріалом і широко використовуються у цивільному будівництві, 

тому, на мою думку, мають права на своє застосування при будівництві 

військових об’єктів.  
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    Первым рассмотрим метод вентилируемого фасада. Рассмотрим, что 

такое вентилируемый фасад, вентилируемый фасад – между облицовочным 

материалом и поверхностью стены свободно перемещаются воздушные потоки, 

происходит естественная конвекция воздуха. Благодаря чему обеспечивается 

реализация главной особенности вентилируемых фасадов – устранение 

конденсата, который традиционно скапливается между стеной и отделкой. 

Такой подход к утеплению и облицовке позволяет обеспечить благоприятный 

микроклимат в помещениях дома. Рассмотрим сам процесс монтажа 

конструкции. [1] 
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1. Расчет элементов фасада. 

2. Разметка фасада. 

3. Монтаж кронштейнов. 

4. Монтаж теплоизоляции и ветрозащиты. 

5. Монтаж направляющих 

6. Установка угловых элементов. 

7. Установка обрамлений и отливов. 

8. Монтаж облицовки фасада декоративными плитами. 

Основным элементом этой конструкции конечно является минеральная 

вата. 

Базальтовая вата является самым оптимальным вариантом среди 

минеральных ват. 

Табл.1 

  

К плюсам вентилируемых фасадов можно отнести: 

1. Долговечность от 50 циклов в зависимости от применяемого материала.  

2. Возможность монтажа в любое время года.  

3. Широкая карта цветов и материалов.  

4. Устойчивость к атмосферным явлениям. 

5. Высокий уровень звукоизоляции и теплоизоляции.  

6. Снижение расходов на отопление. 

К минусам можно отнести: 

1. 1.Высокая стоимость материалов и работ. 

2. 2.Большой вес конструкции. 

3. 3.Отсутствует возможность монтажа на ослабленные фасады. 
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4. Пенопласт разрешается использовать марки Г1 в зданиях высотой до 15м 

в детских садиках и учебных заведениях. 

Мокрый метод  

Утепление происходит за счёт увеличения толщины стены и использования 

материалов с более низкой теплопроводностью в роли которого выступает 

пенопласт. Рассмотрим сам процесс монтажа. 

1. Подготовка поверхности. 

2. Нанесение клеевого раствора. 

3. Крепление пенопластовых листов при помощи дюбелей. 

4. Армирующий слой. На клеевой раствор укладывают армирующую сетку 

и наносят ещё 1 слой клеевого раствора. 

5. После просыхания клеевого раствора поверхность грунтуют. 

6. Финальными этапом является нанесение декоративной штукатурки с 

последующей покраской. 

Характеристики пенопласта компании Валькирия   Рис.1 

К плюсам данного метода можно отнести: 

1. Низкую стоимость материалов.  

2. Небольшой вес что позволяет монтировать на ослабленные фасады. 

3. Материал самозатухающий. 

4. Разнообразие цвета. 

К основным минусам: 
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1. Монтажные работы можно проводить только при температуре выше +5° 

2. В течении нескольких лет в зависимости от воздействия ультрафиолета 

выгорает краска.  

3. В случае механического повреждения нарушение герметичности и 

сложные ремонтные работы. 

4. Требуется высокий уровень квалификации бригады, при 

некомпетентности рабочих появляются минусы, которых не бывает при 

соблюдении технологии. 

Термодом  

Данный метод подходит только при возведении нового здания. Утепление 

происходит ещё в момент монтажа за счёт применения термоблоков, которые 

являются опалубкой и утеплителем одновременно. 

Процесс монтажа начинается установкой блоков первого ряда, в котором 

укладывается арматура и система канализации и вентиляции (предусмотренная 

проектом) и учесть места дверных и оконных проёмов. В первый день 

заливается только первый ряд, дальше каждый день можно заливать от 2 до 6 

блоков до       1,5 м здания в основном используют 2-3 блока. После возведения 

здания фасад покрывают декоративной штукатуркой. 

Характеристика термоблоков компании Валькирия. Рис.2 
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К плюсам отнесём: 

1. Высокая звукоизоляция и теплоизоляция  

2. Низкая стоимость 

3. Сокращение времени строительства  

4. Увеличение полезной площади 

5. Разнообразие цвета и структуры 

 К минусам отнесём: 

1. Рекомендуется автоматическое отопление. 

2. Выгорает краска.  

3. Требуется хорошая система вентиляции. 
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Одесский национальный академический театр оперы и балета - первый театр в 

Одессе по времени постройки, значению и популярности. Первое здание было 

открыто в 1810 году. Современное здание построено в 1887 году архитекторами 

Фельнером и Гельмером в стиле нового венского барокко. Интерьер зрительного 

зала стилизованный под архитектуру позднего французского рококо. Уникальная 

акустика подковообразного зала позволяет доносить даже шепот со сцены в любой 

уголок зала. Полная реставрация здания театра была закончена в 2007 году. 

История развития театра. 

Театральная Одесса ведет свою историю практически с момента основания 

города. Театр оперы и балета по праву можно назвать старейшиной среди целого 

ряда его культурных учреждений. Одесса получила право строить театр в 1804 

году (став третьим городом с театрами в Российской империи), а в 1809 году он 

был уже построен. Автором этого проекта был известный французский архитектор 

Тома́ де Томо́н, автор ряда зданий в Петербурге. Именно это здание посещал А. С. 

Пушкин во время своего пребывания в Одессе в 1823-24 годах. 
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10 февраля 1810 состоялось открытие. Первым представлением были 

одноактная опера Фрелиха «Новое Семейство" и водевиль «Утешенная вдова» 

русской труппы П. Фортунатова. 

Для исправления недостатков здания театра проводились неоднократные 

перестройки: в 1820-1822, 1831-1833, 1836, 1857 и 1872 годах. В результате этих 

перестроек по оси колонн появилась каменная стена, что позволило увеличить 

пространство фойе. Со стороны Ришельевской улици был пристроен одноэтажный 

каменный вестибюль. Работы по последней переработке здания закончились 31 

декабря 1872, а в ночь на 2 января 1873 театр полностью сгорел из-за возгорания 

газового рожка, освещающего часы в ночное время. В театре ночевали люди, но 

никто из них не пострадал.  

Первые проблемы, связанные с деформацией нового здания, появились уже че- 

рез 10-15 лет после постройки. В 1900 г. зафиксирована осадка восточной части 

здания на 17,7 см которая привела к появлению трещин в стенах, арках, полах и 

потолках. Сразу же были выполнены укрепительные работы, с частичным 

уширением фундаментов в юго-восточной части здания и устройством 

контрфорсной стены. В 1902 году керамические трубы заменили металлическими, 

заключенными в тоннели. Однако и после этого образование трещин в стенах не 

прекратилось. В 1918–1919 гг. произошла осадка пилона портальной стены сцены. 

В 1925 году в здании театра произошел пожар, при котором пострадала 

сценическая часть, и выгорел участок зрительного зала. После пожара здание было 

восстановлено. В дальнейшем на несущих конструкциях сцены было установлено 

тяжелое подъемно-опускное оборудования весом 42 тонны, на которое эти 

конструкции не были рассчитаны. В результате в стенах образовалось большое 

количество трещин, приведших отдельные участки сцены и ее портальную стену в 

аварийное состояние.  

В 1954-1956 гг. предпринята первая масштабная попытка устранить причины 

деформаций: выполнен комплекс работ по силикатизации лёссовых грунтов под 

фундаментом здания. Впоследствии выяснилось, однако, что в результате неравно 

мерного закрепления грунтового массива как раз под подошвой фундаментов в 
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большинстве случаев грунт оказался незакрепленным. Именно поэтому, согласно 

мнению исполнителей, желаемый эффект достигнут не был, а осадки здания 

продолжались и после выполнения силикатизации. Через 40 лет после 

силикатизации ситуация приобрела катастрофические масштабы. В 1996 г. был 

организован конкурс на лучшее техническое решение по защите здания театра. На 

конкурс было представлено 15 проектов, два из которых оказались в центре 

внимания. Один из них предусматривал заведение под здание своеобразного 

жёсткого плитного фундамента в виде коробки (так называемый вариант «жёсткой 

плиты»). Идея второго состояла в том, чтобы укрепить фундамент здания, поставив 

его на сваи, которые, пройдя толщу лёссовых грунтов, были бы заделаны в слое 

понтического известняка (так называемый «свайный» вариант). В конечном счёте, 

конкурс выиграл вариант «свайной» защиты здания, который был полностью 

реализован к 2005 году. Традиционно считается, что главной причиной 

деформаций здания театра являются неравномерные просадочные деформации 

лессовых грунтов основания. 

Причина подобных проблем кроется в оседании породы, подлегающей под 

театром. В городе заговорили о том, что театр медленно, но верно «сползает» к 

морю, и вскоре мы его не увидим. К счастью, подобные слухи оказались 

преждевременными. В 2007 году завершилась долгосрочная реставрация, в ходе 

которой фундамент здания был укреплен сваями, произведена установка 

современных систем кондиционирования, пожарной сигнализации, 

электрообеспечения, произведена полная реставрация фасада и внутренних 

помещений. 

      Результаты геодезического мониторинга выявляют в названных случаях, во-

первых, дифференцированные движения (поднятия и опускания противоположных 

сторон зданий) и, во-вторых, смену направлений максимального градиента в 

последующие периоды наблюдений на углы, близкие к 90. Наклоны геоблоков 

(т.е. колебательный характер их вертикальных движений) сопровождаются 

горизонтальными поступательными смещениями в сторону зон разгрузки (склоны 

балок, побережье моря). Такой характер современной активной динамики 
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геоблоков на территории города подтверждается геодезическими наблюдениями на 

прибровочной части в районе Приморского бульвара, а также в подземных 

дренажных сооружениях. 

Важно подчеркнуть, что после реконструкции Одесского театра оперы и балета, 

по данным геодезических наблюдений за 2003-2004 гг., величины вертикальных 

деформаций, действительно, существенно снизились, однако, — и это 

принципиально важно, — сохранился дифференцированный (разнонаправленный) 

характер вертикальных перемещений отдельных частей здания театра. Не 

исключено, что именно этот «нюанс» может сыграть «злую шутку» в 

«геологическом будущем» знаменитого Одесского театра. 

Одесский оперный театр знаменит прежде всего своей архитектурой, а по своей 

планировке и по техническим данным не уступает лучшим в Европе. Здание театра 

в свое время считалась одним из лучших в мире и остается главной 

достопримечательностью города. В плане оно состоит из подковообразного 

зрительного зала с охватывающими его галереями, фойе и прямоугольной 

сценической частью с подсобными помещениями. По продольной оси здания - 

двухъярусный с высоким аттиком портал главного входа, по поперечной – 

трьохаркадные галереи боковых входов. Планировка радиальная - из центра по 

радиусам в разных направлениях проложены проходы, ведущие к выходу. 

Лестницы, непосредственно ведут к театральному выходу, также имеют ярусы. 

Перекрыто здание системой металлических ферм, покрытие цинковое. Покрытие 

зрительного зала напоминает поверхность части эллипсоида, отсечены 

плоскостями по горизонтальным и вертикальным осям симметрии, оно увенчано 

круглым фонарем с куполом, завершенным невысоким шпилем. 

В театре дирижировали Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков, пели 

Федор Шаляпин, Соломия Крушельницкая, танцевали Анна Павлова и Айседора 

Дункан. Александр Пушкин упоминает Одесский театр в романе «Евгений 

Онегин». Журнал «Forbes» включил одесский театр в список самых 

необыкновенных достопримечательностей Восточной Европы. 

Источники и литература 
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    Києво-Печерська Лавра - найдавніший православний монастир, колиска 

чернецтва на Русі і твердиня православної віри. Свою історію лавра починає з 

1051 рік з часів правління Ярослава Мудрого. Засновниками лаври були монахи 

Антоній і один з його перших учнів - Феодосій. Князь Святослав II Ярославич 

подарував монастирю плато над печерами, де пізніше виросли прикрашені 

живописом прекрасні кам'яні храми, келії, оборонні вежі та інші будівлі Велика 

лаврська церква була одним з найбільших за розмірами пам'яток давньоруської 

архітектури. Це був шестистовпний хрестовокупольний одноверхий храм з 

трьома нефами, які зі сходу завершувалися апсидами. Стовпи мали в розрізі 

форму хреста. Підбанний простір дуже широке - більше, ніж в Софійському 

соборі. Пропорції ширини до довжини храму (2: 3) стали канонічними для 

інших храмів давньої Русі. Фасади були прикрашені плоскими пілястрами з 
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напівкруглими вікнами між ними. У зовнішньому декорі - орнаменти з цегли 

(меандровий фризи). У давнину на північ храму примикала квадратна в плані 

хрестильня. 

Внутрішня центральна частина була прикрашена мозаїками (в тому числі - 

Оранта), на інших стінах була фресочная розпис. За Києво-Печерському 

патерику, одним з авторів мозаїк міг бути чернець Аліпій Печерський. Після 

численних перебудов ці творіння мистецтва не збереглися. 

Встановлено Києво Печерської лаври 

Після визволення Києва храм був залишений в руїнах як свідчення злочинів 

нацистів. Чи не були здійснені плани відтворити його в початкових 

середньовічних формах до святкування 1000-річчя хрещення Русі. Тільки 9 

грудня 1995 був виданий Указ про відновлення Успенського собору. Храм був 

відтворений у великому поспіху, практично за два роки, без серйозної наукової 

підготовки, з використанням сучасних матеріалів. Перед будівельниками 

стояло завдання встигнути до 950-річчя лаври. Освятили його 24 серпня 2000 

року. Спочатку собор не був розписаний, роботи по розпису храму почалися в 

2013 році і на даний момент ще не завершені.  

Геодезичні зйомки в храмі  

У липні 2007 року фахівцями "Навігаційно-геодезичний центр" (Україна, 

м.Харків) було виконано лазерне сканування комплексу Дальніх і Варязьких 

печер Києво-Печерської Лаври. Мета проекту - створення TIN поверхні моделі 

об'єкта, отримання топографічного плану масштабу 1: 500 в місцевій системі 

координат, побудова профілів і перетинів коридорів і приміщень печер. 

Геодезичні роботи зі створення знімальної основи проводило ДП 

"Укргеодезмарк" "Київметробуд". Роботи по лазерному скануванню 

виконувалися лазерної скануючої системою. Було виконано понад 130 сканів 

відвідуваною частини Дальніх печер і близько 30 сканів закритих для 

відвідування Варязьких печер. Загальна протяжність знятих печер склала 

близько 450 метрів. Перед початком сканування в печерах геодезистами ДП 

"Укргеодезмарк" ВАТ "Київметробуд" були проведені роботи по створенню 
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знімальному мережі з визначенням координат опорних точок мережі в місцевій 

системі координат. Роботи ускладнювалися тим, що коридори в печерах вузькі, 

а приміщення церков і допоміжних кімнат невеликі за площею, крім того, у них 

досить складна конфігурація. Тому, була обрана методика сканування за 

допомогою скриптів.    

Історія Великої дзвіниці  

Велика Лаврська дзвіниця протягом півтора століття залишалася найвищою 

будівлею України. В даний час вона нахилена на 62 градуса в північно-

східному напрямку 

Дзвіниця була зведена в 1731-1745 роках за проектом архітектора Готфріда 

Йоганна Шеделя. За контрактом Шедель повинен був побудувати її за три роки, 

однак будівництво тривало набагато довше. Воно поглинуло всі резерви, а 

також призвело до зупинки будівництва інших об'єктів Лаври. При зведенні 

дзвіниці було використано близько п'яти мільйонів цегли різної форми і 

розмірів. Високохудожня кераміка виготовлялася на лаврських цегельних 

заводах під наглядом Шеделя. 

У 1903 році замість годин XVIII століття були встановлені нові куранти, 

виготовлені московськими майстрами. Механізм годинника заводиться раз на 

тиждень ручним способом за допомогою лебідки. Куранти дзвонять кожну 

чверть години. 

Дзвіниця була пошкоджена, коли під час Великої Вітчизняної війни в 1941 

році був підірваний Успенський собор, який стояв поруч з нею. Відновлювальні 

роботи були завершені в 1961 році.  

Дзвіниця являє собою восьмигранну чотириярусна вежу з позолоченим 

куполом. Діаметр основи дзвіниці складає 28,8 м, товщина стін першого ярусу - 

8 м. Глибина фундаменту з гранітних плит перевищує 7 м. Висота становить 

96,52 м. У будові спостерігаються лише деякі елементи стилю бароко - спарені 

колони, розкріпленні карнизи і так далі. При будівництві дзвіниці була задіяна 

нова для того часу техніка. Дзвіниця органічно вписується в ансамбль 
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монастиря і всього Печерська. Її видно здалеку, за 25-30 км від міста. Щоб 

піднятися на її вершину, необхідно подолати 374 сходинки.  

Деякі цікаві факті Києво Печерської лаври 

1. Печери  

Лабіринти Дальніх і Ближніх печер - не тільки пам'ятник підземної 

архітектури XI століття, але і основа обителі. Протяжність Дальніх печер - 282 

метра. Ближніх - 370. Що приходять в монастир брати будували в них келії і 

церкви, лише масовість тягнулися в печерну обитель ченців вивела монастир на 

землю. Лабіринти часто перебудовувалися, розширювалися, облицьовувались 

коридори - данина поломніческому попиту. 

2. Музейне містечко  

Радянська антирелігійна пропаганда захоплювала Києво-Печеркую Лавру 

поступово - в 1918 році був убитий настоятель Лаври, громада монастиря 

перетворилася в артіль. У 1926 році монастир став музеєм. У ранзі музею 

Києво-Печерська Лавра частково прибуває і понині. До музейного минулого 

монастиря складно ставитися негативно - в умовах радянського ладу саме це 

служило гарантом збереження обителі.  

3.Колиска мистецтва Києво-Печерська  

Лавра бачила в своїх стінах безліч великих людей, тут створював свою 

академію Петро Могила, стіни розписував перший іконописець і майстер 

мозаїки Аліпій Печерський, тут же писав свою "Повість" Нестор Літописець. 

Крім того, обитель прославилась цілою когортою давньоруських лікарів. 6 Ілля 

Муромець Згідно з деякими давньоруським билин, в печерах Лаври лежить тіло 

воїна Іллі Муромця. Цей факт не згадується в "Києво-Печерському Патерику", 

але відображений в ряді інших письмових джерел. 
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Анотація. Розглянуто універсальний дизайн, як новий спосіб мислення 

дизайнера. Охарактеризовано концепцію та принципи універсального дизайну, 
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Keywords: universal design, planning, special possibilities, availability. 

Рівність доступу є найважливішою умовою для розвитку інтегрованого 

суспільства. Концепція будівель, навколишнього середовища, продукції, систем 

комунікації та електронного обладнання має особливо важливе значення для 

людей з обмеженими можливостями у всіх аспектах життя. 

Універсальний дизайн – це принцип дизайну місцевості, речей, інформації, 

повідомлень та політики, який дозволяє скористатися ними широкому колу 

людей у найрізноманітніших ситуаціях та не передбачає створення окремих або 

спеціальних можливостей для такого користування. У більш широкому 

розумінні, універсальний дизайн – це дизайн усіх речей, в центрі уваги якого 

знаходиться людина і який враховує потреби всіх і кожного [1]. 

Універсальний дизайн – не тимчасовий модний тренд, а новий спосіб 

мислення та проектування, що все більше поширюється світом. Такий дизайн 

ще називають дизайном для людей, адже він дозволяє комфортно і вільно 
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користуватись речами, послугами та міським простором всім людям, незалежно 

від їхнього віку, статі та стану здоров'я.  

Значний внесок у розвиток філософії універсального дизайну зробив 

американський архітектор Рон Мейс. Захворівши у дитинстві на поліомієліт, 

він усе життя провів у інвалідному візку. Мейс ототожнював універсальний 

дизайн із доступним дизайном. Саме він запровадив цей термін. На його думку, 

універсальний дизайн не є модерним стилем або чимось унікальним – важливо, 

що все те, що проектується і виготовляється, має бути доступним для всіх 

категорій населення. 

Завдяки принципам універсального дизайну речі, простір, послуги, 

взаємодія між людьми стають зручними, безпечними та доступними. Одним із 

прикладів універсального дизайну є плаский вхід до будівлі. Такий дизайн є 

корисним не тільки для людей з інвалідністю, що приводять до обмеженої 

мобільності, але й допомагає пересуванню людей з дитячими колясками або 

тим, хто переносить громіздкі речі в приміщення. 

Універсальний дизайн називають інклюзивним дизайном, дизайном для 

всіх, а також дизайном на всі випадки життя. Це не певний стиль дизайну, а 

орієнтування на усі процеси дизайну, в основі якого лежить відповідальність 

перед досвідом користувача. Він має схожі риси з рухом «зеленого» дизайну, 

який також пропонує принцип вирішення проблем проектування на основі 

базових цінностей екологічної відповідальності [2]. 

Універсальний та «зелений» дизайн можна легко назвати двома сторонами 

одного процесу, але на різних стадіях розвитку. «Зелений» дизайн фокусує 

увагу на екологічній сталості, тоді як універсальний дизайн – на соціальній 

складові. 

Практичним прикладом застосування концепції універсального дизайну є 

проект Prilagodjeni hoteli (Адаптовані готелі), заснований Zdeslav Krznaric в 

Хорватії. Ідея полягає в тому, щоб створити нову концепцію туристичної 

пропозиції, архітектурні проекти та сервісні рішення, призначені для 

задоволення потреб літніх людей, а також найменших і непрацездатних членів 
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суспільства. «Адаптовані готелі» за задумом автора будуть складатися з 

декількох готелів, побудованих з урахуванням вимог доступності [4]. 

У столиці Хорватії  – Загребі відкрився перший у світі готель «Світ тиші» 

для споживачів з порушеннями слуху. В Іспанії ведеться робота з адаптації всіх 

ресурсів до потреб інвалідів шляхом усунення бар'єрів. Наступним прикладом є 

готелі мережі Scandic, де впроваджено єдину програму підвищення доступності 

у всіх готелях, яка постійно удосконалюється. [3]. 

В основі філософії універсального дизайну лежить ідея створення такого 

середовища, продуктів і послуг, які були б корисні всім, а не тільки людям з 

інвалідністю. Дизайн може бути ефективним інструментом для вирішення 

проблем мобільності і допомогти мільйонам людей для покращення їх життя. 

На нашу думку в ідеалі універсальний дизайн має бути інтегрований у весь 

процес дизайну. Враховувати на етапі проектування якогось об’єкту всіх 

принципів дизайну значно дешевше, аніж потім виправляти, добудовувати, 

переплановувати.  

На жаль, в Україні так звана «пандусоманія» і кнопки викликує на даний 

час є чи не найбільшими заходами в організації доступного простору, відтак 

перед нами, дизайнерами, відкриті широкі можливості для розвитку 

дизайнерської ідеї – створення просторів, максимально зручних, а значить і 

безпечних для всіх людей, незалежно від їхнього віку та фізичних чи 

когнітивних можливостей, без необхідності використання допоміжних засобів 

або вузько спрямованих спеціалізованих рішень, зробити річ не тільки 

функціональною та інклюзивною, а й привабливою. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бармашина Л. М. Формування середовища життєдіяльності для мало 

мобільних груп населення / Л. М. Бармашина. – К. : Союз-Реклама, 2000. – 89 с. 

2. Грибальський Я. Доступність до об’єктів житлового та громадського 

призначення для людей з особливими потребами : [ метод. посіб. ] / Ярослав 

Грибальський, Ярослав Мудрий, Андрій Мостовий. – Л., 2010. – 123 с.  



1095 
 

3. Доступність в готелях Scandic. Режим доступу: 

http://www.scandichotels.ru/Vsegda-v-Scandic/Osobye-potrebnosti/Dostupnost-

votelyakh/ 

4 Навчальний посібник «Інвалідність та суспільство. Режим доступу: 

http://edu.helsinki.org.ua/sites/default/files/userfiles/posibnik_invalidnist_ta_suspilst 

v.pdf. 

 

БУДІВНИЦТВО ТА БУДІВЕЛЬНИЙ ДИЗАЙН 

Сокіл Софія 

Галина Лосик 

(Львів) 

Софія Сокіл 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО РОЗПИСУ СТІН В  ІНТЕР'ЄРАХ 

ХХІ СТОЛІТТЯ 
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Традиції прикрашати своє житло речами мистецтва і стінописами доходять 

до нас ще з часів палеоліту. Чисельні наскельні малюнки, скульптури, речі 

ужиткового мистецтва, збереглися до наших днів і були джерелами натхнення 

художників впродовж наступних століть. Малюнки і предмети побуту 

присвячували силам природи, культовим образам. Найчастіше це були силуетні 

зображення тварин, рослин, відбитки долоні людини. Завдяки їм, сьогодні ми 

http://www.scandichotels.ru/Vsegda-v-Scandic/Osobye-potrebnosti/Dostupnost-votelyakh/
http://www.scandichotels.ru/Vsegda-v-Scandic/Osobye-potrebnosti/Dostupnost-votelyakh/
http://edu.helsinki.org.ua/sites/default/files/userfiles/posibnik_invalidnist_ta_suspilst%20v.pdf
http://edu.helsinki.org.ua/sites/default/files/userfiles/posibnik_invalidnist_ta_suspilst%20v.pdf
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можемо уявити різноманіття флори і фауни того часу, побуту і вірування 

стародавніх людей. 

Наступним за масштабом кроком у мистецтві став розвиток Стародавнього 

Єгипту. Настінні фрески, створені в Єгипті, вражають і сьогодні своєю 

досконалістю і майстерністю. Століттями техніка декоративного розпису 

передавалася з покоління до покоління, створюючи канон зображення людей, 

тварин, важливих подій. 

Майстри острова Крит також залишили нам у спадок фрески та орнаменти 

неймовірної досконалості і краси. Незважаючи на свою пафосність і 

різноманітність, розписи того часу характеризуються деякою скованістю в 

рухах, мають площинний і надмірно декоративний характер  [3]. 

У Стародавній Греції діячі мистецтва активно зображали в своїх розписах 

засоби передачі психології і емоцій людини. Героїчні мотиви повчального 

характеру співіснували разом з ліричними настроями і побутовими 

композиціями. 

Розвиток світської культури Риму дав помітний поштовх до розвитку 

будівельних технологій і декорування різних за призначенням помешкань. Але 

форми архітектури були активно запозичені з архітектури Стародавньої Греції 

та відомих центрів еллінізму, войовничо підкорених владі Риму. Розписи стін і 

стель отримали більш систематизований характер. Римляни навіть 

використовували настінний живопис для окраси фасадів своїх будинків, 

з'являються вивіски різноманітних торгових приміщень і майстерень [1]. 

З часом настінний живопис стали практикувати не тільки в храмах, але і в 

житлових інтер'єрах. Сюжети стали більш світськими, втрачається виключно 

релігійна спрямованість зображень. З'являється новий термін «a secco» — 

розпис по сухій штукатурці, на відміну від класичної фрески, яка виконується 

по вологому ґрунту «affresco» [2]. 

У період сецесії  більш розвинутим було мистецтво графіки, а настінний 

живопис відходить на другий план. В декоруванні інтер'єрів набули переваги 

рослинні орнаменти, складні переплетення візерунків, графічність. З появою 
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шпалер пройшло розгалуження: фрески і стінописи стають приналежністю 

багатих помешкань, а паперові шпалери — ознака осель середнього стану чи 

бідноти. 

Але у ХХ та ХХІ столітті архітектори та дизайнери все частіше вдаються до 

стінописів в своїх проектах. Використовуються як нові, так і традиційні давні 

технології. Сучасна освічена і багата людина висуває високі вимоги до краси і 

зручності свого помешкання чи заміського будинку. Розвиток дизайну дозволяє 

проявити неповторну індивідуальність володаря помешкання. Часто саме 

настінний живопис може розширити простір, створити певний настрій і стиль 

будинку, підкреслити затишок і тепло нашого оточення, продемонструвати 

рівень прибутків, смак у інтер'єрах або хаос думок , несмак і безглуздя навіть 

при використанні недешевих імпортних матеріалів.  

Отож, кожне століття ставило перед декоративним розписом власні 

завдання, однак, прикрашаючи своє житло, людина завжди мала намір зробити 

світ навколо себе красивішим. Кожному з нас хочеться створити у своєму 

будинку неповторну атмосферу затишку та тепла, гармонії і максимального 

комфорту. В радянські часи наш побут був універсальний і спрощений: 

позбавлені смаку шпалери, фіранки та однакові табуретки були в кожному 

будинку. Весь район, а іноді і місто, робили покупки  в одному і тому ж 

магазині, квартири були схожі на «двійнят», одягнених в однаковий одяг.  

На сьогоднішній день існує безліч закладів — магазинів, виставкових залів 

тощо, у яких представлені кращі дизайнерські роботи з ремонту. Шпалери 

замінює сучасний розпис стін. І сьогодні ми можемо «одягнути» свою 

улюблену квартиру у щось вишукане і оригінальне, а головне індивідуальне. 

Настінний розпис це ручна робота, яка вносить у інтер’єр індивідуальність 

та креативність, а головне, можливість самому, чи за допомогою художника 

вибирати тематику художнього розпису, вигадувати, фантазувати. Розпис стін 

включає в себе і розпис орнаментом, і імітацію старого каменю, а також окремі 

малюнки на стінах, фризи над дверима і навіть розписи-обманки. Це непоганий 

спосіб приховати недоліки квартири, візуально збільшити або зменшити площу 
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кімнати, коридору. За допомогою розпису можна приховати навіть дрібні 

помилки, допущені при зведенні будинку. Ручна робота завжди ціниться, а 

тому художній розпис стін досі є затребуваним і популярним способом декору. 

Таким чином, художній розпис дозволяє домогтися унікальності, до чого 

сьогодні прагне переважна більшість клієнтів при оформленні дизайну. 

Малюнок нанесений на стіну може змінити простір навколо нас, створити 

настрій або просто доповнити цілісний образ приміщення. Також, цей метод 

універсальний: оформити розписом можна абсолютно будь-яке приміщення — 

бари, офіси, кімнати в будинку чи квартирі. Розпис — відмінний варіант для 

дитячої кімнати, оскільки дозволяє створити затишну казкову атмосферу і 

прищепити дитині гарний смак. 

Таким чином, можна з упевненістю сказати, що художній розпис стін, як 

спосіб декоративного оформлення приміщень, надовго завоював собі міцне 

місце в сфері дизайну інтер’єру. Він не поступається за своїми якостями 

жодному іншому виду декорування простору, як житлового, так і комерційного 

та громадського призначення. Як у давні часи, так і сьогодні художній розпис 

стін продовжує бути одним з головних, унікальних прикрас будь-якого 

інтер’єру. 
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Анастасія Штибель 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ В 

ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Анотація: У статті розглянуто особливості дизайнерської діяльності у 

процесі проектування і створення форми. Зосереджено увагу на 

закономірностях, основних методах та особливостях сучасного 

формоутворення. 

Ключові слова: формоутворення, стилізація, метафора, кінетичне 

формоутворення.  

Annotation: The article considers the features of design activity in the process of 

designing and creating the form. The attention is focused on regularities, basic 

methods and features of modern form formation. 

Keywords: shaping, stylization, metaphor, kinetic form formation. 

Розвиток науки і техніки призводить до зміни уявлень про прекрасне та 

появи великої кількості нових предметних форм.  

Сучасна форма повинна художньо збагачуватись та набувати додаткову 

естетичну цінність, не викликаючи при цьому психологічний дискомфорт. В 

процесі формоутворення дизайнери створюють нову предметну форму та 

займаються пошуком методів художнього змісту, які адаптовані до людини і 

емоційно позитивно нею сприймаються. 

Формоутворення є категорією художньої діяльності, дизайнерської й 

технічної творчості, що виражає процес проектування і створення форми[1]. 

Існують три основні закономірності формоутворення: відповідність форми 

функціональним формотворчим факторам; відповідність форми конструктивно-

технологічним факторам; гармонізація форми як елемента композиції. 

Всі ці фактори, мінливі в часі через різний підхід до вирішення 

функціональних завдань, використання різних матеріалів, технології і 

конструкцій, різні естетичні ідеали, формують певну образність з 

притаманними їй рисами, характерними для певного періоду часу. Тому в 

дизайнерській діяльності сучасне формоутворення має свої особливості. 
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Розглядаючи роботу з формою як з абстрактною структурою процес 

формоутворення базується на простих методах: формоутворення шляхом 

багаторазового повтору ліній, оскільки багаторазове повторення лінії 

призводить до виникнення площини, а повторення лінії по заданій просторовій 

траєкторії призводить до появи великої різноманітності об'ємних форм; 

формоутворення прямими площинами – багаторазовий повтор площин 

приводить до створення об'ємної форми, а варіюючи силуети повторюваних 

площин, можна створювати досить складні по конфігурації об'ємні форми; 

формоутворення криволінійними поверхнями – переміщення криволінійних 

вигнутих поверхонь уздовж криволінійних напрямків призводить до утворення 

складної криволінійної форми; формоутворення на основі базових форм, 

оскільки прості геометричні об’єми (куб, конус, циліндр, куля, прямокутник) 

можуть стати базою для створення більш складних форм шляхом використання 

таких прийомів як вигин, зріз, скручування, зміна пропорцій форми 

(видавлювання, здавлювання, розтягування ), перехід однієї форми в іншу 

(перетин), пару форм, накладення форм, вільна деформація[2]. 

При створенні технологічно-конструктивних форм до процесу 

формоутворення залучаються складні методи: формоутворення на основі 

експериментів з матеріалами, що допомагає виявленню нових конструктивних і 

пластичних властивостей матеріалів, експериментуванню з різним поєднанням 

матеріалів, а нові методи обробки і технології виробництва стають багатим 

джерелом пошуку нових виразних форм; стилізація як метод формоутворення, 

що основана на побудові подібної системи формальних особливостей одного з 

стилів минулого використаного в новому художньому контексті; кінетичне 

формоутворення, оскільки сьогодні рух - це елемент дизайну, який діє в 

четвертому вимірі - в часі, а під «рухом» можна розуміти буквальний рух (коли 

факт руху є частиною об'єкта) чи композиційний рух (коли передається 

відчуття руху за допомогою символічних форм і певною компоновкою цих 

форм), а також рух, що виник завдяки оптичним ефектам; формоутворення на 

основі природних форм – вивчення природніх предметних форм та відбір 
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найбільш цікавих, пояснення «механізмів» гармонізації природних форм таких 

як фізична легкість, прозорість, структурність, асиметрія в симетрії і т. д.; 

комбінаторне і модульне формоутворення – використання модульної та 

комбінаторної системи в сучасному формоутворенні передбачає введення 

стандартизації – модуля, а поєднання модульних варіацій дозволяє отримати 

нові форми; конструкція як метод формоутворення – виявлення лаконічності 

конструкції в поєднанні з підкресленою функціональністю, що може стати 

концепцією майбутньої форми і методом формоутворення. 

Особливостями сучасного формоутворення в дизайнерській діяльності є 

використання різних експериментальних методів:  

1. Концептуальне формоутворення. Концептуалізація - налаштування на 

усвідомлення ціннісного змісту форми на прояв життєвих, мистецьких і 

духовних цінностей.  

2. Метафора формоутворення. Метафора розглядається як універсальна 

категорія формування художньої образності в різних сферах дизайну.  

3. Сенсибілізація форми як принцип формоутворення. Формоутворення на 

основі дослідження чуттєвої пластики і відчуттів, що виникають при контакті з 

формою, прагнення матеріалізувати нематеріальне сучасної технічної сфери її 

акустичні і текстурно-фактурні властивості. 

4. Семантичні концепції форми. Передбачається, що будь-яка форма 

відображає якийсь сенс і навпаки – будь-яке слово може придбати форму.  

5.  Комунікативне формоутворення. Відображає відносини між людиною і 

інтерактивними об'єктами, а також зв'язки між фізичним і віртуальним 

простором, що з'явилися завдяки новим інформаційним технологіям. 

6. Евристичне формоутворення. Формоутворення на основі експериментів в 

сфері дослідження і аналізу форми за допомогою навичок «рішення задач» і 

способів «постановки задачі», вміння виконувати стратегічне дослідження за 

допомогою евристичних методів і здатності критичної оцінки результату. 
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7. Сценічно-прогнозоване формоутворення. Формоутворення на основі 

аналізу взаємодії яке існує між продуктами і навколишнім середовищем, що 

йдуть від естетики і практики дизайну до нової ідентифікаціі продукту. 

8. Формоутворення на основі цифрових технологій. Використання в якості 

джерела пошуку нових форм можливостей новітнього програмного 

забезпечення комп'ютера, а також засобів виведення отриманих результатів 

(тривимірні принтери і т. д.)[3]. 

Отже, особливості сучасного формоутворення в дизайнерській діяльності 

полягають у використанні нових експериментальних методів формоутворення, 

а нові технології формують новий тип культурно-історичного мислення, що 

розвивається за своїми особливими законами. В сучасній дизайнерській 

діяльності рамки практичної реалізації перестають сковувати ідею та 

народжену нею форму, а дають можливість реалізувати будь-які ідеї в сучасні 

форми.  
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ДЕКОРАТИВНЕ ПАННО В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ ТА ЕКСТЕР’ЄРІВ 

БУДІВЕЛЬ 

Анотація: В даній статті розглядається питання вивчення декоративного 

живопису (як техніки) в інтер'єрі з урахуванням сучасних тенденцій і 

виконання практичної роботи у вигляді декоративного панно. Декоративне 

панно здатне збагатити простір і поставити необхідний акцент в оформленні 

інтер'єру, сформувати неповторний стиль. 

Ключові слова: Декортивне мистецтво, Монументальний живопис, Дизайн 

інтер’єру, Панно, Триптих 

Annotation: In this article the question of studying decorative painting (as 

technology) in the interior is considered in the light of modern trends and practical 

work in the form of decorative panels. Decorative panels can enrich the space and 

put the necessary emphasis on the interior design, to create a unique style. 

Key words: Decorative art, Monumental painting, Interior design, Panel, 

Triptych. 

Сучасний дизайн інтер'єру неможливо уявити без творів мистецтва - картин, 

скульптур, фотографій. Живопис відіграє важливу роль в організації 

внутрішнього простору приміщення і виконує функції не тільки прикраси, але і 

змінює зорове сприйняття, збагачує інтер'єрний простір і формує неповторний 

стиль. У всі часи цінувалися унікальні, індивідуальні інтер'єри. Такі інтер'єри 

прирівнюються до творів мистецтва. Професійні дизайнери часто звертаються 

до предметів ручної роботи - такі речі роблять інтер'єр індивідуальним. Таким 

елементом декору є декоративне панно. Воно здатне збагатити простір і 

поставити необхідний акцент в оформленні інтер'єру. Панно може бути 

виконано для будь-якого інтер'єру і будь-якого масштабу - в залежності від 

побажань замовника і формату приміщення. 

        Панно (від лат. pannus - шматок тканини) - живописний твір 

декоративного характеру, звичайно призначене для постійного заповнення 

будь-яких ділянок стіни (настінне панно) або стелі (плафон). Декоративне 
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панно може бути виконане як самостійний елемент інтер'єру або ж займати 

значну площу приміщення. Метою нашої роботи є вивчення декоративного 

живопису (як техніки) в інтер'єрі з урахуванням модних тенденцій і виконання 

практичної роботи у вигляді декоративного панно.  

Термін декоративне мистецтво від латинського слова decorо -  прикрашаю . 

У декоративному мистецтві, тісно вплетеного в повсякденне життя для 

створення окремих предметів або архітектурного декору, використовуються 

різноманітні види технік.. Декоративна обробка, екстер'єрна та інтер'єрна, 

розпис використовує більшу кількість образотворчих засобів. Таким чином, 

твори декоративного мистецтва завжди пов'язані з середовищем, для якого вони 

призначаються. 

Декоративність є одним з головних художніх засобів творів монументально 

- декоративного мистецтва. Вона властива творам образотворчого мистецтва, як 

станковим, так і декоративно - прикладним, що вступає у взаємозв'язок з 

архітектурою і утворюючим художній ансамбль. Декоративність несе в собі не 

тільки ознаки часу, але й соціальні ідеї, культурні, технічні і модні тенденції. 

Предмети монументально - декоративного творчості, як і предмети витончених 

мистецтв, можуть мати тільки естетичне призначення, і не нести ніякої 

утилітарної навантаження. Їх призначення лише в збагаченні інтер'єру 

архітектурними або графічними елементами, і створенні декоративного 

акценту. 

Історія розвитку декоративного живопису налічує багато тисячоліть. 

Найдавнішими зразками її є печерні зображення тварин, нанесення на стіни 

печер. Особливо високої досконалості досягла розпис староєгипетських 

гробниць. Фреска отримала надзвичайно широке поширення в Італії епохи 

Відродження. В образотворчому мистецтві Київської Русі провідну роль займає 

монументальний живопис - мозаїка і фреска. Монументальна живопис - це 

живопис на архітектурних спорудах. Основні види монументального живопису: 

фреска, мозаїка, вітраж, декоративні розписи і декоративні панно. Живопис 

несе пізнавальну, релігійну, ідеологічну, соціально - моральну, виховну, 
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естетичну або філософську функцію, а також є частиною естетичних цінностей, 

що створюються в процесі образного осягнення світу на основі законів краси і 

досконалості. 

Техніки та матеріали живопису: акриловий живопис, акварельний живопис, 

гуаш, живопис силікатними фарбами ,живопис керамічними фарбами , 

клейовий живопис, масляний живопис, темпера, живопис фарбами по 

штукатурці - сира (фреска) і суха (а секко), енкаустика або восковий живопис.  

Основним виразним засобом декоративного живопису є - колір. Своїми 

якостями колір впливає на чуттєве сприйняття, посилює емоційний вплив 

зображення і обумовлює широкі образотворчі і декоративні якості живопису. У 

творах декоративного живопису колір утворює цільну систему - колорит. 

Вибір теми декоративного живопису в інтер'єрі, обумовлений великою 

популярністю даного виду декору в сучасному інтер'єрі. Об'єктом  роботи є 

декоративне панно, виконане у великому форматі і написане акриловими 

фарбами. За основу взята смілива сюжетна композиція «Майбутньє 

починається сьогодні», відповідна сучасним тенденціям і відрізняється 

оригінальністю.            Велике значення під час виконання ескізного проекту 

приділялося побудові правильної композиції, яка забезпечує єдність форми і 

змісту, підсилює емоційний вплив. Композиція (від латpositio) - означає 

складання, з'єднання і поєднання різних частин в єдине ціле відповідно до якої - 

небудь ідеєю. Композицією називають картину, маючи на увазі що вона - 

органічне ціле з вираженим смисловим єдністю, тобто малюнок, колір і сюжет 

об'єднуються.  Триптих (від грец.  - складений втричі) - витвір мистецтва, яке 

складається з трьох картин, барельєфів та ін., об'єднаних спільною ідеєю. 

Після затвердження ескізів починається підготовка і вибір матеріалів.     

Величезний вплив на якість виконання роботи, надають правильно підібрані 

матеріали та інструменти. Декоративне панно виконувалося акриловими 

фарбами. Акрилові фарби дають яскраві, чисті кольори, вони легко 

змішуються, розчиняються водою і швидко сохнуть (після висихання 
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утворюють незмивну еластичну плівку, із за чого твір не потріскається і буде 

водостійким), не вигоряють на сонці і не тьмяніють. 

Дизайн - проект з реставрації монументального панно в інтер'єрі коледжу 

можна назвати  значущою колективною роботою. Коледж це другий дім. 

Більшу частину часу студенти проводять у коледжі - навчаються, працюють, 

відпочивають. Вивчаючи малюнок, живопис, історію мистецтва, дизайну у 

студентів з’явилась ідея реставрувати та осучаснити декоративне панно за 

допомогою нових кольорів. Ця робота студентів творчих, талановитих, 

працелюбних, які змогли разом зробити одну велику  справу. 

Об'єкт вивчення - декоративне панно відіграє важливу роль в організації 

внутрішнього простору приміщення і виконує функції не тільки прикраси, але і 

змінює зорове сприйняття, збагачує інтер'єрне простір і формує неповторний 

стиль. Декоративне панно популярний елемент декоративного оформлення 

інтер'єру. Під час виконання дизайнерського проекту ми вивчили процес 

створення декоративного живопису для оформленні сучасного інтер'єру. Панно, 

виконане у відповідності з творчим задумом, зробить будь-який інтер'єр 

індивідуальним і стильним. 

 

Панно «Майбутнє починається сьогодні» 
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ВПЛИВ КОЛЬОРУ ІНТЕР'ЄРУ КОЛЕДЖУ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН 

СТУДЕНТІВ 

Анотація: Стаття присвячена актуальній проблемі сучасності – оптично 

агресивним полям. Автор наводить пошуково-дослідну роботу, у якій 

аналізується проблема вплив інтер'єру на психологічний стан і успішність 

студентів та шляхи її вирішення в освітньому закладі. При цьому особлива 

увага звертається на вплив кольору стін. Робота позначена 

міждисциплінарним характером, оскільки інтегрує такі дисципліни, як 

«Експлуатація будинків та реконструкція», «Технологія опоряджувальних 

робіт та захисту споруд», «Кольоровий та просторовий дизайн». 

Ключові слова: Колір, інтер'єр, вплив кольору інтер'єру. 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of the present - optically 

aggressive fields. The author gives a search-research work, which analyzes the 

problem of the influence of the interior on the psychological state and the success of 

students and ways of its solution in an educational institution. In this case, special 

attention is drawn to the influence of the color of the walls. The work is marked by an 

interdisciplinary character, since it integrates such disciplines as "Operation of 

buildings and reconstruction", "Technology of finishing works and protection of 

structures", "Color and spatial design". 

Keywords: Color, interior, influence of interior color. 

Підвищення ефективності навчання студентів неможливо домогтися без 

сприятливої психологічної обстановки, яка досягається, у першу чергу, 

грамотна підібраним оформленням приміщення. Але перш, ніж говорити про 

психологічний вплив кольору інтер'єру навчального закладу на стан учнів, 
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звернемо  увага на зовнішнє навколишнє середовище, яке впливає на людину 

по дорозі в коледж, на роботу, обстановку, яка може оточувати його будинку. 

Актуальність теми продиктована, у першу чергу, тим, що жителі великих 

міст постійно зустрічаються з небезпекою – їх оточують оптично агресивні 

поля. Саме нервова й серцево-судинна системи першими відгукуються на 

такий зовнішній вплив середовища. При багаторазовому впливі це викликає 

агресивність і, як наслідок, серцево-судинні захворювання. Типовими 

прикладами агресивних полів у місті є багатоповерхові будинки з безліччю 

однакових вікон, гігантські стіни – «сітки», стіни з накладними вертикальними 

рустами, рівні лінії дахів без веж і шпилів, труби, забори, побудовані із секцій 

з однаковим геометричним малюнком. 

У наших квартирах теж є багато негативних складових, які негативно 

впливають на психоемоційний стан людини. Це оптично агресивні поверхні, 

облицювання однотонною кахельною плиткою, обклеєні шпалерами з 

настирливо повторюваним малюнком типу «цегл», «ситчика», жалюзі.  

Кардинально змінити що-небудь у міському середовищі, найчастіше за все, 

ми не можемо. Але в житлових будинках і в закладах освіти у наших силах 

створити оптимальне зорове середовище, спираючись на закони відеоекології 

й на свої власні суб'єктивні відчуття, довіряючи думки, що в нас живе еталон 

краси як вищої доцільності. 

Нами було проведене дослідження суспільної думки. На основі отриманих 

відповідей ми зробили висновки, що більшість наших однолітків живе в 

типових багатоповерхових будівлях, але вони віддали перевагу б змінити 

місце проживання. Також більшість із них уважає, що найбільш спокійні 

люди, що живуть у малоповерхових будинках, побудованих з екологичних 

матеріалів. А найбільш агресивні в багатоповерхових і «хрущевках». 

Оформлення інтер'єрів навчальних закладів також не відрізняється 

особливою різноманітністю й не завжди позитивно впливає на 

психоемоційний стан учнів. Вивчивши літературу по створенню внутрішнього 

середовища, що гармонійно впливає на здоров'я людини, ми дійшли висновку, 
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що, дотримуючись певних правил і приймань, можна створити позитивну 

атмосферу для перебування студентів у закладі освіти. Для цього аудиторії, 

коридори, фойє коледжу можна прикрасити картинами й панно (це, до речі, 

самий прадавній спосіб прикраси інтер'єру, що не втратив своєї актуальності й 

у цей час). 

Колір – дуже могутній засіб впливу на психіку людини. Уже давно відомо, 

що кольору, із самого народження навколишні кожного з нас, здійснюють на 

організм, нервову систему й психіку людину великий вплив. Особливість 

кольору полягає в тому, що він діє на нас на несвідомому рівні. Тому за 

допомогою різних кольорів можна керувати своїми фізичними й 

психологічними процесами. 

Ми здійснили бліц-опитування, у якому взяли участь 114 студента нашого 

коледжу. Метою дослідження було визначення впливу колірного оформлення 

аудиторій на засвоєння знань, адаптацію й психологічний стан, студентів. У 

список кольорів, які, на думку опитаних, негативно впливають на 

працездатність студентів, увійшли червоний, чорний, а також яскраві насичені 

кольори. 

Учасники опитування так прокоментували свій вибір: 52 % опитаних 

вважають, що червоний колір дратує й відволікає від роботи; 45 % опитаних 

вважають, що достаток в інтер'єрі чорного кольору не тільки звужує простір, 

але й викликає негативні емоції, подавлений стан; 17 % респондентів говорять 

про те, що достаток яскравого насиченого кольору в інтер'єрі дратує й 

стомлює; 15 % вважають, що зелений працює в якості снотворного, виявляє 

сильну розслаблююча дія. 

У той же час серед квітів, що активізують робітник настрой, респонденти 

виділили блакитний, бежевий і жовтий. Такий вибір не дивний. За законами 

колористики присутність в інтер'єрі деякої кількості синього кольору 

допомагає прийняти правильне рішення, жовтого – легше сприймати нові ідеї. 

Дизайн навчальних приміщень бажане витримати в пастельних тонах з 

додаванням колірних акцентів. Сприятливими для робочої атмосфери 
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вважаються наступні кольори: приглушений жовтий позитивно впливає на 

розумову активність, стимулює інтелектуальну діяльність; світле рожевий 

колір заспокоює, розслаблює й дозволяє зосередитися на головному; 

безпристрасний сірий колір допомагає настроїтися на діловий лад, створює 

спокійну робочу обстановку. Звичайно використовують відтінки сірого – 

сталевий, димчастий; ненасичені холодні кольори – блакитний, сіро-блакитний 

– допомагають відпочити. Кольори, які не рекомендують використовувати в 

дизайні освітніх закладів: червоний – підвищує агресивність; велика кількість 

чорного й фіолетового – гнобить. 

Необхідно пам'ятати, що будь-який насичений яскравий колір – подразник, 

якщо його багато, те це може привести до падіння працездатності. Але 

невеликі акценти яскравих квітів необхідні, щоб студенти не заснули, вони 

стимулюють до активної діяльності. Це можуть бути яскраві предмети 

інтер'єру, картини, фотографії, квіти.. 

Створити інтер'єр навчального закладу, який буде благотворно впливати на 

психоемоційне здоров'я учнів, сприяти підвищенню їх успішність, досить 

складно, адже, як показує дослідження, відношення до колірного оформлення 

аудиторій у студентів різне, і ми вважаємо, що даними питаннями повинні 

займатися фахівці, які зможуть підібрати такі комбінації й таке гармонічне 

оформлення приміщень, яке буде позитивно впливати на здоров'я кожного 

учня. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник / Тімохін 

В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. та ін.. - K.: КНУБА, 2010. - 400 с 

2. Дизайн архитектурной среды: Учеб. Для вузов / Г.Б. Минервин, 

A.B. Ермолаев, В.Т. Шимко, A.B. Ефимов, Н.И. Щепетков, A.A. Гаврилина, 

Н.К. Кудряшов. - М.: Архитектура-С, 2006. - 504 с 

3. Лівінський О.М.  Опоряджувальні роботи: Матеріали, технологія і 

організація робіт, засоби механізації: Підручник. – К.: 2010. – 540с 

 



1112 
 

БУДІВНИЦТВО ТА БУДІВЕЛЬНИЙ ДИЗАЙН 

Анастісія Андрієнко 

Ольга Доб’я 

 (Суми) 

Анастісія Андрієнко 

ЗОНУВАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Анотація: У статті йдеться мова про спосіб поділити простір на 

різноманітні функціональні зони, що дає можливість створення стильного і 

модного інтер'єру. 

Ключові слова: Інтер’єр, функціональне зонування, житлове середовище, 

мобільне зонування, трансформація.      

Abstract: The article is about the way to divide the space into various functional 

areas, which gives the opportunity to create a stylish and fashionable interior. 

Keywords: Interior, functional zoning, living environment, mobile zoning, 

transformation. 

Взагалі в українській мові термін "житло" означає приміщення, призначене 

для життя людей, або місце для перебування та проживання людей. [1.с.496]     

Житлові приміщення призначені для цілорічного проживання людей.  Вони 

повинні відповідати здоровому і безпечному проживанню, відповідати 

санітарним нормам і вимогам по площі,  освітленості, безпеки, водопостачання, 

постійному опалення, провітрювання та іншим умовам, які забезпечують 

нормальне, здорове проживання людей. 

Житлове середовище повинно  забезпечувати індивідуальні інтереси всіх 

членів родини і якщо немає можливості виділити кожному окрему кімнату, то 

необхідно організувати індивідуальні зони. Залежно від потреб виділяється три 

основні групи функціональних процесів: обслуговуючі біологічні потреби (сон, 

їжа, особиста гігієна); пов'язані з виконанням необхідної господарської роботи 

(приготування їжі, догляд за одягом, квартирою і ін.); що відповідають 

особистим духовним інтересам. Кожен функціональний процес вимагає 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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певного простору або зони. В основі планувального рішення інтер'єру квартири 

повинен лежати принцип функціонального його зонування. 

 Щоб зробити своє житло зручним, сучасним і красивим, треба, насамперед, 

знати функції житла, головні і другорядні побутові процеси квартири, якими 

засобами і прийомами досягається їх об'єднання і поділ в приміщеннях, 

просторах і зонах квартири. 

Характерною особливістю інтер'єрів східних країн, є відсутність 

міжкімнатних стін і глухих перегородок. Куточок для відпочинку, 

приготування їжі та зустрічі гостей завжди був відділений ширмою з тканини 

або паперу з яскравим розписом. Малогабаритні квартири радянської епохи 

також змушували до поділу, і без того мізерно малого, вільного простору. 

Шафа, розташована поперек кімнати, виконувала роль перегородки, за якою 

розміщувалася імпровізована спальня, а точніше, просто ліжко. Загалом, 

основним інструментом поділу приміщення на зони були шафи. На 

сьогоднішній день зонування набуло ще більшої актуальності та з'явилося ще 

більше можливостей для його реалізації. 

 Сучасне зонування – це не лише спосіб поділити простір на різноманітні 

функціональні острівці, але і можливість створення стильного і модного 

інтер'єру. Щоб виділити різні функціональні зони, як правило використовують 

перегородки з гіпсокартону, влаштовують ніші, стельові конструкції різного 

рівня. Не менш ефективний і популярний спосіб зонування за допомогою 

подіумів. Цей варіант добре підходить для квартири-студії та кухні-їдальні. 

Існує мобільне зонування, тобто відділення зон різного функціонального 

призначення за допомогою мобільних конструкцій - стелажів, розкладних 

ширм, екранів і навіть штор. Поділ простору мобільними перегородками дає 

можливість не тільки отримати більш простору і функціональну кімнату, але й 

змінювати інтер'єр за своїм бажанням час від часу.   

Один з популярних типів зонування – за допомогою перегородок, що 

вмонтовуються ще на етапі оздоблювальних робіт. Сюди відносять розсувні 

двері, складні, гіпсокартоні, декоративні перегородки та інше. 
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Розсувні двері можуть бути трохи ширше дверного отвору, тільки для того, 

щоб розмежувати простору, а можуть повністю замінювати собою цілу стіну, 

яка при необхідності зсувається в одну сторону і повністю відкриває простір. 

Стулки можуть бути як глухими, так і прозорими. Окрасою інтер`єру зможуть 

стати розсувні перегородки, з нанесеним на них фотодруком, особливо 

виграшно виглядають скляні панелі з ефектом вітражів.  

Складні перегородки зводяться за рахунок модульної конструкції, що дає 

можливість їх трансформації і створення зон різної функціональності, 

облаштування окремих приміщень будівлі.  

Перегородки з гіпсокартону найскладніші і найбільш витратні по 

виконанню тип зонування кімнати. При їх зведенні потрібні монтажні та 

оздоблювальні роботи. Для їх зведення використовують каркас з 

металопрофілю. Декоративні перегородки ділять простір приміщення умовно, 

просто як би натякаючи на ту грань, де закінчується одна зона і починається 

інша. Зазвичай вони бувають ажурними і більше виконують декоративні 

функції. Крім спеціальних конструкцій таку роль можуть виконувати 

акваріуми, каміни, великі плазмові телевізори на поворотній платформі. Можна 

тимчасово відгородити один простір від іншого за допомогою ширм, текстилю 

або рослин.  

Ще одним із типів виділення зон є зонування за допомогою кольору. 

Завдяки кольоровому рішенню приміщення, можна уникнути глобальних змін у 

плануванні. Цей спосіб є доволі бюджетним, достатньо лише пофарбувати 

виділені зони приміщення в різні кольори, або ж використати контрастні за 

кольором шпалери, і цей прийом допоможе розділити простір. Більш 

контрастний колір, що виділяється як по стінах, так і по підлозі або стелі 

допоможе підкреслити певну зону, що дозволить отримати чудовий результат 

від такого  прийому зонування. Зонування кольором допомагає зробити 

інтер’єр виразнішим, наповнити простір фарбами, а життя радісними емоціями. 

Типи зонувань бувають як матеріальними, так і оптичними, але треба 

пам’ятати, що перенасиченість різними кольорами, або великою кількістю 
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різних видів перегородок, не тільки не допоможе у поділі приміщення, а може 

повністю його зіпсувати.  

Отже, при вирішенні функціонального зонування житла необхідно 

визначити і розглянути взаємозв’язок розмірів і форм приміщень, склад 

предметів меблів, їх функціональні і художні особливості, колірне рішення 

інтер'єру. 
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В наш час актуальні питання енергозбереження. Один із шляхів вирішення 

цієї проблеми – зниження втрат тепла при обігріві будівель. Досліджуючи цю 

тему, я намагалася з’ясувати   відповіді на питання: причини втрати тепла; 

нормування цієї величини при будівництві будівель; вплив на екологічну 

ситуацію викидів в атмосферу СО2, що утворюється при спалюванні палива. Як 

довго ми будемо гріти небо, створюючи тепловий ефект для планети? 

Досконало вивчивши питання сучасних теплоізоляційних матеріалів можна   

запропонувати варіанти вирішення проблеми по зниженню втрати тепла 

шляхом використання матеріалів з високою теплоємністю, а саме: 

1) бетонів з теплоємкими заповнювачами; 

2) пінопласту та скловати як додаткової теплоізоляції; 

3) систем скріпленої теплоізоляції 

В даний час на будівельному ринку представлені найрізноманітніші 

матеріали для фасадів будинків, і у кожного є свої як позитивні, так і негативні 

сторони. Досить часто опорядження фасадів виконується у комбінованому 

стилі, де присутні різні матеріали. 

Завдання проектувальника полягає в тому, щоб гармонійно пов'язати їх між 

собою. Це може бути декоративна штукатурка і природний камінь, скріплена 

теплоізоляція і сайдинг, вентильований фасад з облицювальних декоративних 

плит і так далі.[1] 

Інформацію, використану у статті було практично використано при 

опрацюванні  моєї теми дипломного проекту громадської будівлі. 

Основними сучасними матеріалами, які найкраще підходять для утеплення, 

вважаються мінплита, панелі з газобетону, пінопласт, ізоляційна штукатурка, 

цегляне мурування з ефективних кам’яних матеріалів . [2] 

Існує 3 основні способи утеплення будівель: 

-утеплення стін дерев'яного, панельного або цегляного будинку ззовні; 

-утеплення всередині будинку; 

-прокладання теплоізоляційного матеріалу всередині стін. 

Утеплення стін ззовні можна виконувати такими способами: 
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-метод штукатурення (вологий фасад); 

-використання важких штукатурних систем; 

-вентильовані навісні фасади; 

-сайдинг. 

Загальним правилом при утепленні будинку зовні є комплексне 

застосування вологозахисту і пароізоляції, поряд з утеплювачем, та дотримання 

правил роботи з обраним матеріалом. [3] 

Утеплення цегляною кладкою 

Цей спосіб ще називають «колодязна кладка». Застосовують її в основному 

на етапі зведення стін цегляного будинку, викладаючи цегла з залишенням 

проміжку між товщею несучої стіни і зовнішнім рядом.  

«Мокрий фасад» 

Ця технологія отримала свою назву із-за нанесення декількох шарів рідкої 

штукатурки. На попередньо загрунтовані фасадні стіни наклеюються панелі 

утеплювача, як правило, пінопласту вогнестійких марок. 

Навісний фасад 

Такий метод утеплення ще називають «вентильованим фасадом». Його 

основою є монтаж жорсткого металевого каркаса по периметру будинку.  

Клінкерні термопанелі 

Цей вид утеплювального матеріалу являє собою жорсткі пінополістирольні 

або пінополіуретанові панелі, з клінкерної облицювальною плиткою на 

зовнішній стороні. Ці панелі встановлюються прямо на несучу стіну. 

Утеплення «під сайдинг» 

Коли фасад будівлі планується обробляти сайдингом, то в якості 

утеплювача можуть виступати як різні види кам'яної або скляної вати, так і 

пенополисторол, спінений поліестр і навіть рулонні матеріали.  

Утеплення під штукатурку 

Утеплення під штукатурку – один з найпоширеніших способів утеплення 

стін.  Найчастіше для нього застосовуються мінеральна вата і 

пінополістирольні плити. Метод ще називають «мокрим», так як штукатурка і 
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допоміжні елементи змішуються з водою. Крім підвищення 

енергоефективності, теплової інерційності будівлі, зниження витрат на 

опалення та кондиціювання. [3] 

Інноваційні методи теплоізоляції 

Сучасні варіації фіброліту: Green Board 

Це вдосконалений фіброліт, створений на базі деревного волокна, рідкого 

скла та портландцементу. 

Цей утеплювач володіє унікальною властивістю: його температура починає 

змінюватися лише через 10 годин після зміни температури ззовні. Так, у спеку 

фіброліт прогріється лише до вечора, тоді як мінвата приблизно через пару 

годин. 

Рідкі теплоізолятори: теплофарба або рідка керамічна теплоізоляція. 

Зовні це в'язка біла суспензія, що має гарну адгезію до поверхонь будь-

якого типу. Наноситься рідкий утеплювач пензлем, валиком або 

розпорошується. У результаті виходить тонка, еластична, міцне полімерне 

покриття, що дозволяє істотно знизити тепловтрати. 

Винахід теплофарби дозволило отримати давно шуканий набір 

властивостей: цей теплоізолятор легкий, гнучкий, наноситься тонким шаром, 

розтягується і підходить для будь-яких поверхонь. 

Пластимігран 

Пластмігран буквальним чином позбавлений недоліків. Але через 

дорожнечу обладнання для його виробництва не знайшов широкого 

застосування. Зовні це тонкі пластини або формовані вироби, які легко і зручно 

монтувати. 

Теплольон 

  Монтаж тепло льону не передбачає створення пароізоляції, він відмінно 

регулює вологообмін, а також володіє бактерицидними властивостями, що 

особливо цінно, коли мова йде про дерев'яних будовах. Монтується теплольон 

аналогічно іншим волокнистих утеплювачів. А його ціна порівнянна з ціною 

екструдованого полістиролу. 
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Вакуумна ізоляція 

Являє собою прямокутні панелі з вакуумом всередині і облицюванням з 

фольги. [4] 
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Abstract: The article deals with the use of stained glass in the interiors of 

residential and public buildings.The description of various types and tehniques of 

stained glass windows and examples of the use of these works of decorative applied 

arts in various architectural elements and furnishings are given. 

Keywords: Stained-qlass fine arts, decorative applied 

arts,interior,design,architectural environment. 

Вітражами - називаються витвори із скла, з нанесеним на них малюнком, що 

відображає різні теми образотворчого мистецтва. Це може бути орнамент з 

кольорового скла або тематична композиція. У більшості випадків, вітражі 

використовуються для природного освітлення приміщення через віконні, дверні 

та інші отвори. Сучасні вітражі займають гідне місце в дизайнерських рішеннях 

при оформленні інтер'єру житлових та громадських приміщень.Сучасні 

технології дозволяють виконувати вітражі, практично, будь-якої складності. 

      За способом  виготовлення вітражі поділяються на кілька основних 

видів: класичні, фацетні, вітражі Тіффані, вітражі на склопакетах, вітражні 

перегородки, вітражні меблі. Найбільш поширеним способом при виконанні, є 

класичний вітраж.  У класичних вітражах зображення переноситься на скло за 

допомогою попереднього макета. Елементи вітража вирізаються з 

різнокольорового скла за шаблонами та скріплюються за допомогою 

свинцевого профілю. Після цього, скло припаюють в місцях їх стикування. В 

даний час для його виготовлення використовуються сучасні матеріали та 

широка кольорова гама. Набір класичного вітража традиційно проводиться 

ручним способом. На самому початку вибирається малюнок, після чого 

проводиться його адаптація під техніку виготовлення вітража.  Крім свинцевого 

профілю, сучасні майстри використовують латунний, мідний або алюмінієвий 

профіль. Для класичного вітража характерна відсутність зайвих деталей. Він 

відрізняється простотою, правильністю форм і пропорційністю. 
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     Виготовлення фацетних вітражів схоже на класичне. В основі вітража 

лежить фацет з огранених об'ємних пластин, що надає склу гарний золотавий 

блиск. Спосіб Тіффані , заснований на скріпленні між собою скляних 

шматочків за допомогою мідної фольги. 

     Досить оригінальним рішенням є вітраж, склопакет для якого є місцем 

установки. Така конструкція здатна прикрасити будь-яке приміщення. Якість 

вітража залежить від полірованого скла, яке дуже міцне і довговічне. Таке скло 

дозволяє виконувати вітраж у будь-якому розмірі і формі конструкції, не 

застосовуючи додаткових перемичок. Встановлений вітраж, не повинен 

послаблювати властивості склопакета, в першу чергу, його герметичність. Для 

цього, як правило, використовується склопакет з двома камерами. Вітраж 

встановлюється по центру склопакета, між внутрішнім і зовнішнім склом. 

Таким чином, вітраж буде захищеним від різних можливих пошкоджень. 

Зазвичай вітраж вставляється в склопакет заздалегідь, на стадії виготовлення.      

     Велике значення має дизайн вітражів. Сучасні вітражі органічно 

вписуються, практично,  в будь-який  інтер'єр. В даний час кольорове скло 

використовується не тільки для оформлення вікон, а й для інших об'єктів 

дизайну. Поєднуючись з меблями, предметами побуду та іншими аксесуарами 

інтер’єру , ці витвори декоративно-ужиткового мистецтва  вносять відчуття 

неповторності та індивідуальност, що дозволяють по-іншому сприймати 

простір приміщень.        В практиці будівництва вітражні перегородки менш 

поширені, ніж міжкімнатні двері з вітражами. Вітражна перегородка, як і будь-

яка стіна зі скла, здається більш легкою, навіть повітряною. Це особливо 

важливо, коли стоїть мета не відгородити один простір від іншого, а лише 

розділити його. По-перше, завдяки прозорості перегородки, приміщення немов 

би перетікають одне в інше. По-друге, «двобічність» таких перегородок 

вносить до обидва простору загальний елемент. Добре виглядають вітражі-

перегородки в просторих приміщеннях, наповнених світлом , як природним, так 

і штучним. Вітражні перегородки вдень пропускають крізь себе м’яке 

кольорове світло, а ввечері, коли запалюються лампи, перегородка сама стає 
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свого роду «освітлювальним приладом», відбиваючи світло в більш темний 

простір.   

     Слід приділити увагу  предметам меблів з вітражами. Наприклад, 

вітражними можуть бути скло шафи для вітальні, або вставки у фасади 

кухонних меблів. Підтримати вітражну тему також можна вітражними 

аксесуарами: світильниками, декоративними предметами , вазами, люстрою і т. 

п. За допомогою вітражних меблів  можна  візуально збільшити  простір у 

приміщенні, підкреслити виграшні місця, або ж створити затишок, 

перенаправити світло. Використовуючи різні стилі витражів,  можна створити 

будь який колорит приміщень.  В сучасному інтер’єрі  ніші та виступи 

актуальні та поширені. Їх форми можуть бути схожі, але використання 

незвичних матеріалів з кольорового скла дозволяє створити щось нове та  

неординарне. Внутрішні стіни ніш можна закрити вітражним екраном, за яким 

обладнане підсвічування. Вітражна ніша, крізь яку ллється світло, здатна 

справити чудове враження при сприйнятті інтер’єрного простору. 

     Вітраж «Фьюзинг» має декілька етапів виготовлення. Спочатку на скло 

наноситься малюнок, який потім викладається кольоровими шматочками скла. 

Готову композицію запікають в печі, щоб кольоровість скла проникли в основу. 

Малюнок виходить трохи рельєфним, що робить  конструкцію достатньо 

товстою. Правильно підібрані по кольору і прозорості вітражні елементи 

створюють художні композиції на різну тематику.   

     Ще один доступний спосіб отримання вітражного малюнка – 

розфарбовування прозорого скла спеціальними фарбами. Такі псевдовітражі 

часто вставляють в двері шаф-купе або використовують для виготовлення 

декоративних картин. 

     Використання вітражів в сучасних інтер'єрах житлових та громадських 

будинків надає стильний і ефектний зовнішній вигляд. Подібні елементи 

декору здатні перетворити будь-яке приміщення в витвір мистецтва. Вітраж з 

вдало підібраним малюнком, фактурою, кольором допоможе в оформленні 

будь-якого інтер’єру. 
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     Отже, використовуючи різні види вітражів в інтер’єрах, а також різні 

технології їх виготовлення, що придають характерну особливість та можливість 

вирішення функціональної  і художньо-естетичної організації сучасного 

архітектурного середовища. 
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ІНТЕР’ЄРІВ 

Анотація: У статті йдеться про використання творів декоративного-

ужиткового мистецтва, і зокрема вітражу, гобелену та ліпнини, при 

вирішенні та оздобленні інтер’єрів громадських та житлових будівель. 

Наведені приклади застосування цих видів мистецтва в інтер’єрах 

громадських споруд в  м. Суми.  

Ключові слова: Декоративно-ужиткове мистецтво, вітраж, гобелен, 

ліпнина, інтер’єр, архітектурно-художній образ, композиція.      

Abstract: The article deals with the use of works of decorative and applied art 

such as stained glass, tapestry and stucco molding to design and decorate the 
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interiors of public and residential constructions. There are some examplex of the use 

of these types of art in the interiors of public buildings in Sumy. 

Keywords: Decorative and applied art, stained glass, gobelin (tapestry), stucco 

molding, interior, architectural and artist image, composition. 

Декоративно-ужиткове мистецтво походить від латинського слова  

«decorare», що означає «прикрашати». Поняття ужиткове мистецтво має 

відношення до побутового, утилітарного призначення предметів, тому воно 

увібрало в себе якості прикладного мистецтва і в свою чергу збагатило  дизайн 

та архітектуру.  Завдання декоративно-ужиткового мистецтва — зробити 

гарним середовище в якому живе людина та комфортним її побут. Витвори 

створюються не лише для естетичного задоволення, адже прикрашаючи оселю, 

вони мають  й практичне застосування. Оформлення інтер’єру приміщень  

вимагає неповторності, яку можна створити за допомогою художньо-

декоративного оформлення, застосовуючи композиційні прийоми та методи 

колористики. Можливість зробити оригінальні інтер’єри за допомогою втілення 

композиційних елементів витворів декоративно-ужиткового мистецтва дає 

змогу розглядати сам інтер’єр, як витвір мистецтва. 

Часто дизайн приміщення створюється на основі одного 

яскравого архітектурно-дизайнерського елемента, наприклад, 

саме таку роль в дизайні можуть відігравати вітражі, вони є 

не лише декором, а справжнім предметом мистецтва. 

Художні вітражі являють собою особливий вид декоративно-

ужиткового мистецтва орнаментального або образотворчого 

характеру з кольорового скла, що застосовується у 

будівництві та архітектурі, призначені для заповнення 

прорізів, як правило, віконних і дверних, що розраховані на 

наскрізне освітлення.  

Рис. 1. Вітраж «Тіффані». Кафе «Капучино», м. Суми. 

Скляні кольорові вітражі, які використовуються в інтер’єрі дають 

можливість по-різному сприймати  простір та освітлення, а для дизайнерів чи 
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художників відкриває безліч можливостей для втілення своїх фантазій.  

Головною метою їх є гра світла, що проходить крізь кольорове прозоре скло. В 

результаті вітраж в інтер'єрі не тільки виконує декоративну функцію, а й 

об'єднує простір, створює особливу атмосферу. Часто саме його використанням 

дизайнери вирішують складні завдання при проектуванні інтер'єрів невеликих 

кімнат, погано освітлених приміщень і просторів, що вимагають грамотного 

зонування.  

       Іншим способом доповнити виразність приміщення є практичний і 

вишуканий текстиль – прикраса будь-якого інтер’єру. Особливий затишок і 

чарівність внутрішнього простору здатні надати чудові гобелени. Основна        

відмінність гобеленів від інших видів текстилю — в унікальному переплетенні 

ниток. Завдяки такому переплетенні створюється ексклюзивний 

орнаментальний візерунок або сюжетний малюнок. Основний прийом при 

виготовлені гобеленів - це зіставлення кольорових плям; чергування ниток 

різних кольорів для передачі поступової зміни тону або рельєфності. Протягом 

століть гобелен був невід’ємною частиною оздоблення королівських замків та 

імператорських палаців. У наші дні  

декоративні гобелени використовуються, як в 

житлових приміщеннях, так і в інтер’єрах 

громадських приміщень. Інтер’єри, в яких 

розміщуються гобелени набувають 

неповторності та унікальності, наприклад, гобелен « Дерево знань» в інтер’єрі 

холу обласної наукової бібліотеки в м. Суми являє собою центром композиції і 

несе образне розкриття ідеї бібліотеки, як місце отримання знань людства. 

Рис. 2. Гобелен "Дерево знань", автор Л. С. Товстуха, Сумська обласна наукова 

бібліотека. 

    Також одним із цікавих видів декоративно-

ужиткового мистецтва є ліпнина.  Збагатити простий 

інтер’єр можуть елементи ліпнини, які були 

популярні ще сотні років тому і зараз з успіхом 
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застосовуються в сучасних рішеннях інтер’єрів. Пройшли століття, ліпнина 

анітрохи не втратила своєї популярності, продовжує захоплювати багатством 

форм і видів, зачаровує мотивами і надає характер будь-якому інтер'єру. 

Використання для прикраси виробів з ліпнини надає приміщенню вишуканість і 

завжди є модним і актуальним із древніх часів до наших днів.  

Рис.3. Ліпнина на тему «Море», автор Дем’яненко В.  

      Грамотно підібрана ліпнина  збагачує і перетворює весь художньо-

пластичний лад інтер'єру, надає йому будь-які відтінки емоцій: від урочистого 

настрою і святкової пишноти до  строгості і аристократичної чистоти 

архітектурних ліній. Існує багато видів ліпнин: барельєф, контррельєф, 

горельєф, койланаглиф. Для виготовлення ліпнин застосовують такі матеріали, 

як гіпс, різні суміші шпаклівок, дерево, фарфор, а також можуть буди 

включення з природних матеріалів.  

       Дуже цікавим і унікальним є застосування кераміки та фарфору для 

виготовлення рельєфних панно, наприклад,  

фойє Сумського драматичного театру 

прикрашає об’ємне панно під назвою «Сім 

птахів – сім нот», яке було створене із фарфору 

на початку 80-х років ХХ ст. Автором цього 

витвору є художник Сумського фарфорового 

заводу  В.Ф Єрмоленко.  

Рис.4. Панно «Сім птахів – сім нот», автор В.Ф. Єрмоленко. 

Витвори декоративно-ужиткового мистецтва  в дизайні інтер’єрів  на 

сьогодні дають змогу створити яскраві та унікальні інтер’єрні рішення, які 

розкривають та збагачують образність архітектури та дизайну. Наповнення 

громадських та житлових будівель цими витворами є важливим чинником 

створення неординарного дизайну інтер’єрів за допомогою мистецьких 

підходів та майстерності митців. Елементи декоративно-ужиткового мистецтва 

є відтворенням як матеріальної, так і духовної культури, історичним носієм 
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народної творчості, їхнє використання надає інтер’єру художньо-естетичну та 

культурну цінність. 
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На початку XXI століття екологічність людського житла стала актуальна, як 

ніколи раніше. Людство все далі відходить від тих початкових умов, в яких 

колись зародилася цивілізація, це пов’язано з розвитком нових технологій, 
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появи нових видів транспорту, нарощуванням темпів виробництва. Сьогодні 

людина все більше піддається стресовим навантаженням і негативній дії 

штучно створеного ним місця існування.  

Останнім часом в будівництві спостерігається помітна тенденція до 

використання екологічних технологій, які не завдають шкоди навколишньому 

середовищу. До підприємств, що займаються виробництвом будівельних 

матеріалів, пред'являються суворі вимоги щодо дотримання екологічної 

безпеки. Віддаючи перевагу екологічно чистим будівельним матеріалам, ми 

одночасно дбаємо про своє здоров'я і про здоров'я наших нащадків.  

Ремонт і обробка дошкільних навчальних закладів дозволяє створити в 

приміщенні найбільш здорову і сприятливу обстановку для дітей і допомогти їм 

розвинути в собі гармонійну особистість. 

Коли мова йде про дітей, до ремонту і обробки дошкільних навчальних 

закладів слід підходити особливо серйозно. Повинні бути використані тільки 

найкращі та екологічно чисті матеріали без токсинів, які можуть викликати 

алергію та інші неприємні наслідки, які легко було б почистити і відмити. У 

процесі внутрішньої обробки дитячого садка грає роль кожна дрібниця.  

Дитячий садок відвідують діти з самого малого віку - тоді, коли вони 

найбільш уразливі до негативного впливу шкідливих хімічних речовин, що 

містяться в неякісних будівельних та оздоблювальних матеріалах. При 

підготовці до майбутнього ремонту приміщень даного дошкільного закладу 

найвагомішим критерієм вибору оздоблювальних матеріалів повинна 

залишатися  безпека здоров'я маленьких дітей, і лише потім естетичний 

зовнішній вигляд виробу або його вартість. 

Екологічними вважаються матеріали природного походження - дерево і, 

звичайно ж, камінь. Вони здатні створити сприятливий мікроклімат, тому що 

мають здатність підтримувати необхідну температуру і вологість повітря. Але 

крім переваг у таких матеріалів існує цілий ряд недоліків: 

- дерево має низьку стійкість до пожежі; 
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- камінь має досить велику вагу, роблячи його непридатним 

матеріалом в будівництві багатоповерхових будівель. 

Оптимальним вибором всіх сучасних користувачів, що піклуються про 

здоров'я і хорошому самопочутті своїх маленьких підопічних, є стінові панелі 

Гіпсовініл. Даний оздоблювальний матеріал виготовляється з гіпсокартону, на 

поверхню якого наноситься унікальне вінілове покриття Durafort. Крім високої 

екологічної безпеки і бездоганної вогнестійкості даного матеріалу, Гіпсовініл 

відрізняється відмінними функціональними характеристиками і прекрасно 

підходить для декоративного оздоблення стін приміщень дитячого садка. 

 Найчастіше оптимальним вибором стають штучні матеріали, вироблені на 

подобу природних, до яких відносяться: бетон, цегла, скло.  

Небезпечними будматеріалами, які виділяють шкідливі речовини при 

експлуатації є: дешеві фарби, низької якості мастики і лаки, в складі яких є 

мідь. 

На щастя, існують і інші матеріали, присутність яких в приміщенні не 

тільки не робить шкоди, але навпаки, позитивно впливає на фізичний і 

духовний стан людини - екологічні будівельні матеріали. 

Екологічні будівельні матеріали - це матеріали, в процесі виготовлення і 

експлуатації яких не страждає навколишнє середовище. 

 Існує два типи екологічних будівельних матеріалів:  

1. Абсолютно екологічні; 

2. Умовно екологічні. 

Абсолютно екологічні будматеріали дає нам сама природа. До них 

відносяться дерево, камінь, натуральні клеї, каучук, пробка, шовк, бавовна, 

натуральна шкіра, натуральна оліфа, солома, бамбук тощо. Їх недоліком є те, 

що вони не завжди відповідають технічним вимогам (недостатньо витривалі і 

вогнетривкі, важкі в транспортуванні тощо). 

До умовно екологічних будматеріалів відносяться: цегла; плитка; 

покрівельна черепиця; пінобетонні блоки; матеріали, виготовлені з алюмінію, 

кремнію.  
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У зв'язку з цим в даний час в будівництві широко використовуються умовно 

екологічні матеріали , Які теж виготовляються з природних ресурсів, безпечні 

для навколишнього середовища, але мають більш високими технічними 

показниками. 

При опорядженні дошкільних навчальних закладів краще використовувати 

абсолютно екологічні матеріали, 

які не будуть шкодити здоров’ю 

дітей. Адже з малечку батьки 

віддають дітей до дитячих садків, 

які там проводять більшість часу 

ніж вдома.  

Темою мого дипломного 

проекту є «Дитячий садок з 

початковою школою». Тому ця 

стаття є актуальною для мого 

дипломного проекту.  При 

розробці даного проекту в 

приміщеннях де діти  проводять 

більшість часу я 

використовувала екологічні 

будівельні матеріали, щоб їх 

перебування в приміщенні було 

максимально безпечним.  
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     На сьогоднішній день актуальним є питання модернізації інтер'єрів 

навчальних кабінетів та аудиторій Сумського будівельного коледжу. Плануючи 

ремонт або фінішну обробку, необхідно задуматися про те, яким буде стиль 

інтер’єру. У відповідності з ним потрібно буде підбирати способи обробки, 

колірну гаму, вид опоряджувальних матеріалів, сучасні технології. Особливу 

увагу потрібно звернути на застосування екологічно чистих матеріалів, 

безпечних для життя студентів. 

Актуальні тенденції останніх років 

     Сказати. що історичні стилі в оформленні приміщень зараз непопулярні- 

не можна. Але поступово акценти зміщуються. Під час напруженого дня 

хочеться сидіти в приміщеннях, де багато простору, зручності та багато світла. 

А вишукані, нехай і шикарні, елементи декору стомлюють. Вони, звичайно, 

створюють атмосферу затишку, але дуже вже задушливу. Тому поступово 

бароко, рококо та інші вишукані стилі поступаються місцем мінімалізму, хай-

теку та іншим сучасним інтер’єрам - більш функціональним і легким.  

Сучасний стиль в інтер’єрі 

     Сучасний стиль об'єднує декілька дизайнерських напрямів: модернізм, 

хай-тек, постмодернізм і мінімалізм.    

     Цей стиль якнайкраще передає ритм сучасного життя, тим самим 

вирішуючи питання мінімалізму і функціональності інтер'єру - в нім 

переважають прямі лінії, контрастні колірні відтінки і насиченість світла. 

Таким чином, сучасний стиль в інтер'єрі є гарантією, легкості, комфорту і 

мобільності дизайну, адже усі компоненти оформлення можна легко міняти, 

оновлюючи їх відповідно до модних тенденцій певного проміжку часу. 

Застосування новітніх технологій у будівництві 

     Кожному з нас хоча б раз у житті доводиться вибирати матеріали для 

будівництва або ремонту свого житла. Напевно, не варто пояснювати, наскільки 

важливо при цьому зробити правильний вибір, адже від нього часто залежить 

якість нашого життя і здоров’я людини. 
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     Протягом багатовікової історії людство використовувало різноманітні 

матеріали для будівництва житла, а потім і інших споруд - культових, 

спортивних, громадських, промислових, інженерних тощо. Спочатку це були 

земля, глина, природний камінь, дерево, кістки тварин (зокрема, мамонта та ін.) 

З часом удосконалювалися знаряддя праці, з'являлися нові матеріали, що 

задовольняли зростаючі потреби людини (випалена цегла, метал, в'яжучі 

матеріали тощо). Таким чином, з розвитком цивілізації в усіх напрямках йшла 

вперед наука, культура, мистецтво й удосконалювалася будівельна справа на 

основі застосування нових матеріалів, що створювалися людиною. 

     Сьогодні, завдяки бурхливому розвитку будівельних технологій, у світі 

з’явилася величезна кількість сучасних матеріалів. Розробка і впровадження 

нових матеріалів дає постійний поштовх новим архітектурним рішенням.  

Вид оздоблення стелі 

     Для опорядження стелі було вибрано систему -об’єднані стелі. Це той 

вид систем, що поєднують в собі кілька різних опоряджувальних матеріалів. В 

навчальній аудиторії стеля вирішена з трьох видів оздоблення: 

- підвісна з вбудованими світильниками; 

- натяжна із плівки з фотодруком та із підсвічуванням світлодіодних 

стрічок; 

- дерев’яна рейкова зі стрічковим освітленням. 

     Найбільш універсальні - це підвісні гіпсокартонні стелі. Цей вид стелі 

відрізняється особливою гнучкістю застосування: її конфігурація може бути 

якою завгодно, вона може мати безліч рівнів і підлаштовуватися під конкретне 

приміщення відповідно до його вимог. У конструкції з гіпсокартону можна 

вбудовувати будь-які освітлювальні прилади: модульні, растрові, 

розжарювання, галогенні, діодні і т.д. За допомогою гіпсокартонної стелі 

можна приховати будь-які комунікації. 

     Натяжні стелі створюють ідеальну, рівну поверхню. Радують багатством 

кольорів і фактури. Кольорова гамма охоплює безліч кольорів і відтінків, а 

сучасні технології дозволяють переносити на полотно будь-які малюнки та 
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фотографії. Натяжні стелі являють собою декоративну плівку ПВХ , 

виготовлену з полівінілхлориду, яка викроєна за розмірами та формою 

приміщення і кріпиться по периметру за допомогою спеціального профілю. Ще 

в стародавньому Римі при оздобленні стель використовували тканину, яку 

натягували по периметру кімнати. По-суті, така стеля є предком сучасної 

натяжної. 

     Рейковий дерев'яна стеля - це один з видів підвісної стелі, в якому 

спеціально підготовлені дерев'яні рейки прикріплюються до каркаса. Легка 

конструкція такого стелі підкреслює головні класичні стандарти або виступає в 

ролі благородного і безтурботного доповнення різного дизайну приміщення. 

Самі рейки виготовлені з цього природного дерева абсолютно будь-якої 

довжини, що є величезною перевагою для створення рівних і ідеально гладких 

стель у різних видах приміщень. 

Обробка підлоги 

     Для обробки підлоги було вирішено обрати темно-коричневого кольору 

наливну підлогу. На зовнішній вигляд така підлога нагадує лінолеум, а на дотик 

схожа на гладку плитку, тільки без швів. Підлогу робочої зони викладача 

представлено у вигляді подіуму на висоті 300 мм від рівня підлоги самої 

аудиторії. 

Вид опорядження стін 

     Для того щоб зробити оздоблення стін всередині навчальної аудиторії 

знадобилися такі матеріали: 

- цементно-піщана штукатурка; 

- гіпсокартон, який встановлюється на профіль. 

     Коли всі чорнові оздоблювальні роботи  закінчені можна приступити до 

вибору саме декоративних матеріалів для обробки стін. 

     До основних оздоблювальних матеріалів для опорядження стін аудиторії 

застосовані: 

- керамічна біла плитка під мрамор від фірми «Carrara»; 
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- матова латексна фарба від виробника «Sniezka», коричневого та білого 

кольорів; 

- декоративна біла плитка під цеглу від марки «Манхеттен»; 

- дерев’яні рейки «Batten wave» з’єднані зі стельовим опорядження; 

- декоративні листові панелі вироблені за індивідуальним виготовлення. 

     Продуманий підбір оздоблювальних матеріалів – важливий аспект 

реалізації концептуальних рішень, прийнятих при розробці дизайн проекту 

інтер’єру. Розглядаючи різні будівельні матеріали для інтер’єрного оздоблення, 

враховують функціональне призначення, особливості експлуатації та обрану 

колірну гамму приміщення. Фінішні покриття для всіх поверхонь вибирати 

потрібно таким чином, щоб фізико-механічні властивості матеріалів 

відповідали передбачуваним умовам використання інтер’єру, а текстура, 

фактура і колористика оздоблення гармоніювали з меблями, обладнанням, 

декором і т. д. 

     Використання основних принципів дизайну інтер’єру і на етапі 

проектуванння, і на стадії реалізації дизайн проекту дозволяє організувати 

естетичне і зручне приміщення – простір, в якому людина буде відчувати себе 

комфортно і фізично, і психологічно. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ 

Анотація: В статті розглянуто питання  забезпечення комфорта та 

оптимального використання житлової площі за рахунок використання меблів- 

трансформерів. 

Ключові слова: Меблі-трансформери, інтер’єр, комбінаторика, дизайн, 

архітектурне середовище, ергономіка. 

Abstract: The article considers the issues of providing comfort and optimal use of 

the living space by using furniture transformers. 

Keywords: Furniture-transformers, interior, combinatorics, design, architectural 

environment, ergonomics. 

Сучасна людина потребує комфорта навколишнього середовища, і на 

допомогу їй стають зручні, прості та легкі у використанні предмети побуту та 

різні меблі.  Дизайнери пропонують свої ідеї для повного функціонування 

великих та компактних речей, меблів, аксесуарів інтер’єру,  щоб простір 

повністю відповідав утилітарним, економічним, ергономічним та іншим 

потребам людини. 

 Слово «трансформер» виникло за рахунок терміну «трансформація», що 

означає зміну форми об’єкту та його структури.  Для створення 

трансформуючих дизайн-об’єктів потрібно використовувати різні принципи їх 

утворення, враховуючи матеріал, технологію виготовлення та умови 

експлуатації. 

За останніми тенденціями дизайну меблі-трансформери набувають все 

більшого поширення, оскільки дозволяють раціонально використати 

малогабаритні приміщення, створюють виразні та динамічні форми, що 

придають інтерєру сучасний вигляд та індивідуальність. 
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Основна мета трансформерів - максимально звільнити житловий простір від 

зайвих предметів та мати місце для більш доцільного використання кожного 

квадратного метра. 

Дизайнери працюють не лише в пошуках 

форми, але особливу увагу приділяють 

конструкції меблів-трансформерів. Конструкції в 

першу чергу залежать від ідеї виробу та від 

функціонального призначення, відповідно до 

цього кожен об’єкт має свою індивідуальність.  

 Рис.1. Стіл-трансформер 

Основною  особливістю  формування  об’єктів, які трансформуються є 

використання  таких  принципів,  як комбінаторика, використання модульності 

та конструкцій. Комбінаторику застосовували з давніх-давен. Завдяки 

комбінаториці древні архітектори-конструктори спроектували й збудували 

піраміди з численних блоків, які мали чітко визначені розміри. Тому слово 

«комбінаторика» означає - прийоми знаходження найбільш вдалого поєднання 

різних елементів в одне ціле у певному порядку. 

Рис.2. Принцип комбінаторики в дизайні меблів 

Такий прийом в дизайні характеризується знаходженням різних поєднань та 

комбінацій. Взагалі, в облаштуванні сучасних інтер'єрів важливе значення 

відводиться не тільки естетиці, але й ергономіці житлового простору і в першу 

чергу це стосується саме меблів. 

 

Цікаві знахідки дизайнерів в розробці 

дитячих меблів-транформерів. Це ліжка 

дивани, столи та стільці «на виріст», адже діти 

швидко ростуть, а купувати регулярно нові 

меблі не кожен може собі дозволити.            

Рис.3. Дитяче ліжко-трансформер 
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Для офісів прекрасним рішенням стануть крісла та стільці з декількома 

режимами регулювання.  Самі функціональні моделі додатково 

трансформуються в тренажери для опрацювання черевного преса, зручні 

лежанки та ін. Ліжка-трансформери, які можна поставити за стелажами або 

вбудовуються в шафи, ці модифікації щонайкраще 

підійдуть для квартир-студій.  

      Багатьом постійно заважають великі і 

громіздкі стаціонарні обідні столи. Такі меблі не 

потрібні постійно, але при прийомі гостей без них не 

обійтися.   

Рис.4, Комп'ютерний стіл-трансформер, який трансформується в обідній стіл  

Навіть відомі всім «радянська» модель з відкручуючими ніжками теж 

доведеться десь зберігати. Є більш сучасне рішення цієї проблеми - компактний 

журнальний столик, який без зусиль можна трансформувати в повноцінний 

стіл.  Другий варіант -  комп'ютерний стіл-трансформер, також здатний 

«перетворитися» на обідній.  

Меблі, що трансформуються – чи не найпопулярніше досягнення сучасних 

дизайнерів. Такими дизайнерськими рішеннями можна легко змінювати 

візуально простір приміщень. У свою чергу, одним із безпосередніх методів 

вирішення цієї задачі може стати гнучка трансформація житлового простору, 

що реалізується шляхом переміщення легких перегородок, ширм або меблів-

трансформерів. 
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ВЛИЯНИЕ НОВАТОРСКОЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Анотація: В статье представлены результаты исследования влияния 

активного внедрения высотной и супервысотной застройки и ее 

взаимодействия с исторической застройкой. Нехватка площадей для 

нового городского строительства вызывает необходимость уплотненной 

застройки. При строительстве нарушаются нормативные показатели, 

что приводит к ухудшению условий жизни горожан и их здоровья, а также 

к уничтожению художественной выразительности современного города. В 

данной работе автором проведен анализ перспективного 

формообразования градостроительной среды.  

Ключевые слова: концептуальная архитектура, высотная застройка, 

историческая застройка, градостроительная среда, формообразование. 

Abstract: The paper is devoted to the results of active introduction high-altitude 

and super high-altitude buildings and their influence and interaction with historical 

buildings. Shortage of the areas for new city building causes of the condensed 

building. At the building standard indicators are broken, the results: living conditions 

of townspeople and their health worsen, elimination of artistic expressiveness of 

modern city. The author showed analysis of development of town-planning 

environment. 

Keywords: conceptual architecture, high-rise building, historical building, the 

town-planning environment, formation of the form. 

В каждой эпохе развития человечества архитектура выступает в качестве 

пластического искусства, выражающего уровень развития производительных 

сил, структуру общественных отношений и культивируемых духовных 
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ценностей в определенных материальных формах, что является своеобразным 

художественно-эстетическим посланием своего времени. Такое послание 

выдвигает свои требования к реконструкции, реставрации и развитию 

сложившейся городской архитектурной структуры. 

Так, в градостроительной среде возникает актуальная проблема 

гармоничного взаимодействия исторической застройки с новаторской 

концептуальной архитектурой. При этом каждый город решает данный вопрос 

по-разному: одни композиционно увязывают стилистику современных зданий с 

историческим окружением, что выглядит нелепо и имеет уродливые формы; 

другие сохраняют исторические доминанты или вводят более мощные, при 

этом не разрушающие исторические ансамбли. Примером может служить 

Исаакиевский собор в Петербурге. Следует отметить, что «архитектурные 

цитаты» уместны в современной архитектуре лишь в особых случаях, при 

определенном образном звучании сооружения.  

Вторым немаловажным аспектом современной застройки является экология 

(то есть условия, в которых оказывается человек, находящийся внутри 

высотного или супервысотного здания), а также обратное влияние такого 

здания на окружающую среду. 

Высотная застройка — это не только непосредственно здание, но и 

значительная прилегающая территория с элементами инфраструктуры. 

Высотные и супервысотные здания в условиях сложившейся плотной застройки 

могут ухудшать инсоляционные показатели прилегающих жилых домов. Здесь 

весьма сложно выдержать нормативы 2–2,5-часового природного освещения 

квартир, так как оптимальная инсоляция может достигаться лишь при 

рациональной внутренней планировке и правильной ориентации здания по 

отношению к сторонам света. Само же строительство небоскребов 

предпочтительнее вести не в жилых кварталах, а в деловых, торговых, 

административных зонах.  

К положительному экологическому эффекту строительства высотной 

застройки можно отнести экономическую рациональность, связанную с 
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увеличением плотности настройки, так как в наши дни растет стоимость 

земельных участков в крупных городах.  

Помимо того, что высотное строительство выгодно из-за повышения 

плотности застройки и экономии энергоресурсов, оно имеет и важный 

художественный аспект: высотные сооружения являются выразительными 

композиционными доминантами в силуэте города.  

Не случайно многие города и страны ведут многолетнее архитектурное 

соревнование, споря о том, чьи небоскребы выше и оригинальнее по формам. 

Будучи символами технического прогресса, богатства и престижа, высотные 

здания способствуют развитию экономики, бизнеса и туризма [1, с. 48]. Так, в 

2010 году самым ярким и запоминающимся зданием стала Золотая Башня 

Халифа (автор проекта — американский архитектор Эдриан Смит).  

Данные обстоятельства обусловили высокую значимость новых 

композиционных и конструктивных идей в творческом процессе 

формообразования высотных сооружений, а также тщательность выбора 

оптимального варианта оболочки здания в каждом конкретном случае 

градостроительной среды. 

Тенденции развития новаторской концептуальной архитектуры в 

современный период таковы, что композиционно-эстетические вопросы 

проектирования внешних оболочек сооружений постепенно выходят на первый 

план среди всех прочих. Поэтому, согласно психофизиологии восприятия 

целостности, необходимо объединение внешних и внутренних пространств за 

счет создания композиционнного сюжета, в основе которого будет лежать 

единая социальная метафора. Для этого необходимо выполнение трех 

важнейших условий: 

  выбор места для строительства с учетом окружающей среды, 

исторических зон, памятников культуры, высотного регламента, 

органичное «взаимоотношение исторического контекста и 

современной застройки»; 
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  обеспечение наиболее выгодного расположения здания 

относительно главных транспортных развязок и пешеходных 

маршрутов; 

  нахождение выразительного, оригинального и 

запоминающегося образа здания [2, с. 24]. 

Учитывая плюсы и минусы новаторской архитектуры, мнения «за» и 

«против», мы приходим к следующему выводу: необходимо развивать 

современное городское строительство, но при этом бережно относиться к 

памятникам архитектуры, оставленным нам в наследие предками. Ярким 

примером такого подхода является город Люксембург, который условно 

разделен на две половины: в одной части полностью сохранен исторический 

контекст, а во второй ведутся современные застройки. 
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Анотація: Йти по скляному мосту - все одно що гуляти по небу.  «Міст 

сміливих», «стежка страху», «дорога в хмари» - як тільки не називають ці 

дивовижні споруди, проходячи через які так складно змусити себе глянути 
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вниз. Втім ці страхи надумані: технічно сучасне скло може бути міцніше 

сталі і прекрасно підходить як для перил, так і для заснування моста. 

Ключові слова: пішохідні мости, скляна панель, міцність і крихкість скла. 

Скляні мости або мости зі скляними вставками, крізь які відкриваються 

запаморочливі види, зустрічаються не тільки в сучасній архітектурі. Пішохідна 

частина Тауерського моста, який був побудований в Лондоні в1894 році мала 

скляну підлогу через яку було видно автомобілі знизу (висота  від а/д до моста  

44м).  

       

Перший повністю скляний міст був побудований вже в XXI столітті, в 2005 

році в Австрії. Міст Лугнер у Відні архітекторів Bulant & Wailzer названий так 

на честь австрійського мільярдера, який дав гроші на міст. Міст служить 

входом в однойменний торгивельний центр. Це був перший випадок, коли 

скляні панелі такого  розміру (2м•5м) вдалося встановити на сталевому каркасі 

з допомогою невидимих кріплень, так що створювалося враження єдиної 

скляної поверхні з усіх чотирьох сторін. Усередині моста знаходиться 

популярний у мешканців Відня і туристів ресторан. 

   .  

У 2009 році, на штучному острові посеред Перської затоки поряд з Абу-

Дабі, була відкрита траса «Формули-1», над якою побудували гігантський 

готель. Корпуси готелю з'єднані скляним мостом. Над мостом розташований 

дивно красивий скляний навіс (архітектор Хані Рашид). Величезний скляний 

навіс довжиною 217м нагадує за формою наполовину висунутого з води кита. 
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Навіс складається з 5800 скляних панелей з вбудованими світлодіодами. які 

створюють дивовижної краси підсвічування. Скляний міст - найкраще місце 

для спостереження за перегонами, що проходять прямо під ним. 

      

У 2009 році за проектом архітектора Марка Росса Джонсона був 

побудований скляний міст над Великим Каньйоном в Арізоні, який називається 

«Небесна стежка».  Міст виконаний у вигляді половині дуги.  Він винесений за 

межі скель на 20 метрів і знаходиться на висоті більше 1,2 км! 

Зі скла виконані перила і підлога.  Скло особливої прозорості, із захистом 

від забруднень.  Туристи, стоячи на мосту відчувають себе як над прірвою. 

        

У 2010 році в столиці Грузії Тбілісі, над річкою Мхтарі, був побудований «Міст 

світу».  Зі скла зроблені   скляний   криволінійний   навіс і огорожі моста 

(проект  італійця Мікеле де Лука). 

     

У Китаї, на півдні якого гірські масиви особливо мальовничі, прогулянки в 

повітрі над ущелинами дуже популярні. На території національного 

заповідника Чжанцзяцзе, на висоті 1300 метрів над рівнем моря, знаходиться 

«Стежка страху». Зі скла  виконана вся конструкція стежки. Єдина опора - схил 

гори, вздовж   якої проходить стежка.  
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У 2015 році, в провінції Хунань (Китай) над мальовничим ущелиною між двох 

скель, був побудований скляний міст - «Міст сміливих». Це перший міст, 

цілком виконаний зі скла. Будівельники стверджують, що навіть якщо 

пішоходи почнуть на ньому стрибати і скло в кінці кінців розіб'ється (скло є 

крихким матеріалом), - нічого страшного не станеться, але рекомендують 

ходити по ньому в бахилах. Міст хотіли будувати з дерева, але підрахували, що 

панелі зі скла товщиною 24 мм зроблять конструкцію в 25 разів міцніше. 

Висота моста - 180 метрів, довжина моста - 300 м. 

      

У 2016 році італійським архітектором Хаімом Дотаном була спроектірована  

«Хмарна дорога» над китайською долиною  Піньян в Китаї.   На цій   дорозі  

розташований «Міст в хмарах». Висота моста - 430 метрів, довжина моста - 300 

м. «Міст в хмарах» складається з 99 скляних пластин товщиною 5 см. 

Одночасно на мосту можуть перебувати 800 осіб. Туристам  

пропонують  зістрибнути з моста  вниз в техніці «роуп-джампінг», прив'язавши 

до себе мотузку. 

 

У червні 2017 року, в московському парку Зарядье, було здано в експлуатацію 

скляний міст. Прозора конструкція моста запроектована нью-йоркським бюро 

Diller Scofidio + Renfro. Довжина моста 70м, ширина - 3м. Висота над 

Москвою-рікою -140м. Міст виконаний у вигляді латинської букви V. Під 
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мостом знаходиться автодорога з шестисмуговим рухом. Міст став оглядовим 

майданчиком з видом на Кремль і центральні набережні. 

 

Скляні   мости   все   частіше   зустрічаються   в   проектах житлових 

комплексів  і кварталів.  Вони пов'язують  різні частини і рівні комплексу 

воєдино. У Пекіні  побудований  комплекс з  9 корпусів (8 житлових  і один 

готельний). Будинки з'єднуються між скляними мостами-перемичками. Проект 

виконаний американським архітектором Стівеном Холом. 

     

Абсолютно  всі  мости,  які перераховані  вище - пішохідні. Справа не в тому,  

що скляна поверхня не витримає ваги автомобіля. Просто скло, будучи   

частиною мосту, відкриває  для пішохода простір неміж точками А і Б, а між 

внутрішнім світом  людини і зовнішнім, між людьми і новими враженнями… 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
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Світлана Пшенична 

УЛАШТУВАННЯ  ТЕПЛОЇ  ПІДЛОГИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 

ОПАЛЕННЮ 

Анотація: В статті розглядаються питання доцільності влаштування 

теплих підлог різних видів, їх переваги та недоліки, наводиться порівняльна 

характеристика. 

Ключові слова: тепла водяна підлога, тепла електрична підлога, 

радіатори, порівняльна характеристика. 

У наш час все більшою популярністю користуються так звані теплі підлоги, 

які є дуже зручними джерелами тепла. Отримане з їх допомогою тепло 

використовується для обігріву приміщень, причому, така підлога може 

прогріватися як за допомогою води, так і за допомогою електрики. У порівнянні 

зі звичайними радіаторами всі сучасні види теплих підлог мають ряд 

безперечних переваг:  

- рівномірність прогріву приміщення;  

- повна автономність (незалежність від служб ЖКГ); 

- такий обігрів найбільш комфортний для людського організму. 

Підлогу, прогрів якої виконується з використанням води, прийнято називати 

теплою водяною підлогою. Така тепла підлога являє собою сучасний варіант 

традиційної системи опалення на радіаторах. Цей вид підлог користується 

досить великою популярністю, причому, монтувати водяну підлогу можна не 

тільки в будинках і спорудах, що зводяться, але і в уже побудованих. Така 

система опалення дуже ефективна і дозволяє заощадити в порівнянні з 

радіаторною системою більше 10% теплових ресурсів в місяць. Подібну 

економію вдається отримати за рахунок невеликого зниження робочої 

температури води, що циркулює в системі водяного поля, яка приблизно на 2° 

нижче температури води в радіаторах центрального опалення. 

Переваги теплої водяної підлоги: 

- прогрівання приміщення проходить рівномірно від низу й до стелі;  

- значне заощадження  витрат на опалення.  
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Способи укладання водяної теплої підлоги можуть бути двох видів: 

настильний і бетонний. Тобто, можна закрити труби зверху настилом або 

заховати їх під шар стяжки. Перший варіант буде швидший, а другий - 

надійніший. Крок труб звичайно дорівнює 75-300 мм. Поруч із зовнішніми 

стінами прохолодніше, тому там крок  зменшується. Не потрібно перевищувати 

загальну довжину труби понад 90 м, щоб усередині залишався хороший тиск. 

Для укладання труб використовують один з методів: звичайний або подвійний 

змійкою, спіраллю з простим або зміщеним центром. Розкладають їх і фіксують 

до сітки.  Починається укладання від зовнішніх стін. Коли укладання теплих 

водяних підлог виконано, перед влаштуванням стяжки потрібно обов’язково 

перевірити їх герметичність. Для цього, як мінімум добу, потрібно їх 

опресовувати під тиском 0,3-0,4 МПа.  

При монтажі необхідно дотримуватись наступних правил укладання водяної 

теплої підлоги: 

- включати підігрів можна, як мінімум, через 28 днів після заливки стяжки. 

Тільки тоді бетон застигне і набере міцність. Під час влаштування стяжки 

система повинна залишатися під тиском; 

- потрібно заздалегідь спроектувати положення труб на підлозі, щоб не 

підігрівати непотрібні ділянки під меблями і сантехнікою; 

- товщина стяжки над трубами повинна бути не менше 20 мм. Оптимальна 

загальна товщина стяжки - 50-100 мм. Вона дозволяє рівномірно розподілити 

температуру по поверхні і зберегти хорошу інертність. Її можна виконати 

бетонопіском або спеціальною сумішшю. Але обов’язково в складі розчину 

повинні бути пластифікатори, а марка - не нижче М300; 

- у місцях, де труби будуть виходити зі стяжки, необхідно встановити на 

них захисні кутники. Всі труби потрібно підвести до розподільного колектора.  

Найпоширенішим варіантом облаштування теплої підлоги є електрична 

тепла підлога. В залежності  від типу використовуваного нагрівального 

елементу цей вид теплих підлог ділиться на наступні підвиди:  

- плівкова електрична тепла підлога; 
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- стрижнева електрична підлога; 

- кабельна тепла підлога. 

Нагрівальним елементом в плівкових електричних підлогах служить особливим 

чином виготовлений плівковий матеріал. Подібна плівка просто закладається 

під підлогове покриття і не вимагає для свого укладання спеціальної цементної 

стяжки. Такі її властивості дозволяють істотно прискорити монтаж плівкової 

підлоги  і скорочують непродуктивні втрати часу при будівництві. Теплі 

підлоги цього виду допускається закривати будь-якими видами підлогових 

покриттів, які широко використовуються сьогодні при проведенні 

загальнобудівельних робіт. 

Стрижнева електрична підлога складається зі спеціальних гнучких 

карбонових стрижнів, які укладаються в тонку цементну стяжку (або кріпляться 

на особливий плитковий клей) і оформляються у вигляді своєрідних матів. Таку 

підлогу можна монтувати під будь-яке підлогове покриття, в якості якого 

можна використовувати як стандартну плитку, так і традиційні підлогові  

покриття (ковролін, лінолеум, ламінат і т.п.). 

У кабельних теплих підлогах в якості нагрівального елементу 

використовується спеціальний кабель, що виготовляється у вигляді готових 

нагрівальних секцій (рулонів) або у вигляді кабельної бухти.  

Важливим моментом, який має передбачатись при укладанні теплої підлоги, є 

номінальна потужність системи в розрахунку на 1 м2. Виходячи з цього 

проводиться монтаж комплекту з заданим інструкцією кроком між смугами. 

Перед початком укладання кабелю необхідно перевірити опір і цілісність 

всіх компонентів.  

Зазвичай, пересічного споживача цікавить питання: шо дешевше - тепла 

підлога чи радіатори? В розрізі початкових витрат тепла підлога по вартості 

обладнання виходить приблизно в два рази дорожче. А в плані експлуатації - 

навпаки. Тепла підлога використовується в низькотемпературній системі 

опалення (30-35°C), температурний графік в радіаторах вище. Це впливає на 
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джерело енергії і на економічність системи в цілому. Для  цього необхідно 

визначитися з питанням: економічність зараз чи економічність в перспективі? 

Таблиця 1.  Порівняльна характеристика використання теплої підлоги та 

радіаторів 

Показники Тепла підлога Радіатори 

Початкова вартість  + 

Ефективність роботи +  

Затрати на експлуатацію +  

Естетичність в інтер’єрі +  

Можливість заміни при несправності  + 

Теплої підлоги за умов добре утепленого будинку, зазвичай, вистачає до -10 - -

15°C, при більш низьких температурах вона не зможе компенсувати всіх 

тепловтрат приміщення. Якщо ж будинок утеплений погано і тепловтрати 

високі, то ці значення ще нижчі - 0 - -5°C. При більш низьких температурах  

радіатори в поєднанні з теплою підлогою - найбільш ефективний спосіб 

опалення будинку. Спеціалісти рекомендують використовувати систему теплої 

підлоги для комфорту (тобто, з температурою подачі 35-25°C) в якості 

основного опалювального обладнання, а радіаторне опалення як додаткове. В 

такому випадку споживач отримає ефективну та економну у використанні 

систему опалення.  

Приватні будинки і квартири, які використовують газ для опалення, 

шукають способи економії або заміщення газу. І не кожному вдасться швидко 

замінити газ на інше паливо - це досить дорого. В першу чергу треба звернути 

увагу на те, як суттєво зменшити використання газу. Вчені підрахували, що 

збільшення температури в приміщенні на 1°С, збільшує використання газу на 7-

10%. Добре утеплені будинки мають суттєво менші тепловтрати. Але 

обігрівання повинно відбуватися в основному через теплі підлоги, а радіатори 

повинні вибиратися на найнижчий режим теплоподачі. Тоді економія газу 

складе 15-20%.  

http://www.vaillant.ua/dlya-klientov/4-proverennykh-sposoba-ekonomii-gaza/
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Економічність на перспективу, напевно,  одне з найпотрібніших питань. 

Адже від цього залежить скільки споживач буде витрачати на опалення. Як би 

там не було, тут беззастережна перевага у теплої підлоги. І економія на 

теплій підлозі становить до 20% за час використання опалення. 
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Анотація: Наведені відомості про програмні засоби геоінформаційних 

технологій, описані приклади сучасних ГІС, розглянуті основні положення та 

структура географічних інформаційних систем. 

Ключові слова: географічна інформаційна система, дані ГІС,  

Географічні інформаційні системи (ГІС) є найбільш ефективним 

інструментом пізнання й опису географічного середовища, що постійно 

змінюється. Ці системи використовуються для рішення багатьох практичних 

завдань, пов'язаних, так чи інакше, з просторово-розподільними даними, які 

використовуються для забезпечення екологічної безпеки й стійкого розвитку 

регіонів. Географічні інформаційні системи можуть використовуватися в таких 

областях, як:  

– аналіз даних екологічного моніторингу;  

– створення цифрових карт, що демонструють стан навколишнього 

середовища;  

– аналіз змін, що відбулися в досліджуваному регіоні;  

– прогнозування наслідків прийняття тих або інших господарських рішень. 

Термін географічна інформаційна система (ГІС) – це організований набір 

апаратур, програмного забезпечення, географічних даних і персоналу, 

призначений для ефективного уведення, зберігання, відновлення, обробки, 

аналізу й візуалізації всіх видів географічно прив'язаної інформації. ГІС – це 

складна, багатокомпонентна система. 

Географічні інформаційні системи працюють із даними двох основних 

типів:  
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– просторові (синонім: географічні) дані, що описують положення й форму 

географічних об'єктів, а також просторові зв'язки між ними;  

– описові (синоніми: атрибутивні, табличні) дані про географічні об'єкти, 

що складаються з наборів чисел, текстів і т.п.  

Наявність цих двох типів даних відбито в назві ГІС – ARC/INFO, що 

виникло із з'єднання ARC, що ставитися до опису просторового положення 

об'єктів, і INFO, що відноситься до опису характеристик об'єктів й їх зв'язків 

один з одним.  

Сутність ГІС полягає також в тому, що вона дозволяє створювати бази 

даних, вводити інформацію в комп'ютерні системи, зберігати, обробляти, 

аналізувати, перетворювати і видавати їх за запитом у картографічній формі, у 

вигляді таблиць, графіків, текстів тощо (Мал.1). 

. 

Мал.1  Моделювання рельєфу в ГІС 

 Найбільш поширені сьогодні ГІС в сферах: 

1. геодезія та картографія: ГІС використовується для обробки матеріалів 

польового знімання, зберігання та оновлення картографічних матеріалів, 

підготовки до друку та видання карт; 

2.  навігаційні системи та системи моніторингу транспорту: можливості ГІС  

по відображенню значних обсягів різнотипних картографічних даних 
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дозволяють в реальному часі відстежувати місцезнаходження та рух 

транспортних засобів (Мал.2); 

3. муніципальні системи:зберігання різноманітної просторової інформації; 

4. моніторинг навколишнього природного середовища: саме спеціалісти цієї 

сфери першими розпочали роботу по створенню ГІС для зберігання значних 

масивів просторової інформації та її аналізу; 

5. військова справа: діяльність військових формувань завжди вимагали 

максимально точних та детальних відомостей про місцевість, на якій 

плануються або проводяться військові та спеціальні операції. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.2 Оформлення схеми дороги в ГІС 

     ГІС також впроваджуються в сферах: 

1. сільського господарства – галузь, де просторова інформація має 

ключеве значення, і тільки фінансові можливості підприємств цієї галузі 

стримують впровадження сучасних ГІС в процесі управління; 

2. підприємства зв’язку та енергетики: характерна наявність об’єктів 

управління, розсереджених на значних територіях здатних оперувати 

просторовою інформацією 

3. управління бізнесом: необхідність оперувати даними про великі 

території, вирішувати складні транспортні задачі 
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4. в інформаційно-довідкових системах: потреба інформації про факт 

існування об’єктів, їх точне місце розташування, взаємне положення. 

За призначенням ГІС поділяють на універсальні та спеціалізовані. 

Універсальні ГІС можуть використовуватись в будь-якій сфері, надаючи 

користувачам певний базовий набір операцій по зберіганню та обробці 

растрових, векторних та матричних картографічних даних. Універсальні ГІС 

мають модульну структуру. Використання тих чи інших модулів дозволяють 

створювати на їх основі спеціалізовані системи. Спеціалізовані ГІС 

забезпечують розв’язання типових бізнес завдань. 
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Анотація: У статті розглядається історія виникнення та розвитку 

геодезії, тісний взаємозв’язок між можливостями людства, які зростали 
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завдяки розвитку геодезії та необхідністю швидкого розвитку цієї науки для 

забезпечення все зростаючих потреб  людства.  

Ключові слова: геодезія, картографія, інженерні завдання, меридіан, 

топографічні карти, геодезичне нівелювання. 

Abstract: The article focuses on the history of the appearance and development of  

Geodesy, close relationship between the opportunities of mankind, which grew due to 

the development of Geodesy and the necessity of the fast development of this science 

to provide  the mankind’s ever-growing needs. 

Key words: Geodesy, cartography, engineering tasks, meridian, topographic 

maps, geodesic leveling. 

     Геодезія (від грецького geo - земля іdesio - поділяю) - наука, що 

займається визначенням форми та розмірів Землі, зображенням земної поверхні 

на планах та картах, вимірами на місцевості під час здійснення різних 

інженерних заходів. 

Геодезія вважається однією з найдавніших наук, яка не тільки виникла, а й 

розвивалася, тому що людство мало гостру в ній потребу. Геодезія розвивалася 

протягом багатьох століть, але існує ряд головних чинників у розвитку 

геодезичної науки, на які варто звернути особливу увагу.  

    Розглядаючи історію розвитку геодезії, слід зауважити, що потреба у 

геодезичних роботах виникла в глибокій давнині, коли людина почала 

займатися землеробством і будувати постійне житло. Народи древнього Єгипту, 

Греції, Індії за кілька тисячоліть до нашої ери проводили вимірювання для 

поділу земельних ділянок на частини, для будівництва зрошувальних каналів.  

Щоби зрозуміти, що представляє собою наша планета Земля, геодезичні 

вимірювання за кілька століть до нашої ери виконувалися в Єгипті, Китаї, Індії, 

древньому Римі, Візантії та Південній Америці (державі інків та майя). У 

долині Нілу були споруджені зрошувальні системи і канали, про існування яких 

знає увесь світ, але ж їх будівництво не могло проводитися без попереднього 

проведення геодезичних робіт. В цей же час визначаються і розбиваються 

земельні ділянки для будівництва палаців і храмів. Похибка орієнтації по 
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сторонам світу відомих пірамід Єгипту, складає всього 5 хвилин 30 секунд. У 

Стародавньому Єгипті створюються спеціальні школи, які дають обдарованим 

учням знання не тільки з геодезії, а й географії. Учнями вимірюється земля, і 

складаються схеми каналів, обчислюються розміри і об'єми господарських 

угідь, ведеться кадастр і розраховуються податкові ставки. Таким чином, можна 

відзначити, що в Стародавньому Єгипті зародилися не тільки основи геодезії, 

але й планова економіка та землеустрій. 

Всі ці роботи виконувалися за допомогою елементарних геодезичних 

приладів - мірних жезлів і шнурів, схилів, лінійки та циркуля. Крім того, 

застосовувався прилад ватерпас, який необхідний був для нівелювання. 

Почалося складання географічних карт. Були знайдені папіруси, яким понад 

3800 років - в них містяться правила, як проводити зйомку місцевості.  

       У древньому Єгипті ще у 18 ст. до н.е. існував посібник з вирішення 

арифметичних і геометричних задач по земним вимірам та визначенню площ 

земельних ділянок [1].  У Китаї вже близько 20 ст. до н.е. існувала особлива 

установа для топографічних зйомок країни. У 7-му ст. до н.е. у Вавилоні і 

Ассирії на глиняних дощечках складалися загально-географічні та спеціальні 

карти, в яких давалися відомості ще й економічного характеру. 

У 6 ст. до н.е. з'явилися припущення що Земля має форму кулі. Саме тоді 

геодезія отримала свою сучасну назву і стала самостійною наукою про методи 

виміру наземної поверхні та визначення розмірів земної кулі. 

Методи геодезії вже на ранньому етапі її розвитку отримали застосування 

під час вирішення різних інженерних завдань. У 6 ст. до н.е. існували такі 

інженерні споруди, як канал між Нілом і Червоним морем, зрошувальні 

системи в долині Нілу та т. ін. Ці споруди було неможливо здійснити без 

відповідних геодезичних вимірів, що стали початком інженерної геодезії. 

Перші згадки про геодезичні роботи в Київській Русі містить літопис 996 р., 

де йдеться про порядок користування землею. Напис на камені, знайденому 

біля міста Тамань, свідчить про те, що у 1068 р. князь Гліб виміряв відстань між 

містами Керч і Тамань (близько 20 км) по льоду через Керченську протоку. 
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У збірнику законів Київської Русі "Російська Правда", що відноситься до 11 

- 12 ст., містяться постанови щодо земельних меж, які встановлювалися шляхом 

вимірів на місцевості.  

Перші карти України у тодішніх її межах були складені на підставі 

геодезичних зйомок французьким інженером-картографом Бопланом у 1630-

1647 рр.  

Особливе місце в історії геодезії займає «Межирич-карта» [4]. У с.Межирів, 

Канівського району Черкаської області знайдена стоянка мисливців на 

мамонтів.  Вік стоянки, близько 15 тисячоліття до н.е. На одному з бивнів 

мамонта, знайденого на стоянці, зображено примітивну схему місцевості. 

Можливо, це найдавніша мапа, знайдена на території України. Вона 

складається з семи рядів зображень. 

Методи геодезії вже на ранньому етапі її розвитку отримали застосування 

під час вирішення різних інженерних завдань. У 6 ст. до н.е. існували такі 

інженерні споруди, як канал між Нілом і Червоним морем, зрошувальні 

системи в долині Нілу та т. ін. Ці споруди було неможливо здійснити без 

відповідних геодезичних вимірів, що стали початком інженерної геодезії. 

Потужний поштовх для розвитку отримала картографія. Створення точних 

географічних карт потребували торгівля, мореплавання, військова справа, 

розвиток культури та господарства. При складанні карт, єгипетські картографи 

користувалися даними, наданими купцями, які вели торгівлю в сусідніх 

державах, воєначальниками, які вели постійні війни та захоплювали нові 

території [2].   

Розвиток сучасної геодезії і методів геодезичних робіт почався лише у 17 ст. 

На початку 17 ст. була винайдено зорова труба, що мала велике значення для 

геодезичних робіт. У той самий період було винайдено метод тріангуляції, який 

згодом став одним з основних методів визначення опорних геодезичних пунктів 

для топографічних зйомок. Поява кутомірного приладу, поєднання його з 

зорової трубою із сіткою ниток (теодоліта), значно підвищило точність кутових 

вимірів та стало найважливішою частиною робіт з тріангуляції. Розроблено 
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графічні методи топографічної зйомки, які спростили складання топографічних 

карт. 

На межі 18 та19 ст. зросли запити, й вимоги до топографічних карт. Війни у 

той час показали значення і цінність топографічних карт для військової справи. 

У багатьох країнах Європи було створено військово-географічні інститути та 

військово-топографічні  управління, які робили основні астрономо-геодезичні і 

знімальні роботи на території своїх держав і колоній. Виконання цих робіт 

вдосконалювало методи й інструменти для геодезичних вимірів [3]. 

Висновок. У своєму розвитку, геодезія створила значний вплив на історію 

людства, стала її невід’ємною частиною. Сучасний світ неможливо уявити без 

якісних карт, високотехнологічних досліджень земної поверхні та морського 

дна, точних та якісних розбивок для будівельних робіт. Геодезія увійшла у 

наше повсякденне життя, зробила його більш зрозумілим, комфортним та 

сучасним. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Папковська П. З історії геодезії, топографії та картографії в Україні.- 

М.: Наука.- 1983, 160 с.; 

2. Постніков А.В. Розвиток картографії та питання використання старих 

карт.- М.: Наука.- 1985; 

3. Хренов Л.С. Хронологія вітчизняної геодезії з найдавніших часів і до 

наших днів.- Ленінград, 1987; 

4. Гладких М. І., Рижов С. М. Між першим та четвертим житлами 

межиріцького поселення// Vita Antiqua. — 2009.- № 7-8. — С. 72-73 

 

ГЕОДЕЗІЯ 

Остапенко Аріна  

Добровольська Світлана 

(Маріуполь) 

Аріна Остапенко 

ДІСТАНЦІЙНІ  ЗАСОБИ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 



1161 
 

ХХІ століття — це століття науково-технічного процесу, де шороко 

проводжуются сучасні методики вивчення Землі. Напочатку 2018 року було 

запропоновано методику автоматизованої обробки супутникових знімків для 

здійснення всепогодного супутникового моніторингу повеней за радарними 

даними С_діапазону. Наведені результати визначення меж затоплених ділянок 

для оцінювання масштабів, динаміки і наслідків повеней на території 

моніторингу. Проведено порівняння результатів обробки сканерних і радарних 

знімків середнього просторового розрізнення супутників Sentinel_1 і Sentinel_2. 

Показані переваги радарної зйомки за наявності хмарності на території 

моніторингу.  

У зв’язку із запуском великої кількості супутників спостереження Землі і 

наявністю великих об’ємів різнорідних даних дистанційних спостережень в 

останні роки ці дані активно використовуються органами державної влади 

різних країн для прийняття рішень у сфері екологічної та харчової безпеки, 

моніторингу розбудови міст, побудови єдиної інфраструктури геопросторових 

даних, та ін.  

До речі, спостереження поверхні Землі авіаційними і космічними засобами, 

оснащеними різноманітними видами знімальної апаратури це — дистанційне 

зондування. 

Неспиятливі природні явища спричиняють велику кількість збитків для 

країни. Повені спричиняють збитки на сотні мільярдів доларів та викликають 

загибель кількох сотень людей, не зважаючи на той факт, що більшість з них є 

сезонними, тобто очікуваними і прогнозованими. Тому своєчасна і достовірна 

оці_ нка масштабів, динаміки і наслідків повеней є важ_ ливим і актуальним 

завданням, вирішення якого дозволяє більш ефективно та оперативно 

організу_вати роботу рятувальних служб під час стихії, а та_кож більш 

продуктивно проводити заходи по ліквідації наслідків повеней. 

Найбільші повені з людськими жертвами в 2017 р. відбувалися майже на 

всіх континентах: в Азії (Індія, Китай, В’єтнам, Філіппіни, Таїланд), в Європі 

(Італія та Греція), а також у Північній Америці (США і Ніка_ рагуа) та у 
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Південній Америці (Бразилія і Перу). Для проведення автоматизованого 

всепогодного супут_ никового моніторингу повеней в якості тестової ділянки 

була обрана територія міста Х’юстон (штат Техас, США), де в результаті 

сильного урагану “Харві“ в серпні 2017 р. відбулася катастрофічна повінь з 

масштабними наслідками та збитками на десятки мільярдів доларів.  

Історія наукового напряму бере початок у 1858 р., коли Землю було вперше 

зафільмовано з парашута, а нового імпульсу він набув у роки Першої світової 

війни, коли дистанційне знімання використовувалося для потреб розвідки. На 

період Другої світової війни припадає вдосконалення знімальних пристроїв, 

поліпшення їхньої розрізнювальної здатності. Проте, власне наукове 

використання ДЗЗ почалася із запуском у 1972 році першого американського 

штучного супутника за програмою «Landsat».Космічні знімки подібні до 

звичайних фотографій, але відображають Землю в різних спектральних 

діапазонах, яких налічується від 7 до 220, – пояснила О. Томченко. 

Застосування новітніх технологій у ДЗЗ дає змогу щоразу більше деталізувати 

об’єкти, зафіксовані на таких фотографіях. Наразі найкраща розрізненність 

сягнула вже позначки 40 см на 1 піксель. Для порівняння: раніше було 100, 10 і 

1 км на 1 піксел, проте навіть такі значення вважалися задовільними, якщо 

йшлося, наприклад, про вивчення формування хмар або відповідності 

метеорологічних умов в атмосфері погодним умовам на Землі. 

Отже ДЗЗ - спостереження поверхні Землі авіаційними і космічними 

засобами, оснащеними різними видами знімальної апаратури. Робочий діапазон 

довжин хвиль, що приймаються знімальному апаратурою, становить від часток 

мікрометра (видиме оптичне випромінювання) до метрів (радіохвилі). Методи 

зондування можуть бути пасивні, тобто використовують природне відбите або 

вторинне теплове випромінювання об'єктів на поверхні Землі, обумовлене 

сонячною активністю, і активні - використовують вимушене випромінювання 

об'єктів, ініційоване штучним джерелом направленої дії. Дані ДЗЗ, отримані з 

космічного апарату (КА), характеризуються великим ступенем залежності від 

прозорості атмосфери. Тому на КА використовується багатоканальне 
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обладнання пасивного і активного типів, що реєструє електромагнітне 

випромінювання в різних діапазонах. 
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НЕБЕЗПЕКА ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

Анотація: Важкі метали, потрапляючи в наш організм, залишаються там 

назавжди, вивести їх можна тільки за допомогою білків молока і білих грибів. 

Досягаючи певної концентрації в організмі, вони починають своє згубний вплив 

- викликають отруєння, мутації. Крім того, що самі вони отруюють організм 

людини, вони ще і чисто механічно засмічують його, знижуючи фільтраційну 

здатність цих органів. 

Abstract: Heavy metals, getting into our body, remain there forever, they can be 

withdrawn only with the help of proteins of milk and white mushrooms. By reaching a 

certain concentration in an organism, they begin their destructive influence - causing 

poisoning, mutations. Apart from the fact that they themselves poison the human 

body, they also purely mechanically clog it, reducing the filtration capacity of these 

organs. 

Токсичні метали потрапляють до навколишнього середовища здебільшого у 

формі солей або оксидів і можуть зберігатися невизначену кількість років, 

мігруючи у різні геосфери, потрапляючи в організм людини та повільно 

отруюючи його. Небезпека токсичних металів полягає в тому, що вони здатні 

накопичуватися. Тому норми гранично допустимих концентрацій можуть 

виявитися незастосовуваними для них. 

До групи важких металів відносяться всі кольорові метали з щільністю, що 

перевищує щільність заліза. Парадокс цих елементів полягає в тому, що в 

певних кількостях вони необхідні для забезпечення нормальної життєдіяльності 

рослин і організмів, але їх надлишок може привести до важких захворювань і 

навіть загибелі. Харчовий круговорот стає причиною того, що шкідливі 
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сполуки потрапляють в організм людини і часто завдають величезної шкоди 

здоров’ю. 

Джерела забруднення важкими металами – це промислові підприємства. 

Існує методика, за якою розраховується допустима норма вмісту металів. При 

цьому враховується сумарна величина декількох металів. 

Небезпека важких металів полягає в тому, що вони погано виводяться з 

організму, накопичуються в ньому. Вони можуть утворювати дуже токсичні 

сполуки, легко переходять з одного середовища в іншу, не розкладаються. При 

цьому вони викликають важкі захворювання, що призводять часто до 

незворотних наслідків. 

Дуже важливу функцію виконує охорона ґрунтів. Постійний моніторинг і 

контроль не дозволяє вирощувати сільськогосподарську продукцію і вести 

випас худоби на забруднених землях. 

Всесвітня організація охорони здоров’я найнебезпечнішими вважає 

зараження свинцем, ртуттю і кадмієм [3]. 

За офіційними даними річний викид ртуті становить понад п’ять тисяч тонн. 

Пари меркурію та його сполуки дуже отруйні. З потраплянням до організму 

людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все 

життя. Потрапивши в організм людини, ртуть негативно позначається на 

білковому обміні, шкодить нервовій системі і ниркам і навіть може викликати 

порушення психіки і серцево-судинної системи. 

Встановлено максимально допустиму концентрацію парів ртуті: для 

житлових, дошкільних, навчальних і робочих приміщень — 0,0003 мг/м³; для 

виробничих приміщень — 0,0017 мг/м³. 

Концентрація парів ртуті в повітрі понад 0,2 мг/м³ викликає гостре отруєння 

організму людини. 

Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається 

загальна слабкість, головний біль та підвищується температура; згодом — болі 

в животі, розлад шлунку, хворіють ясна. 
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Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті 

протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є: зниження 

працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам'яті і головний біль; в 

окремих випадках можливі катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів, 

кровотечі ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунку. Тривалий час ніяких 

ознак може й не бути, але потім поступово підвищується стомлюваність, 

слабкість, сонливість; з'являються — головний біль, апатія й емоційна 

нестійкість; порушується мовлення, тремтять руки, повіки, а у важких 

випадках—  ноги і все тіло. 

Ртуть уражає нервову систему, а тривалий її вплив викликає навіть 

божевілля [4]. 

Дуже небезпечним для людини і всіх живих організмів є свинець. Він 

надзвичайно токсичний. При видобутку однієї тонни свинцю двадцять п’ять 

кілограмів потрапляє в навколишнє середовище.  

Від надлишку свинцю уражається центральна нервова система, головний 

мозок, печінка і нирки. Він небезпечний своїм канцерогенну і мутагенну дію. 

Найчастіше свинець потрапляє в організм з повітря. Потім він осідає в 

легенях. 

Існують і інші джерела свинцю, які постійно присутні в нашому житті і які 

можна обмежити. Наприклад, яблучний сік. Протягом 100 років фермери 

виробляли обробку сільськогосподарських культур за допомогою пестицидів: 

миш'яку і свинцю. І хоч в 50-х роках це було заборонено, ці шкідливі речовини 

вимагають багато часу для виводу. Тестування сучасного яблучного соку 

показало, що вміст свинцю в ньому на 25% перевищує норму. 

Ні в якому разі не можна їсти гриби, плоди, ягоди, які ростуть на деревах 

вздовж доріг, оскільки саме вони забирають на себе максимум свинцю з 

вихлопних газів. 

Серед неїстівних джерел свинцю можна назвати, наприклад, шкіряні 

гаманці. Центр гігієни навколишнього середовища попереджає, що в шкіряних 
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гаманцях спостерігається високий рівень вмісту свинцю, тому краще 

відмовитися від них. 

Потужним джерелом потрапляння свинцю в людський організм є питна 

вода. У багатьох будинках, особливо побудованих після 1986 року, встановлені 

труби з вмістом свинцю, а значить, він легко по трубах потрапляє в крани. 

Спеціальні служби можуть перевірити воду в будинку і за необхідності 

поставити фільтри [1]. 

Кадмій — один з небагатьох елементів, що не виконує конструктивних 

функцій в людському організмі. Цей елемент і його сполуки є надзвичайно 

токсичними, навіть, у незначних концентраціях. Має властивість 

накопичуватись в організмах і екосистемах. 

Вдихання кадмієвого пилу швидко призводить до захворювань, часто 

смертельних, дихальних шляхів і нирок (найчастіше — Ниркова недостатність). 

Поглинення будь-якої значної кількості кадмію викликає негайне ураження 

печінки і нирок. Сполуки, що містять кадмій є також канцерогенними. Дані про 

канцерогенність кадмію обмежені. В дослідах на тваринах не було зафіксовано 

зростання числа пухлин із вживання кадмію. Така тенденція спостерігалась 

лише із вдиханням частинок пилу, що містив неорганічні сполуки кадмію. 

Отруєння кадмієм є причиною хвороби, що вперше була описана в Японії в 

50-х роках XX століття і отримала назву «Ітай-Ітай» (що дослівно означає 

«боляче-боляче») [4]. 

Вважається, що мідь і цинк конкурують один з одним у процесі 

засвоювання в травній системі, тому надлишок одного з цих елементів в їжі 

може викликати недостачу іншого елемента. Здоровій дорослій людині 

необхідне надходження міді у кількості 1-2 мг щоденно. Захворювання, що 

викликаються дефіцитом міді: анемія, водянка, дерматози, затримка росту, 

депігментація волосся, часткове облисіння, втрата апетиту, сильне схуднення, 

зниження рівня гемоглобіну, атрофія серцевого м'яза [2]. 

При надходженні в організм людини надлишкової кількості міді може 

виникнути бронхіальна астма, захворювання нирок, захворювання печінки, а 
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також просто інтоксикація організму. Надлишок цинку в організмі може 

призвести до загальної інтоксикації та мутацій ДНК. 
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ТИТАН – ОЧИМА МАЙБУТНЬГО МЕТАЛУРГА 

Анотація: Ця стаття створена з метою дослідження технології 

отримання титану з його сполук. Визначені основні переділи технологічної 

схеми виробництва титану, хлорування, очищення чотирьоххлористого 

титану, відновлення його магнієм, оброблення і сортування губки. 

Ключові слова: ільменит, титан, титанова губка, хлорування, відновлення. 

За поширеністю в природі мінерали титану займають четверте місце після 

мінеральних утворень алюмінію, заліза і магнію. Відкриття мінералів титану 

відбулося в кінці XVІІІ століття, а отримати чистий метал хімікам вдалося лише 

в  1925 р. 

Титан — легкий срібний метал, міцний, з найкращими антикорозійними 

властивостями знаходить широке застосування в усіх галузях господарства – від 

кухонного  посуду до підводних човнів і літаків. 

Масове виробництво титану почалося в 40-і роки XX століття. Головною 

особливістю металу є його міцність, а через високу температуру плавлення він 

широко використовується у військовій і хімічній промисловості. У порівнянні з 

іншими металами, титан добувається порівняно в невеликих кількостях, що 
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пов'язано з високою вартістю робіт по його обробці. 

  

Рисунок 1 - Сплав титану. 

Сировиною для отримання титану є титаномагнетитові руди, з них віділяють 

ільменітовий концентрат, що  містить 40-45% TiO2, близько 30% FeO, 20% Fe2O3 

і 5-7% пустої породи. 

Відомо декілька способів отримання титану з руд. Одна з часто 

застосовуваних схем наведена нижче (рис. 2) 

Титанові руди піддають збагаченню, в результаті якого одержують 

концентрати з підвищеним вмістом TiO2 . При переробці ільменітових руд 

кількість TiO2 в концентратах досягає 60%. 

Одержаний після збагачення руди електромагнітним або гравітаційним 

способом концентрат у суміші з деревинним вугіллям, антрацитом піддають 

відновлювальному плавленню в електродуговій печі з метою видалення оксидів 

заліза. Для цього суміш концентрату з коксом плавлять і витримують в печі при 

1700 ºС. У результаті контактів з вуглецевовмістними матеріалами оксиди заліза 

і титану відновлюються за реакцією 

                3(FeO ∙ TiO2) + 4C = 3Fe + Ti3O5 + 4CO                              (1) 

При цьому залізо відновлюється, навуглецьовується і утворює побічний 

продукт – чавун,  який збирається на дні ванни печі, відділяючись від решти  

маси шлаку, внаслідок відмінності їх питомої ваги, а оксид титану TiO2  

переходить у шлак. Чавун і шлак розливають окремо у виливинці. Основний 

продукт цього процесу – титановий шлак – містить 80-90% TiO2, 2,5 % FeO і 

домішки – SiO2, Al2O3, CaO. Побічний продукт цього процесу – чавун – 

використовують у металургійному виробництві. 
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Одержаний титановий шлак брикетують з коксом і піддають хлоруванню у 

спеціальних шахтних печах при температурі 600º С. 

За наявності вугілля титан з діоксину переходить в тетрахлорид: 

                          TiO2  + 2Cl2 + C =  TiCl4 + CO2                                         (2) 

Тетрахлорид титану плавиться при температурі +23º С і кипить  при  +136º 

С. Тому в умовах печі він інтенсивно випаровується і, захоплюючи за собою 

домішки хлоридів (SiCl4,  MgCl2,  FeCl3) прямує в конденсаційну установку. 

Наявність в установці ряду секцій з різним перепадом температур дозволяє 

розділити хлориди завдяки відмінності температур кипіння і таким чином 

виділити чотирьоххлористий титан, який далі піддають очищенню методом 

ректифікації у спеціальних установах. 

Малолеткі хлориди магнію, кальцію та інших  металів утворюють рідину з 

якої електролізом одержують магній і хлор. 

айважливішу технологічну операцію – отримання  титану – здійснюють 

такими методами: відновлення чотирьох хлористого титану натрієм або 

магнієм; відновлення двоокису і тетрахлориду титану кальцієм; електролізом 

хлористих і фтористих сполук титану. У даний час металевий титан  досить 

часто одержують відновленням чотирьоххлористого титану магнієм.     

Чотирьоххлористий титан TiCl4 відновлюють  у сталевих ретортах 

діаметром до 1,5 м.  і заввишки до 3 м.  Реторта встановлюється  в електропіч 

опору з неї відколюється повітря і замість нього  подається аргон. Потім піч 

нагрівають до 750-800 ºС і в реторту заливають рідкий магній і на поверхню 

магнію направляють струмінь парів тетрахлориду.                                              
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Титан відновлюється за реакцією: 

                                                       Ільменітова руда 

 

                                                           збагачення               хвости 

                                                                                             у відвал 

                                                          концентрат 

 

відновлювальне плавлення 

 

       шлак                                  чавун 

 

                                     хлорування                             на виробництво сталі 

 

                       рідкі хлориди        гази 

               

            

           електролітичне        очищення і  

           одержання Mg         ректифікація 

        

                            Mg               TiCl4 

 

                                відновлення 

 

                

                хлористий Mg      титанова губка 

 

                                       

                                          переплавлення губки 

 

                                       ковкий титан 

     Рисунок 1.1 – Технологічна схема отримання титану з ільменітового 

                                концентрату 

TiCl4  + 2Mg =  Ti + 2MgCl2                                              (3) 
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Після інтенсивного розвитку реакції вимикають нагрів  і підтримують 

температуру в печах 750-850 ºС, регулюючи швидкість подачі тетрахлориду 

титану. Тверді пластинки відновленого титану спікаються в пористу масу-губку, 

що відкладається на стінках реторти. Рідкий хлористий магній періодично 

випускають через патрубок у днищі  реторти, оскільки його об’єм в 10 разів 

перевищує об’єм одержуваної титанової губки. За один раз зливають 100-200 кг 

хлористого магнію,  який направляють в електролізерний цех для отримання  

металевого магнію. 

Після введення розрахункової кількості TiCl4  і загасання реакції включають 

обігрів і витримують реторту ще протягом 1 години при температурі 900º С  для 

завершення відновлення. 

Весь процес відновлення у заводських умовах займає 30-35 годин. Потім 

реторту витягають з печі і охолоджують на окремому стенді декілька годин до 

температури 20-40º С. 

Для розділення продуктів реакції, що складаються з титанової губки (50-

70%), залишку хлористого магнію (15-20%), що заповнює пори губки і 

надлишку магнію (30-35%), користуються різницею тиску їх пари при 

температурі 900º С у вакуумі. У цих умовах тиск пари титану дуже малий, тиск 

пари хлориду магнію близько 1 кПа, металевого магнію – близько 10 кПа. 

Кришку реторти замінюють на охолоджуваний водою конденсатор. 

Дистиляцію магнію і хлориду магнію проводять при температурі 800º С і 

залишковому тиску близько 0,1 кПа протягом декількох  десятків годин. Потім 

реторту знову повільно охолоджують, відкривають і пневматичними зубилами 

вибивають з неї титанову губку, оскільки вона часто щільно приварюється до 

стінок реторти. Відокремлений дистиляцією магній знову використовують як 

відновник титану. 

Титанову губку дроблять і ретельно сортують найчистішу губку 

спрямовують на переплавлення , низькосортну губку, що містить включення 

хлоридів, брикетують і використовують як розкислювач сталі у чорній 

металургії для отримання з шлаку і його сплавів  відповідальних виробів дуже 
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важливі  його гарна пластичність і зварювальність, а також термостійкість. 

Тому в титановій губці не повинно бути більше 0,012 % Cl2, 0,1 % О2, 0,04% N2. 

Таким чином, при сучаному розвитку технології одержання титану, 

описаним вище способом, являється найбільш економічно вигідним, досить 

безпечним для навколишнього середовища і таким який задовольняє вимоги до 

одержаної продукції. 
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  Крупнопанельные здания и сооружения составляют более 60 % от общего 

жилищного строительства. Поэтому особое значение приобретают вопросы, 

связанные с надежной и долговечной их эксплуатацией. 

   Одной из таких задач является разработка новых эффективных 

герметизирующих материалов для гидроизоляции и герметизации стыков 

панельных зданий.  

   Опыт эксплуатации крупнопанельных зданий показывает, что 

эффективность герметизации стыков в основном зависит от физико-

механических, технологических и эксплуатационных свойств 

герметизирующих мастик [1]. 

  Недостаточная эффективность герметизирующих материалов для нужд 

сборного строительства приводит к необходимости ремонта стыков и 

устранению дефектов в них уже в первые годы эксплуатации зданий, что 

требует значительных материальных затрат (рис. 1). 

Рис. 1. Стык панельного здания, требующий ремонта. 

 

 

Потери тепла в стыке, непригодном к нормальной 

эксплуатации, составляют 128,35 кВт•ч. После выполнения ремонтных работ 

теплопотери составили 52,30 кВт•ч. В пересчете на 1 погонный метр стыка 

теплопотери соответственно составляют 6,4 кВт•ч,  2,6 кВт•ч. 

 

 

 

 

стык до ремонта                   стык после ремонта 

Рис. 2 Потери тепла за отопительный период. 

На рис. 3 и 4 приведены температурные зоны «точки росы» и зоны 

конденсации до ремонта стыка и после выполнения работ. Расчет произведен 

согласно [2]. 
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Рис. 3 Положение температурных зон в стыке до ремонта. 

На рис.3 видно, что даже при ремонте новыми материалами не 

обеспечивается достаточная гидроизоляция, точка росы смещена и стык 

намокает. 

 

Рис. 4 Положение температурных зон в стыке после ремонта.  

При увеличении слоя утеплителя точка росы смещается, и стык не 

намокает. 

Цель работы. 

Целью работы является: 

-обеспечение эксплуатационной надёжности и долговечности стыков 

крупнопанельных зданий герметизирующими мастиками и покрытием, с 

повышенными деформационными и адгезионными характеристиками, на 

основе модифицированных битумов. 

  Научная новизна. 
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Стык крупнопанельного здания является шарнирной системой. Работа 

герметизирующих мастик на основе модифицированных битумов 

рассматривается как подвижная часть шарнирной системы стыка. 

  Практическая ценность работы заключается в том, что предлагаемые 

герметизирующие мастики, отличаются пластичными свойствами, и 

способностью само восстанавливаться при работе стыка. 

Основные задачи исследований. 

Герметизирующие материалы, используемые в стыках должны отвечать 

следующим требованиям: 

-  предохранять стык от попадания воды; 

-  сохранять свои герметизирующие свойства при шарнирных деформациях 

в стыке; 

-  иметь невысокую стоимость изготовления. 

    Указанные требования, предъявляемые к герметикам, являются 

достаточно сложными. Если же учесть влияние различных атмосферных 

воздействий в разных климатических зонах, то становится ясным, что 

материалы для герметизации стыков должны обладать свойствами, которые не 

предъявлялись к другим строительным материалам. 

 Для решения проблемы герметизации стыка необходимо: 

- обосновать необходимость повышения уровня деформационных и 

адгезионных свойств герметикой для стыков сборных конструкций; 

- обосновать целесообразность использования модифицированных 

наполнителей и исследовать их влияние на свойства мастик; 

- оценить влияние пластифицирующих добавок и наполнителей на 

адгезионные и деформационные свойства мастик; 

- определить рациональную область применения мастик; 

-разработать технологию герметизации стыков с применением мастик на 

основе модифицированных битумов; 

- выполнить опытно-промышленную проверку разработанных мастик. 

Вывод. 
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  По статистическим данным существующие герметизирующие материалы 

обеспечивают надёжную работу стыков до 5 лет. В настоящее время до 70% 

стыков крупнопанельных зданий находится в неудовлетворительном 

техническом состоянии, так как не обеспечивают надёжную водо и 

газопроницаемость конструкций. Основными причинами разрушения стыков 

является низкая деформационность и адгезия материалов стыков в шарнирных 

соединениях панелей, что приводит к растрескиванию и выпадению 

герметизирующих элементов. Отсутствие пленочного покрытия в виде экрана 

на поверхности стыков, приводит к их замачиванию с последующим 

замерзаниям и разрушениям.  

  Устранение указанных дефектов позволит значительно повысить 

эксплуатационные характеристики здания, а также решить задачу по 

ресурсосбережению.    
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 В наше время, несомненно, металлы занимают неотъемлемую часть в жизни 

каждого человека. Не все люди задумываются об этом, но каждый день мы 

встречаемся с данным материалом.  Металлы  (название происходит от 

латинского «metallum»  - шахта) - группа элементов, в виде простых веществ, 

обладающих характерными металлическими свойствами, такими как высокая 

тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент 

сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.[4]. Свойства 

металлов обусловлены их строением: в их кристаллической решетке есть не 

связанные с атомами электроны, которые могут свободно перемещаться.  В 

технике    обычно    применяют    не чистые    металлы, а сплавы, что связано с  

дороговизной и    трудностью    получения    чистых    веществ, а    также с 

необходимостью придания металлам требуемых свойств. Сплавы – это 

системы, состоящие из нескольких металлов или металлов и неметаллов. 

Сплавы обладают всеми характерными свойствами металлов. В строительстве 

применяют сплавы железа с углеродом (сталь, чугун), меди и олова (бронза)  и 

меди и цинка (латунь) и др. Все металлы делятся на две группы: черные и 

цветные. К черным металлам относятся железо и сплавы на его основе (чугун и 

сталь). Сталь – сплав железа с углеродом до 2,14% и другими элементами. Для 

придания  стали  специфических свойств,  добавляют легирующие вещества, то 

есть вещества, изменяющие физические и химические свойства основного 

материала.  По химическому составу различают стали углеродистые и 

легированные, а по назначению конструкционные, инструментальные и 

специальные. Сталь имеет более высокие физико-механические свойства по 

сравнению с чугуном: ее можно закаливать, ковать, прокатывать; она имеет 

высокую прочность и значительную пластичность, хорошо обрабатывается. В 

расправленном состоянии сталь обладает достаточной текучестью для 

получения отливок.  Выплавляют в конверторах, мартеновских печах и 

электропечах. Чугун - сплав железа с углеродом более 2,14%, некоторым 

количеством марганца до 2%, кремния до 5%, а иногда и других элементов. 

Выплавляется, как правило, в доменных печах. В зависимости от строения и 
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состава чугун бывает белый, серый и ковкий. Чугун обладает высокой 

твердостью, низким пределом прочности на растяжении и хорошими 

литейными свойствами. В машиностроении, помимо черных металлов, широкое 

использование  нашли цветные сплавы на основе Си,  Аl, Mg,  Ti. Кроме того, 

применяются сплавы на основе Ni и тугоплавких металлов, а также 

металлокерамических материалов. Цветные металлы в зависимости от 

плотности делят на легкие (плотность 0,53 ÷ 5 г/см³) и тяжёлые 

(5 ÷ 22,5 г/см³).[4].  Широкое использование металлов в строительстве и других 

отраслях экономики объясняется сочетанием у них высоких физико-

механических свойств с технологичностью. Все металлы и сплавы 

характеризуются физическими, химическими, механическими и 

технологическими свойствами.  

 К физическим  свойствам металлов и сплавов   относят:  цвет, удельный вес, 

температура плавления, электропроводность, теплопроводность, расширение 

металла при нагреве и магнитные свойства. Например, температура плавления 

сплава имеет большое значение в литейном производстве. 

 К химическим свойствам металлов и сплавов  относят: окисляемость, 

растворяемость и коррозийная стойкость. Все перечисленные свойства важны 

для выбора литейных сплавов, применяемых для отливок деталей, работающих 

в окислительных средах (колосниковые решетки печей, насосы для 

перекачивания кислот). 

К механическим свойствам металлов и сплавов относят: прочность, 

твердость, упругость, вязкость и пластичность. Эти свойства металлов и 

сплавов имеют большое значение при использовании в машиностроении. 

Эксплуатационные свойства определяют в зависимости от условий работы 

машины специальными испытаниями. Одним из важнейших эксплуатационных 

свойств является износостойкость.  

Технологические свойства металлов и сплавов  характеризуют их 

способность к различным  видам горячей и холодной обработки.  К 

технологическим свойствам относят  обрабатываемость резанием, ковкость, 
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жидкотекучесть, усадка, свариваемость и другие свойства, определяющие 

пригодность материала к  обработке тем или иным способом. Металлы очень 

технологичны: во-первых, изделия из них можно получать различными 

индустриальными методами (прокатом, волочением, штамповкой и т.п.) во-

вторых, металлические изделия и конструкции легко соединяются друг с 

другом с помощью болтов, заклепок и сварки. Все перечисленные свойства в 

необходимых случаях определяются испытанием металлов и сплавов в 

лабораториях с помощью специальных приборов и установок [3].  

Производство и использование металлов в промышленности постоянно 

растет. Область применения металлов определяется их индивидуальными 

физическими свойствами. В настоящее время находят практическое 

применение почти все металлы или в чистом виде, или в виде сплавов друг с 

другом. Область применения металлов очень широка. Металлы и их сплавы – 

одни из главных конструкционных материалов  современной цивилизации. 

Металлические конструкции на сегодняшний день используются фактически в 

каждом сооружении и здании, наверно ни одно здание не может обойтись без 

металлических конструкций, особенно если в конструкции нужны 

значительные пролеты, нагрузки, высота. [4].Нужда в конструкциях из металла 

достаточно велика, фактически в каждом  доме есть хоть часть, изготовленная 

из металла – это могут быть лестницы, каркас, крыши и так далее [1].  Это 

определяется, прежде всего, их высокой прочностью, однородностью и 

непроницаемостью для жидкостей и газов. Кроме того, меняя рецептуру 

сплавов, можно менять их свойства в очень широких пределах. Металлы  

используются и в качестве хороших проводников электричества (медь, 

алюминий), так  и в качестве материалов с повышенным сопротивлением для 

резисторов и электронагревательных элементов (нихром). Металлы и их сплавы 

широко применяются для изготовления инструментов (их рабочей части). В 

основном это инструментальные стали и твердые сплавы. В качестве 

инструментальных материалов применяются также алмаз, нитрид бора, 

керамика. [4]. Также металлы используются для ювелирных изделий, создания 
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протезов, в автомобилестроении,  судостроении, авиации и во многих других 

отраслях для разнообразных целей. 

На протяжении многих веков металл является верным спутником 

человечества в его развитии, начиная с изготовления самых примитивных 

орудий труда.  В настоящее время невозможно представить жизнь без изделий 

из металла, однако каждый металл, каждый сплав имеет свои свойства, которые 

необходимо знать, чтобы максимально долго и в полной мере пользоваться их 

возможностями. Прогресс  и развитие наук не стоит на месте. Новые открытия, 

новые разработки, новые свершения. Пожалуй, только два нюанса остаются 

неизменным. Все это делает человек, и делает он это на основе использования 

металла. И действительно, если разобраться, к какой бы отрасли или сфере 

человеческого  бытия мы не обратились, обязательно столкнемся с его следами. 

Современная технология производства металлопроката, инновационные 

способы его обработки позволяют применять металлические изделия даже в 

самых серьезных, ответственных  отраслях. 
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Анотація: Наш час можна віднести до епохи композитів. Усвідомлення 

закономірностей формування структури матеріалів уможливлює спрямоване 

регулювання та проектування матеріалів із заданими властивостями. 

Нагальною проблемою сьогодення в будівництві та будівельно-ремонтній 

галузях є створення нових ефективних, довговічних та економічних полімерних 

композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями для будівництва, 

ремонту та подовження експлуатаційного ресурсу нових та існуючих 

будівельних споруд. 

Ключові слова: будівництво, композиційні матеріали, матриця, 

наповнювач, технологія отримання, пултрузія. 

Abstract: Our time can be attributed to the era of composites. Awareness of the 

patterns of formation of the structure of materials enables directional regulation and 

design of materials with given properties. An urgent problem of the present in the 

construction and construction and repair industries is the creation of new effective, 

durable and economical polymer composite materials with special properties for the 

construction, repair and extension of the operational resource of new and existing 

building structures. 

Key words: construction, composite materials, matrix, filler, technology of 

production, pultrusion. 

Наука про будівельні матеріали має багатовікову історію розвитку, яка 

починається з вивчення властивостей матеріалів в глибокій давнині. Об’єктом 

досліджень будівельного матеріалознавства є будівельні матеріали, технології 

їхнього отримання та вироби з них.[1,2 ] 

Усвідомлення закономірностей формування структури матеріалів 

уможливлює спрямоване регулювання та проектування матеріалів із заданими 

властивостями. Унаслідок запровадження нових технологій на будівельному 

ринку з’явилися різноманітні комбінації таких традиційних матеріалів, як 

природний камінь, кераміка, скло, деревина; вражає широтою асортимент 

лакофарбової продукції, шпалер, виробів з пластику. Сфера застосування 

постійно розширюється. Активно використовують натуральні матеріали, що 
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пройшли значну обробку, або штучні з натуральними добавками, що покращує 

їхню якість і різноманітність. 

Наш час можна віднести до епохи композитів, в яких в’яжуче (матриця) і 

волокно (дисперсні частинки) утворюють композицію, їх стали називати 

композиційні матеріали (КМ). Однак композити не новий різновид, а тільки 

новий термін, віднайдений матеріалознавцями для кращого розуміння генези 

сучасних конструкційних матеріалів. 

Композиційні матеріали відомі протягом століть. Ще у Давньому Вавилоні 

використовували очерет для армування глини під час будівництва житла, а 

стародавні єгиптяни додавали в глиняну цеглу рубану солому. У Стародавній 

Греції за допомогою залізних прутів зміцнювали мармурові колони під час 

будівництва палаців і храмів. Прямими попередниками сучасних 

композиційних матеріалів можна вважати залізобетон і гартовану сталь. [ 2,3-5] 

Композитні матеріали - багатокомпонентні речовини, кожні  складові яких 

мають різні властивості. При цьому всі елементи, що входять до складу 

композиту, сумісні у використанні і мають властивість синергії, тобто підсилює 

ефекту при спільному застосуванні. При цьому компоненти, що  

використовуються не змішуються і не розчиняються один в одному. 

Велике значення має розташування елементів композитного матеріалу як у 

напрямах діючих навантажень, так і один щодо одного, тобто впорядкованість 

його складників. Високоміцні композити зазвичай мають високовпорядковану 

структуру. З КМ виготовляють конструкції зі стабільними розмірами, до того 

ж, різні класи композитів можуть мати одну або декілька переваг. Але 

композиційні матеріали мають й недоліки, найпоширенішими з яких є 

анізотропія властивостей і висока вартість. Матрицями в композиційних 

матеріалах можуть бути цементи, полімери, метали та кераміка. Як 

наповнювачі використовуються найрізноманітніші штучні і природні речовини 

в різних формах (дисперсні, дрібнодисперсні, мікродисперсні, наночастинки, 

волокнисті, листові, великорозмірні).[1.с.2-4 ] 
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Композиційні матеріали використовують у різних галузях науки, техніки, 

промисловості, в т.ч. в житловому, промисловому і спеціальному будівництві. 

Сфера застосування композиційних матеріалів необмежена. Вони 

застосовуються в гірничій промисловості, у цивільному будівництві (прогони 

мостів, елементи збірних конструкцій висотних споруд тощо), авіації (у 

високонавантажених деталях) і в інших галузях народного господарства. Для 

потреб сучасного будівництва розробляються композиційні матеріали зі 

спеціальними властивостями, наприклад прозорі матеріали, радіопоглинальні, 

теплоізолювальні або з низьким коефіцієнтом лінійного термічного розширення 

і високим питомим модулем пружності тощо. Особливе місце посідають 

декоративні композиційні матеріали, з вираженими декоративними 

властивостями. Застосування композиційних матеріалів забезпечує якісне 

збільшення технічних показників матеріалів і зменшення маси матеріалів і 

виробів. [1, с. 9-10] 

В даний час на світовому ринку спостерігається збільшення обсягів 

застосування ПКМ в будівельній індустрії. Так, в 2010 році обсяг ринку 

полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) в сегменті «будівництво» склав ~ 

3,1 млн. доларів (~ 17% від загального обсягу). [ 3, с.2-3] Застосування ПКМ в 

будівництві дозволяє зменшити масу будівельних конструкцій, підвищити 

корозійну стійкість і стійкість до впливу несприятливих кліматичних факторів, 

продовжити міжремонтні терміни, виконувати ремонт і посилення конструкцій 

з мінімальними витратами ресурсів і часу. Однак необхідно відзначити, що 

розвиток вітчизняного ринку ПКМ будівельного призначення, як і всього ринку 

ПКМ в цілому, значно поступається світовому. 

Останні роки ринок полімерних матеріалів України заповнюється, головним 

чином, імпортованою продукцією, яка в багатьох випадках не має жодних 

технологічних переваг перед вітчизняною, але з економічної точки зору більше 

приваблива для покупця, тому що виготовляється на великих підприємствах у 

великих обсягах і добре рекламується.  
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У висновку необхідно відзначити, що в Україні існує відставання від США, 

ряду Європейських країн і Китаю по цілому ряду позицій: 

- в області розробки нормативно-технічної документації на випуск і 

застосування композитної арматури і мостових настилів з ПКМ; 

- в області технологій виготовлення виробів з ПКМ будівельного 

призначення. 

Накопичено істотно менший досвід по застосуванню ПКМ в будівельних 

конструкціях і експлуатації подібних конструкцій. Практично відсутні 

вітчизняні виробники обладнання. Однак підвищення інтересу до застосування 

ПКМ в будівництві, ряд заходів уряду зі стимулювання ринку композиційних 

матеріалів, а також зусилля виробників композитів щодо вдосконалення 

нормативно-технічної бази створюють сприятливі умови для активізації робіт 

по розробці і застосуванню конкуренто спроможних виробів з ПКМ 

вітчизняного виробництва в будівельній індустрії. Тому потрібні консолідовані 

зусилля науковців і практиків у проведенні перспективних практично 

спрямованих розробок в галузі будівельної хімії. [ 2, с.76,78,80] 
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ВОСТОРГИ И СТРАСТИ ПО ГРАФЕНУ 

Аннотация: Статья посвящена уникальному материалу графену, 

открытого в 2004 году физиками Андреем Геймом и Константином 

Новоселовым, ставшими за это открытие в 2010 году лауреатами 

Нобелевской премии в области физики. Автором анализируются перспективы 

использования графена, в частности, в нанотехнологии и нанокомпозитах, 

проблемы его получения и негативное влияние на живые организмы. 

Ключові слова: графен, углерод, нанотехнология, електроника, енергетика, 

фильтрация, мембрана 

Abstract: The article is devoted to the unique material graphene, discovered in 

2004 year by physicist Andre K. Geim and Konstantin Novoselov, who became for 

this opening in 2010 the winners of the Nobel Prize in physics. The author analyzes 

the prospects of using graphene, in particular, in nanotechnology and 

nanocomposites, the problems of its production and negative influence on living 

organisms. 

Keywords: graphene, carbon, nanotechnology, electronics, power engineering, 

filtration, membrane 

Графен — самый тонкий и самый прочный материал во Вселенной. 

Представьте себе углеродную пластину толщиной всего в один атом, но более 

прочную, чем алмаз, и пропускающую электричество в 100 раз лучше, чем 

кремний компьютерных чипов. Его уже сейчас сравнивают с появлением самых 

революционных изобретений, изменивших человечество. Он сравним с 

появлением танков, которые уничтожили конницу, мобильных телефонов, 

которые скоро уничтожат стационарные аппараты. Предполагается, что графен 

изменит все, что нас сейчас окружает, поэтому не удивительно, что после 

своего открытия в 2004 году на базе Манчестерского университета 

британскими физиками Андреем Геймом и Константином Новосёловым и 
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получения ими Нобелевской премии за это открытие, графен стал предметом 

большого исследовательского ажиотажа. 

    Графен - вещество простое по определению: это чистый углерод, точнее,  

двумерная аллотропная модификация углерода (плоскость графита), 

образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом. Каждый атом 

углерода в нем жестко связан с тремя соседними атомами и является двумерной 

сеткой. Этот материал с гексагональной кристаллической структурой 

отличается необычными механическими и электрическими свойствами. По 

прочности на разрыв он превосходит сталь в 200 раз, а масса пленки графена 

толщиной в один атомный слой размером с футбольное поле составляет менее 

одного грамма. Удельное электрическое сопротивление этого материала при 

комнатной температуре равно одному микроому на сантиметр, что на 35% 

меньше, чем у меди, подвижность носителей заряда при комнатной 

температуре составляет 20 м
2
/В·с против 0,15 м

2
/В·с для кремния и 0,77·10

3
 

м
2
/В·с для антимонида индия, характеризуемого самой высокой подвижностью 

носителей заряда среди современных полупроводниковых материалов. Все это 

делает графен весьма перспективным для реализации на его основе микросхем, 

измерительных устройств, сенсоров, биоинструментария, суперконденсаторов, 

полупроводниковых транзисторов, гибких дисплеев и других инновационных 

устройств, превосходящих по своим характеристикам современные приборы.  

Графен может изменить все наши представления об энергетике — он 

способен извлекать водород из атмосферы — что в результате может снизить 

нашу зависимость от ископаемого топлива. В ближайшей перспективе, 

возможно, он может стать ключом к производству более емких, с более 

длительным сроком заряда аккумуляторных батарей. Из-за своих природных 

характеристик суперпрочного и сверхтонкого материала, графен может быть 

идеальным материалом для использования в качестве протоно-проводящей 

мембраны, которая является ключом к технологии эффективности топливных 

элементов. Это даст возможность создавать более эффективные и прочные 

батареи, которые  дешевле аналогов на 77%, весят в два раза меньше литий-

http://prohitech.ru/super-material-grafen-mozhet-revolyutsionizirovat-batarei-putem-izvlecheniya-vodoroda-iz-vozduha/prohitech.ru/novaya-tehnologiya-zaryadki-do-70-protsentov-v-techenie-dvuh-minut/
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ионного аккумулятора, заряжаются за восемь минут, и предлагает 

автономность езды до 1000 километров. 

А атомной энергетике графеновые мембраны могут сделать производство 

«тяжелой» воды значительно более эффективным и экологичным. «Тяжелая» 

вода (оксид дейтерия) используется как замедлитель нейтронов в некоторых 

типах атомных реакторов. Как надеются учёные, процесс использования 

графеновых мембран для разделения молекул обычной и «тяжёлой» воды 

позволит сократить выбросы CO2, связанные с этим производством, до 

миллиона тонн в год.  С помощью графена для производства тяжелой воды 

требуются затраты в сто раз меньше, чем при использовании существующих 

технологий. Кроме того, эта технология может существенно изменить масштаб 

воздействия на окружающую среду будущих АЭС. 

Большой потенциал у материала и в других областях электротехники и 

электроники: легкие, тонкие и высокоэффективные солнечные батареи, 

высокоэкономичные графеновые осветительные приборы, наноимпринтинг и 

нанолитография, охлаждение электронных систем, антенны с гигантской 

пропускной способностью, топливные ячейки на основе графеновых 

наночастиц, покрытых йодом, позволяющие отказаться от использования 

дорогостоящей платины, жесткие диски, имеющие возможность хранения 

данных в тысячу раз большего объема, чем современные устройства, 

пуленепробиваемая броня, тепловизионные фотоприемники. 

Добавим к этому широчайшие возможности в автомобилестроении, 

фильтровании и опреснении воды, нейтрализации радиационного загрязнения,  

 использовании в аэронавтике и космонавтике, медицине, в частности, 

лечении раковых опухолей, восстановлении сломанных костей. И это еще не 

все. 

Такие многообещающие возможности действительно делают графен 

материалом будущего. Однако достаточно ли этих свойств, чтобы оправдать 

все неудобства, связанные с длительностью и высокими затратами, 

возникающими, как правило, при переходе на новые технологии, и почему 
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графен до сих пор не стал массовым? 

Можно добывать графен в промышленных масштабах целыми 

квадратными метрами. Но качество такого материала будет очень низким (это 

будут не монокристаллы, а поликристаллы). Материал же высокого качества до 

сих пор добывается практически «вручную» и в очень маленьких количествах. 

По словам самого К.Новоселова, «те приложения, которые используют 

«низкий сорт» графена (самый дешевый и самый доступный материал) 

можно ожидать на рынке в течение нескольких лет, однако, тем 

приложениям, которым требуется «высший сорт» (высокая электронная 

проводимость или биосовместимость), требуются десятилетия, чтобы 

развиться». 

Кроме того, на общем фоне феноменальных возможностей графена 

научными сотрудниками не было учтено единственное «но». Оказывается, из-за 

недостаточного финансирования и спешки в применении, негативные свойства 

материала не были достаточно изучены. Потому, только спустя десятилетие 

сотрудники Калифорнийского университета, расположенного в Риверсайде, 

пришли к выводу о том, что графен в определенных условиях может быть 

очень токсичен. Его молекулы имеют сильную и острую поверхность. Из-за 

своих острых частиц, они с легкостью пронзают любую человеческую клетку, 

будь то иммунная составная или обычная мембрана. Именно эти частицы и 

наносят вред живым организмам и людям.  

При этом никто не умаляет уникальных свойств данного материала, именно 

по этой причине его губительное влияние на экологию и человека еще 

предстоит досконально изучить перед его промышленным использованием. 

Возможно, именно графен станет тем источником «энергии будущего», 

который уже в ближайшее время позволит технологиям сделать существенный 

прорыв. 
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Анотація: Залежність хімічних і фізичних властивостей речовини від її 

фізичної структури дає можливість вченим передбачати майбутні 

властивості того чи іншого матеріалу і цілеспрямовано синтезувати 

матеріали із заздалегідь заданими властивостями для виробництва 

промислових товарів. 
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Abstract: The dependence of the chemical and physical properties of a substance 

on its physical structure makes it possible for scientists to predict the future 

properties of a particular material and purposefully synthesize materials with 

predetermined properties for the production of industrial goods. 

Key words: materials, polymers, aerogels, ecology.  

Потреби людства у різних матеріалах постійно зростають, але ресурси 

природних матеріалів на планеті обмежені. Важливим напрямом науково-

технічного прогресу є досягнення в галузі одержання матеріалів із заздалегідь 

заданими властивостями.  

Новими матеріалами, які здавалися мрією, тепер зможуть скористатися 

виробники, щоб створювати багато речей із нашого щоденного вжитку. 

Полімери використовувались ще у першій половині  XIX століття. 

Конструкції із полімерних молекул, створювані живою природою, значно 

досконаліші тих, які отримують синтетичним шляхом. Використовуючи і 

доповнюючи досвід природи в створенні полімерних конструкцій і 
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застосовуючи для цього великі молекули потрібного хімічного складу, можна 

отримати матеріали з абсолютно винятковими властивостями, наприклад, 

негорючі тканини, що по міцності набагато перевищують кращі сорти 

бавовняних тканин. 

Сучасний інтер’єр має бути не тільки красивим  та естетичним, але 

надійним і безпечним. Негорючі тканини - модифіковане поліефірне волокно, 

яке не підтримує процес горіння - особливий вид текстилю, що містить 

фосфорорганічні сполуки, які входять в молекулярну структуру волокнистого 

матеріалу і перешкоджають процесу горіння. Спочатку тканина буде лише 

тліти, а згодом процес горіння припиняється зовсім. Волокно утримує вогонь і 

не дає йому шансів розвиватися, їдкий дим і запах відсутні.  

Змінюючи структуру молекул і їх різноманітні комбінації, можна 

синтезувати полімери з заданими властивостями. 

Геополімери - це нові матеріали для вогнетривких та термостійких 

покриттів, клеїв, лікарських засобів, високотемпературної кераміки, нових 

зв'язуючих речовин, інкапсуляції токсичних та радіоактивних відходів та нових 

цементів. Дослідники з Технологічного університету у Кракові створили 

штучний камінь з консолідованого вулканічного попелу. Винайдений ними 

матеріал - неорганічний геополімер - майже такий самий твердий, як граніт, і 

здатний витримати будь-який удар, його міцність зростає разом із 

температурою його нагрівання. Унікальні властивості геополімера роблять його 

ідеальним будівельним матеріалом. Проте він може мати також інше 

застосування - наприклад, як замінник для ізоляційного матеріалу - 

пінополістиролу.  

Геополімер має пористу структуру, яка дозволяє йому “дихати”. Він 

поглинає воду з повітря, регулюючи таким чином його вологість, і навіть 

вбирає запахи. Це робить його придатним для використання в якості матеріалу 

для покриття, здатного запобігати корозії. 

Синтегран - це міцний композиційний матеріал на основі епоксидної 

в’яжучої речовини, наповнювачів у вигляді дрібного гравію та порошку з 
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високоміцних гранітів. За фізико-механічними та експлуатаційними 

властивостями синтегран аналогічний природному граніту. Порівняно з 

натуральним гранітом синтегран має технологічні переваги, пов’язані зі 

зниженням трудомісткості виготовлення та економією енергетичних ресурсів. 

Міцність і властивість синтеграну гасити вібрації зумовлюють його 

використання у виробництві високоточного обладнання, шпал метро, колон,  

бронежилетів, броні танків, глушників, фюзеляжів літаків, стабілізаторів ракет. 

Полімерні вироби стають все більш досконалими з точки зору їх 

експлуатаційних властивостей, одночасно розвиваються та ускладнюються 

проблеми полімерних відходів. Оптимальним шляхом їх вирішення є створення 

екологічно чистих біодеградабельних полімерів, що руйнуються 

мікроорганізмами. Такий пластик зроблений з поліетиленової тканини, що 

містить порожнечі, які заповнені природним рослинним матеріалом 

(крохмалем, олією, деревиною) і безпечний для середовища перебування. 

Мікроорганізми руйнують пластик до оксиду вуглецю та води протягом 

півроку. Такі пластмаси використовуються для виготовлення одноразового 

посуду та тари. 

Аерогелі – це новітні мезопористі матеріали, у яких рідка фаза повністю 

заміщена газоподібною (порожнини займають 90-99% об’єму). Будучи майже 

непомітним та легким, аерогель при цьому може витримувати неймовірну вагу, 

що в 4000 разів перевершує об'єм витраченої речовини. На даний час його 

застосовують як теплоізоляційний, адсорбуючий та фільтрувальний матеріал.  

Новітня розробка – еластичний аерогель, який має ефект пам'яті форми. Як 

матеріал узятий полімер, складний з декількох шарів, які спільно забезпечують 

еластичність, гнучкість і міцність матеріалу. Рідкий вуглекислий газ 

перетворюється в надкритичну рідину всередині полімеру і переходить в 

газоподібний стан. «Командою» для повернення аерогелю в початкову форму є 

зміна температури. Після деформації і охолодження матеріал зберігає форму до 

підвищення температури. При нагріванні полімерні нитки, з яких складається 

матеріал, розгортаються і предмет приймає форму, яку представляв до 
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деформації. Завдяки цьому діапазон застосувань збагатився біонікою - 

створення технологічних пристроїв на основі процесів, запозичених у природи. 

Вчені з університету Ньюкасла запустили проект LIAR (Living Architecture 

– жива архітектура). Дослідники займуться розробкою цегли, здатної 

переробляти стічні води і генерувати електрику. З них можна буде будувати 

будинки і паркани нового ступеня екологічності. LIAR буде використовувати 

такі природні джерела, як сонячне світло, стічні води і повітря. За своєю суттю 

стіни з такої цегли стануть подобою біореакторів. 

Кожна цеглина буде оснащена мікробною паливною батареєю на основі 

програмованих синтетичних мікроорганізмів. Деякі з них займуться очищенням 

води, інші будуть отримувати фосфати і виробляти електроенергію. Системи 

LIAR стануть свого роду живими організмами. Будівлі на основі розумної 

цегли зможуть задовольняти всі енергетичні та екологічні потреби жителів. 

З кожним роком вимоги до матеріалів зростають, що пояснюється 

різноманітними екстремальними впливами. Тому пріоритетними у створенні 

нових матеріалів є розробка та освоєння нових органічних речовин, матеріалів 

та композитів для створення техніки нового покоління; розробка полімерних 

матеріалів різного функціонального призначення; впровадження енерго- і 

ресурсоощадних екологічно прийнятних способів одержання речовин та 

матеріалів для виробництва промислових товарів. 
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В наш час, коли стрімко розвивається наука і технології, здійснюються 

значні досягнення в області архітектури і будівництва. Разом з цим змінюється 

ставлення людей до естетичної краси, що відображається в житлових 

просторах. Це є передумовою створення нових технік, технологій, 

оздоблювальних матеріалів. На даний час доволі поширеним матеріалом для 

оздоблювальних робіт є продукція польської фірми «Śnieżka». Заводи цієї 

фірми є у числі найпотужніших у Польщі виробників будівельних матеріалів і 

лакофарбової продукції. Таку високу позицію це підприємство посіло після 20 

років плідної праці. Свій відлік часу компанія веде з 1984 року.  

На український ринок продукція «Śniezka» вперше потрапила в середині 90-

х років і швидко завоювала довіру і симпатії широкого кола споживачів, як 

якісна продукція за доступною ціною. Враховуючи популярність торгової 

марки та зростаючі обсяги продаж в Україні засновники польської фабрики 
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FFiL Śniezka S.A. спільно з українськими партнерами вирішили відкрити власне 

виробництво продукції в Україні. У листопаді 1999 року на території 

спеціальної економічної зони «ЯВОРІВ» спільно з українськими партнерами 

був заснований завод «Снєжка-Україна». Перша партія продукції ТзОВ 

«Снєжка-Україна» була випущена в серпні 2000 року і успішно замінила 

застосовувані раніше клейові та вапняні фарби через ряд значних переваг.  

Підприємство «Снєжка-Україна» виготовляє водоемульсійні фарби: 

ŚnieżkaEko, ŚnieżkaMaxWhitelatex, ŚnieżkaDesignLux, ŚnieżkaEnergy, 

ŚnieżkaFreshWhite, ŚnieżkaExtrafasad, ŚnieżkaStandartfasad, Ультра Бєль, Śnieżka 

Ґрунтувальна фарба; шпаклівки: «Акрил-путц старт», «Акрил-путц фініш», 

«Акрил путц фасад»; ґрунтувальні засоби: «Ґрунтовка глибокого проникнення», 

протигрибковий засіб «Пума»; емалі та розчинники: «Акрилова емаль» із серії 

SUPERMAL, «Для олійно-фталевих виробів (деароматизований)», «Для олійно-

фталевих виробів», «Розчинник лаковий», «Розчинник для Снєжки на іржу»; 

клей «Паркетолеп» [1]. 

Окрім цього, ТзОВ «Снєжка-Україна» реалізує продукцію польського 

виробництва за такими торговими марками: Śnieżka, VIDARON, MAGNAT 

Style, FOVEO TECH, BESTON. Компанія впроваджує на український ринок 

лакофарбових матеріалів системи колорування Śniezka Kolor i Magnat. 

Підприємство «Снєжка-Україна» єдине в Україні впродовж 4-х років 

використовує полімер Teflon® у складі своєї продукції. Завдяки цьому фарби, 

емалі та імпрегнати забезпечують високу стійкість поверхонь до механічного 

впливу, води, атмосферних явищ і легке очищення від забруднень. Такий 

результат зумовлений сильним зв'язком між молекулами Teflon®, який не 

вступає в реакцію з іншими сполуками. Використання виробів, які містять 

Teflon®, є цілком безпечним: це підтвердили дослідження лабораторії 

Хаскелла, а також управління санітарного нагляду за якістю харчових 

продуктів та медикаментів (США) [2]. 

Екологічність, безпека для здоров'я та навколишнього середовища – це 

основні критерії, на які споживачі все більше звертають увагу, купуючи будь-
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яку продукцію. Адже усі люди прагнуть не лише споживати екологічно чисті 

продукти харчування, а й жити у сприятливому та здоровому середовищі, 

використовувати якісні нешкідливі матеріали у побуті. Тож питання 

виробництва і споживання екологічної продукції є надзвичайно актуальним у 

сучасному українському суспільстві. 

Особливості застосування «Śnieżka» в інтер’єрі найперше полягає в тому, 

що в залежності від виду фарби її застосовують для певного типу приміщення: 

вітальні, кухні, ванної кімнати тощо. Для прикладу, акрилові фарби – на базі 

акрилових смол мають добру адгезію з поверхнею стіни, не мають неприємного 

запаху, стійкі, а що найголовніше – легкомиючі. Отже, застосування такого 

різновиду «Śnieżka» буде доречним у житлових кімнатах, зокрема у дитячій 

кімнаті,  вітальні, спальні. 

Для застосування в інтер’єрі кухні, ванної кімнати чи навіть у пральні 

найкраще підійдуть латексні фарби з додаванням протигрибкових засобів. 

Для господарських приміщень найкраще підійдуть вінілові фарби, які 

надають поверхні красивий матовий відтінок. Покриті ними поверхні схильні 

до забруднення та легко миються.  

Завдяки високій ощадливості, універсальності і легкості застосування та 

стійкості до механічних пошкоджень «Śnieżka», на сьогоднішній день, 

вважається досить популярним оздоблювальним матеріалом. Фарби на водній 

основі є екологічними, тому внесені до Реєстру екологічно сертифікованої 

продукції та марковані знаком «Зелений журавлик». 

Стіни покриті емульсійною фарбою (в залежності від додаткових 

компонентів у складі) практичні у плані чистоти та гігієни, міцні і стійкі до 

механічних впливів, безпечні для здоров'я людини та навколишнього 

середовища, відсутній специфічний запах, покриття зберігає гарний зовнішній 

вигляд впродовж 5-15 років, деякі з різновидів фарби відштовхують бруд та 

активно протистоять воді, що дозволяє використовувати фарбу у приміщенні 

будь-якого призначення. Вона не потребує особливих зусиль для нанесення на 

стіну та тривалого часу роботи, швидко висихає після фарбування. 



1198 
 

Попри те, що у наш час стрімко розвивається індустрія та постійно 

з’являються нові стилі та тенденції, «Śnieżka» завжди буде в моді, оскільки її 

можна використати практично з будь-яким оздоблювальним матеріалом в будь-

якому стилі інтер’єру, підбираючи за бажанням колір фарби до кольорової 

гамми інтер’єру.  

На нашу думку використання продукції «Śnieżka» є актуальним як для 

елітних так і бюджетних варіантів, а завдяки своїм властивостям, чудовим 

технічним та експлуатаційним характеристикам і різноманітністю видів, 

продукція «Śnieżka» займає стійку позицію на будівельному ринку. Упродовж 

десятиліть «Śnieżka» домінує на ринку оздоблювальних матеріалів, надаючи 

дизайнерам інтер’єрів великі можливості для реалізації творчих замислів та 

ідей.  
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Обробка різанням є основним процесом, за допомогою якого 

виготовляються деталі складної форми, високої точності й з підвищеними 

вимогами по надійності в експлуатації. Лезо інструмента при обробці різанням 

піддається інтенсивному впливу значних силових навантажень і температур, а 

також хімічній взаємодії з оброблюваним матеріалом. Для підвищення 

довговічності інструмента велике значення має правильний вибір 

інструментального матеріалу. До інструментальних матеріалів пред'являється 

ряд спеціальних вимог: високі твердість, міцність, теплостійкість, 

тріщиностійкість, зносостійкість, технологічність; достатній рівень ударної 

в'язкості; низька фізико-хімічна активність інструментального матеріалу 

стосовно оброблюваного; економічність. Інструментальна промисловість поки 

не має такого матеріалу, який повною мірою відповідав би всім перерахованим 

вимогам. На сьогоднішній день виробники інструмента не знайшли ідеального 

хімічного складу, який би мав твердість кубічного нітриду бору, пластичність 

швидкорізальної сталі і дешевизну вуглецевої сталі.  

Застосування швидкорізальної сталі замість вуглецевої і легованої 

інструментальної сталі викликало різке підвищення режимів обробки. 

Швидкорізальні сталі містять до 1,1 % вуглецю та характеризуються значними 
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добавками карбідоутворюючих елементів: вольфраму до 19,0 %, хрому до 4,5 

%, ванадію до 5,1 %, молібдену до 3,0 % [4]. Наявність карбідів забезпечує 

твердість сталі 62-67 HRC, теплостійкість 620-650 
0
С [3 с. 211], що дозволяє в 

2-4 рази збільшити швидкість різання до 40-60 м/хв в порівнянні з вуглецевими 

й легованими сталями. З швидкорізальних сталей виготовляють інструменти, 

призначені для роботи на верстатах, які працюють в умовах значного 

навантаження й нагрівання робочих кромок. У зв'язку з усе більш зростаючою 

дефіцитністю вольфраму й молібдену застосування знаходять 

економнолеговані безвольфрамові сталі [1, с. 58]. У сучасних процесах обробки 

різанням швидкорізальні сталі є основним інструментальним матеріалом, 

незважаючи на те, що інструменти із твердого сплаву, кераміки й надтвердих 

матеріалів забезпечують більш високу продуктивність обробки. 

Матеріалом нового покоління є карбідосталь, яка по своїх властивостях 

класифікується як проміжна між швидкорізальною сталлю й твердими 

сплавами. Такі сталі поєднують твердість і зносостійкість твердих сплавів з 

міцністю й в'язкістю легованих сталей. Карбідосталь відрізняється від 

звичайної швидкорізальної сталі високим вмістом карбідної фази (в основному 

карбідів титану). Вміст карбідів титану (TiС) у карбідосталі становить до 20 %. 

Порошкова швидкорізальна сталь має більш високу твердість 70-72 HRC, 

теплостійкість 650-690 
0
С, зносостійкість і технологічність [1, с. 60]. При 

використанні для різального інструменту карбідосталь забезпечує підвищення 

стійкості в 1,5 - 2 рази в порівнянні з аналогічними марками звичайної 

технології виробництва.    

Подальший прогрес машинобудування пов'язаний із застосуванням твердих 

сплавів. Основними компонентами твердих сплавів є карбіди вольфрама WC, 

титана TіC и тантала TаC. Ріжучі пластинки із твердих сплавів мають високу 

твердість 92 HRA, теплостійкість 1100 
0
С  і зносостійкість, що дозволяє робити 

обробку при високих швидкостях різання [2, с. 62]. Використання твердих 

сплавів дозволило збільшити швидкість різання в 3-4 рази до 300 м/хв в 

порівнянні зі швидкістю швидкорізальних інструментів.  
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Різальна кераміка має особливий хімічний склад і структуру, який дає 

можливість застосування високих швидкостей різання, набагато вищих 

швидкості різання інструментом із твердого сплаву. Якщо граничний рівень 

швидкостей різання для твердосплавного інструменту не перевищує 500 м/хв, 

то для інструменту, оснащеного різальною керамікою, цей рівень збільшується 

до 800 - 1000 м/хв. Виготовляється різальна кераміка на основі чистого оксиду 

алюмінію Al2O3 (біла кераміка); на основі композицій Al2O3-TiС (чорна 

кераміка) і Al2O3-TiN; нітридна кераміка на основі Si3N4. До складу оксидної 

кераміки не входять дефіцитні матеріали, тому пластинки з керамічного 

матеріалу набагато дешевші за пластинки з твердого сплаву. Керамічні сплави 

мають твердість HRA 94, стійкість до утворення тріщин, застосовуються у 

високошвидкісному точінні металів [1 с. 137]. Удосконалення оксидної 

кераміки відбувається одночасно у напрямку підвищення твердості та міцності. 

Аналіз тенденцій розвитку керамічного різального інструменту свідчить про 

більші перспективи інструментів з різальної кераміки.  

 Підвищення твердості та теплостійкості інструментальних матеріалів – 

один із важливих напрямків у підвищенні продуктивності праці під час 

механічної обробки. Найбільш перспективними щодо цього є синтетичні 

надтверді матеріали (НТМ) на базі полікристалів алмазу (С)  і кубічного 

нітриду бору (BN). Твердість алмаза 86 HRA, теплостійкість 700-800 
0
С;  

кубічного нітриду бору 85 HRA, теплостійкість 1400-1800 
0
С [5]. Науково-

дослідні роботи зі створення нових інструментальних НТМ на основі як алмазу, 

так і кубічного нітриду бору з високими твердістю, зносостійкістю і в'язкістю 

руйнування, які проводяться, дозволять розширити галузі використання 

сучасного різального інструменту та його ефективність. 

В результаті виконаних в даній роботі досліджень визначено основні 

напрямки розвитку матеріалів для ріжучого інструменту:  

- розробка нових матеріалів з одночасно високими комплексом 

властивостей «міцність — пластичність»; 
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- збільшення ступеня якості інструмента, оптимального хімічного складу та 

структури інструментального матеріалу;  

- розробка нових хімічних і фізико-хімічних покриттів з метою підвищення 

зносостійкості і поверхневої твердості на робочих поверхнях інструменту, і, 

відповідно, підвищення його стійкості в 1,5-2 рази.  

Тому постійно з'являються нові інструментальні сплави, нові конструкції 

інструмента й нові технології поверхневого хіміко-термічного зміцнення.  
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Анотація: Метою даної роботи був розгляд будови деяких кристалів і її 

зв'язок з властивостями цих речовин. Розглянута модель вуглецевої площини, 

яка є основою так званих вуглецевих нанотрубок. В результаті експерименту 

був практично підтверджений зв'язок між коефіцієнтами жорсткості різних 

типів вуглецевих нанотрубок. 

Ключові слова: кристал, кристалічна решітка, поліморфізм, алотропія, 

нанотрубка.  

Abstract: The purpose of this work was to consider the structure of some crystals 

and its relationship with the properties of these substances. The model of the carbon 

plane, which is the basis of so-called carbon nanotubes, is considered. As a result of 

the experiment, the relationship between the coefficients of rigidity of various types of 

carbon nanotubes was practically confirmed. 

Keywords: сrystal, crystal lattice, polymorphism, allotropy, nanotube. 

Кристал зазвичай служить символом неживої природи. Однак грань між 

живим і неживим встановити дуже важко, і поняття «кристал» і «життя» не є 

взаємовиключними. Один з нових науково - технічних напрямків, що 

сформувалися на наших очах, - космічне матеріалознавство: отримання нових 

речовин і матеріалів та поліпшення їх речовин в невагомості. . Особливе місце 

серед них займають монокристали напівпровідників. 

Все вище сказане говорить про глибоке проникнення кристалів в життя 

людини. Тому проблема вивчення їх будови, відповідних властивостей, 

способів застосування завжди буде актуальна, завжди буде стояти перед 

багатьма вченими. 

Будова речовини визначається не тільки взаємним розташуванням атомів в 

хімічних частках, але і розташуванням цих хімічних часток у просторі. 

Найбільш впорядковано розміщення атомів, молекул та іонів в кристалах (від 

грецького «кристалос» - лід), де хімічні частинки (атоми, молекули, іони) 

розташовані в певному порядку, утворюючи в просторі кристалічну решітку. 

Багато речовин можуть утворювати кристалічні форми, що мають різні 

структуру і властивості, але однаковий склад (поліморфні модифікації). 
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Поліморфізм - здатність твердих речовин і рідких кристалів існувати в двох або 

декількох формах з різною кристалічною структурою і властивостями при 

одному і тому ж хімічному складі. 

Поліморфізм простих речовин зазвичай називають алотропією, в той же час 

поняття поліморфізму не відноситься до некристалічних алотропних форм 

(наприклад, газоподібним O2 і O3). Типовий приклад поліморфних форм - 

модифікації вуглецю (алмаз, лонсдейліт, графіт, карбіни і фулерени), які 

суттєво різняться за властивостями. 

Однак різноманітність вуглецевих структур на цьому не закінчується. У 

1991 році японський професор Суміо Іїдзіма виявив довгі вуглецеві циліндри, 

що одержали назви нанотрубок. 

Нанотрубка – це молекула з понад мільйон атомів вуглецю, що представляє 

собою трубку з діаметром близько нанометра і довжиною кілька десятків 

мікрон. У стінках трубки атоми вуглецю розташовані у вершинах правильних 

шестикутників . 

Нанотрубки бувають самої різної форми: одношарові і багатошарові, прямі і 

спіральні. Крім того, вони демонструють цілий спектр найнесподіваніших 

електричних, магнітних, оптичних властивостей. 

Структуру нанотрубок можна уявити собі так: беремо графітову площину, 

вирізаємо з неї смужку і "склеюємо" її в циліндр (насправді, звичайно, 

нанотрубки ростуть зовсім по-іншому). 

Припустимо, що вчені-експериментатори нарешті навчилися отримувати 

нанотрубки в значних кількостях. Розглянемо трубки двох типів (рис.4.5.2). 

Виникає питання: нанотрубки якого типу найміцніші, мають найбільший 

модуль Юнга? 

Постановка завдання: яка з двох типів нанотрубок буде володіти більшою 

міцністю при однакових геометричних розмірах? 

Розв’язання. Нанотрубки (рис.2, а й рис. 2, б), умовно кажучи, виходять з 

графітової площини (рис. 1) шляхом згортання її в напрямку осі x або y 

відповідно (рис. 2). Тому для того, щоб відповісти на питання завдання, треба 
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з'ясувати, в якому напрямку жорсткість графітової площини (тобто, опір 

розтягуванню) більше. 

Для вирішення завдання побудуємо модель нанотрубки, а точніше модель 

графітової площини, яку ми потім будемо згортати в нанотрубку. Розрахунок 

міцності решітки з урахуванням реалістичного міжатомного потенціалу нам, 

звичайно, не під силу, але цього нам зовсім і не потрібно. Нам досить розуміти, 

що при невеликих силах розтягування кожен міжатомний зв'язок поводиться як 

мікро-пружинка з цілком певною жорсткістю k0. Отже, замінивши вуглецеву 

атомну решітку на решітку з однакових пружинок, ми отримуємо досить просту 

- а головне, точно обчислювану механістичну модель. Потрібно знайти і 

порівняти жорсткість цих двох нанотрубок. Нехай k1 - жорсткість нанотрубки, 

згорнутої в напрямку осі x, k2 -в напрямку осі y. У роботі [3] наданий  

результат теоретичних розрахунків: k1 = (3/2)k2. 

Проведемо експеримент, що підтверджує дані теоретичні результати. 

Розглянемо модель ділянки графітової площині (рис. 3), яка аналогічна вище 

описаній. Модель піддавалася деформації на розтягнення за рахунок сили 

тяжіння в двох напрямках, які визначають різні типи нанотрубок (рис. 2).  

Результати експерименту наведені в таблицях 1,2. 

Використовуються такі позначення: l- початкова довжина моделі; Δ l- її 

зміна; m- маса вантажу; F- сила тяжіння. 

За результатами експерименту побудовані графіки залежності 
l

lD
 від сили F 

(рис. 3). Графіки дозволяють визначити коефіцієнт жорсткості k в кожному з 

двох випадків (рис. 3, ряд 2 відповідає згортанню графітової площини в 

напрямку осі x, рис. 3, ряд 1 - в напрямку осі y).   

Позначимо k1 і k2 - відповідні коефіцієнти жорсткості. Нехай 1,0
D

l

l
, тоді 

F1=19,3Н, F2=18Н, ll D 1,0  
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 Таким чином, модель (рис. 4), що відповідає нанотрубці, отриманій 

згортанням решітки в напрямку осі x, має більший коефіцієнт жорсткості. 

Описаний експеримент підтверджує зв'язок між коефіцієнтами жорсткості 

нанотрубок двох типів. 
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Для досягнення цієї мети необхідно вирішити низку завдань: 

  дізнатися, як захистити дерев'яні будинки від різних шкідників та  вогню; 

  на що слід звертати увагу при обробці деревини спеціальними захисними 

складниками;  

 чому необхідно віддавати перевагу екологічно чистим дерев'яним 

будинкам; 

Деревина нині в моді.  З чого будувати будинки тепер вирішує не держава, а 

споживач. А споживач все частіше віддає перевагу гарному матеріалу, що 

володіє високою міцністю, низькою тепло-і звукопровідністю, гарну 

морозостійкість, тобто "Живу" деревину. Статистика показує, що 

деревообробна промисловість не тільки працює стабільно, а й нарощує обсяги 

виробництва. Попит на дерев'яні будинки та конструкції стійко зростає.  

Науково-технічний прогрес дав людству можливість створювати матеріали 

з особливими, часом унікальними властивостями. Однак, незважаючи на це, 

люди всі частіше віддають перевагу виробам, виготовленим з натуральних 

компонентів.  

Росте попит на дерев'яні будинки в Європі, Японії, Південній Кореї й 

багатьох інших країнах Не обійшов цей процес й Україну. Дерев'яні будинки 

здавна приваблюють своїм зовнішнім виглядом, оздоровлюючими 

властивостями та особливим мікрокліматом. Тому не дивно, що сьогодні все 

більше людей прагнуть побудувати своє житло саме з дерева. Однак, 

незважаючи на заходи з підвищення відтворення деревини її ресурси 

скорочуються, деревина дорожчає. Тому на порядок денний висувається 

підвищення довговічності дерев'яних конструкцій.  

У першу чергу, необхідно надійно захищати деревину від вогню, так як вона 

не тільки руйнується під дією пожежі, а й активно підтримує горіння. Ще один 
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найбільший недолік деревини - її гігроскопічність (здатність поглинати вологу 

з навколишнього середовища).  

Найчастіше дерев'яні вироби захищають за допомогою лаків і фарб. Проте 

навіть сучасні лаки і фарби не можуть повною мірою захистити деревину 

захист від вогню, грибків, цвілі, комах. Потрібна додаткова обробка деревини 

спеціальними захисними сполуками. 

Дуже важливо, починаючи від створення проекту і закінчуюючи здачею 

дерев'яного будинку в експлуатацію  вжити заходів щодо унеможливлення 

виникнення процесів гниття.  

У процесі експлуатації будинків з дерева, широко використовується 

антисептики типу УФ-фільтр, основним компонентом яких є  окис титану. 

Нанесення такого покриття на поверхню стін дерев'яного будинку дозволяє 

зберегти газопроникність деревини і при цьому забезпечує її стійкість до появи 

різних грибків і плісняви протягом 5-7 років.  

Переважну частину ринку вогнезахисних засобів, близько 70%, представляє 

продукція українських виробників і тільки близько 30% - імпортна. Вітчизняна 

продукція цілком конкурентноздатна, і коштує дешевше імпортної.  

Засоби вогнезахисту можуть бути рідкими - лаки і просочення 

(імпрегнанти) і твердими - обмазки, засипки. Рідкі засоби вогнезахисту частіше 

застосовують для захисту фасадів. Їх поділяють на глибинні і поверхневі.  

В якості антипіренів (антипіринів), тобто речовин, що знижують горючість 

дерева, рекомендують використовувати сполуки на основі борної, кремнієвої 

або фосфорної кислот і їх солей, наприклад, дигідрофосфату амонію.  

З твердих вогнезахисних засобів найчастіше використовують спучений 

перліт або спучений вермикуліт. Температура плавлення перліту становить 

1200-1300 °С, він не горючий, а при нагріванні не виділяє шкідливих 

компонентів. Він підвищує вогнестійкість дерев'яних конструкцій у кілька 

разів. Крім того, перліт стійкий до біопошкоджень, не гниє, не схильний до дії 

грибків, цвілі, гризунів.  
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Головними ознаками руйнування деревини грибками є зміна зовнішнього 

виду деревини, можлива поява специфічного запаху. 

Захист від біологічних шкідників забезпечують засоби, створені на основі 

борних солей (боратів). Борні з'єднання всім нам відомі з дитинства, вони давно 

і широко застосовуються в якості антисептиків та інсектицидів.  

Після того як деревина захищена зсередини, тобто відновлено її здоров'я і 

забезпечена профілактика, настає пора створення надійного зовнішнього 

захисту від різних агресій (атмосферної вологи, пилу, ультрафіолету і т.д.). Для 

даних цілей в програмі Perma-Chink призначена лінія захисно-оздоблювальних 

матеріалів – просочення для дерева Lifeline, що підрозділяється на покриття для 

зовнішньої і внутрішньої обробки.  

Як при зовнішній, так і при внутрішній обробці Perma-Chink Systems 

пропонує двокроковий метод обробки. Першим шаром наносять склади, що є 

одночасно захисними просоченнями та морилками. Це Lifeline Ultra-2 для 

фасадів та Lifeline Interior для обробки усередині приміщень. Просочення-

морилки поєднують в собі властивості антисептиків та декоративних покриттів, 

тобто забезпечують деревину додатковим біозахистом і разом з тим додають 

бажаний відтінок з колірної гами, пропонованої виробником (стандартна лінія 

налічує 16 відтінків).  

Лінія герметизуючих засобів – герметики для дерев'яного будинку Perma-

Chink здійснила свого часу справжню революцію в дерев'яному житловому 

будівництві, надавши користувачам можливість вирішити проблему закладення 

міжвінцевих та кутових стиків раз і назавжди. 

Тепловізійні дослідження, неодноразово проводилися незалежними 

організаціями на об'єктах, що пройшли герметизацію засобами Perma-Chink, 

фіксують вражаючі факти. Наприклад, якщо до герметизації в морозну погоду 

біля зовнішньої стіни в будинку, опалювальному на повну потужність, було 

лише 1,5-2 °С, то після закладення швів за системою Perma-Chink температура 

при тій же інтенсивності опалення відразу досягла норми (+18-20 °С). Вже 
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одного цього аргументу достатньо для демонстрації економії, яку забезпечує 

власнику дерев'яного будинку система, що називається також «Теплим швом». 

 Властивості герметиків Perma-Chink такі: по-перше, вони, як і вся 

продукція даної марки, нетоксичні та нешкідливі, по-друге, мають 

безпрецедентну еластичність та пружність (до п'ятикратного збільшення 

початкового розміру), яка і дозволяє їм служити надійним захистом для 

настільки неспокійних в своїй поведінці швів і тріщин дерев'яного будинку. По-

третє, герметикам даної марки властива чудова, практично непорушна адгезія з 

деревиною. Тому герметизацію можна робити як до, так і після нанесення 

захисно - декоративних покриттів. Система передбачає застосування 

високоеластичних герметиків  в поєднанні зі шнурами з екструдованого 

спіненого поліетилену. Шнури різного діаметру, що укладаються перед 

закладенням в щілини і зазори відповідної ширини, створюють упор для 

герметика, фіксують глибину закладення швів, тим самим запобігаючи 

перевитраті цінного матеріалу. Але головне в тому, що за допомогою шнурів 

задається необхідна форма перетину герметизуючого шва (трапецієвидна), яка 

необхідна для роботи герметика на розтяг/стиск.  
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Галина Михайліченко 

ВПЛИВ ВОЛОКНИСТОГО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ТКАНИН НА 

СУЧАСНИЙ ОДЯГ  

При виборі тканин для виготовлення сучасного одягу, в першу чергу ми 

звертаємо увагу на ярлик, де вказано ціну, виробника та найголовніше 

волокнистий склад тканин, але також важливо розуміти, які властивості 

тканина має для того щоб наш одяг мав привабливий вигляд, був економічним 

та естетичним в процесі експлуатації та приносив нам задоволення від його 

носіння. 

Знання складу тканин та властивостей волокон, з яких вони виготовлені, 

дозволяє визначити призначення тканин, тому чи іншому виду одягу, їх 

поведінку в процесі виготовлення одягу та його подальшу експлуатацію 

(ковзання тканин  при розкрої, обсипання та розсунення ниток  в швах, усадку, 

зминання, формостійкість), а також режими волого-теплових обробок швейних 

виробів. [1, с. 14, 117] 

Та, на жаль, дуже рідко вказаний волокнистий склад тканин відповідає 

дійсності, а це напряму впливає на призначення тканин, методи обробки її в 

швейному виробництві та умови зберігання. Як же визначити  склад тканини 

без проведення складного лабораторного експерименту? В першу чергу для 

визначення волокнистого складу, потрібно застосувати органолептичний метод, 

який базується на використанні органів почуття людини (зору, дотику, нюху) і 

за допомогою якого ми зможемо легко встановити, з яких ниток і волокон 

виготовлена наша тканини – натуральних чи хімічних. 

Зір нам дає інформацію про блиск, колір, прозорість, гладкість або 

ворсистість поверхні тканини, колір полум'я при горінні її. За допомогою 

дотику визначаємо м'якість або жорсткість, розтяжність, пружність, не 

зминання, тепло або прохолоду, міцність тканин, рис. 1. За допомогою нюху 

визначаємо запах, який виділяють при горінні нитки, з яких виготовлена 

тканина, рис. 2 (а, б). Дані методи, без сорому, не тільки спеціалісти швейної 

промисловості, але й любителі шиття, можуть використовувати при купівлі 
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тканин для виготовлення одягу, як на виробництві, так і у побуті, для того щоб 

майбутній одяг відповідав усім вимогам, які в майбутньому до нього будуть 

висуватися. 

 

Рис. 1  Визначення розтяжності, зминання тканини на дотик 

 

 

 

 

 

 

а       б 

Рис. 2  Визначення волокнистого складу тканини за допомогою нюху 

Але для більш ефективного та точного підбору тканини для виготовлення 

тієї чи іншої моделі одягу необхідно також враховувати властивості тканин, які 

суттєво вливають на якість, призначення та процеси обробки швейного виробу 

на виробництві. Це питання буде цікаве та більш актуальне для промислового 

виготовлення одягу, тому що торгівельна марка, яка себе поважає повинна 

виготовляти одяг у відповідності з вимогами, які до нього висуваються та у 

відповідними вимогами до тканин (механічні, фізичні та технологічні).[1, с.118] 

За допомогою визначення механічних властивостей тканин можливо 

попередити зміну лінійних розмірів одягу в процесі експлуатації, так як дані 

властивості впливають на деформацію тканини (міцність, видовження, 

драпірування, стійкість до стирання, зминання, жорсткість). [1, с.125, 2, с. 113] 

Для виготовленні одягу, який повинен захищати тіло людини від шкідливих 

впливів навколишнього середовища, актуально перед розкроюванням тканини 
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визначити її фізичні властивості (гігроскопічність, повітряпроникливість, 

теплові та оптичні властивості, пилоємність, водопроникливість, 

водотривкість). [2, с. 217-302] 

Одяг виглядає гарним та привабливим той, який не має розсунення ниток у 

швах, тканина не пошкоджена при пошитті голкою, рис.3, легко одягається та 

знімається за це відповідають технологічні властивості тканин (козання та 

тертя, опір тканин різанню при розкрою, усадка тканин, здібність тканин до 

формування при волого-тепловій обробці), які необхідно перевіряти 

експериментальним шляхом. [1, с. 152] 

 

Рис. 3 Обсипання тканин та пошкодження тканини голкою 

В сучасних реаліях нашого часу доцільно при проектуванні нових моделей 

одягу враховувати всі властивості сировинного складу матеріалів та тканин, для 

досягнення якісного одягу, який би був і економічний, і естетичний та 

приносив власникам моральне задоволення від його експлуатації. Тому для 

підприємств швейної промисловості, які тримають свою марку на високому 

рівні та поважають своїх клієнтів, доцільно перевіряти тканини на відповідність 

їх тим чи іншим вимогам, для отримання високої якості швейних виробів. 
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СИНГУЛЯРНІСТЬ. СТАВКА СТІВЕНА ГОКІНГА У ГРІ ЗА ВСЕСВІТ 

Анотація: Сингулярність – нескінченність деяких фізичиних одиниць та 

явищ – закони фізики за якими ці закони не діють. Великий вибух стався в 

певний момент, коли всі частинки, що знаходяться в стані нескінченного 

стиснення, різко відштовхнулися один від одного. Сингулярність Всесвіту до 

моменту вибуху характеризувалася наявністю матерії і антиматерії. 

Ключові слова: сингулярність, Всесвіт, Великий вибух, матерія, точка 

сингулярності, час, Альберт Ейнштейн, чорна діра. 

На сьогоднішній момент питання про те, що таке сингулярність, хвилює не 

тільки людей, що цікавляться наукою, але і кращих учених світу. Цей термін 

нам зустрічається в математиці, фізиці, астрономії, космології та інших точних 

науках. Його трактування трохи варіюється, але принцип залишається тим 

самим. 

Перед тим як ми почнемо заглиблюватися в таємниці Всесвіту, звернемося 

до історії світобудови. Найправильнішою на нинішній момент версією 

виникнення світу є теорія Великого вибуху. У момент зародження всього того, 

що нас оточує, була лише одна-єдина точка сингулярності. Її розміри точно 

невідомі, але для розуміння вчені часто порівнюють її з горошиною. При цьому 

не варто думати, що цей міні-кулька можна було б утримати в руці. Його маса 

дорівнювала масі всіх зірок і галактик, які сьогодні є в космосі. Більш того, 

температура цієї горошини просто зашкалювала, а сила гравітації в ній була 

вище, ніж у нині існуючих чорних дір. Іншими словами, точка сингулярності–

це одиниця простору-часу, в якої полягала вся матерія, що наповнює нашу 

Всесвіт. 
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Неодмінно варто виділити, що під терміном «матерія» мається на увазі не 

тільки космічний простір, що складається з мільярдів астрономічних одиниць, 

але й усі часові відрізки. Так, уявити собі це складно, але щоб зрозуміти, що 

таке сингулярність, потрібно уявити собі час як просторовий вимір, в якому 

можна переміщатися як вперед, так і назад. Все це нерозривно пов'язане з 

кривизною простору, про яку ми поговоримо нижче. Вченим також невідомо, 

протягом якого часу за земними мірками існувала ця горошина. Парадоксально 

те, що в такому стислому стані в будь-якому вимірі нескінченність дорівнює 

нулю. Пізніше точка сингулярності стала рости, температура в ній падала, 

частки відштовхувалися один від одного. Так час відокремилося від інших 

вимірів і перестало бути просторової одиницею. Тому сьогодні воно може йти 

тільки вперед. 

Як відомо, наука космологія займається вивченням еволюції Всесвіту. Тут 

розглядаються всі так звані епохи, які послідували після Великого вибуху. Саме 

відповідно до цієї теорії вчені висунули гіпотезу про те, що Всесвіт виник з 

сингулярності. При цьому період існування останньої встановити неможливо. 

Виходячи з цього, досі ретельно опрацьовуються дві найбільш правдоподібні 

версії. Перша полягає в тому, що наш світ статичний. Великий вибух стався в 

певний момент, коли всі частинки, що знаходяться в стані нескінченного 

стиснення, різко відштовхнулися один від одного. Крім того, сингулярність 

Всесвіту до моменту вибуху характеризувалася наявністю матерії і антиматерії. 

У наші дні вчені не виявили жодної античастинки. Друга версія будується на 

тому, що Великий вибух – це справжнє космосу. Встановлено, що галактики 

постійно віддаляються один від одного, отже, процес розширення світу триває 

донині. 

В еволюції космосу, як це не дивно, немає місця чинним на Землі фізичним 

формулами і законами. Це явище наочно нам демонструє космологічна 

сингулярність. Звичайно ж, на практиці з'ясувати, в якому стані в момент 

зародження світу перебувала матерія, неможливо, але теоретично вчені 

вирахували парадоксальні закономірності. Перше – кривизна простору-часу. Це 
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означає, що прокласти рівну геодезичну лінію або кут у сфері сингулярності 

неможливо. Друге – це, як ми вже говорили, зовсім інший час. Тут можна 

потрапити в будь-яку точку на часовому відрізку. Космологічна сингулярність, 

на думку вчених, - точка відліку, яка іменується Великим вибухом. У цей 

період щільність і температура речовини наближалися до нескінченним. 

Одночасно міра хаосу прагнула до нуля, множачи на себе дві попередні 

одиниці. З точки зору земної фізики температура і щільність не можуть 

одночасно перебувати в нескінченному стані. І це лише один з безлічі 

парадоксів, які вчені так і не можуть розгадати. 

Багато років тому Альберт Ейнштейн подарував світові знамениту теорію 

відносності, яку нині називають теорією гравітації. Завдяки їй ми сьогодні 

описуємо всі явища у просторі та часі, які нас оточують. У відповідності з 

теорією фізичні об'єкти не можуть володіти сингулярностью. Тобто на практиці 

ніяке речовина чи матерія не можуть мати масу, щільність або температуру, 

рівну нескінченності. А ось математика має славу як теоретична наука, тому в 

ній є місце функціям з нескінченними значеннями. Накладаючи одну галузь 

знань на іншу, ми отримуємо приблизні розрахунки того, що могло відбуватися 

в момент Великого вибуху. Це, як уже говорилося, точки з нескінченними 

фізичними величинами. Таке явище отримало назву фізична або космічна 

сингулярність. Але її закони непорівнянні з теорією відносності. Пояснити таке 

явище може нова теорія квантової гравітації. Це розділ фізики, де вивчається 

поведінка світла, його властивості та значимість у Всесвіті. Самої теорії ще не 

існує, але є певні розрахунки і передумови, які можуть стати її основою. 

У астрофізиці існує таке поняття, як швидкість втечі. Воно 

використовується для того, щоб визначити ступінь розгону, з якою певний 

об'єкт зможе чинити опір гравітаційним силам. Наприклад, ракета з 

урахуванням її маси повинна рухатися зі швидкістю близько 12 км/с, щоб 

покинути атмосферу Землі. Але якби наша планета мала діаметр трохи 

12742 кілометри, а один сантиметр, то для подолання поля тяжіння потрібно 

було б рухатися зі швидкістю більшою, ніж швидкість світла. У такому випадку 
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Землю оточувала б не звична нам сила тяжіння, а гравітаційна сингулярність. 

Звичайно ж, все це теорія, тому що якщо наша планета прийме подібні розміри, 

вона перетвориться на чорну діру. Але такий досвід дає можливість зрозуміти, 

яке значення гравітації у Всесвіті. 

Про те, що таке час, можна сперечатися вічно. Сьогодні його визначають як 

процес проходження фізіологічних, фізичних і психічних процесів для живих 

організмів і матерії нашого світу. Але властивості часу, його приховані 

можливості так і не вивчені. Ми сприймаємо його як щось суб'єктивне, і це 

ретельно можна відстежити, згадуючи свої минулі роки. Коли ми проживали 

перший рік життя, цей відрізок для нас був рівний 100 відсоткам. Він був 

єдиним, що у нас є, всім життям та досвідом. На другий свій день народження 

один рік уже став 50 відсотками, на третій - лише третій. До 80-річного віку 

один рік уже був лише 1/80 часткою життя і нічого практично не значив. Так 

траплялося тому, що протягом першого року все, що ми бачили, було новим. 

Надалі нам траплялися вже все більш і більш звичні речі і явища. Тому й 

здавалося, що дитинство тягнеться неймовірно довго, а зрілі роки пролітають 

моментально. Це наочний приклад того, як сприйняття однієї людини 

спотворює протягом часу.  

Існує і так звана теорія сингулярності, згідно з якою наша планета скоро 

перетвориться на великий біотехнічний інтелект. На думку дослідників, до 

середини 21-го століття буде створений комп'ютер, можливості якого 

перевершать можливості мозку. Штучний розум, природно, візьме верх над 

менш розвиненими істотами. У цей момент настане технологічна 

сингулярність. Таку назву було придумано тому, що невідомо, чим такий 

прогресивний стрибок у галузі науки закінчиться і чи вдасться вижити людству. 

Вивчення всіх таємниць космосу, які стосуються гравітації, дає можливість 

зрозуміти, що теорія відносності нас гранично обмежує. Звичайно ж, це 

неймовірна знахідка для земних умов, але якщо мова йде про вивчення інших 

просторів, то варто відкинути всі стереотипи. Таке поняття, як «сингулярність», 

перевертає сприйняття звуку, світлових імпульсів, кривизни простору і 



1220 
 

тривалості часу. Але зустрічається воно поки що тільки в математичної теорії, а 

у фізичній практиці не знаходить собі пояснення. Найбільш детально нині 

досліджується сингулярність чорної діри, але вважається, що ця область хоч і 

стиснута до нескінченності, це не сама сколлапсована точка Всесвіту. 
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Анотація: В статті розглядається проблема згубного впливу на довкілля 

використання невідновних енергоносіїв у сучасній електроенергетиці. Як 

приклад альтернативного джерела електроенергії пропонується створення 

біотехнологічними методами рослин, як «навчаться» виділяти водень замість 

кисню в процесі фотосинтезу. 

Ключові слова: енергетика, електроенергетика, забруднення довкілля, 

фотосинтез, біотехнологія, водень.  

Abstract: The article deals with the problem of the non-renewable energy use in 

modern power engineering negative impact. As an example of an alternative source 
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of electricity, it is proposed to develop plants by biotechnological methods, how "to 

learn" to extract hydrogen instead of oxygen during the process of photosynthesis. 

Key words: energy, power engineering, environmental pollution, photosynthesis, 

biotechnology, hydrogen. 

Систематичні спостереження за вмістом двоокису карбону в атмосфері 

показали, що він невпинно зростає. Навіть школярам тепер відомо, що 

вуглекислий газ СО2 в атмосфері веде себе подібно до скла в теплиці: пропускає 

променеву енергію Сонця до поверхні Землі, але затримує інфрачервоне 

(теплове) випромінювання і тим самим створює так званий тепличний (або, як 

тепер кажуть, парниковий) ефект. 

Глобальні зміни клімату тісно пов’язані із забрудненням атмосфери 

промисловими відходами та викидами вихлопних газів. Не останнє місце в 

забрудненні атмосфери відіграють і такі галузі господарства, як енергетика. 

Теплова енергетика – прямий шлях до забруднення атмосфери, оскільки 

перетворює на електрику енергію хімічних зв’язків вуглеводневої сировини 

(нафта, газ, вугілля, торф, дрова тощо та продукти їх переробки). В двадцятому 

столітті людство «кидалося з крайності в крайність», почергово вбачаючи 

альтернативу тепловій енергетиці спочатку в гідроенергетиці, а потім у 

атомній. Навіть не стану зупинятися на докладному висвітленні проблем, 

викликаних такими кроками. Адже ми з Вами, як жителі України, бачимо, до 

чого призвело перетворення Дніпра у стічну канаву внаслідок створення 

каскаду дніпровських гідроелектростанцій та відповідно п’яти «морів» в 

акваторії головної річки України. Вода Дніпра не тільки перестала бути 

придатною для пиття, а ще й несе в собі пряму загрозу здоров’ю українців 

внаслідок щорічного цвітіння тощо. Я вже навіть не згадую, що таким чином 

радянське «мудре» керівництво вилучило з господарського використання без 

рекультивації найкращі чорноземи якщо не світу, то принаймні Європи. А на їх 

створення у природи пішли тисячоліття! Стосовно Чорнобиля, як наслідку 

радянської нерозсудливості та гігантоманії і прагнення догодити керівництву – 

здати об’єкт в експлуатацію до чергової «визначної дати» – це окрема і дуже 
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болюча тема для розмови. Кому як не нам, жителям Житомирщини, вона 

ближча! 

Тож, як видно із вище сказаного, людство стоїть перед вибором: або 

зменшувати апетити у використанні енергії, або шукати альтернативні її 

джерела. Питання, можна вважати, поставлене руба: або обираємо менш 

комфортне існування, зменшуючи при цьому споживання електроенергії, або 

знаходимо альтернативні джерела енергії. 

Як відомо, електроенергію виробляють на електростанціях. Різні типи 

електростанцій по-різному впливають на довкілля. Розрізняють такі фактори 

впливу електростанцій на довкілля: 1) забруднення продуктами згоряння; 

2) теплове забруднення; 3) радіоактивне забруднення; 4) екологічний вплив  на 

акваторії; 5) електромагнітний вплив; 6) вилучення з використання територій. 

Загалом висновок невтішний: сучасна електроенергетика і охорона довкілля 

– антагоністи. Людство змушене кардинально міняти способи виробництва 

електроенергії. При чому, варто згадати, що такі серйозні зміни у підходах до 

джерел енергії людство уже робило неодноразово. Так, відколи людина 

навчилась добувати і підтримувати вогонь, основним видом палива були дрова, 

хмиз, пізніше – торф. Значно пізніше їм на зміну прийшли вугілля, нафта, газ, 

горючі сланці. І вже наймолодші в родині енергоносіїв – енергія атома 

(розщеплення або синтезу). При чому альтернативні джерела енергії – енергію 

Сонця, вітру, води – не доводиться назвати молодими, адже їх, хай і незначною 

мірою, людство використовує так само довго, як і енергію від горіння дров чи 

торфу. Пригадайте історичний пейзаж українського села – навряд чи обійдетеся 

без водяного млина чи вітряка. А це ж не що інше, як альтернативний, 

екологічно чистий спосіб добування енергії! 

Але повернемося до теми доповіді: воднева енергетика. Вона розглядається 

багатьма фахівцями як вихід із очікуваної ситуації дефіциту головних 

енергоресурсів та глобальних змін клімату. Деякі із них навіть вважають, що 

воднева енергетика буде основою майбутньої економіки, зробить революцію в 

енергетичному забезпеченні людства і навіть у його свідомості. Водневі 
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технології, на їхню думку, дадуть новий імпульс в науці, виробництві, 

дозволять вирішити очікувані економічні проблеми, зроблять екологічно 

чистим виробництво енергії. 

Така перспектива водневої енергетики визначається декількома 

різноплановими чинниками, частина яких уже розглядалась вище. 

Демографічний чинник – різке зростання потреби в енергії через збільшення 

чисельності населення в світі та зростання енергоспоживання на душу 

населення. 

Природно-екологічний чинник – ресурси викопних видів палива 

вичерпуються і не поновлюються, викиди парникових газів все більш негативно 

впливають на клімат планети. 

Економічний чинник – видобування і переробка викопного палива у світі 

коштує все дорожче, частка праці та інвестицій, що витрачається на утримання 

енергетичного сектора зростає. 

Науково-технічний чинник – у останні роки з'явилися винаходи і технології, 

які дозволяють одержувати в необхідних масштабах водневе паливо і 

використовувати паливні елементи. Поки що воднева енергія коштує дорожче 

за традиційні джерела, але прогнози свідчать, що в перспективі на фоні 

дорожчання викопного палива вона може досить швидко стати 

конкурентоспроможною. 

Геополітичний чинник – від стабільності постачання викопного палива 

(нафти і газу) з країн-експортерів, що часто піддається всіляким 

дестабілізуючим впливам, багато в чому залежить економіка країн-імпортерів 

цього палива (у тому числі й розвинених). Крім того, джерела і шляхи 

постачання енергоресурсів є привабливими об'єктами для міжнародних 

терористів. Врешті решт, тоталітарні режими прагнуть перетворити суто 

економічні питання на геополітичні і зробити нафту, вугілля чи природний газ 

зброєю, з чим прогресивне людство не повинне миритися.  
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Принципово новий підхід до використання сонячної енергії, можливо, 

відкриє біотехнологія – область науки і техніки, яка ґрунтується на вивченні і 

застосуванні фотосинтезу та біологічних процесів перетворення енергії. 

Рослини завжди використовували енергію сонячного світла для розкладу 

води, але вони не виділяли назовні водень, використовуючи його для власних 

енергетичних потреб як джерело відновлення вуглекислого газу. Однак, 

можливо вдасться вивести нові біологічні структури, які будуть здатні виділяти 

водень. 

Співробітник Міжнародного інституту аналізу прикладних систем в 

Лаксенбурзі (Австрія) Чезаре Марчетті у кінці ХХ століття вивчав можливість 

виведення породи дерев, які виділяють водень.  

Це дозволило б замінити вартісні колектори сонячної енергії і сонячні 

батареї листям дерев. Гали (тобто рослинні тканини, що роздулися), наприклад, 

нарости та напливи на пеньках або стовбурах дерев, можуть бути генетично 

запрограмовані на використання сонячної енергії, яку поглинає листя, для 

виділення водню як побічного продукту фотосинтезу. Газоподібний водень, 

який синтезуватиметься в галах, можна в них накопичувати і по газовідвідним 

трубкам спрямовувати на центральну накопичувальну станцію.  

 

Мал.1. Світлова і темнова фази фотосинтезу [3, с.98] 
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Дещо схоже вже існує в природі. Багато комах та бактерій викликають 

утворення галів у рослин. Різноманітні типи галів, які при цьому утворюються, 

забезпечують організми, на яких вони утворилися, захистом чи поживними 

речовинами. Принаймні, коли бактерії Rhizobium перебувають у симбіозі з 

бобовими рослинами, в галах утворюється достатня кількість водню. Але зараз 

він просто виділяється в атмосферу. Вчені підрахували, що тільки в США соєві 

плантації щорічно виділяють в атмосферу близько 30 мільярдів кубометрів
 

водню! Використання такого потенціалу шляхом достатньо простого 

об’єднання таких рослин з якоюсь газозбірною системою буде залежати від 

розвитку генної інженерії. Гали дозволять повернути фотосинтез у зворотньому 

напрямку і отримувати водень або менш небезпечний метан в замкнутому 

об’ємі, звідки він може транспортуватися по колекторній лінії до споживачів. 

А тепер оцініть вигоди подібного проекту. 

1. Поля генетично модифікованої, приміром, сої, покриті проникною для 

сонячних променів тонкою полімерною плівкою. В рослинах відбуваються 

фізіологічні процеси фотосинтезу. При цьому накопичується зелена маса або 

врожай на корм худобі. 

2. В галах, що містять симбіотичну бактерію роду Rhizobium, процес 

фотосинтезу проходить зворотним шляхом, коли побічним продуктом реакцій 

стає не кисень, а водень. 
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Мал.2. Схематичне зображення «водневого дерева та принципова схема 

хімічних процесів, що в ньому відбуваються. [1, с.205] 

3. Під плівкою накопичується водень, який газовідвідними трубами 

збирається у цистерну-накопичувач, і вже звідти нагнітається у балони для 

транспортування. 

Небезпека полягає в тому, що суміш водню з киснем у співвідношенні 2:1 (в 

об’ємних одиницях) вибухонебезпечна. При найменшій іскрі вона спалахує з 

вибухом, тому й носить назву «гримучий газ». Відбувається реакція за схемою: 

2Н2 + О2 = 2Н2О 

з виділенням величезної кількості енергії. Це може призвести до фатальних 

наслідків, спричинити місцеву техногенну аварію з непередбачуваними 

руйнуваннями. 

Якби «навчити» симбіотичні бактерії синтезувати не водень, а, приміром, 

метан, небезпека б дещо знизилася. Насправді метан в суміші з киснем теж 

вибухонебезпечний. Реакція відбувається за схемою: 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О, 

але енергії при цьому виділяється трохи менше, тож знижується небезпека 

вибуху. 

4. Добутий таким чином водень або метан можна було б використовувати 

для виробництва електроенергії на ТЕЦ, або як екологічно чисте пальне у 

двигунах внутрішнього згорання. Продукти його згорання – вода та 

вуглекислий газ – включаються у фотосинтез в зелених рослинах, не 

забруднюючи при цьому довкілля. 

Але небезпека, як мені здається, може підстерегти генетиків, біотехнологів, 

електроенергетиків і, в кінцевому результаті, все людство, якщо такі генетично 

модифіковані рослини виявляться життєздатнішими за звичайні. Тоді нам 

загрожує колапс і вимирання від нестачі кисню, бо ж створені нами «мутанти» 

можуть витіснити звичайні рослини зі звичайним фотосинтезом, а це небезпека 

втрати джерела молекулярного кисню. 
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Тож роботи, як то кажуть, непочатий край, і проект під назвою «Водневе 

дерево» має бути всебічно вивчений, щоб уникнути повторення ситуацій з 

ЧАЕС або поворотом північних річок СРСР на південь тощо. 
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Анотація: В даній статті розглядається  вплив електромагнітного поля, 
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Стрімкий розвиток електропобутової техніки та її широке використання 

викликає стурбованість суспільства через шкідливу дію на здоров’я 

користувачів. Що є причиною такого занепокоєння? Це електромагнітні поля та 

шкідливі випромінювання, що є супутниками працюючих приладів.                                       
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У порівнянні з серйозними захворюваннями, такі симптоми як втома, головний 

біль, порушення сну, дратівливість, здаються дрібницею і тимчасовим 

нездужанням. При регулярному і тісному контакті з побутовою технікою ми 

підриваємо своє здоров’я. Ці, на перший погляд, «несерйозні проблеми» здатні 

перерости у великі неприємності. 

Всесвітня Організація Охорони здоров’я (ВООЗ) в 1996 році заснувала 

міжнародний проект по вивченню впливу електромагнітних полів на організм 

людини. В рамках проекту особливий акцент робився на проведення 

досліджень згубного впливу телекомунікаційних пристроїв, зокрема мобільного 

телефону. 

Україна теж долучилася до цього проекту, внаслідок чого 25 травня 

2007 року був виданий наказ Міністра освіти і науки України Станіслава 

Ніколаєнко про заборону використання з 1 вересня 2007 року мобільних 

телефонів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах під 

час уроків та виховних годин . 

Враховуючи те, що не лише мобільні телефони, але й інші побутові 

прилади, які використовуються у наших домівках, теж чинять негативний 

вплив на наш організм, проаналізуємо чи дійсно сучасні побутові прилади та 

засоби зв’язку такі шкідливі, чи це міф?  

Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, яка працює 

з джерелом випромінювання, а також на населення, яке мешкає поблизу джерел 

випромінювання. Проблема загострюється тим, що ми вже не можемо без 

домашньої побутової техніки і зазнаємо хоч і не сильного випромінювання, але 

постійного і тривалого.  

Так як остаточного присуду мобільному телефону ще не винесено ні 

вченими, ні лікарями, то краще самому подбати про свою безпеку, про своє 

здоров’я, а ніж потім на когось нарікати. Тому можна скласти прості 

рекомендації щодо використання мобільного телефону: 

не вішайте телефон на шию, не тримайте його у внутрішній кишені чи у 

кишені брюк; 



1229 
 

дітям і підліткам треба обмежити час користування телефоном, оскільки їх 

мозок і нервова система все ще знаходяться у процесі формування; 

дзвоніть тільки у необхідних випадках і тільки дуже коротко; 

скоротіть до мінімуму розмови у місцях з поганим зв’язком. Якщо зв’язок 

поганий, то він збільшує потужність сигналу і навпаки. Тому акустична 

боротьба з перешкодами нічого хорошого вам не принесе; 

не відправляйте СМС під столом (відбувається відбивання 

електромагнітних хвиль); 

тримайте мобільний телефон у момент відправлення СМС якомога далі від 

тіла; 

виключайте його обов’язково на ніч і не тримайте поблизу голови; 

не дзвоніть в машині, автобусі, поїзді, так як випромінювання там стає ще 

сильніше; 

при купівлі телефону будьте уважні і звертайте увагу не тільки на 

можливості і дизайн телефону, але і на значення SAR, яке повинно бути вказане 

в інструкції. Допустиме значення від 0,28 до 1,5Вт/кг. Чим менше SAR, тим 

безпечніший телефон для людини.  

 Шкода і користь індукційної плити.   Індукційна  плита – винахід, який 

не залишить байдужим нікого, хто хоч раз спробував готувати на такій плиті 

після звичайної електричної. Швидкий нагрів, легке керування потужністю і 

мала інерційність, відключення при видаленні каструлі. До того ж значна 

економія електроенергії і відсутність відкритого вогню і газу.  Але індукційна 

плита теж є джерелом потужного електромагнітного поля, причому відкритим 

джерелом (на відміну від мікрохвильової печі, у якої дверцята закриті). Загальні 

рекомендації для зменшення електромагнітного випромінювання індукційних 

плит:  

використовуйте каструлі та сковорідки, дно яких повністю покриває зону 

нагріву. Завжди розміщуйте посуд по центру зони;     

не використовуйте пошкоджений посуд, посуд з опуклим дном, навіть якщо 

він добре нагрівається, намагайтеся стояти подалі від плити; 
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 найважливіше – використовуйте  необхідний посуд, щоб забезпечити 

ефективну передачу енергії від індукційної поверхні до дна каструлі.  

 Яких рекомендацій слід дотримуватися, щоб зберегти своє здоров’я при 

використанні мікрохвильової печі?                                                                              

не слід використовувати застарілі мікрохвильові печі та періодично 

проводити перевірку рівня допустимого НВЧ випромінювання; 

купуючи мікрохвильові печі, необхідно вимагати сертифікат якості, 

оскільки уся завезена до України побутова техніка проходить перевірку 

місцевими органами, уповноваженими Держстандартом; 

під час приготування їжі не стояти поблизу мікрохвильової печі.  

Від електромагнітного випромінювання вас не захистять стіни, а тому, відносно 

безпечним  вважається дотримання певної відстані до тієї чи іншої працюючої 

побутової техніки.  

 Електрична плита — від передньої панелі електричної плити виходить 

випромінювання порядку 1-3 мкТл, від працюючих конфорок воно ще вище. 

Намагайтеся, по можливості, не підходити близько до плити, а безпечною 

відстанню вважається не менше 50 см. 

Електричний чайник — не стійте поруч з включеним електрочайником. 

Його безпека закінчується на відстані 30 см. 

Пральна машина — якщо безпечним вважається випромінювання в 

0,2 мкТл, то від машинки виходить близько 10 мкТл. Відійдіть від неї на 

відстань не менше 1 м.           

Пилосос — у цього домашнього побутового приладу дуже високе 

випромінювання — близько 100 мкТл. Розкручуйте провід на всю довжину і 

відходите від нього якнайдалі.     

Мікрохвильова піч — Самим небезпечним приладом з домашньої 

побутової техніки вважається мікрохвильовка. Уже на відстані 30 см. вона 

здатна випромінювати до 8 мкТл.   

Комп’ютер — Випромінювання поширюється на відстані 70 см. від 

приладу, а самим безпечним вважається 1,5-2 м.                                                                                    
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Навіть знаючи про негативну дію випромінювання, що виходить від 

домашньої техніки, ніхто з нас не побіжить позбуватися від настільки звичних і 

зручних побутових приладів. Залишається одне — якомога менше контактувати 

з «благами цивілізації» або дотримуватися безпечної відстані. Ваше здоров’я - у 

ваших руках. Навчіться жити в злагоді з сучасною побутовою технікою. 
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Анотація: У статті представлено відомості про мінеральні добрива, 

особливості їх використання в залежності від фізіологічної  дії  та  хімічного 

складу. 

Мінеральні добрива розглядаються в статті як джерело різних поживних 
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Abstract: In the article information is presented about the issue of mineral 
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composition. Mineral fertilizers are examined in the articles as source of different 

nourishing elements for plants. All these elements behave to the group of 

macronutrients, so as they are taken in plants in amount.  

Keywords: Mineral fertilizers, plants, nutritives, macronutrients, soil, chemical 

composition. 

Коли в ґрунті відсутні корисні елементи, або їх недостатньо, рослини не 

можуть повноцінно рости і проводити свої хімічні процеси, у тому числі 

фотосинтез, в якому беруть активну участь мінеральні компоненти. Маючи у 

своєму складі високу концентрацію мікроелементів, такі добрива слід вкрай 

обережно і дозовано застосовувати. Завдяки раціональному застосуванню 

мінеральних добрив можна значно збільшити врожайність на самих 

непридатних землях. 

Як здійснюється харчування рослин у ґрунті елементами? Звернімося до 

теорії електролітичної дисоціації. Рослини вибірково витягають необхідні 

елементи з водного ґрунтового розчину: катіони NH4, Mg, Ca, H та аніони 

NO3, H2PO4, SO4. Як це відбувається? Азот майже повністю входить у 

недоступні рослинам органічні сполуки. Переважна більшість фосфору входить 

до складу нерозчинних у питній воді неорганічних сполук (фосфати алюмінію, 

заліза та інші) і органічних сполук. У ґрунтах міститься багато сполук сірки, 

калію, магнію, мікроелементів. Під впливом різноманітних хімічних реакцій й 

за участі мікроорганізмів відбувається поступовий перехід поживних елементів 

в іонний стан.  

У хімічній промисловості існують такі види мінеральних добрив:  

1. Подвійний і простий суперфосфат і преципітат. Ці сполуки відносяться до 

класу фосфорних добрив.  

До азотних відноситься амонію сульфат, аміак, селітра натрію і 

кальцію.  

Калійна сіль, хлористий калій – підгрупа калійних добрив.  

Окрема група мінеральних добрив, що складається з борних, 

магнієвих, марганцевих речовин.  
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Мінеральні добрива, хімічний склад яких містить більше 30% азоту, 

називаються азотними добривами. Легкорозчинні у воді, їх не бажано зберігати 

у вологому місці.  

Норма внесення мінеральних добрив в цілях підкислення ґрунту 

розрахована з розрахунку 20 г на один квадратний метр. Не годяться для 

добрива огірків, кабачків, гарбуза через високу ступінь накопичення нітратів.     

Добрива, що містять більше 45% азоту, називаються карбамідами або 

сечовиною. Добре розчиняються  і сильно ущільнюються при тривалому 

зберіганні.  

Застосовувати азотні мінеральні добрива восени не бажано, тому що вони 

розмиваються з поверхні ґрунту в сезон дощів. Найбільш часто вживані в 

сільському господарстві добрива – це селітра аміачна і сечовина, які під 

впливом бактерій добре засвоюється  рослинами.  

Важкорозчинний суперфосфат, що відноситься до групи фосфорних добрив, 

містить 21% апатитової фосфорної кислоти, 15% – фосфоритової. Погано 

розчинний у воді. Дозування – 50 г на один квадратний метр.  

Калійними мінеральними добривами удобрюють ґрунти восени в період 

оранки (20 г на 1 м
2
). Такі добрива рекомендовані для підживлення картоплі і 

бобових. Добрива добре розчиняються у воді, але в ґрунт калій проникає 

повільніше, ніж фосфор. Особливо потребує таких добрив  ґрунт з великим 

відсотком піску.                                                                                    

У магнієвих мінеральних добривах магнію міститься до 20%, кальцію – до 

28%. Порція – 25 г на один квадратний  метр. Мікродобрива застосовують під 

час обробки насіння перед посівом і для кореневого прикорму. Дозування – 2 г 

на 10 л води. 

Отже, ми бачимо, що результат високого врожаю залежить від грамотно 

виконаного внесення мінеральних добрив, коли рослина, в процесі свого 

зростання, живить з ґрунту корисні речовини. Внесення добрив необхідно 

проводити вчасно, щоб молода рослина  не сповільнювалася в процесі росту.  
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Розрахунок мінеральних добрив проводиться з урахуванням кількості 

майбутнього врожаю, вмісту в ґрунті вже наявних корисних елементів. 

Застосовувати мінеральні добрива слід з високою обережністю і обов’язково 

користуватися захисними засобами. Перед проведенням цієї процедури, 

необхідно врахувати склад ґрунту і тип удобрюваних рослин.  
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На сьогоднішній день енергія залишається головною складовою життя 

людини. Вона дає можливість створювати різні матеріали, є одним з головних 

факторів при розробці нових технологій. Просто кажучи, без освоєння різних 

видів енергії людина не здатна повноцінно існувати. [1, c.124] 

Електроенергія – не тільки одне з найчастіше обговорюваних сьогодні 

понять; крім свого основного фізичного (а в ширшому сенсі – 

https://agronomist.in.ua/
http://dachadecor.com.ua/udobreniya/mineralnie-udobreniya-dlya-rasteniy-klassifikatsiya.htm
http://dachadecor.com.ua/udobreniya/mineralnie-udobreniya-dlya-rasteniy-klassifikatsiya.htm
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природничонаукового) змісту, вона має численні економічні, технічні, 

політичні і інші аспекти. 

Вчені застерігають: розвіданих запасів органічного палива при нинішніх 

темпах зростання енергоспоживання вистачить лише на 70-130 років. Звичайно, 

можна перейти і на інші поновлювані джерела енергії. Наприклад, вчені вже 

багато років намагаються освоїти керований термоядерний синтез. Зараз ми 

розглянемо які ж альтернативні способи добування енергії існують. 

1. Вітрова енергія 

Величезна енергія рухомих повітряних мас. Запаси енергії вітру більш ніж в 

сто разів перевищують запаси гідроенергії всіх річок планети. Постійно і всюди 

на землі дмуть вітри – від легкого вітерцю, що несе бажану прохолоду в літню 

спеку, до могутніх ураганів, що приносять незліченну утрату і руйнування. 

Завжди неспокійний повітряний океан, на дні якого ми живемо.  

За оцінками різних авторів, загальний вітроенергетичний потенціал Землі 

рівний 1200 ГВт, однак можливості використання цього виду енергії в різних 

районах Землі неоднакові. Середньорічна швидкість вітру на висоті 20-30 м над 

поверхнею Землі повинна бути чималою, щоб потужність повітряного потоку, 

що проходить через належним чином орієнтований вертикальний перетин, 

досягала значення, прийнятного для перетворення. Вітроенергетична 

установка, розташована на майданчику, де середньорічна питома потужність 

повітряного потоку складає близько 500 Вт/м
2
 (швидкість повітряного потоку 

при цьому рівна 7 м/с), може перетворити в електроенергію близько 175 з цих 

500 Вт/м
2
. 

Енергія, що міститься в потоці рухомого повітря, пропорційна кубу 

швидкості вітру.  

2. Геотермальна енергія 

Енергетика землі – геотермальна енергетика базується на використанні 

природної теплоти Землі. Верхня частина земної кори має термічний градієнт, 

який дорівнює 20-30°С у розрахунку на 1 км глибини, і, кількість теплоти, що 

міститься в земній корі до глибини 10 км (без урахування температури 
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поверхні), дорівнює приблизно 12,6•1026 Дж. Ці ресурси еквівалентні 

теплосодержанию 4,6•1016 т вугілля (приймаючи середню теплоту згоряння 

вугілля рівній 27,6•109 Дж/т), що більш ніж в 70 тис. разів перевищує 

тепломісткість всіх технічно і економічно видобутих світових ресурсів вугілля. 

Однак геотермальна теплота у верхній частині земної дуже розсіяна, щоб на її 

базі вирішувати світові енергетичні проблеми.  

3. Теплова енергія океану 

Відомо, що запаси енергії в Світовому океані колосальні, адже дві третини 

земної поверхні (361 млн. км
2
) займають моря і океани – акваторія Тихого 

океану складає 180 млн. км
2
, Атлантичного – 93 млн. км

2
, Індійського – 75 млн. 

км
2
.Так, теплова (внутрішня) енергія, що відповідає перегріву поверхневих вод 

океану в порівнянні з донними, скажімо, на 20 градусів, має величину порядку 

1026 Дж. Кінетична енергія океанських течій оцінюється величиною порядку 

1018 Дж. [3, c.108] 

4. Енергія приливів і відливів. 

Століттями люди роздумували над причиною морських приливів і відливів. 

Сьогодні ми достовірно знаємо, що могутнє природне явище – ритмічний рух 

морських вод викликають сили тяжіння Місяця і Сонця. Оскільки Сонце 

знаходиться від Землі в 400 разів далі, набагато менша маса Місяця діє на земні 

води вдвічі сильніше, ніж маса Сонця. Тому вирішальну роль відіграє приплив, 

викликаний Місяцем (місячний приплив). У морських просторах приливи 

чергуються з відливами теоретично через 6 год 12 хв 30 с.  

5. Енергія морських течій 

Невичерпні запаси кінетичної енергії морських течій, накопичені в океанах і 

морях, можна перетворювати на механічну і електричну енергію за допомогою 

турбін, занурених у воду (подібно до вітряних млинів, «зануреним» в 

атмосферу).[3, c.96] 

6. Енергія сонця. 

Майже всі джерела енергії, про які ми до цих пір говорили, так або інакше 

використовують енергію Сонця. Вона поміщена в цьому паливі з незапам'ятних 
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часів; під дією сонячного тепла і світла на Землі росли рослини, накопичували в 

собі енергію, а потім в результаті тривалих процесів перетворилися у вживане 

сьогодні паливо. Сонце щороку дасть людству мільярди тонн зерна і деревини. 

Енергія річок і гірських водопадів також походить від Сонця, яке підтримує 

кругообіг води на Землі. 

Згідно з легендою Архімед, перебуваючи на березі, знищив ворожий 

римський флот під Сіракузами. Як? За допомогою запалювальних дзеркал. 

Відомо, що подібні дзеркала робилися також в VI столітті. А в середині XVIII 

століття французький натураліст Ж. Бюффон проводив досліди з великим 

увігнутим дзеркалом, складається з безлічі маленьких плоских. Вони були 

рухливими і фокусували в одну точку відбиті сонячні промені. Цей апарат був 

здатний в ясний літній день з відстані 68 м досить швидко запалити просочене 

смолою дерево. 

7. Воднева енергетика 

Водень, найпростіший і легший зі всіх хімічних елементів, можна вважати 

ідеальним паливом. Він є усюди, де є вода. При спалюванні водню утворюється 

вода, яку можна знову розкласти на водень і кисень, причому цей процес не 

викликає ніякого забруднення навколишнього середовища. Водень можна 

транспортувати і розподіляти по трубопроводах, як природний газ. 

Трубопровідний транспорт палива – найдешевший спосіб дальньої передачі 

енергії. [4, c.56] 

Враховуючи результати існуючих прогнозів по виснаженню до середини – 

кінця наступного століття запасів нафти, природного газу та інших традиційних 

енергоресурсів, а також скорочення споживання вугілля (якого, за 

розрахунками, має вистачити на 300 років) із-за шкідливих викидів в 

атмосферу, а також вживання ядерного палива, якого за умови інтенсивного 

розвитку реакторів-розмножувачів вистачить не менше ніж на 1000 років 

можна вважати, що на даному етапі розвитку науки і техніки теплові, атомні і 

гідроелектричних джерела будуть ще довгий час переважати над іншими 

джерелами електроенергії. 
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Мають на землі ще місце події, які повністю перевертають життя людей. 

Саме до числа таких жахливих трагедій відноситься Чорнобильська катастрофа 

– аварія, рівної якій за останні роки відшукати неможливо. Чорна отруйна 

хмара, що вирвалася з саркофагу 26 квітня 1986 року, принесла з собою смерть 

і хвороби. Людина виявилася безсилою перед атомом, який більше не бажав 

залишатися мирним. [1] 
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Вибух, що стався 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС, яка 

розташована в 100 км від Києва в Україні (в той час частини СРСР), і 

подальший пожежа реактора, який тривав 10 днів, призвели до 

безпрецедентного викиду радіоактивного матеріалу з ядерного реактора і 

згубних наслідків для населення та навколишнього середовища. 

Наслідки аварії не обмежилися територіями Білорусі, Російської Федерації 

та України, оскільки інші європейські країни також зазнали впливу внаслідок 

атмосферного переносу радіоактивного матеріалу. Ці країни також зіткнулися з 

проблемами радіаційного захисту населення, але в меншій мірі, ніж три 

найбільш постраждалі країни. [2, c.157] 

Причини чорнобильської аварії неможливо зрозуміти без того, щоб 

вникнути в тонкощі фізики ядерних реакторів і технології роботи енергоблоків. 

У той же час, первинні дані про аварію не були відомі широкому колу фахівців. 

В цих умовах крім версій, визнаних експертним співтовариством, з'явилося 

багато інших, які не потребують глибокого знання предмета. У всіх цих 

гіпотезах аварія постає результатом дії зовсім інших фізичних процесів, ніж ті, 

які лежать в основі роботи АЕС, але добре знайомих авторам за їх професійної 

діяльності. 

Чорнобильська зона відчуження – це величезна територія, на якій 

заборонено постійне перебування і звичайна господарська діяльність людини. 

Географічно зона відчуження знаходиться в північній частині України і межує з 

Республікою Білорусь. У наших сусідів також є зона відчуження. Спільна 

площа україно-білоруської зони відчуження становить понад 4600 квадратних 

кілометрів. [3, c.75] 

Не зважаючи на небезпеку на території Чорнобильської АЕС вже запущена 

перша в Україні сонячна електростанція. Електростанція потужністю 1 мегават 

знаходиться в ста метрах від нового "саркофагу" - гігантського металевого 

купола.  

Україна, яка припинила закупівлі природного газу у Росії, прагне 

використовувати потенціал Чорнобильської зони відчуження. 
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Установка величезного купола над руїнами пошкодженого реактора трохи 

більше року тому дозволила реалізувати проект сонячної електростанції. В 

результаті, радіація поблизу заводу впала до 10% від попередніх рівнів, згідно з 

офіційними даними. Однак, заходи безпеки, як і раніше необхідні: сонячні 

панелі закріплені на бетонних блоках, а не розміщені на землі. Тому що грунт 

залишається забрудненим. [4] 

У минулому році консорціум завершив будівництво сонячної електростанції 

потужністю 4,2 мегавати в радіаційній зоні сусідньої Білорусі, недалеко від 

Чорнобиля. Влада України запропонувала інвесторам майже 2500 гектарів для 

потенційного будівництва сонячних електростанцій в Чорнобилі. 

Київ отримав близько 60 пропозицій від іноземних компаній, у тому числі 

американських, китайських, датських і французьких, які розглядають 

можливість участі в майбутніх сонячних розробках в цьому районі. інвесторів 

приваблює "зелений тариф", який "перевищує в середньому на 50 відсотків 

європейські". Дешева земля та близькість енергетичних мереж роблять 

Чорнобиль особливо привабливим, хоч і існують проблеми з безпекою, а також 

бюрократія та корупція.  

Новий Безпечний Конфайнмент (НБК) - ізоляційна аркова споруда над 

зруйнованим у результаті аварії 4-м енергоблоком ЧАЕС, даний об'єкт накрив 

собою застаріле «Укриття». Арка стала найбільшою рухомою наземною 

спорудою. 

Будівництво було розпочато в 2007 році. Спочатку передбачалося, що 

проект буде готовий до 2012-2013 років, але через недостатнє фінансування 

терміни здачі об'єкта відкладалися. В кінці листопада 2016 року арка була 

успішно насунута на будівлю реактора, після чого продовжується монтаж 

обладнання і перевірки. Завершення проекту і здача його в експлуатацію 

очікувалися в листопаді 2017 року, проте пізніше ця дата була перенесена на 

травень 2018 року, тому що компанія-підрядник Novarka не змогла своєчасно 

завершити необхідні роботи. [4] 
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Також популярний екстремальний вид туризму - сталкерство. На даний 

момент зростання популярності цього екстремального туризму пов'язаний з 

бажанням людей відпочити від повсякденного, звичного життя і побути 

наодинці з природою, насолодитися краєвидами, перевірити свої навички 

автономного існування. Досвідчені сталкери кажуть просто — зону треба 

розуміти і приймати такою, як вона є. Деякі новоявлені молоді люди хочуть 

відчути себе сталкерами в живу, а не на екрані комп'ютера. Зростанню 

популярності також сприяють безліч докладних звітів з походів сталкерів, 

численні фото та відео матеріали сталкерскої тематики, що підштовхє людей на 

самовільне проникнення. [2, c.143] 

Чорнобильські сталкери — люди, які мають досвід автономних походів, 

добре знають досліджувану місцевість, можуть перебувати в зоні кілька днів, а 

то й тиждень, користуючись лише своїми запасами їжі і води. Ретельно 

підбираючи екіпіровку і спорядження, вони довго готуються до походів, 

розраховують різні форс-мажорні обставини при поході, мають власні 

маршрути і схованки на території зони. Мають достатні знання в області 

дозиметрії, знають види випромінювання, допустимі дози, способи 

вимірювання. Чорнобильське сталкерство має свою неповторну романтику — 

це жити в покинутому будинку, ховатися від патрулів, порушувати норми 

радіаційної безпеки, їсти і пити на даху будинку з видом на ЧАЕС, тощо. 

Аварію на Чорнобильській АЕС, що сталася в 1986 р., вважають 

найбільшою техногенною катастрофою людства і величезною екологічною 

бідою, в результаті якої навколишнє середовище перетерпіла сильне 

радіоактивне забруднення. 

Внаслідок викидів у атмосферу великої кількості радіоактивних речовин 

відбулося стійке і довготривале забруднення території радіонуклідами, які 

мають здатність накопичуватися в ґрунті, воді, організмах і шкідливо впливати 

на навколишнє середовище, людей і тварин. 

Стан навколишнього природного середовища значною мірою впливає на 

здоров'я і тривалість життя людей. 



1242 
 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Колокол Чернобыля (Документальный фильм), 1987. 

2. Скляров В.Ф. Завтра был Чернобыль (документальная повесть)/ 

В.Ф. Скляров. – К.: Родина, 1993. – 249 с. 

3. Ярошинская А.А. Чернобыль. 20 лет спустя. Преступление без наказания/ 

А.А. Ярошинская — М.: Время, 2006. – 656 с. 

4. https://kp.ua/economics/597937-v-chernobyle-zapustiat-pervuui-v-ukrayne-

solnechnuui-elektrostantsyui 

 

ФІЗИКА, ХІМІЯ 

УДК 544(075.8) 

Катерина Дубова, Анна Супрун  

Курбан Курбанов 

(Кременчуг) 

Катерина Дубова, Анна Супрун 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ «Na2S2O3 - Н2SO4» 

Аннотация: В работе представлены результаты определения скорости 

реакции Na2S2O3 – H2SO4  от концентрации и температуры, константы 

скорости и энергии активации реакции, от температуры исходя из выхода 

серы, уточняются механизмы происходящих процессов. 

Abstract: The paper presents the results of determining the reaction rate Na2S2O3 

– H2SO4 from the concentration and temperature, the rate constant and the activation 

energy of the reaction from the temperature based on the sulfur yield, the 

mechanisms of ongoing processes. 

Ключевые слова: Тиосульфат натрия, коллоидная сера, скорость и 
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Раздел химии, изучающий скорость и механизмы химических реакций в 

зависимости от различных факторов и катализаторов, называется химической 

кинетикой. Химические реакции между веществами находящимися в 
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одинаковом агрегатном состоянии называются гомогенными, протекающими 

многостадийно [1]. 

В работах [2,3] приводятся результаты визуального наблюдения за 

скоростью реакции химического взаимодействия в системе «тиосульфат натрия 

- серная кислота», связанная с выделяющейся серой. Наблюдение проводилось 

во времени, фиксируя начало помутнения в этой системе, и определялись: 

относительная скорость химической реакции как 1/t; константа скорости 

реакции; температурный коэффициент скорости реакции; энергия активации. 

При попытке объяснить механизм протекающих в системе процессов 

допускают, что первой стадией является диссоциация тиосульфата натрия, что 

является ошибочным, поскольку в исходном его растворе он уже находится в 

виде ионов. В итоге по работе[2] рассматриваемая химическая реакция и 

получилась пятистадийной. 

В данной работе впервые за данными известной и доступной нам 

литературы определены: временные зависимости количества коллоидно-

аморфной серы как конечного продукта, выпадающей в результате химической 

реакции; размеры частиц выделяющейся серы; рассчитаны скорости 

протекания химической реакции в зависимости от концентрации тиосульфата 

натрия (0,08 -0,2 моль/л) и температуры (5-60
0 

С). Это позволило установить: 

истинную скорость химической реакции в зависимости от температуры и 

концентрации тиосульфата натрия и серной кислоты; константу скорости; 

механизмы происходящих процессов; энергию активации химической реакции 

по выходу конечного продукта (серы). 

Эффективность химической реакции, как правило, определяют либо по 

расходованию одного из исходных компонентов или по выходу какого либо 

продукта реакции. Таким продуктом и является осаждающаяся в ходе реакции 

коллоидная сера. 

Для выполнения такой работы, использовали исходные реактивы, которые 

имели одинаковую концентрацию - 0,2 моль/л. Раствор серной кислоты 

приготовили з его стандартного фиксанального раствора, а для приготовления 
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раствора тиосульфата натрия использовали Na2S2O3*5H2O (ЧДА). Для 

выполнения сложной и трудоемкой работы требовались: термометр Бэкмана, 

термостат, секундомер, воронка Бюхнера, водоструйный насос, аналитические 

весы, обеззоленные высокоплотные фильтры и т.д. 

Первые же попытки отделить выделившуюся серу, показали, что 

мелкодисперсная сера легко проходит через традиционно используемые 

бумажные фильтры с «синей лентой». Даже двухслойные фильтры не давали 

нужного результата, что указывало на высокую дисперсность осаждаемой 

коллоидной серы и размер частиц меньше 5 мкм. Это усложняло решения 

поставленной задачи. Одно дело осадить серу и другое - как ее отделить. 

Для этого потребовались более плотные мелкопористые бумажные 

фильтры. К тому же для проведения кинетических процессов операции 

отделения серы должны быть быстрыми, т. е процесс фильтрации должен быть 

принудительным. Для этого воронку Бюхнера, внутренним диаметром 40 мм, 

соединяли герметично с конической колбой, имеющей трубку отвода для 

соединения с водоструйным насосом. В воронку вставляли бумажный фильтр, 

приготовленный из высокоплотной мелкопористой (меньше 3мкм) бумаги с 

«зеленой лентой». По характеру выполнения данную работу можно назвать 

качественно – количественной, т. к. одновременно фиксировалось: время 

появления мутности с момента приведения в контакт двух растворов; 

количество выделенной серы. Исходные объемы смешиваемых растворов с 

концентрациями 0,2 моль/л составляли по 10 мл.  

Таблица 1. 

Температурная зависимость скорости химической реакции в системе 

«тиосульфат натрия - серная кислота» 

№

 п/п 

Состав смеси 
Температу

ра проведения 

процесса 

Время 

проведения, 

сек 

Усре

д-

ненная 

скорость 

Вых

од от 

теорети- 

ческ

Na2S2O3  +  Н2 SO4 
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реакции 

мг/сек 

ого, 

% 

1 10 мл Na2S2O3  + 

10мл Н2 SO4 

50 6 0,067

0 

52,9 

2 -«- 40 9 0,064 52,0 

3 -«- 30 12 0,069 53,1 

4 -«- 20 15 0,081 53,0 

5 -«- 5 160 0,064 52,0 

Таблица составлена на основании проведенных лабораторных исследований 

и расчетов. 

В таблице 1 представлены усредненные результаты скорости реакции и 

количественные выходы конечного продукта в зависимости от температуры. 

Система Na2S2O3 – H2SO4  является быстрой и сопровождается ионным 

замещением, т.е. образованием Na2SO4 и H2S2O3 (1 стадия). 

 H2S2O3 (тиосерная кислота) неустойчива и распадается на H2SO3  и серу 

(2 стадия) – протекает по реакции диспропорционирования при которой S
-2 

отдает 2 электрона S
+6 

 и окисляется (увеличение степени окисления). S
+6 

 

присоединяет 2 электрона и восстанавливается до S
+4 

 . Это медленный процесс. 

Концентрация образующейся на первой стадии тиосерной кислоты зависит 

от концентрации тиосульфата натрия, т.е. соответствует молярности Na2 S2O3.  

Образующаяся на 2 стадии сернистая кислота является неустойчивой и 

быстро распадается на воду H2O  и сернистый газ SO2,  что свидетельствует о 

нейтральном характере остаточного раствора (третья стадия). Таким образом, 

химическая реакция между тиосульфатом натрия и серной кислотой является 

трехстадийной. 

Концентрационную зависимость скорости химической реакции определяли 

по закону действующих масс. Для расчета константы скорости и энергии 

активации использовали объединенное уравнение Вант Гоффа и Аррениуса. 

Энергия активации в температурном интервале (от 5–60
0
С)

 
для 

рассматриваемой системы уменьшается с 89,7 кдж/моль до 22,2 7 кдж/моль.  
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Химические реакции, протекающие в гомогенной системе, протекают во 

всем объеме, следовательно, выпадающая аморфная мелкодисперсная сера 

будет проявляться во всем объеме раствора. Вопрос, с какой скоростью будет 

протекать гомогенная реакция, будет зависеть от того, в какой промежуток 

времени она протекает.  
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Сучасний стан економічного розвитку країни, низький рівень життя 

українців та незадовільний стан роботи медичних закладів наштовхує до 

пошуків альтернативних шляхів збереження та покращення здоров’я населення.  

Являючись студентом медичного коледжу та маючи свою пасіку, я 

зацікавився не лише технологією виробництва продуктів бджільництва, а й 

апітерапією.  

Метою моєї науково-дослідної роботи стала популяризація використання 

меду і прополісу для профілактики та лікування багатьох захворювань. 

Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:  

- опрацювати літературу з даної тематики; 

- перевірити за допомогою хімічного експерименту властивості та 

методику визначення якості меду і прополісу; 

- визначити  рівень знань студентів - медиків про корисні властивості та 

використання меду і прополісу, провівши анкетування серед студентів та 

викладачів медсестринського відділення коледжу; 

- провести опитування серед працівників аптек міста Куп’янська щодо 

наявності фармакологічних препаратів на основі прополісу і меду та частоти їх 

придбання населенням; 

- з метою популяризації продуктів бджільництва виступити із презентацією 

своєї роботи на студентській конференції.  

Бджільництво здавна є одним з улюблених промислів нашого народу. В 

жодній іншій державі воно так не поширене, як в нашій [1, с.4].   Бджільництво 

України розвивається з великим потенціалом на перспективу. За даними прес-

служби  Мінагрополітики  виробництвом меду в Україні займається понад 400 

тисяч бджолярів,  виробничий фонд налічує близько 3 млн. бджолосімей [8]. 

Його розвитку сприяє прийнятий у 2000 р. Закон України «Про бджільництво», 

який регулює відносини щодо розведення,  використання та охорони  бджіл, 

виробництва,  заготівлі  та  переробки  продуктів бджільництва [7, с.1]. 

Від бджіл отримують цінний дієтичний та лікувальний продукт – мед і 

сировину для промисловості – віск. Окрім основних продуктів, від бджіл 
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отримують: маточне молочко, квітковий пилок, прополіс, гомогенат трутневих 

личинок, бджолину отруту, що застосовується в медицині та ветеринарії [6, 

с.11].  

Фундаментальними дослідженнями вітчизняних та закордонних науковців 

доведено високу біологічну цінність продуктів бджільництва, які мають 

різноманітну фармакологічну активність (протизапальну, антимікробну, 

антиоксидантну, імуностимулюючу) та практично безпечні для організму [4, 

с.434]. 

Вітчизняними та закордонними дослідниками науково обґрунтовано ряд 

переваг апіпрепаратів у порівнянні з деякими синтетичними препаратами 

офіційної медицини. До переваг відносять:  

- природне походження, що на відміну від синтетичних лікувальних засобів 

є безпечним для організму людини;  

- унікальність хімічного складу із біохімічною та фізіологічною 

збалансованістю, що дає можливість безпосереднього їх включення до 

метаболічних процесів в організмі;  

- значну кількість сполук, які обумовлюють антимікробний ефект при 

інфекційних захворюваннях;  

- відсутність, як правило, протипоказань до вживання, а також розвитку 

негативних наслідків при довготривалому вживанні;  

- сумісність апітерапевтичних препаратів практично з усіма лікувальними 

засобами [3, с.12]. 

У меді виявлено близько 300 речовин. Він містить цукри, вітаміни, 

амінокислоти, різноманітні мікроелементи, ефірні олії, гормони, ферменти, 

антибіотики, протигрибкові та інші корисні речовини. Завдяки своєму 

хімічному складу та багатовіковому досвіду застосування у народній медицині, 

бджолиний мед є важливим фармакологічним об’єктом [5, с.430]. Включення 

меду у дієту дітей покращує якість крові, нормалізує обмін речовин, покращує 

самопочуття [2, с.326]. 
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Про цілющі якості прополісу (propoliso – бджолиний клей, бджолиний 

бальзам, бджолина смола) людство знало ще з часів глибокої давнини та 

широко використовувало його в народній медицині, як  природний антибіотик, 

універсальний антисептик, місцевий анестетик; він знімає запалення, заживляє 

рани, очищає шкіру, відновлює уражену тканину, підвищує згортання крові. 

В даний час препарати з прополісу набули суттєвого значення в різних 

галузях офіційної медицини – інфектології, дерматології, хірургії, 

оториноларингології, офтальмології тощо. [3, с.12]. 

Єдине застереження – продукти бджільництва можуть викликати алергічні 

реакції. 

Більшість людей звикли використовувати натуральний мед. Та лише 

вживання якісного продукту буде викликати оздоровчий та лікувальний 

ефекти. Тому дуже важливо інформувати споживачів про правила вибору, 

зберігання та використання меду. 

Прополіс теж може бути використаний і в природному вигляді або після 

простого чищення. Бажано однак щоб кінцевий продукт дійшов до споживача в 

привабливому вигляді. Прополіс повинен бути гарантованої чистоти [6].  

Мої соціологічні дослідження підтвердили необхідність вивчення 

апіпрепаратів студентами медичного, фармацевтичного, ветеринарного, 

сільськогосподарського профілю. Пропаганда споживання якісних меду та 

прополісу серед населення в даних економічних та соціальних умовах дасть 

змогу не лише лікувати широкий спектр різноманітних хвороб, а й запобігти 

багатьом з них. 
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Жилые и рабочие помещения являются теми местами, где мы проводим 

часть жизни. Поэтому возникает вопрос: на сколько они радиационно 

безопасны? 

Из курса физики известно, что в 1896 году А. Беккерель установил, что уран 

самопроизвольно испускает невидимые лучи без цвета, запаха, но способные 

засвечивать фотопластинку. Это явление было названо радиоактивностью, а 

само излучение – ионизирующим излучением (ИИ). В ходе изучения 

физических свойств различных видов ИИ было установлено, что это природное 

явление, которое существует везде в окружающей среде и внутри организма 

человека. Наша жизнь протекает в «море ионизирующего излучения», которое 

называют радиационным фоном окружающей среды.  

ИИ и радиоактивные вещества с пользой применяются во многих сферах – 

от производства энергии до использования в медицине, промышленности и с/х.  

Радиационные риски, которым в результате этих применений подвергаются 

люди и окружающая среда, подлежат оценке радиационного фона. Понятие 

естественного радиационного фона представляет собой совокупность 

ионизирующих излучений, действующих на человека на поверхности земли. 

Ионизирующее излучение образуется при распаде атомов, находящихся в 

почве, воздухе и приходящем из космоса. Облучение людей природным ИИ 

формируется за счет природных атомов и радионуклидов, которые содержатся 

во всех объектах окружающей среды, почве и в самом теле человека.  

В помещениях, особенно кирпичных или железобетонных, радиационный 

фон, согласно научным исследованиям, чуть выше, вследствие того, что 

строительные материалы содержат, как правило, природные радионуклиды. 

Возникает вопрос: как оценить радиационный фон в помещениях, где 

находятся люди и как уменьшить влияние ИИ на человека?  

На сегодняшний день этот вопрос становится все более актуальным. На 

уровень радиационного фона в зданиях сильно влияет качество материалов, в 

которых может присутствовать Уран – 238, Торий – 232 и другие, конечным 

продуктом распада некоторых из них является Радон – 222. Основным 
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источником радона – радиоактивного инертного газа является грунт. Проникая 

через трещины и щели в фундаменте, полу и стенах, радон задерживается в 

помещениях. Основную часть дозы облучения от радона человек получает в 

закрытом помещении. 

Объектом исследования было взято здание школы и окружающая ее 

территория. Наиболее сильное влияние ионизирующее излучение оказывает на 

подрастающее поколение, то есть на детей. Научно это объясняется тем, что это 

излучение сильнее воздействует на клетки, находящиеся в стадии роста и 

деления ⦋1⦌. Поэтому учащиеся, которые большую часть своего времени 

проводят в школьных аудиториях должны быть в безопасности, защищены от 

радиационного воздействия. 

Для определения степени воздействия ионизирующего излучения на 

человека и окружающую среду разработаны приборы: дозиметры, радиометры, 

спектрометры. 

Измерение радиационного фона проводилось в 5 точках в здании школы на 

каждом этаже (по 4 измерения в каждой) и в 4 точках на пришкольной 

территории с помощью дозиметра ТЕРРА – П (паспортная погрешность 25%) в 

сырую дождливую ветреную и в морозную безветренную погоду после 

трехдневного 3 – часового (сквозного) проветривания помещений: на первом 

этаже и в каждом кабинете на верхних этажах, в марте месяце с интервалом в 

неделю. 

Таблица 1. 

Результаты измерений радиационного фона в здании школы при разных 

условиях. 

№

 

точки 

Показания дозиметра в 

сырую ветреную погоду 

(мкЗв⁄ч) 

Показания дозиметра после 

проветривания в морозную 

безветренную погоду (мкЗв⁄ч) 

1. 0,14 0,09 

2. 0,15 0,10 

3. 0,13 0,09 
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4. 0,11 0,08 

5. 0,14 0,11 

6. 0,07 0,05 

7. 0,08 0,06 

8. 0,09 0,07 

9. 0,10 0,07 

1

0. 

0,09 0,08 

1

1. 

0,09 0,07 

1

2. 

0,08 0.05 

1

3. 

0,07 0,06 

1

4. 

0,07 0,06 

1

5. 

0,10 0,07 

Значения радиационного фона при начальных условиях. 

В здании школы: 

среднее значение – 0.10 мкЗв⁄ч, диапазон значений с учетом погрешности –

от 0,075 мкЗв⁄ч до 0,125 мкЗв⁄ч. 

На территории: 

Среднее значение – 0,13 мкЗв⁄ч, диапазон значений – от 0,105 мкЗв⁄ч до 

0,155 мкЗв⁄ч. 

Значения радиационного фона при изменении условий эксперимента. 

В здании школы: 

среднее значение – 0,074 мкЗв⁄ч, диапазон – от 0,06 до 0,09 мкЗв⁄ч 

На территории: 

Среднее значение -0,11 мкЗв⁄ч, диапазон – от 0,09 до 0,13 мкЗв⁄ч ⦋3⦌. 

Исходя из данных измерений в здании школы и на ее территории мест с 

повышенным радиационным фоном не выявлено. Значения соответствуют 

нормам радиационной безопасности и разность между значениями в здании и 

на улице не превышает 0,20 мкЗв⁄ч ⦋2⦌. Анализируя значения радиационного 

фона в разных точках, замечено, что максимальное значение в точке 2, которая 

соответствует подвальному помещению. По этому поводу можно высказать 

предположения, что это зависит от особенностей строения почвы, грунта, 

улицы, возможном загрязнении внутренней части здания и участка территории 

искусственными радионуклидами, может быть наличием радиоактивного газа 
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радона, который тяжелее воздуха и находится всегда внизу в фундаментальной 

части здания. Что касается самого эксперимента, то для уменьшения влияния 

ИИ на людей в здании действительно регулярное проветривание помещений на 

первом этаже при отсутствии ветра со стороны возможных источников (за 

городом расположены ТЭС и металлургический завод) излучения является 

самым доступным средством защиты. Производя систематически замеры 

радиационного фона и определяя возможные причины его повышения, тем 

самым можно обезопасить учащихся и работающий персонал от излучения. 
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Abstract: Many people, of course, would like and could maintain their health at a 

high level, caring for their body. But, unfortunately, one desire is not enough. In 

order to be healthy and look beautiful, we also need certain conditions, absolutely 

independent of us. The presented work gives an idea of the influence of different types 

of products on the environment, acquaints with the concepts of "eco-product", 

"product for healthy eating", offers new ways to fight for their own health. 

Key words: ecology, ecological products, products for healthy eating, natural product, 

natural resources. 

Девіз: «Хіміки - це ті, хто дійсно 

розуміють світ!».                  Л.Полінг 

У наш час, коли повітря, вода і земля забруднені продуктами 

життєдіяльності людини і екологічна обстановка, не дивлячись на всі зусилля 

людства, продовжує погіршуватися, люди все більше і більше починають 

замислюватися про своє здоров'я. Виявляється, за все життя одна людина з'їдає 

в середньому 60 тонн продуктів і випиває 60 тисяч літрів води. Т.ч., харчування 

визначає здоров'я нашої планети. Неважко уявити, яке навантаження на 

навколишнє середовище надає виробництво, транспортування й утилізація 

продуктів харчування, і скільки природних ресурсів на це витрачається. 

Можна навести декілька цифр про воду - одному з найбільш затребуваних 

природних ресурсів. Для виробництва 500 г пшениці потрібно 650 л води, 

одного бургера (150 г яловичини) - 2500 л, сиру (500 г) - 2500 л, а одного 

стейка (300 г) - 4650 л. Прорахувати масштаби витрати води нескладно. 

І все ж куди страшніше інше: ми викидаємо величезну кількість їжі. 

Взяти хоча б м'ясо. Щорічно в усьому світі виготовляється приблизно 

263 мільйони тонн м'яса, з них 20% просто викидається. А це 75 мільйонів 

убитих корів.  

Не краще справи йдуть з фруктами і овочами - їх ми викидаємо 45%, що 

еквівалентно 3,7 трильйонів яблук.  

Продукт, вироблений в суворій відповідності з екологічними стандартами, зовсім 

не обов'язково підпаде під поняття «здорове харчування». Ми не зарахуємо до 
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«здорового харчування» шматок жирної свинини, нехай свиня і вирощувалася за 

всіма правилами. З іншого боку, будь-якої «інноваційний» напій, який представляє 

собою збагачену вітамінами суміш соку, знежиреного молока і різних добавок, що 

позиціонується виробником як продукт для «здорового харчування», не можна 

назвати екологічним. Збагачені продукти мають в своєму складі вітамінні 

комплекси, мікроелементи, пробіотичні мікроорганізми і пребіотики. 

Найменування і кількість подібного роду «флори і фауни» обов'язково 

вказується на упаковці. До таких продуктів можна віднести соки, мінеральні 

води, ізотонічні напої, мюслі, сухі сніданки, хлібобулочні вироби, молочні і 

кисломолочні продукти. Головне завдання збагачених продуктів полягає в 

зміцненні здоров'я людини, зниженні ризику різних захворювань і усунення 

дефіциту необхідних організму речовин.        

Крім екологічних і збагачених продуктів існує і третя категорія «здорової» 

їжі - функціональні продукти. Вони поєднують в собі властивості збагачених 

продуктів і біологічно активних добавок до їжі (БАДів). Додавання певних 

витяжок з рослинної і тваринної сировини призводить до того, що продукти 

починають приносити специфічну користь: нормалізувати обмінні процеси, 

регулювати конкретні фізіологічні функції, біохімічні реакції і стимулювати 

роботу імунної системи. Є ще «фітнес-продукти», «інноваційні продукти» і т.д. 

Напевно, вони мають важливі з медичної точки зору відмінності, але з точки 

зору споживача відносяться до однієї категорії - здорового харчування. 

Натуральні продукти грунтовно увійшли в наше повсякденне життя. Але, 

навіть розуміючи, наскільки корисно споживання здорової екологічно чистої 

їжі, не всі включають її в свій щоденний раціон. У західних країнах є спеціальні 

магазини, в яких без зусиль можна придбати натуральні і гарантовано 

екологічні продукти. Їх якість підтверджено спеціальними сертифікатами. 

Наведу список з 10 уявних екологічно чистих продуктів і розповім про їхню 

користь. 

Молоко - типовий натуральний продукт, але не варто забувати, що корів, які 

виробляють молоко, годують добавками, що містять гормони або антибіотики. 
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Дослідження добавок показали, що молоко і молочні продукти містять бичачий 

гормон росту (RBGH), який може спричинити за собою ряд гормональних 

відхилень. Дослідження виявили, що тільки в натуральному молоці не 

міститься шкідливих добавок і гормонів. Екологічно чисте молоко багате на 

вітамін Е, містить омега-3, жирні незамінні кислоти і антиоксиданти. 

Яйця - незамінне джерело протеїну. Але, щоб збільшити кількість яєць, 

курей підгодовують особливими препаратами. У підсумку, так само як і з 

молочними продуктами, користь є тільки від екологічно чистих яєць. З ними в 

організм людини не потрапляють чужорідні гормони. 

Картопля. Популярне добриво для картоплі - хлорталоніл - представляє 

особливу небезпеку для дітей. Його визнали настільки шкідливим для здоров'я, 

що в Америці через надмірне використання хлорталоніла розгорілися палкі 

суперечки, які дійшли до суду. У Канаді вчені знайшли взаємозв'язок між 

пестицидами, які розпилюють на картоплю, і захворюваннями на астму в 

сільській місцевості. Добре тим, хто захоплюється садівництвом і садить 

картоплю самостійно, не дивлячись на всі труднощі роботи на картопляному 

полі і боротьби з колорадським жуком. Для тих, у кого немає власної ділянки, 

вихід тільки в купівлі перевірених на екочистоту продуктів. 

Навіть такий корисний і дорослим і дітям продукт, як шпинат, стає просто 

небезпечним після запилення хімікатами. Хоча від природи він сповнений 

унікальних вітамінів. 

Виноград родом із сонячної країни Чилі містить чимало фунгіцидів - 

хімічних речовин, що застосовуються для боротьби із збудниками хвороб 

рослин. Не сильно відрізняються від нього побратими з інших теплих куточків 

землі. 

Груші. Не важливо, наскільки хороший смак солодкої і соковитою груші, 

якщо її удобрювали фунгіцидами або іншими хімікатами. Частина токсичних 

речовин залишилася на самому фрукті. Наприклад, хімікат азінфос-метил, який 

часто використовують для захисту рослин від комах. 
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Солодка полуниця показує високий вміст пестицидів. Це відбувається через 

велику кількість хімікатів, за допомогою яких її намагаються захистити від 

комах і грибків. Наприклад, речовина вінклозолін збиває нормальну роботу 

чоловічого гормону андрогену, і це ще не найважчий наслідок. 

Будь-який дієтолог порадить своїм пацієнтам вживати болгарський перець. 

Він містить велику кількість вітаміну С. Але, на жаль, 95 відсотків урожаю 

тепличного перцю містять сліди нейротоксичних речовин і добрив. 

«По яблуку в день, і лікар не потрібний». Але ця народна мудрість 

застосовна тільки до екологічно чистим фруктам. Яблуні щедро удобрюють 

пестицидами та іншими хімікатами. Цей фрукт займає перші місця в рейтингу 

продуктів «з городу», схильних до хімічній обробці.  

Персики. Деякі вчені стверджують, що цей невинний фрукт містить в 

10 разів більше нітратів і пестицидів, ніж інші фрукти і овочі. І ці хімікати 

вельми небезпечні для нашого здоров'я. Вони можуть бути причиною розвитку 

ракових захворювань. 

Уважно прочитайте список і подумайте, чи хочете ви економити на своєму 

здоров'ї? 

За характером споживання наш ринок схожий з європейським. Загальна 

частка екопродукту становить близько 3%. Світовий попит на органіку щорічно 

збільшується в середньому на 15 - 20%.  

Підбивши підсумок, сформулюємо формулу «здорового харчування»: для 

отримання продуктів «здорового харчування» необхідно всього дві складові: 

«природа» без втручання людини і технологія «екологічно чистої упаковки», 

створена людиною. 
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ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН МЕТАЛІВ 

Анотація: У даній роботі розглянуто дуже важливий хімічний процес – 

корозія. Збитки, заподіяні корозією металів, величезні. Обчислено, що внаслідок 

корозії щорічно гине така кількість сталі, що дорівнює приблизно чверті 

усього світового видобутку її за рік. Тому вивченню процесів корозії і 

відшуканню найкращих засобів її запобігання приділяється дуже багато уваги.    

Ключові слова: корозія, метал, сплав, ізоляція, покриття, захист. 

Abstract: In this paper we consider a very important chemical process - 

corrosion. Damages caused by corrosion of metals are enormous. It is estimated that 

as a result of corrosion annually, such a quantity of steel dies, which is equal to 

about a quarter of its world extraction in a year. Therefore, a lot of attention is paid 

to the study of corrosion processes and the search for the best means of its 

prevention. 

Key words: corrosion, metal, alloy, isolation, coating, protection. 

Ми звикли чути термін «іржавіння»,  який застосовується у разі корозії 

металу і сплавів. Швидкість протікання корозії безпосередньо залежить від 

умов, в яких знаходиться об'єкт. Так, іржа на металевому виробі буде 

поширюватися тим швидше, чим вище температура. Також впливає і вологість: 

чим вона вища, тим швидше метал стане непридатним для подальшої 

експлуатації. Дослідним шляхом встановлено, що приблизно 10 відсотків 

металевих виробів безповоротньо списуються, і виною всьому - корозія. Види 

корозії бувають різними і класифікуються залежно від типу середовищ, 

характеру протікання.  

Корозія – це руйнування металу під дією оточуючого середовища. 

Одні метали під дією оточуючого середовища руйнуються швидко: на 

повітрі покриваються ржавчиною. Інші – більш стійкі, навіть в агресивних 
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середовищах тривалий час не покриваються оксидною плівкою. Є такі метали, 

які, взаємодіючи з киснем повітря, швидко утворюють плівку, яка зберігає 

метал від корозії. Наприклад, алюміній на повітрі швидко окислюється з 

утворенням дуже стійкої плівки Аl2О3, яка запобігає його подальшому 

руйнуванню. 

Корозія металів – це дуже шкідливе явище. Навіть при інтенсивній боротьбі 

з нею біля 10% металу щорічно руйнується. Витрати на боротьбу з корозією, на 

подолання її наслідків становлять величезні суми. 

Простіше всього протікає корозія при зіткненні металів з газами. На 

поверхні металу утворюються відповідні з'єднання: оксиди, сірчисті сполуки, 

основні солі вугільної кислоти, які нерідко покривають поверхню щільним 

шаром, що захищає метал від подальшого впливу тих же газів.  

Інша справа при зіткненні металу з рідким середовищем - водою і 

розчиненими в ній речовинами. Утворюються при цьому, можуть розчинятися, 

завдяки чому корозія поширюється далі всередину металу. Крім того, вода, що 

містить розчинені речовини, є провідником електричного струму, внаслідок 

чого постійно виникають електрохімічні процеси, які є одним з головних 

факторів, що обумовлюють і прискорюють корозію.  

Чисті метали в більшості випадків майже не піддаються корозії. Навіть 

такий метал, як залізо, в абсолютно чистому вигляді майже не іржавіє. За 

механізмом процесу руйнування металу розрізняють хімічну та електрохімічну 

корозію. 

За характером руйнування розрізняють корозію суцільну, місцеву, 

вибіркову, під дією механічних напруг. 

Найпоширенішою корозією є газова, яка спостерігається при роботі 

арматури нагрівних печей, у котлах і турбінах, у двигунах внутрішнього 

згорання тощо. Її швидкість протікання росте з підвищенням температури. 

Особливий вид корозії – електрохімічна. Механізм її протікання подібний 

до роботи гальванічної пари. Як відомо, для протікання явища електролізу 
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необхідно, щоб були наявні два метали з різним поверхневим електрохімічним 

потенціалом та електроліт. 

Електролітом в атмосферних умовах служить волога повітря. Вона 

конденсується на поверхні металу у вигляді мікрокраплин. У ній розчиняються 

різні забруднення з вмістом солей, лугів, вугільного пилу, основи кислот тощо. 

Якщо метал знаходиться в землі, чи воді, то електролітом є волога землі, 

вода, в якій за будь-яких умов знаходиться значна кількість іонів, носіїв струму. 

Таким чином, для виникнення електрохімічної корозії завжди є умови. На 

відміну від хімічної вона руйнує метал не по поверхні, а в глибину (по границях 

зерен) металу, що є дуже небезпечним. 

Електролітична корозія може ускладнюватись біокорозією. Мікроорганізми 

та продукти їх життєдіяльності підвищують концентрацію електроліту, що 

підсилює явище електролізу, а значить, підвищує інтенсивність корозії. 

Особливо небезпечна електрохімічна корозія для металів які працюють у 

морській воді. Це дуже агресивне середовище. 

Без сумніву, мільярдні щорічні збитки призвели до того, що люди стали 

боротися з корозією. Боротьбу з корозією ведуть так, щоб запобігти явищам, які 

її супроводжують. Найбільш поширеним методом боротьби з корозією є 

ізолювання поверхні металу від впливу середовища. 

На практиці найбільш поширеним методом ізолювання поверхні від 

оточуючого середовища є фарбування поверхні виробу. Запобігають корозії 

також утворенням на поверхні металу капронової, нейлонової, фторопластової, 

епоксидної, поліетиленової плівок, які мають високу стійкість, є 

електроізолюючими та міцно з’єднуються з металом. Їх наносять пензлем, 

зануренням, розпиленням, електростатичним методом, приклеюванням або 

приварюванням. 

У випадках, коли деталі працюють в агресивному середовищі, покриття 

повинне бути еластичним, водо- і газонепроникливим. Їх покривають гумою. 

Для цього поверхню деталі покривають гумовим клеєм і листами сирої гуми. 
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Потім вулканізують і роблять зачистку. Такий вид покриття застосовують для 

гальванічних ванн, цистерн, трубопроводів тощо. 

Ефективним засобом боротьби з корозією є емалювання виробів. Поверхня 

металу покривається склоемалями (фарфоровидними, шарозатвердівними 

розплавленими стеклами спеціального складу). 

Емалі мають високу твердість і протистоять стиранню, однак крихкі. 

Емалюють котли, посуд, художні та ювелірні вироби. 

Поширеним способом боротьби з корозією є створення на поверхні металу 

захисної плівки шляхом оксидування і фосфатування. 

Оксидування чорних металів з утворенням чорної плівки називають 

воронінням. Проводять хімічне вороніння кип’ятінням виробу у водному 

розчині, який містить NaОН, Na2О і селітру. Вороніння проводять для пружин, 

стволів зброї тощо. 

Фосфатування – створення на поверхні металу (чавуну, сталі) твердих, 

крихких, пористих плівок нерозчинних фосфатів. Для підвищення 

корозіостійкості фосфатові поверхні фарбують, або занурюють у мастило. Пори 

плівки заповнюється фарбою або мастилом. 

На практиці з метою боротьби з корозією широко застосовується металічне 

покриття гальванічним методом. За механізмом захисної дії воно може бути 

катодне й анодне. 

Широко і давно відомі методи гарячого покриття – лудіння та цинкування. 

Лудіння – покриття виробів тонким шаром олова. Цинкування – покриття 

поверхні виробів цинком. Лудять жерсть, мідний посуд тощо. Цинкують 

покрівельне залізо, труби тощо. 

Металічне покриття може бути нанесене методом дифузійної металізації 

при хіміко-термічній обробці металів. 

У агресивних середовищах може бути використаний протекторний захист 

металу від корозії. Він заснований на розчинені металу протектора який 

служить як анод, а виріб – як катод. Застосовують протекторний захист в авіа- і 

суднобудуванні, в котлах, трубопроводах, нафтосховищах тощо. Частіше 
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всього в якості протектора для захисту сталі та чавуну використовують цинк, 

магній, сплав цинку та алюмінію. 

Крім методу ізолювання поверхні виробу від оточуючого середовища при 

боротьбі з корозією використовується метод пасивації металу виробу. Для 

зменшення прояву корозії треба зменшити активність металу, яка залежить від 

зовнішнього потенціалу. Якщо якимось чином зменшити цей потенціал, то 

метал буде стійкішим проти корозії. Це можна зробити шляхом легування 

металів. Навіть незначна кількість нікелю, хрому чи вольфраму робить сталь 

корозіостійкою. Особливо стійкими проти корозії є сталі леговані сукупністю 

легуючих компонентів. 

Пасивація поверхні труб, які знаходяться в землі, цистерн чи інших споруд 

можлива за рахунок анодної поляризації від зовнішнього джерела струму. 

Такий захист значно збільшує термін служби споруд. 

Пасивацію металу можна здійснити спеціальними інгібіторами 

(сповільнювачами), які не змінюють властивостей середовищ, а зменшують 

активність металу. Наприклад, сповільнює корозію сталі у воді 0,51% розчин 

уротропіну. 

Існують і незвичайні методи боротьби з корозією. Сигаретні недопалки – 

найпоширеніший вид сміття, що забруднює нашу планету, можуть знайти 

застосування в боротьбі з корозією металу. 

Нещодавно вчені зробили відкриття – сигаретні недопалки запобігають 

корозії сталі. Вчені підрахували, що щорічно викидається близько 4500 млрд. 

сигаретних недопалків, які дуже токсичні для навколишнього середовища, 

здатні вбивати рослинний і тваринний світ. Утилізація недопалків могла б 

вирішити безліч проблем, але на практиці це здійснити поки не можливо. 

Якщо говорити про корозію сталі, то екстракт з недопалків може запобігти 

корозії сталі N80, яка активно використовується у нафтовидобувній 

промисловості. За допомогою такого екстракту можна уникнути дорогого 

ремонту обладнання та перебоїв у видобутку нафти. 
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Необхідність здійснення заходів щодо захисту від корозії диктується тією 

обставиною, що втрати від корозії приносять надзвичайно великої шкоди. За 

наявними даними, близько 10% щорічного видобутку металу витрачається на 

покриття безповоротних втрат внаслідок корозії і подальшого розпорошення. 

Основний збиток від корозії металу пов'язаний не тільки з втратою великих 

кількостей металу, але і з псуванням або виходом з ладу самих металевих 

конструкцій, тому що внаслідок корозії вони втрачають необхідну міцність, 

пластичність, герметичність, тепло- і електропровідність, відбивну здатність й 

інші необхідні якості. До втрат від корозії повинні бути віднесені також 

величезні витрати на всякого роду захисні антикорозійні заходи, збиток від 

погіршення якості продукції, що випускається, вихід з ладу обладнання, аварій 

у виробництві.  Захист від корозії є однією з найважливіших проблем, що має 

велике значення для народного господарства.   
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Анотація: у статті розкрита історія відкриття вітаміну С, 

розглядаються  питання значення вітаміну для здоров’я людини, добування і 

властивості аскорбінової кислоти. 

Ключові слова: вітаміни, аскорбінова кислота, цинга, добування вітаміну 
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Abstract: in the article the exposed history of opening of vitamin of С, the 

questions of value of vitamin are examined for the health of man, getting and 

property of ascorbic acid. 
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Найвідомішим вітаміном є, звичайно, знаменита аскорбінка – вітамін С. 

Вітамін C дуже важливий для організму кожної людини.  Адже цей вітамін 

відіграє неймовірно велику роль для нормального функціонування всіх органів 

і систем. Найважливіша функція вітаміну C – це утворення білка під назвою 

колаген, який входить до складу дуже багатьох клітин. Також вітамін С бере 

участь в утворенні гормону серотоніну і гормонів щитовидної залози, 

розщепленні холестерину, видаленні з гепатоцитів печінки отруйних речовин, 

відновленні вітаміну E, підтримці хорошого імунітету, всмоктуванні заліза, 

правильному всмоктуванні глюкози, запобіганні цукрового діабету. Назва 

«аскорбінова кислота» походить від латинського scorbutus – цинга і 

заперечення «а». Саме нестача вітаміну С викликає горезвісний весняний 

авітаміноз. 

Цинга – це хвороба, що викликає кровотечу в тканинах, кровоточивість 

ясен, втрату зубів, анемію і загальну слабкість. Коли в 1497-1499 роках Васко 

да Гама вперше обігнув мис Доброї Надії, з 160 осіб екіпажу за час подорожі 

він втратив через цингу більше 100 чоловік.  І допомогти їм було просто не 

можна.  Тому що люди просто не знали причину цієї страшної хвороби, яка 

іноді називалася ще скорбут. 

Про причини цинги висловлювалися самі різні припущення. Винуватцем 

цього захворювання вважали спочатку погане повітря, потім зіпсовану воду, 

солонину і навіть якихось невідомих науці збудників зі світу мікробів. У 
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морській подорожі Васко да Гами вважалося, що цинга – це справжнісінька 

інфекційна хвороба, епідемія, точно така ж, як тиф або чума. За весь той час, 

що цинга була відома людям, вона забрала більше мільйона чоловік. За часів 

морських подорожей люди на кораблях харчувалися продуктами, які добре 

зберігаються, але такі продукти абсолютно не містили цього важливого 

вітаміну. 

У середині XVIII століття шотландський судновий лікар Джеймс Лінд, 

вражений масштабами впливу цинги на екіпаж корабля, у пошуках рятівного 

засобу виявив у цитрусових раніше невідому властивість, що перешкоджає 

виникненню цинги. У 1753 році Лінд опублікував результати свого відкриття, 

але Адміралтейство ігнорувало їх майже півстоліття. Приблизно в 1800 році 

морське начальство, згадавши-таки про висновки Лінда, зобов’язало мати на 

борту кожного корабля запас лаймов. З тих пір британців на всіх морях стали 

називати limeys (від англ. Lime – лайм). 

Протицинговий фактор, або, як його стали називати з 1920 року, вітамін С, 

відразу ж привернув до себе увагу вчених. Довгий час вітамін С не вдавалося 

виділити в чистому вигляді, а не маючи позбавленої домішок речовини, не 

можна встановити її елементарний склад і хімічну структуру. 

І нарешті в 1923 році американському біохіміку 

Чарльзу Глен Кінгу вдалося виділити аскорбінову 

кислоту з капусти і довести, що це і є той самий вітамін 

С, а пізніше Чарльз Глен Кінг встановив і структуру 

аскорбінки. 

Вітамін С відносимо до групи 

водорозчинних легко вітамінів - більш того, 

це основний вітамін міститься в овочах, у 

свіжих фруктах або ж в ягодах. Стандартна 

добова потреба в Аскорбіновій кислоті для 
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здорової людини повинна складати від 70 і 100 мг. 

 Найважливішою функцією вітаміну С - прийнято вважати антиоксидантний 

функцію. Аскорбінова кислота значною мірою послаблює токсичну дію на 

організм людини вільних радикалів.  

Кислота аскорбінова (Acidum ascorbicum) Вітамін С (ДФУ) 

 

(R)-5-[(S)-1,2-Дигідроксіетил]-3,4-дигідрокси-5H-фуран-2-он 

 -лактон-2,3-дегідро-L-гулонової кислоти 

Для добування аскорбінової кислоти з шипшини виготовляють водний 

екстракт, який згущують у вакуумі до густоти сиропу. З залишку осаджують 

баластні речовини спиртом та ефіром, а фільтрат випарюють досуха. Залишок 

очищають кристалізацією або хроматографічним методом. 

Основну кількість аскорбінової кислоти добувають тепер синтетично, 

виходячи з D-глюкози, яку відновленням перетворюють в D-сорбіт, а D-сорбіт 

ферментативною оксидацією – в L-сорбозу. 

Щоб захистити спиртові групи сорбози, спочатку її конденсують з 

2 молекулами ацетону, а потім оксидують діацетонсорбозу за допомогою 

КMnO4. Добуту діацетонкетогулонову кислоту омилюють до кетогулонової 

кислоти. 
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Властивості кислоти аскорбінової: кристалічний порошок білого або майже 

білого кольору або безбарвні кристали, що змінюють колір під впливом повітря 

і вологи. Легко розчинна у воді, розчинна у 96 %-ному спирті, практично 

нерозчинна в ефірі. Плавиться при температурі близько 190 °С із розкладанням. 

За рахунок ендіольного угрупування аскорбінова кислота проявляє одночасно 

відновні й кислотні властивості. 
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Аннотация: Мультиверсное строение мироздания   объясняет антропный 

принцип  и даёт  надежду на отсутствие вечного небытия после смерти 
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Abstract: The Multivers structure of the universe explains antropniy principe  

and  gives  a hope on absence of eternal nonexistence after human death. 

Вступление 

В современных  энциклопедиях Ко́смос трактуется как Вселенная — 

совокупность всего, что существует физически..  Я, как и мой преподаватель 

астрономии Лабенков Владимир Анатольевич, считаю, что это определение 

Ко́смоса уже не верно и нужно вернуться к древнегреческому определению от 

греч. κόσμος — «мир», то есть оставить только вторую часть определения: 

Ко́смос — совокупность всего, что существует физически.  Справедливость 

этого утверждения я раскрою в своей статье, являющейся реферативным 

сообщением по работам Александра Виленкина — директора Института 

космологии в Университете Тафтса (Бостон, штат Массачусетс), и моего 

преподавателя физики и астрономии Лабенкова Владимира Анатольевича, 

В своей статье я загляну за пределы нашей вселенной!                        

Рассмотрим картину Мира в масштабе – в одном сантиметре  2,5 млрд 

миллионов км  

1. Теория инфляции и мультиверсное строение мироздания 

В современной космологии господствует теория инфляции (расширения),      

которую Алан Гут выдвинул 33 года назад [2], согласно которой количество 

вселенных бесконечно. [2]   И у каждой расширяющейся вселенной своя 
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физическая картина. Мир состоит из бесконечного множества мультиверсных 

(от слова множество версий) то есть  разнообразных вселенных. Отсюда 

название доминирующей в настоящее время космологической теории – теория 

мультиверса. 

«Каждая Вселенная подобна пузырю рождающемуся и расширяющемуся в 

бокале шампанского». - Так захватывающе описывает Александр Виленкин– 

теорию мультиверса: "Едва зародившись, пузыри начинают расширяться со 

скоростью света. Но они очень редко сталкиваются, поскольку пространство 

между ними расширяется еще быстрее, образуя место для все новых и новых 

пузырей. Мы живем в одном из них и видим только малую его часть.  

К сожалению, путешествия в другие вселенные невозможны. Даже 

забравшись в космический корабль и двигаясь почти со скоростью света, нам 

не угнаться за расширяющимися границами нашего пузыря. Так что мы 

являемся его пленниками. Другое дело, если существуют так называемые 

кротовые норы - гипотетическая особенность пространства-времени, 

представляющая собой «туннель» в пространстве-времени. Общая теория 

относительности допускает существование таких туннелей. Ведущий 

российский астрофизик-теоретик, космолог Игорь Новиков и директор 

института космических исследований РАН Николай Кардашов, планируют 

поискать эти «туннели»  с помощью орбитальной обсерватории «Радиоастрон».  

Они предполагают, что некоторые объекты, которые трактуют черными 

дырами, на самом деле большие кротовые норы. 

С практической точки зрения каждый пузырь является самодостаточной 

отдельной вселенной, у которой нет связи с другими вселенными. В ходе 

вечной инфляции (расширения) порождается бесконечное число таких 

пузырей-вселенных, и у каждой расширяющейся вселенной своя физическая 

картина» [2] 

Таким образом, хотя размеры нашей вселенной и время её существования 

конечны, мир в целом безграничен в пространстве  и времени.  
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«Когда оперируешь понятием бесконечности, самое маловероятное 

становится стопроцентно вероятным» [1] эта любимая фраза моего 

преподавателя Лабенкова Владимира Анатольевича она красной нитью будет 

проходить на протяжении моего доклада, она даст объяснения многому тому, 

что порождало веру в существование высшего разума, творца названного 

Богом. 

2. Почему физика нашей Вселенной именно с таким набором констант, 

которые позволили сформироваться атомам, появиться жизни?  

Если выписать на листок бумаги значения фундаментальных физических 

постоянных, они покажутся совершенно случайными. Некоторые из них очень 

малы, другие велики, и за этим набором чисел не просматривается никакого 

порядка. Однако в них все же была замечена система, хотя и несколько иного 

рода, чем надеялись обнаружить физики. Значения констант, похоже, 

тщательно «подобраны» для обеспечения нашего существования. Это 

наблюдение получило название антропного принципа. Константы будто 

специально тонко настроены Творцом, чтобы создать подходящую для жизни 

Вселенную — это как раз то, о чем говорят нам сторонники учения о разумном 

замысле. 

Большинство вселенных имеют удручающе простую физическую картину. 

В них после «больших взрывов» не образовались ни атомы, ни планеты, ни 

галактики, а только разбегающееся  излучения энергии. Ведь для того, чтобы 

образовались простейшие атомы водорода необходимо было выполнение 

множества маловероятных условий, основные физические константы, их 

соотношение должны были быть такими же, как в нашей вселенной. То есть 

один шанс из огромного, но всё же ограниченного числа. А бесконечность, 

делённая на большое, но конечное число даёт бесконечность. Поэтому среди 

бесконечного числа разнообразных вселенных, бесконечное число вселенных с 

нашей физической  картиной, с как бы тонко подобранными константами. 

3. Мир бесконечных двойников. 
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"Удивительный вывод следует из этой картины мира: поскольку число 

вселенных бесконечно и каждая из них неограниченно расширяется, в них 

будет содержаться бесконечное число областей размером с наш горизонт. У 

каждой такой области будет своя история. Под «историей» имеется в виду все, 

что случилось, вплоть до мельчайших событий, таких как столкновение двух 

атомов. Ключевой момент состоит в том, что число различных историй, 

которые могут иметь место — конечно. Как это возможно? Например, я могу 

подвинуть свой стул на один сантиметр, на полсантиметра, на четверть и так 

далее: кажется, что уже здесь таится неограниченное число историй, поскольку 

я могу сдвинуть стул бесконечным числом разных способов на сколь угодно 

малое расстояние. Однако из-за квантовой неопределенности слишком близкие 

друг к другу истории принципиально невозможно различить. Таким образом, 

квантовая механика говорит нам, что число различных историй конечно.  

С момента Большого взрыва для наблюдаемой нами области оно составляет 

примерно 10150. То есть  единица со ста пяти десятью нулями! 

Это невообразимо большое число, но важно подчеркнуть, что оно не 

бесконечно.         

Итак, ограниченное количество историй разворачивается в бесконечном 

числе областей. Неизбежен вывод, что каждая история повторяется 

бесконечное число раз. В частности, существует бесконечное число планет с 

такими же историями, как у нашей" [3]. Это значит, что в мире бесконечное 

число таких  же  как вы участников такой же конференции думают в это 

мгновение  о том же самом, слушая такой же доклад.  

Теория мультиверсных вселенных отнимает у религии и эксклюзивное 

право дарить человеку надежду на вечное бытиё после смерти. Ещё в десятом 

классе Лабенков Владимир Анатольевич построил для себя стройную теорию, 

которая избавляла его, убеждённого атеиста, от сознания  предстоящего 

вечного небытия. Согласно этой теории все мы рождаемся бесконечное 

количество раз у таких же родителей, с такими же предками, но на  других 

планетах, полных копиях Земли, разбросанных в бесконечном космосе, а 
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подсознательное ощущение существования одинаково у идентичных 

организмов и неизменно на протяжении жизни. Чтобы изучить природу этого 

подсознательного ощущения существования Владимир Анатольевич  поступил  

на физический факультет Донецкого университета на специальность 

«Биофизика клетки», параллельно вместе с заочниками изучал предметы 

химического и биологического факультетов, посещая их занятия, сдавая по ним 

зачёты и экзамены. А дипломную работу по нейрофизиологии  делал в 

киевском институте физиологии «Им..Богомольца». И что интересно, знания, 

полученные им за прошедшие сорок три года, не опровергли, а подтвердили эту 

теорию. Согласно теории Лабенкова клеточные механизмы памяти являются 

тем цементирующим звеном, которое связывает в единое целое жизнь каждого 

человека, исключая возможность перехода подсознания с сознанием от одного 

дубля к другому. Хотя, может быть, по каким-то причинам в этом бывают и 

сбои, чем могут быть объяснены предвидения экстрасенсов и медиумов, а так 

же ефект дежавю. [1] 

Выводы: 

Первое - В мироздании существует бесконечное количество разнообразных 

вселенных, что не позволяет отождествлять космос и вселенную. Справедливо 

следующее определение космоса: Ко́смос — совокупность всего, что 

существует физически. 

Говоря о внеземном космическом пространстве, стало принято опускать 

слово внеземном, Это допустимо, так как не приводит к серьёзным научным 

противоречиям.  

Второе - мультиверсное строение мироздания   объясняет уникальность 

физической картины нашей Вселенной, нанося этим удар по религиозному   

учению о разумном замысле Всевышнего Творца; 

- даёт  надежду на отсутствие вечного небытия после смерти человека. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ВИДАЛЕННЯ НАФТОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ 

Анотація: в статті розглядаються основні методи ліквідації розливу 

нафти і нафтопродуктів, особлива увага приділена фізико-хімічним методам 

видалення нафтових забруднень. 
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Abstract: the basic methods of liquidation of overflow of oil and oil products are 

examined in the article, the special attention is spared to the physical and chemical 

methods of moving away of petroleum contaminations. 

Keywords: physical and chemical methods, scimers, dispergents, sorbents. 

Аварійні розливи нафти і нафтопродуктів, які відбуваються на об'єктах 

видобутку і переробки, а також при їх транспортуванні, сильно шкодять 

екологічному стану навколишнього середовища, призводять до суттєвих 

збитків і мають негативні наслідки соціального характеру.  

Відомо, що 1 л нафти забруднює до 1000 м
3 

води, що обумовлено 

присутністю в ній природних поверхнево-активних речовин, які утворюють 

стабільні нафтоводні емульсії. 
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Так, катастрофа танкера «Престиж» в листопаді 2002 року призвела до 

забруднення 3000 км узбережжя Іспанії, Франції, Великобританії. В результаті 

загинуло 300 тисяч птахів, величезні втрати понесло рибальство і 

марикультура, в море надійшло 64 тисячі тонн мазуту (з доповіді Всесвітнього 

фонду дикої природи).   

 Локалізація і ліквідація розливів нафти і нафтопродуктів є цілий комплекс 

багатофункціональних заходів з використанням самих різних методик і 

технічних засобів. Бонові загородження є основним засобом локалізації 

нафтових плям. З їх допомогою запобігають розтікання ННП по водній 

поверхні, знижують їх концентрацію для полегшення збору, а також відводять 

нафту і нафтопродукти від районів, найбільш уразливих в екологічному плані. 

Після того, як розлив нафтопродуктів локалізована, з бонопостачальника 

спускають спеціальний пристрій – скіммер. Скіммер збирає нафтопродукти в 

водозаповнюючу оболонку.  

Основними методами ліквідації розливу нафти і нафтопродуктів є: 

механічний, фізико-хімічний, термічний, біологічний. 

Фізико-хімічний метод з використанням диспергентів і сорбентів 

характеризується як ефективний в тих випадках, коли механічний збір ННП 

неможливий, наприклад при малій товщині плівки або коли розлилися ННП 

представляють реальну загрозу найбільш екологічно вразливих районів.  

До них відносяться: лігнін, алюмосилікат, графіт, тирса, 

торфпенополіуретан, пінополіуретан, вугільний пил, гумова крихта, деревна 

тирса, пемза, торф, торф'яний мох і т.п.  

Губчастий матеріал з адсорбенту добре вбирає нафту і продовжує плавати 

після адсорбції. За розрахунковими даними 1 м
3
 поліуретанового пінопласту 

може адсорбувати з поверхні води приблизно 700 кг нафти.  

Перспективно застосування гранульованих адсорбентів і рідин, що 

володіють магнітними властивостями, які після адсорбції нафти легко 

видаляються магнітом.  
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Недоліки фізико-хімічного методу: труднощі з рівномірним розсіюванням 

гранул на забрудненій водної поверхні, особливо у вітряну погоду.  

Переваги: можливість видалення забруднень будь-якої природи практично 

до будь-якої залишкової концентрації, керованість процесом і швидкість 

впливу (максимальна сорбція відбувається в перші чотири години).  

Диспергент - це особливі хімічні речовини, які використовуються як 

каталізатори процесу природного розсіювання ННП. Мета їх застосування - 

полегшення видалення розливів плями до того, як воно дістанеться до 

екологічно уразливого місця. Диспергент - засіб активує природне розсіювання 

глобул нафти в товщі води. 

У природних умовах диспергент, під час застосування у відкритому морі, 

напилюється на нафту з спеціальних судів, літаків або вертольотів. Молекули 

ПАР (які входять до складу диспергента) мігрують до поверхні зчеплення 

нафти і води і послаблюють зв'язок між ними, дозволяючи дрібним крапелькам 

нафти відірватися від нафтової плівки. Далі дрібні краплі диспергованої нафти 

руйнуються під дією психрофільних мікроорганізмів - організми, які нормально 

існують і розмножуються при відносно низьких температурах (зазвичай не 

вище 10°C), або осідають на дно. 

Диспергент використовують в екстремальних умовах, коли механічно 

видалити розлив - складно або неможливо (наприклад, на глибинах понад 

десяти метрів, якщо температура води нижче 5°C або температура 

навколишнього повітря нижче, ніж 10°C). 

Сорбенти бувають тканинними, порошкоподібними і боновими. Вступаючи 

у взаємодію з водним середовищем, вони відразу починають вбирати в себе 

нафту і нафтопродукти. При їх середньої щільності сорбенти максимально 

насичуються за перші десять секунд збору. Після цього на поверхні води 

залишаються легко збирані грудки нафтонасиченого матеріалу. Основні 

переваги - їх можна застосовувати незалежно від умов навколишнього 

середовища, а також мінімальні витрати на їх зберігання і доставку до місця 

ліквідації аварійних розливів нафти і нафтопродуктів. Естонські автори 
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пропонують випробувати модифікований термообробкою торф. Їм наповнюють 

пористі капронові бони, що значно спрощує технологію збирання і видалення 

нафтопродукту з поверхні води.  

Головною вимогою, що пред'являються до матеріалів, які сорбують 

вуглеводні нафти, є наявність у сорбенту пористої структури з гідрофобною 

поверхнею. Таким вимогам повною мірою відповідає новий нефтесорбент 

"Ресорб-4" - пориста, пухка, сипуча крихта з розміром частинок 5-7 мм. Для 

збору нафтової плівки товщиною 1 мм (на 1 м
2
 водної поверхні припадає 1 л 

нафти) потрібно 100 г поглинача.  

Для адсорбції часто беруть подрібнений активоване вугілля дрібної фракції. 

Його наносять рівномірним шаром на пляму, що перешкоджає його збільшення. 

Змішана з водою нафта прилипає до частинкам вугілля і легко видаляється. 

Суміш вугілля і нафти добре горить, що полегшує подальшу утилізацію. 

Використовують пінополіуретан з високим ступенем поглинання. Він вбирає в 

себе в 20 разів більше нафтопродуктів, ніж власна вага. Виливають на нафтову 

пляму рідкий парафін. При затвердінні він вбирає в себе нафтопродукти і легко 

видаляється механічним шляхом. 

Сорбенти можна застосовувати спільно з будь-якими бонами постійної 

плавучості. Їх застосовують не тільки при вже аварії, що сталася, а й для 

попередження, наприклад, їх розсипають навколо морських видобувних 

платформ і поблизу нафтоналивних комплексів. Ці елементи здатні вбирати все 

нафтові забруднення, видаляючи при цьому навіть райдужну плівку. Серйозні 

розливи нафти неможливо передбачити заздалегідь, однак, у разі виникнення 

розливів, боротьба з ними повинна здійснюватися всіма можливими і 

доцільними методами локалізації та ліквідації. 

Розглянуті методи видалення нафти з водних поверхонь показали, що 

найбільш ефективними засобами є фізико-хімічна сорбція і мікробіологічне 

розкладання. Ці методи найбільш перспективні для боротьби з нафтовими 

забрудненнями навколишнього середовища при будівництві свердловин.  
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There is no life without phosphorus and provide the animals of it. Mode phosphates 

are polluters on the environment. 

Key words: phosphorus, phosphates, fluorapatite, phosphorite, phosphate acid. 

Фосфор – неметалічний елемент п´ятої групи Періодичної системи хімічних 

елементів  Д.І.Менделєєва. Його назву з грецької можна перекласти як «той, що 

несе світло». Цей хімічний елемент широко поширений у природі і становить 

біля 0,9% маси Землі у вигляді фосфатів - фторапатит, фосфорит і т.д. У 
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природних умовах в чистому вигляді він не зустрічається, оскільки має високу 

хімічну активність і швидко утворює хімічні сполуки з іншими елементами.  

Фосфор широко використовують у промисловості, сільському господарстві. 

Його сполуки відіграють вкрай важливу роль у всіх біохімічних реакціях в 

організмах живих істот.  

Давайте розглянемо детальніше, що ж це за елемент і чому він такий 

важливий для нас. Дорослій людині на добу потрібно від 1200 до 1600 мг 

Фосфору. 

По-перше, Фосфор входить до складу кісткової тканини і зубів. На це йде 

приблизно 70% Фосфору. У поєднанні з Кальцієм вони формують мінеральну 

структуру кістки, яка і забезпечує її механічну міцність. При цьому 

співвідношення Фосфору і Кальцію має бути 2 до 1 або 4 до 3, якщо Фосфору 

буде стільки ж, скільки Кальцію, то кістка почне втрачати Кальцій і стане 

крихкою, хоч і твердою.  

По-друге, Фосфор - дуже важливий елемент для життєдіяльності організму, 

перетворення їжі в життєву енергію. Головна його функція в організмі – 

джерело енергії. Розглянемо, як наш обід перетворюється на рух м'язів і роботу 

мозку. Всі складні органічні молекули їжі, яку ми їмо, під дією травних 

ферментів розпадаються на більш прості, потім вони всмоктуються в 

кишечнику,  потрапляють у кров і розносяться до різних клітин. Після цього з 

цих молекул наш організм будує собі нові клітини, створює необхідні йому 

білки і використовує їх як джерело енергії. 

У спеціальних органелах клітин - мітохондріях запускається синтез 

спеціального енергоносія – АТФ (аденозинтрифосфатної кислоти). Як видно з 

назви, до складу цієї молекули входить Фосфор. Саме в цих молекулах  

запасається енергія, яка використовується для скорочення м'язів, передачі 

нервових імпульсів, в біосинтезі інших органічних речовин, а також для 

проникнення  сполук у клітини. Якщо запасів АТФ не вистачає, м'язи просто 

перестануть скорочуватися, і будь-яка діяльність - нервова, розумова або 

рухова - стане неможливою. 
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Отже, Фосфор в нашому організмі не тільки каркасний елемент, але й дуже 

важливий енергоносій. Саме завдяки йому ми можемо думати, рухатися і 

взагалі жити, без нього наші клітини почнуть банально вмирати від голоду. 

Крім енергетичної і механічної функцій, Фосфор є важливим елементом 

багатьох біологічних сполук організму. Він входить до складу багатьох 

амінокислот, нуклеотидів і молекул ДНК – джерела спадкового матеріалу; 

необхідний для формування мембранних структур клітини (фосфоліпіди).  

Фосфор допомагає правильному росту клітин і нормальній роботі нирок, бере 

участь у процесах засвоєння вітамінів. Сполуки Фосфору беруть участь у 

підтриманні кислотно-лужної рівноваги в організмі.  

Фосфатна кислота необхідна для побудови фосфатаз - ферментів, без яких 

неможливі хімічні реакції в клітинах. Процеси дихання також не можуть 

протікати без участі фосфатної кислоти - а ці процеси є основними для всіх 

аеробних живих істот. Фосфатна кислота бере участь у жировому і 

вуглеводневому обміні, синтезі та розпаді глікогену і крохмалю, але особливо 

багато її в клітинах нервової тканини і мозку. Таким чином, можна сказати, що 

Фосфор бере участь в усіх обмінних процесах організму, а це означає, що 

обійтися без нього просто неможливо [1]. 

Фосфор разом із Нітрогеном є одним з основних елементів живлення 

рослин. У збіднілі на Фосфор грунти вносять відповідні мінеральні добрива - 

кальцієві і амонійні солі фосфатної кислоти: суперфосфат, преципітат, 

фосфоритне борошно, амофос, нітроамофоску та інші.  Це сприяє збільшенню 

вмісту крохмалю в бульбах картоплі, позитивно впливає на накопичення цукру 

в цукровому буряку, збільшується зимостійкість озимих зернових культур, 

багаторічних трав та плодово-ягідних культур, а також стійкість рослин під час 

посухи [2].  

Неправильне використання мінеральних добрив може погіршити кругообіг і 

баланс поживних речовин, родючість ґрунту.  У водойми надходять стоки, що 

містять багато сполук Нітрогену і Фосфору. Це пов’язано із змивом з полів 

добрив, недоочищенням побутових стічних вод (фосфати, що додають до 

http://ua-referat.com/Живлення_рослин
http://ua-referat.com/Живлення_рослин
http://ua-referat.com/Стійкість
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синтетичних миючих засобів), а також деяких виробничих відходів. Коли багаті 

фосфатами стічні води попадають у природні водойми (річки, озера, моря), 

відбувається посилений розвиток фітопланктону, водоростей, «цвітіння» води, 

розкладання залишків яких призводить до підвищеного споживання кисню. 

Наслідок -  загибель цінних видів риб та інших водних організмів [3]. Вода стає 

непридатною не тільки для пиття, але й для купання. «Цвітіння» води за 

рахунок водоростей з’являється тільки тоді, коли концентрація Фосфору у воді 

перевищує 0,01 мг/л. За останні роки помітні екологічні зміни, тобто зниження 

чисельності живих водних організмів, відбулися на межі між Чорним морем і 

прісними річковими водами. Вміст фосфатів у них підвищився у 2—2,5 рази .  

Багато синьо-зелених водоростей (ціанобактерій) є токсичними. Токсини, 

виділені цими організмами, відносяться до групи фосфор- і сірковмісних 

органічних сполук (нервово-паралітичних отрут). Дія токсинів синьо-зелених 

водоростей може виявлятися у виникненні дерматозів, шлунково-кишкових 

захворювань; в особливо важких випадках - при потраплянні великої маси 

водоростей всередину організму, може розвиватися параліч [4].   

В таких випадках сполуки фосфору розглядають як забруднюючі речовини. 

Тому потрібно підвищувати екологічне виховання серед населення з метою 

використання побутової хімії без фосфатів. 
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АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ -  ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ 

ВИРІШЕННЯ 

Анотація: Автомобільний транспорт займає важливе місце в єдиній 

транспортній системі. Рівень розвитку якої в державі - одна з найважливіших 

ознак її технологічного процесу. Оскільки за умови інтеграції до європейської 

та світової економіки, потреба у високорозвинутій транспортній системі 

дедалі посилюється.  

Ключові слова: автомобільний транспорт, екологія, шум, навколишнє 

середовище, токсичність. 

Abstract:  Road transport occupies an important place in a single transport 

system.  The level of development in the state - one of the most important signs of its 

technological process.  Since, with the integration into the European and world 

economy, the need for a highly developed transport system is increasing.   

Key words: road transport, ecology, noise, environment, toxicity. 

«У нерозвинених країнах смертельно небезпечно 

пити воду, в розвинених - дихати повітрям» 

Джонатан Рабун 

На даному етапі стан транспортної системи України не можна вважати 

задовільним. Більшу частину інфраструктурних об’єктів транспорту необхідно 

визнати застарілими і такими, що не відповідають сучасним вимогам щодо 

виконання своїх основних функцій. Насамперед, це стосується автомобільного  
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транспорту. Автомобільні дороги, зокрема, не відповідають європейським 

стандартам щодо багатьох показників. Кожен громадянин з цією проблемою 

знайомий не лише з чуток, а й особисто -  щоб відчути недоліки  не обов’язково 

бути за кермом,   достатньо поїздити у  громадському  транспорті, особливо  

після бурхливої цьогорічної зими, після якої стан більшості доріг не просто не 

задовільний, а загрожуючий життю. [2] 

Розглядати автомобільний транспорт слід як індустрію, пов'язану з 

виробництвом, обслуговуванням і ремонтом 

автомобілів, їх експлуатацією, виробництвом пально-

мастильних матеріалів, з розвитком і експлуатацією 

дорожньо-транспортної мережі й ін. З цієї позиції 

можна сформулювати наступні негативні впливи 

автомобілів на навколишнє середовище. 

Перша група пов'язана з виробництвом автомобілів: 

- висока ресурсно-сировинна й енергетична ємність автомобільної 

промисловості; 

- власне негативний вплив на навколишнє середовище автомобільної 

промисловості (ливарне виробництво, інструментально-механічне 

виробництво, виробництво шин…). 

Друга група зумовлена експлуатацією: 

- витрата палива і повітря, виділення шкідливих вихлопних газів; 

- викиди продуктів випробувань шин і гальм; 

- шумове забруднення навколишнього середовища; 

- матеріальні, людські втрати і втрати тваринного світу в результаті 

транспортних аварій. [2],[4]. 

Третя група пов'язана з відчуженням земель під транспортні магістралі, 

гаражі і стоянки: 

- розвиток інфраструктури сервісного обслуговування автомобілів 

(автозаправні станції, станції сервісного обслуговування, мийки і т.д.); 
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- підтримка транспортних магістралей у робочому стані (використання солі 

для танення снігів). 

Четверта група поєднує проблеми регенерації й утилізації шин, олії і інших 

технологічних рідин, самих відпрацьованих авто. 

За даними звіту Європейського агентства з охорони навколишнього 

середовища (EEA), забруднюючі викиди від транспортних засобів 

продовжують впливати на здоров`я людей та стримують процес досягнення 

цілей Кіотського протоколу.  

Звіт «Транспорт та екологія: Вирішення дилеми» вже вийшов у світ та 

показав,  що  останнім  часом  кількість  пасажирських  та  непасажирських 

перевезень на території Європи постійно збільшується.  

Транспорт - не єдиний чинник забруднення повітря. Однак, викиди газів на 

вулицях можуть погано вплинути на загальний стан здоров`я суспільства. 

Більш того, дорожній рух – це джерело викидів тонко-дисперсних та надто 

тонко-дисперсних часток у містах. Ряд наукових досліджень свідчить, що ці 

частки серйозно впливають на здоров`я людей. 

Заходи боротьби із забрудненням довкілля автомобільним транспортом 

Аналіз робіт зі зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів дає 

змогу виділити такі основні напрями: 

1. Використання нових типів силового устаткування, в яких викид 

шкідливих речовин малий. 

2. Заміна конструкції, робочих процесів, технології виробництва 

автомобілів задля зниження токсичності відпрацьованих газів. 

3. Застосування пристроїв очищення або нейтралізації відпрацьованих газів.  

4. Використання альтернативного палива або зміна характеристик 

застосовуваного палива. 

5. Законодавче обмеження викиду шкідливих речовин автомобілів – нових 

та тих, що експлуатуються, а також проведення податкової політики, яка 

стимулює зниження викиду шкідливих речовин. 
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6. Розробка нормативів, процедур контролю, а також технологій, що 

забезпечують підтримання технічного стану автомобілів на рівні, який гарантує 

викид шкідливих речовин, не вищий за нормативний. 

7. Удосконалення процесів керування автомобілем, транспортними 

потоками, поліпшення дорожних умов, а також удосконалення і організація 

перевезення вантажів. [6] 

Зниження міського шуму може бути досягнуто насамперед за рахунок 

зменшення шумності транспортних засобів, збільшення відстані між джерелом 

шуму і захищуваним об'єктом та спеціальних шумозахисних смуг озеленення, 

використання різних прийомів планування, раціонального розміщення 

мікрорайонів. 

Екологічні проблеми автомобільного транспорту та шляхи їх розв'язання 

лежать в області раціонального споживання природних ресурсів, захисту 

навколишнього середовища від негативного впливу автотранспортного 

комплексу. [5] 
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НАНОМАТЕРІАЛИ  У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Анотація: Сьогодні  в усьому світі спостерігається інтенсивне поширення 

нанотехнологій, які спрямовані на отримання та практичне використання 

наноматеріалів, які знаходять застосування у різних галузях науки. Для 

розвитку нанотехнології непростим завданням є отримання 

нанобіоматеріалів, які б максимально засвоювались живими організмами та 

були екологічно безпечними.  

Ключові слова: нанотехнології, нономатеріали, нанобіоматеріали, 

наночастинки, нанопрепарати. 

Abstract:  Today, throughout the world, there is an intense spread of 

nanotechnology that is aimed at obtaining and practical use of nanomaterials that 

are used in various fields of science.  For the development of nanotechnology, the 

difficult task is to obtain nanobiomaterials that are maximally absorbed by living 

organisms and are environmentally safe.   

Key words: nanotechnology, non-materials, nanobiomaterials, nanoparticles. 

Під терміном «нанотехнологія» розуміють сукупність методів і прийомів, 

що забезпечують створення об’єктів з компонентами розміром менше 100 нм. 

Ці об’єкти мають принципово нові якості і можуть об'єднуватися у 

функціонуючі системи макромасштабу [4]. 

Структура наночастинок залежить від способу їх одержання, тому вони 

можуть бути як електронейтральні, так і заряджені, як у вигляді суспензії, так і 

у колоїдному стані. Структура наночастинок може бути ланцюгова, у вигляді 

нанотрубок або сфероїдів, на кшталт фулеренових сфер вуглецю С60. 

Відомо, що мікроелементи в рослинах беруть участь у окисно-відновних 

процесах, каталізі та синтезі на атомарному рівні. Інколи достатньо дії лише 

мікромолярних концентрацій іонів металів для нормального функціонування 
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рослини. В свою чергу   незначний надлишок даного металу може викликати 

токсичне отруєння рослинного організму. Тому 

при вивченні особливостей дії наноматеріалів, 

необхідно, перш за все, відпрацювати методи 

аналізу їх вмісту в природних об'єктах. 

Є фізичні та хімічні способи одержання 

металічних наноматеріалів. Найбільш 

сприятливими для застосування в агропромисловому комплексі є 

наноматеріали, одержані за нанотехнологіями,  що базуються на використанні 

не хімічних, а фізичних явищ. Фізичними способами одержання металічних 

наноматеріалів володіє лише незначна частина компаній США, Великобританії, 

Німеччини, України та Росії. 

На сьогодні в нашій країні розроблені функціональні нанобіоматеріали, що 

є комплексними сполуками, в яких у ролі комплексоутворювача виступають 

наночастинки мікроелементів, електрично заряджені зі знаком «мінус». 

Можливість отримання саме таких наночастинок дає ерозійно-вибухова 

нанотехнологія, що базується на новому фізичному ефекті в галузі концентрації 

високих енергій. 

В  нашій  країні  проводять  дослідження зі створення плівок металів і 

сплавів (1,5-100 нм) методом конденсації у вакуумі на різних підкладках 

шляхом використання зондової скануючої мікроскопії та електронографії [2]. 

Суспензіями нанокристалічних порошків металів проводять передпосівну 

обробку насіння та саджанців буряків, картоплі, пшениці. Збільшення врожаю в 

результаті застосування такого прийому становить 20-35% [3]. Одночасно 

відзначається підвищення адаптації рослин до стресових умов і поліпшується 

якість сільськогосподарської продукції.  

Нанотехнології застосовуються для обробки соняшнику, тютюну і картоплі 

після збирання їх урожаю, при зберіганні яблук в регульованих умовах, та при 

озонуванні повітряного середовища [2,3]. 
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Наночастинки впливають  на біологічні об'єкти на клітинному рівні, 

підвищуючи ефективність протікання процесів у рослинах, а також, беручи 

участь у формуванні мікроелементного балансу, тобто є біоактивними. 

Препарати вносяться в мікродозах і не забруднюють середовище. 

Наночастинки, беручи участь у процесах переносу електронів, посилюють 

дію ферментів, перетворюють нітрати в амонійний азот, інтенсифікують 

дихання клітин, фотосинтез, синтез ферментів та амінокислот,  вуглеводний і 

азотний обмін, і як наслідок безпосередньо впливають на мінеральне живлення 

рослин [6]. Маючи високу рухливість, вони взаємодіють один з одним і можуть 

конгломерувати на поверхні рослин, регулюючи цільові ефекти. Так,    

наночастинки  міді,  заліза,  цинку,   срібла   характеризуються бактерицидними 

властивостями й можуть доповнювати і підсилювати дію традиційних засобів 

захисту рослин. Їх дія заснована на тому, що в умовах ґрунту вони поступово 

окиснюються, створюють на поверхні насіння умови, несприятливі для 

проживання патогенної мікрофлори. 

Розширюючи асортимент хімічних елементів, з яких формуються 

наночастинки, можна уповільнювати процеси адаптації шкідників до 

отрутохімікатів, а також вибірково впливати на популяції, стійкі до 

традиційних схем захисту рослин. 

Але не все так ідеально, існують протиріччя. Протиріччя між результатами 

досліджень дії нанопрепаратів на живі організми полягають в тому, що одні 

дослідження свідчать про не токсичність нанопрепаратів, а інші – навпаки, 

пояснюють їх токсичність різною структурою та різними технологіями 

отримання [7]. Під готові результати дослідів намагаються сформувати теорію, 

механізми дії наночастинок, виходячи з класичних уявлень. Наука починається 

з визначень основних понять, термінів. В даному випадку знання про наносвіт 

ще не є наукою, йде накопичення кількості розрізнених результатів експери-

ментів. Число таких досліджень, як і раніше залишається дуже незначним. Як і 

раніше не існує методів обмеження, контролю або навіть вимірювання впливу 

наноматеріалів і нанопроцесів на виробництві та за його межами. Так, компанія 
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«SwissRe», друга в секторі страхування ризиків, відмовляється страхувати 

нанотехнології, вважаючи рівень ризику занадто високим. 

Отже,  слід акцентувати увагу вчених різних спеціальностей не тільки на 

розробці нових технологій отримання наноматеріалів, а й насамперед на 

поглибленому вивченні фізичних, фізико-хімічних, квантово-хімічних, 

фізіологічних, біохімічних, фармакотоксичних їх властивостей, молекулярних 

механізмів дії нових нанопрепаратів і можливому побічному впливі на 

організми та довкілля.[8] 
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Анотація: Наведени результати роботи комп'ютерної моделі зіткнення 

часток по теорії Ле Сажа. Отримані дані раніше не вказані в теорії. 

Ключові слова: гравітація, екран, модель, зближення, відштовхування, 
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Abstract:  The results of the work of the computer model of collision of particles 

in the theory of Le Sazha are obtained. The data has not indicated previously in the 

theory. 

Key words: gravitation, screen, model, approximation, collimation, rotation. 

Теорія гравітаційної взаємодії займає особливе 

місце у фізичній картині світу. Явище гравітації 

(тяжіння) завжди вважалася і досі вважається 

найзагадковішою з усіх сил природи. 

Загальновідомі сьогодні теорії гравітації [1] 

грунтовані на відкриттях фізики елементарних часток і стикаються з великими 

математичними труднощами. Існують альтернативні теорії, не грунтовані на 

загальній теорії відносності і квантових теоріях. 

У 1690 році женевський математик Нікола Фатио де Дюилье і в 1756 Жорж 

Луї Ле Саж запропонували кінетичну теорію гравітації, яка дала механічне 

пояснення рівнянню Ньютона[2]. Теорія стверджує, що сила гравітації - це 

результат руху крихітних часток, що рухаються на всіх напрямках у Всесвіті. 

Два тіла в такому середовищі під ударами часток "екранують" один одного і 

зближуватимуться один з одним результуючим дисбалансом сил. Цю теорію 
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іноді називають "тіньова гравітація", або "гравітація Ле Сажа". Для 

дослідження цієї теорії було залучене комп'ютерне моделювання. 

Часто комп'ютерні моделі простіше і зручніше досліджувати, вони 

дозволяють проводити обчислювальні експерименти реальна постановка яких 

ускладнена або може дати непередбачуваний результат [3]. Для моделювання 

використовувалася вільно поширювана програма “Interactive Physics”. 

Результати моделювання приведені на малюнках. На мал. 1 приведена 

вільно поширювана програма Interactive Physics для моделювання. Мал.2,-

частки мають однакові розміри, масу і швидкість.Удар  абсолютно пружний без 

втрат енергії. Приведена модель відштовхування двох тіл, спочатку 

розташованих разом. Відштовхування відбувається із-за багатократного 

відбиття ударів між двома тілами. Також приведені таблиці з початковими 

параметрами для моделювання. На мал.3 і мал.4. приведене 

початкове і кінцеве розташування трьох і двох тіл рівної маси. 

Внаслідок ефекту екранування відбувається зближення . На 

мал.5 і мал.6 приведене початкове і кінцеве розташування трьох 

тіл з обертанням в один бік і, відповідно, з обертанням в різні 

боки. У першому випадку спостерігається розбіжність тіл, у 

другому- зближення.    

       

                                            

                                          

Мал. 1 Програма Interactive Physics. 
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Мал 2. Відштовхування двох тіл. m1=1.5e+4kg,  m2=1.5e+6kg , маса часток 

20kg, швидкість Vx=3m/s,Vy=-3m/s.  У таблиці -параметри  до моделювання. 

       

Мал.3. Зближення двох тіл. m1=10e+5kg, m2=10e+5kg, маса часток 20kg, 

Частки спочатку розподілені рівномірно. 

              

Рис.4. Зближення трьох тіл. M1=10e+5kg, m2=10e+5kg, маса часток 20kg, 

швидкість Vx=5m/s, Vy=-5m/s. 

          

Мал. 5 Розліт трьох тел. при обертанні в один бік. m1=10e+5kg, 

m2=10e+5kg, маса часток 20kg, швидкість Vx=5m/s, Vy=-5m/s Частки спочатку 

розподілені рівномірно. 
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Мал. 6. Зближення трьох тіл при обертанні в різні боки. m1=10e+5kg, 

m2=10e+5kg, маса часток 20kg, швидкість Vx=5m/s, Vy=-5m/s. Частки спочатку 

розподілені рівномірно. 

Висновки. Програма моделювання дозволяє отримати усі основні ефекти 

теорії Ле Сажа. Показана дія "екранування" на зближення декількох тіл. 

Встановлений вплив обертання тіл на взаємодію. Потрібні додаткові моделі для 

дослідження впливу екранування і багатократного відбиття від внутрішніх 

поверхонь, обертання. 
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Большие количества нефти поступают в 

природные воды при перевозке водным путем, со 

сточными водами предприятий нефтедобывающей 

и нефтеперерабатывающей, химической, 

металлургической и других отраслей 

промышленности. Входящие в состав нефти алифатические, нафтеновые и 

особенно ароматические углеводы оказывают токсическое воздействие на 

организм, поражая сердечно-сосудистую и нервную системы.  

Цель нашей работы заключалась висследовании  возможности очистки 

природной воды от загрязнения нефтью различными сорбентами. 

Для  определения  влияния различных сорбентов на степень проникновения 

растворимых нефтепродуктов в воду иопределение влияния различных 

сорбентов на степень сбора нефти с поверхности воды нами были выбраны 

следующие виды сорбентов: природные органические и органоминеральные 

сорбенты (древесные опилки, шерсть); синтетические сорбенты (СТРГ- 

термически расширенный графит; активированный уголь). 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что лучше 

всего препятствовал переходу части компонентов нефти в растворимое 

состояние активированный уголь (концентрация растворимых нефтепродуктов 

в воде составила 26,88 мг/дм
3
, вторую позицию занял сорбент СТРГ 

(концентрация составила 37,75 мг/дм
3
, третью позицию заняла шерсть 

(концентрация составила 60,50 мг/дм
3
, и четвёрту позицию заняли древесные 

опилки (концентрация составила 308,00 мг/дм
3
). 

Синтетические сорбенты лучше всего препятствуют переходу части 

компонентов нефти в растворимое состояние. 

Лучшим нефтепоглотителем является  синтетический сорбент СТРГ (1г 

сорбента поглощает 81г нефти ), за ним следует с большим отрывом  сорбент 

природного происхождения – шерсть (1г сорбента поглощает 10г нефти) , и 

самым слабым оказался активированный уголь. 
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В работе я рассмотрела следующие  методы сбора нефти с поверхности 

воды: механическое собирание (ограждение); поглощение нефти разными 

видами сорбентов; затопление (осаждение); разложение (химическое 

рассеивание); самоликвидация. Составлена сравнительная таблица испытаний 

данных методов. 

Исследования выполнялись в лаборатории инспекции по охране Азовского 

моря. Работа  актуальная, имеет научное и практическое значение. 
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8. Методика выполненияизмерений массовой концентрациинефтепродуктов 

в пробах питьевых,природных и сточных вод флуориметрическим методом на 

анализаторе жидкости «Флюорат-02» // Санкт-Петербург- 1998.-с.10-13. 

 

ФИЗИКА, ХИМИЯ 

Данил Демяненко, Анатолий Новиков  

Надежда Мальцева 

(Мариуполь) 

Данил Демяненко, Анатолий Новиков 

ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Слово «пиротехника» 

происходит от греч. pyr (огонь) и 

techne (искусство, мастерство, 

умение) и означает умение 

изготовлять горючие изделия. 

Пиротехника является отраслью 

техники, связанной с 

производством и применением 

пиротехнических составов и снаряжаемых ими изделий. С научной точки 

зрения пиротехника в настоящий момент является одним из направлений химии 

и занимается изучением процессов, проистекающих при производстве 

пиротехнических составов, при их использовании. Путем моделирования 

химической смеси в пиротехническом составе добиваются различных эффектов 

при сгорании пиротехнического состава. Коренной переворот в пиротехнике 

произошел в XIV в., с появлением дымного пороха, благодаря которому 

явилась возможность регулировать быстроту горения состава путем изменения 

в дозировке компонентов.  

Существуют надёжные многочисленные свидетельства, что порох был 

изобретён в Китае. К середине первого века нашей эры селитра была известна в 

Китае и есть убедительные доказательства использования селитры и серы в 
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различных комбинациях в основном для приготовления лекарств. Первое 

упоминание о напоминающей порох смеси появилось  около 808 года. На 

сегодняшний день принят основной научный консенсус о том, что порох был 

изобретён в Китае и затем распространился по Ближнему Востоку, а позже 

попал в Европу. Возможно, это было сделано в IX веке, когда алхимики искали 

эликсир бессмертия. Его появление привело к изобретению фейерверков и 

ранних образцов огнестрельного оружия. Гипотетически, порох попал в Европу 

через несколько веков. 

 Горение пиротехнических составов, являющееся одним из видов процессов 

горения, представляет собой окислительно-восстановительную реакцию, в 

которой окисление одних компонентов состава — горючих — идет 

одновременно с восстановлением других компонентов того же состава — 

окислителей.  

Виды пороха 

Дымный (чёрный) порох. Современные дымные, или чёрные пороха 

производятся по строгим нормативам и точной технологии. Все марки чёрного 

пороха делятся на зернистые и пороховую пудру. Основными компонентами 

дымного пороха являются калия нитрат, сера и древесный уголь; нитрат калия 

является окислителем (способствует быстрому горению), древесный уголь 

горючим, а сера — добавочным компонентом (так же, как и уголь, являясь 

топливом в реакции, она из-за невысокой температуры воспламенения 

улучшает поджигаемость). Во многих странах пропорции, установленные 

нормативами, несколько отличаются (но не сильно). Дымный порох легко 

воспламеняется под действием пламени и искры, поэтому в обращении опасен. 

Алюминиевый порох. Алюминиевый порох применяется в пиротехнике и 

состоит из смешанных в определенной пропорции сильно измельченных 

нитрата калия/натрия (окислитель), алюминиевой пудры (горючее) и серы. Этот 

порох отличается большей температурой, скоростью горения и большим 

выделением света. Применяется в разрывных элементах и флеш-составах. 

Пропорции (селитра : алюминий : сера):  
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яркая вспышка - 57:28:15; взрыв - 50:25:25. 

Состав практически не отсыревает, не комкуется, но сильно мажется. 

Для изготовления пиротехнического состава и снаряжения им изделия или 

средства необходимо провести следующие основные операции:  

1) подготовку компонентов (измельчение и сушку);  

2) приготовление порошкообразного состава (перемешивание компонентов, 

гранулирование и сушка состава);  

3) уплотнение состава (путем прессования или иным способом).  

Для нормального действия пиротехнического состава необходимо, чтобы 

компоненты его были хорошо измельчены и равномерно смешаны друг с 

другом. В хорошо изготовленном составе, частицы отдельных компонентов 

обычно уже неразличимы простым глазом.  

Предварительная подготовка компонентов является неопасной операцией, 

так как и горючие и окислители, применяемые в настоящее время для 

изготовления пиротехнических составов, взятые в отдельности, в большинстве 

случаев нечувствительны к механическим импульсам (удару, трению) и не 

обладают взрывчатыми свойствами.  

Но следует отметить, что разрывы и всполохи пиротехники – зрелище, 

конечно, впечатляющее, но не совсем безопасное. Чтобы уберечь себя и своих 

близких от травм и ожогов необходимо соблюдать правила безопасного 

использования пиротехники. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА СИНГУЛЯРНІСТЬ 

Анотація: У статті розглянуто поняття технологічної сингулярності, 

перспективи її наближення та проблеми, які виникають під час злиття 

людського й технологічного. Схарактеризовано практики, які дозволяють 

удосконалити людину на шляху до постгуманістичного майбутнього. Увагу 

акцентовано на проблемі збереження ідентичності особи в процесі 

технологізації людського тіла й генетичного програмування майбутніх 

поколінь.  

Ключові слова: технологічна сингулярність, трансгуманізм, штучний 

інтелект, біомехатроніка, кіборгізація, техноєвгеніка.  

Abstract: The article considers technological singularity concept, prospects of its 

oncoming and problems that arise during the merger of the human and the 

technological. The practices that might be used for improving man towards 

posthuman future are characterized. The attention is paid to the problem of 

preservation of human identity in the process of technologization of the human body 

and genetic programming of future generations.  

Key words: technological singularity, 

artificial intelligence, biomechatronics, 

cyborgization, techno-eugenics.  

Зростання населення планети, 

становлення масового суспільства й 

науковий прогрес спричинили ситуацію, у 

якій технології перетворилися на 

незамінний у побуті людини елемент. Розумні прилади здатні самостійно 
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готувати найрізноманітніші страви, діагностувати хвороби, керувати 

автомобілями й літаками, обробляти поля, переробляти сміття, виготовляти 

одяг тощо. Зі свого боку культурна індустрія також активно популяризує 

технології, і ми можемо спостерігати, як дедалі поширенішими стають шоу, 

вистави, перфоманси, фільми, у яких вони відіграють чи не найголовнішу роль. 

І не дивно, що людина почувається менш здібною, ніж її власний винахід. Так, 

повсюдне впровадження технологій та їхня значна перевага над людськими 

недоліками провокує індивіда використовувати їх і для свого власного 

вдосконалення, починаючи від непомітних зовнішніх ґаджетів і завершуючи  

потужними кіберпротезами. Р. Курцвейл у свої праці «Сингулярність 

наближається. Коли людина вийде за межі біології» виокремлює шість епох 

історичного розвитку: епоху фізики і хімії, біології і ДНК, мозку, технології, 

злиття людських технологій із людським інтелектом, пробудження Всесвіту. 

Усі зазначені епохи покликані створювати, зберігати й передавати інформацію. 

І якщо на перших етапах зазначені процеси були досить часомісткими та 

тривалими, то епоха технологій значно пришвидшить еволюцію. [1] 

Футуристичний термін «технологічна сингулярність» все активніше входить 

в наше життя. Численними сучасними енциклопедіями технологічна 

сингулярність трактується як гіпотетичний момент, коли технічний прогрес 

придбає таку швидкість і складність, яка виявиться недоступною людському 

розумінню, тобто штучний інтелект досягне такого рівня розвитку, при якому 

людина може виявитися зайвим, а то й небезпечним конкурентом «розумних» 

електронних створінь.  

Технологічна сингулярність (ТС) - стадія «розвитку цивілізації, коли 

людський розум перестане контролювати, прогнозувати і навіть розуміти 

артефакти і сигнали, породжувані техносферою.  

Величезний темп розвитку технологій і прогресу, який спостерігається 

зараз, веде до точки в часовому проміжку від 2020 до 2070 року. Вернор 

Виндж, засновник теорії, вважає, що технологічна сингулярність настане в 

період 2030 - 2035 рр. 



1301 
 

Закон Мура - емпіричне спостереження, спочатку зроблене Гордоном 

Муром, згідно з яким (в сучасному формулюванні) кількість транзисторів, що 

розміщуються на кристалі інтегральної схеми, подвоюється кожні 24 місяці. [2] 

Основні шляхи розвитку технологічної сингулярності: 

Інформаційні технології. Інформатика по суті є самим головним 

каталізатором сингулярності і прогресу в цілому. Інформаційні технології (в 

кооперації з іншими) можуть дати нам два головних продукти: Інформаційний 

інтелект або (і) Інтерфейс Людина-Комп'ютер. 

Примірної датою революції може стати названий вище 2030 рік. В контексті 

технологічної сингулярності її головним винуватцем і атрибутом є створений 

нами штучний інтелект, здатний самовдосконалюватися, або створювати ще 

більш здатний інтелект. 

Користь: Впровадження і використання штучного інтелекту в корені 

змінить наше життя. Штучний інтелект придумає все за нас, поділиться своїми 

досягненнями з людством, викорінить війни, забезпечить стале зростання 

економіки і так далі. 

Шкода: штучний інтелект знищує цікавість. Створивши штучний інтелект, 

люди повинні будуть змиритися, що створили істоту, що на голову перевершує 

своїх творців. Змиритися з тим, що першість більше не за нами. Це кращий 

результат. Так, наприклад, одним з головних ризиків може бути повністю 

неконтрольований надлюдський інтелект, який може не побачити користь в 

людстві як такому, трактувати своє існування еволюцією і домінуванням і 

оголосити подобу геноциду.  

Інтерфейс «Людина-комп'ютер». На нашому етапі розвитку цей напрямок 

більш піддається реалізації, в порівняні з штучним інтелектом. Вже зараз є 

функціонуючі комп'ютеризовані протези, ведеться розвиток імплантатів. 

Користь: Новітні можливості для людини: зв'язок на телепатичному рівні, 

миттєвий доступ до всіх знань людства, здатність вивантажити їх у свій мозок 

тощо. 
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Шкода: фрагментованість суспільства. Зростання впливовості «надлюдей». 

Величезна ймовірність твори «сірих» операцій по поліпшенню людей. 

Полювання за «особливо цінними екземплярами». 

Нанотехнології. В даний момент основа нанотехнологій - створення 

полімерів. В недалекому майбутньому - нанодвигунів і механізмів. Основний 

продукт для технічного завдання - Машини фон – Неймана - роботи, здатні до 

самореплікаціі і управління матерією на різних рівнях, в залежності від їх 

мініатюрності. Верхом нанотехнологій може стати управління фізичної 

матерією на субатомному рівні. Для їх створення доведеться подолати дуже 

багато бар'єрів, і як раз торжество нанотехнологій може наступити дуже пізно. 

За деякими прогнозами - від 2050 до 2100 року. 

Користь: Позбавлення людини великої частини захворювань і видаляти вже 

існуючі. Нанотехнології допоможуть реанімувати кріопаціентов. Робота на 

клітинному рівні. В кооперації з біоінформатики і цитологією можна буде 

запросто досягти фізичного безсмертя організму, відключивши механізми 

старіння, або ж правити помилки, що з'являються в процесі старіння. 

Шкода і ризики: При попаданні її в чужі руки можуть створюватися віруси, 

які будуть діяти ще згубно, ніж звичайні біологічні.  

Біотехнології. Допомога в досягненні фізичного безсмертя організму для 

реалізації необмеженого потенціалу людської особистості і створення 

ефективних натрапив для розкриття величезного потенціалу мозку. [3] 

Технологічна сингулярність наближається. Основні надії покладені на 

вищенаведені науки. 
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В роботі були поставлені 

наступні задачі: 

1. Збір інформації про 

принцип роботи індукційних 

нагрівачів. 
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2. Розглянути способи виготовлення і застосування на практиці таких 

нагрівачів. 

3. Виготовити прилад і перевірити його працездатність. 

4. Вивчити характеристики даного приладу. 

І так, що таке індукційний нагрів: 

Індукційний нагрів - це електричний нагрів із застосуванням 

електромагнітної індукції. Якщо помістити предмет з електропровідного 

матеріалу всередину котушки, по обмотці якої проходить змінний струм, у 

вкладеному в котушку предмет змінним магнітним полем індукуються вихрові 

струми.[1] 

Що ж це за таємничі вихрові струми. Вихровими струмами (також струмами 

Фуко) називаються електричні струми, що виникають внаслідок 

електромагнітної індукції в провідному середовищі (зазвичай в металі) при 

зміні пронизливого її магнітного потоку.[5] 

Але у вище згаданих токах Фуко є так само і мінус: вихрові струми 

породжують свої власні магнітні потоки, які, за правилом Ленца, протидіють 

магнітному потоку котушки і послаблюють його. Крім того, вони викликають 

нагрів сердечника, що є марною тратою енергії. 

Трохи історії створення першого індукційного нагрівача: 

Перша успішно працює так названа. канальна індукційна піч для плавки 

сталі була побудована в 1900 році на фірмі «Benedicks Bultfabrik» в місті Gysing 

в Швеції. У відомому журналі того часу «THE ENGINEER» 8. липня 1904 року 

з'явилася знаменита публікація, де шведський винахідник інженер F. A. Kjellin 

розповідає про свою розробку. Піч харчувалася від однофазного 

трансформатора. Плавка здійснювалася в тиглі в вигляді кільця, метал, що 

знаходиться в ньому, представляв вторинну обмотку трансформатора, що 

живиться струмом 50-60 Гц. А перша піч потужністю 78 кВт була запущена в 

експлуатацію 18 березня 1900 року і виявилася вельми неекономічною, 

оскільки продуктивність плавки становила всього 270 кг сталі на добу. 

Наступна піч була виготовлена в листопаді того ж року потужністю 58 кВт і 
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ємністю 100 кг по сталі. Піч показала високу економічність, продуктивність 

плавки склала від 600 до 700 кг сталі на добу. Однак знос тигля від теплових 

коливань виявився на неприпустимому рівні, часті заміни тигля знижували 

підсумкову економічність.[4] 

Так само не для кого не секрет, що електромагнітне поле не є найбільш 

небезпечним, і тривале перебування під його впливом може бути шкідливим 

для здоров'я людини. 

Захист людини, його здоров'я є пріоритетними темами сучасних 

досліджень. Наукове пояснення впливу ЕМП на організм людини, на 

біооб'єкти, дозволяє не тільки ознайомитися з сучасними поглядами на 

залежності впливу магнітних полів на біомолекули, а й отримати оцінки рівнів 

МП, які можуть впливати на стан живого організму. Слід зазначити, що подібні 

дослідження ведуться давно, перші узагальнення впливу ЕМП на фізіологію 

були зроблені в монографії, виданій ще на початку минулого століття. 

Дослідження біологічних впливів постійного МП, або спільної дії МП і ЕМП 

тривають і триватимуть, так як технічні засоби на основі ЕМП безперервно 

вдосконалюються. Результати подібних досліджень, перевірені практикою, 

лежать в основі сучасних стандартів, в яких узагальнена інформація про вплив 

ЕМП. 

Тут ми бачимо таблицю з допустимими нормами впливу електромагнітного 

поля на людину (таблиця в презентації).[6] 

Як видно з наведених даних, діапазон впливів магнітного поля на людину 

досить широкий. Слід зазначити, що рівні впливу поля необхідно правильно 

виміряти, інакше легко вийти за межі, які визначені нормативними 

документами і, помилитися в необхідному рівні придушення поля. Згідно 

«Санітарно-епідеміологічним вимогам» (СанПіН) допустимі рівні 

електромагнітного випромінювання промислової частоти 50 Гц в житлових 

приміщеннях вимірюються на відстані від 0,2 м від стін і вікон, на висоті 0,5-

1,8 м від підлоги і не повинні перевищувати : для електричного поля 0,5 кВ / м, 

для магнітного 5 мкТл (4 А / м).[3] 
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Моя ж версія генератора, являє собою двотактний автогенератор, зібраний 

по схемі популярного в наші дні zvsдрайвера. (Схема в презентації) 

Щоб перевірити роботу генератора, я провів ряд наступних дій: підключив 

схему до джерела живлення 12 В, помістив всередину котушки випрямлену 

металеву скріпку на кілька секунд; після чого тактильним способом перевірив 

нагрів скріпки. 

Так само були спроби нагріти більш теплоємні предмети, такі як лезо 

Але тут я зіткнувся з такою проблемою, як недостатня потужність самого 

генератора, так як мною була зібрана все лише наочна схема, яка демонструє 

принцип роботи індукційного нагріву. 

Після всіх дослідів і випробувань, я прийшов до висновку, що використання 

індукційних печей може повністю незабаром замінити використання доменних 

печей, так як доменна піч має ряд великих недоліків: довгий нагрів, викид 

коксу в атмосферу, висока витрата енергетичного матеріалу. 

На користь індукційного нагріву можу сказати: в країні зменшитися витрата 

вугілля, що позитивно вплине на економіку України; викид важких металів в 

атмосферу нашого міста зменшитися на 35-40%, зменшення викиду важких 

металів, зменшить шанс ракових захворює на 13%, що є величезним 

показником. 

Але працівникам з індукційного піч доведеться зробити деякі заходи 

безпеки.  

Висновок: 

1. Не зайвим буде нагадати, що електромагнітне поле є найбільш згубним 

для здоров'я людей, відповідно необхідно буде вжити заходів щодо захисту. 

2. Безконтактний нагрів металів і відсутність прямого джерела полум'я - це 

відмінна якість таких нагрівачів. 

3. Індукційні нагрівачі потихеньку підкрадаються до кожного з нас, і скоро 

у кожного вдома стоятимуть як мінімум плити або нагрівачі води такого типу. 
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обміну речовин і каталізують обмінні 

продукти, істотна роль білків в 
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Abstract: The importance of proteins for the human body no less than the air. 

They regulate the rate of metabolism and catalyze the exchange of products, the 
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significant role of proteins in the nervous system. The shortage of protein in the 

human diet over time leads to a decrease in concentration and efficiency. 

Key words: рroteins, the human body, metabolism, a protein deficiency, catalyst 

Білки є життєво необхідними продуктами, і вони служать для побудови 

клітин. Роль білків в організмі займає велике місце зв'язку з тим, що вони 

служать пластичним матеріалом для побудови великого ряду клітин, так вони 

сприяють побудові вітамінів, на різних етапах вуглеводів, жирів, крім того 

білки необхідні для будівництва гемоглобіну, більшості гормонів та ферментів. 

Роль білків в організмі людини пов'язана з постійним оновленням і витратою 

білків і тому вони повинні постійно поповнюватися, щоб в організмі була 

рівновага. [2,  с. 3] Білки не можуть накопичуватися в організмі, як вуглеводи 

або жири, але, тим не менш, вони постійно необхідні, тому їх слід щодня 

поповнювати, щоб організм працював більш чітко і без збоїв.  

Гіпотеза нашої роботи - важливість білків для організму людини не менша, 

ніж повітря. Недарма білки ще називають протеїнами, що в перекладі з грецької 

означає - «стоїть на першому місці». 

Мета роботи: теоретично обґрунтувати гіпотезу та експериментально 

побачити відмінність тканин тваринного, рослинного і штучного походження, 

перевірити від чого руйнується білок. 

Для досягнення даної мети ми поставили наступні завдання: 

- вивчити літературу про важливість білків для організму людини; 

- дослідним шляхом перевірити відмінність тканин тваринного, рослинного 

і штучного походження, перевірити від чого руйнується білок. 

Об’єкт дослідження: яєчний білок, рослинні білки, штучні волокна. 

Темою дослідження стало вивчення структури білка, денатурація білка. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані знання 

допоможуть зрозуміти важливість білка для організму людини. 

Методи дослідження: аналіз літератури, експеримент. 

Важливість білків для організму людини не менша, ніж повітря. Недарма 

білки ще називають протеїнами, що в перекладі з грецької означає - «стоїть на 
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першому місці». Крім того, що вони регулюють швидкість обміну речовин і 

каталізують обмінні продукти, істотна роль білків в роботі нервової системи. 

Дефіцит білків у харчуванні людини з часом призводить до зниження 

концентрації, уваги та працездатності. 

Джерелами білків у харчуванні є продукти тваринного і рослинного 

походження. Особливо важливі білки тваринного походження, так як саме в 

них міститься велика кількість незамінних амінокислот. З тваринних білків в 

кишечнику всмоктується 90% амінокислот, а з рослинних 60 - 80%. У порядку 

убування швидкості засвоєння білків продукти розташовуються в такій 

послідовності: риба> молочні продукти> м'ясо> хліб> крупи 

У повноцінному раціоні повинні бути присутніми білки тваринного і 

рослинного походження. Причому, тваринні білки в харчуванні повинні 

складати не менше однієї третини меню. [1, т.3 с. 98] 

Потреба організму в білках розраховується залежно від віку людини, її 

статі, виду діяльності. Середньодобова норма білків для дорослої людини 

складає 100-120 грам, але при важких фізичних навантаженнях збільшується до 

150-160 грам. Найшвидше перетравлюються білки молочних продуктів, потім 

ті, які входять до складу риби та м'яса, а останніми - білки хліба та круп.  

Основна роль білків полягає в побудові клітин, а як джерело енергії вони 

мають, досить другорядне значення, така роль відводиться вуглеводам і жирам, 

а білків енергетична ємність становить всього на 1 грам 4 ккал. 

 

Рис.1 Основні функції білків. 
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Крім перелічених функцій білки беруть участь у реалізації генетичної 

інформації, генеруванні і передачі нервових імпульсів. Вони здатні 

підтримувати осмотичний тиск та фізіологічне значення рН в клітинах і крові. 

Лабораторні дослідження 

Дослід 1. У пошуках білка  

Для проведення експерименту беремо: яєчний білок, волосся, горіхи, 

штучне волоко, скляну паличку, сухе пальне, чаша для випарювання, сірники. 

Експеримент: взяти скляну паличку; нанести на неї яєчний білок; нагріти у 

полум’ї до обвуглення. Повторити дослід з волоссям, горіхами та штучним 

волокном. 

Висновок: синтетика при підпалюванні плавиться, рослинні волокна 

пахнуть горілим папером, а волосся – смаленим білком. 

Дослід 2. З чого зроблений білок 

Для проведення експерименту беремо: яєчний білок, хлоридну 

кислоту, гідроксид натрію, 3 пробірки, каструля. 

Експеримент: приготувати суміш з 1 мл яєчного білка і 7-8 мл. води, 

розлити її в три пробірки; додати до суміші у першу пробірку 0,5 мл соляної 

кислоти; долити у другу пробірку 0,5 мл гідроокису натрію; поставити три 

пробірки на водяну баню. 

Висновок: видно, що в перших 2 пробірках рідина прозора, а в третій 

каламутна. Це означає, що в пробірку з сумішшю білка та води білок згорнувся. 

У перших двох пробірках цього не сталося тому, що амінокислотні ланцюги 

білка, були зруйновані кислотою і лугом ще до нагрівання. Кислотні лужні 

опіки на шкірі з'являються саме з-за того, що білок руйнується під впливом цих 

речовин. 

Дослід 3. Вплив важких металів на білки 

Для проведення експерименту потрібно: вода, яєчний білок, мідь 

сірчанокисла, хлорид кобальту, нікель сірчанокислий, 3 пробірки. 

Експеримент: налити в 3 пробірки 1-2 мл води і додати в кожну 3-4 краплі 

яєчного білка; у першу пробірку додати 2-4 ложечки міді сірчанокислої, у другу 
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пробірку насипати 2-4 ложечки хлориду кобальту, в третю пробірку додати 2-4 

ложечки сірчанокислого нікелю; в кожній з трьох пробірок випав осад  - 

руйнація білка. 

Висновок: важкі метали, руйнують білки, є дуже небезпечними 

речовинами. Всюди, де ми зустрічаємо життя, ми знаходимо зв’язок з 

білковими  тілами, і всюди, де ми зустрічаємо яке-небудь білкове тіло, яке не 

перебуває в процесі розкладання, ми без винятку зустрічаємо і явище життя... 

Життя є спосіб існування білкових тел. 
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ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ АКУСТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ПРИ 

ПРОЕКТУВАННІ АКУСТИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. 

Основною задачею прикладної 

механіки в будівництві є 

проектування залів різного 

призначення, боротьба з луною, 

використовування звукопоглинальних 

матеріалів. Акустика впливає на 

продуктивність праці, творчий 

потенціал і здоров'я. Враховуючи величезний діапазон звукових тисків, з якими 

доводиться мати справа на практиці, а також внаслідок здатності людського 
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вуха оцінювати не абсолютне, а відносну зміну звукового тиску прийнято 

оцінювати акустичний комфорт. 

Рівномірний розподіл звукової енергії в приміщенні більшою мірою 

залежить від форми приміщення, яка будується таким чином, щоб усі місця 

залу для глядачів забезпечувалися не тільки прямим звуком, що йдуть 

безпосередньо від виконавця до слухача, але й первинно відбитими звуками від 

стін і стелі, що йдуть безпосередньо від джерела до слухача. Природно, що 

найбільшою мірою у відбитій звуковій енергії бідують найбільш вилучені від 

джерела звуку місця залу для глядачів. Прямі звуки приходять сюди значно 

ослабленими через більше видалення від джерела звуку й внаслідок швидкого 

загасання при русі уздовж сильно поглинаючої звукову енергію поверхні 

підлоги, зайнятому публікою .Застосування в приміщенні балконів, колон, 

пілястр, а також глибокої пластичної обробки стін і стелі (ніші, кесони й ін.) 

сприяє розсіюванню звукової енергії в приміщенні й створенню однорідного 

звукового поля. 

В процесі роботи ми зняли відео, де визначили у якому кабінеті було краще 

звучання Гімну коледжу і розрахували час реверберації, артикуляцію 

аудиторій Маріупольського коледжу. 

Після перегляду відео з’ясували що  

 1) Найкраще звучання Гімну коледжу було у кабінеті математики , та в 

актовому залі .  

2) Гучність звуку- залежить саме від довжини і глибини приміщень  , так як 

саме від цього залежить частота звуку, присутність шуму , відлунення , 

погіршення чутності звуку та підсилювання звуку .  

3) Тонкі перекриття, стелі, неправильно виконана обробка, саме це впливає 

на звук, а точніше на його точність та звучання .  

4) Відлуння було практично у всіх кабінетів, окрім кабінету математики  та 

вулиці . 

5) Найкраще приміщення для сприйняття виконання Гімну , був кабінет 

математики . 
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6)  Практично у всіх кабінетів ми виявили шум . окрім кабінету математики  

та актового залу . 

Час реверберації оцінювали психоматично, а потім аналітично. 

№ Аудіторія 

До

вжина

, м 

Гл

ибина, 

м 

В

исот

а, м 

Час 

реверб

ерації 

арт

икуляц

ія,  % 

Розбірли

вість 

1 Кабінет 

фізики 

2

9 

9,6 7,2 4,

5 

0,7

23 

77 Задовіль

на 

2 Актовий 

зал 

 23 12 4,

5 

1,2

7 

75 Задовіль

на 

3 Читальни

й зал 

 18,

4 

6 3,

0 

0,7

31 

77 Задовіль

на  

4 Аудиторі

я  

3

2 

8,7

6 

7,7

8 

4,

0 

0,7

06 

77 Задовіль

на 

Рівномірний розподіл звукової енергії в приміщенні більшою мірою 

залежить від форми приміщення. 

Час реверберації в приміщенні не є постійним для звуків різної частоти. Це 

пояснюється різною звуковбирною здатністю оздоблювальних матеріалів. 

Виконав практичну роботу, я переконалася в тому, що у всіх  кабінетах  

коледжу розбірливість задовільна та відповідає своєму призначенню. але майже 

у всіх кабінетах присутня луна , крім кабінету 32, тому що там знаходяться 

перфоровані стелі, і актового залу. Згідно графіку залежності часу реверберації, 

я встановила, що в актовому залі звучання навіть вище ніж інтенсивне і саме це 

звучання характеризується до церков і соборів. Переглянувши архіви, я 

переконалася в цьому твердженні, так як до 1917 року, в цьому місту 

знаходилась церква для школярів. І під дахом  знаходяться спеціальні акустичні 

споруди.  

Для поліпшення акустики в аудиторіях пропоную використовувати  пористі 

матеріали  у вигляді твердих плит, які кріпляться або безпосередньо до 

огородження, або до каркаса на деякій відстані від поверхні огородження (5-
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10 см). До твердих плит належать плити типу «пемзоліт», а також з піноскла з 

наскрізною пористістю. До цієї ж групи пористих матеріалів належить 

акустична штукатурка. Кріплення пемзолітових плит по дерев'яному каркасу на 

віднесенні 50-100 мм від стіни (або перекриття) підвищує коефіцієнт звукового 

поглинання на низьких частотах.  Щоб не витрачати багато коштів,  можна 

застосовувати в кабінеті велику кількість плакатів , розташованих на стендах , 

товщиною 30-50 мм.  
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Эльмира Тристан 

Юлия Дядик 

 (Мариуполь) 

Эльмира Тристан 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: Несмотря на огромное количество преимуществ 

автомобилей, они имеют целый ряд недостатков. Один из самых главных  -  

автотранспорт наносит большой ущерб окружающей среде. Последнее время 

топливо стремительно дорожает. Эти факты привели к тому, что развитые 

страны стали разрабатывать и выпускать менее расточительные и более 

экологичные автомобили. В этой статье мы постараемся объяснить, что 

представляет собой транспорт будущего, которое уже становится 

настоящим – электромобили.  

Ключевые слова: Автомобиль, электромобиль, робомобиль, окружающая 

среда, безопасность. 

Для того чтобы понять, что же такое 

электромобиль, рассмотрим определение, 

которое представлено в Википедии. 

Электромобиль – автомобиль, который 

приводится в движение одним или 
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несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника 

электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т.п.), а не двигателем 

внутреннего сгорания. 

Первые электромобили появились почти на 50 лет раньше первого 

автомобиля. Толчком к их развитию послужило открытие Фарадеем явления 

электромагнитной индукции, после чего инженеры и изобретатели принялись 

искать пути его практического применения. Все электромобили того времени 

имели большой вес, передвигались со скоростью не более 4 км/ч и были не 

совсем пригодны к практическому применению. Интерес к электромобилям 

возродился в 90-х годах 20 века, когда остро встала проблема загрязнения 

окружающей среды и истощения нефтяных запасов.  

В Германии сейчас разрабатывают электромобиль послезавтрашнего дня, 

так называемый робомобиль. Он должен без водителя самостоятельно 

перемещаться по городу и находить место для парковки. Такой робомобиль 

должен решить проблему парковочных мест и пробок в перенаселенных 

мегаполисах будущего. Как говорит сам инженер, «это будет машина 

всеобщего доступа, когда человеку нужна машина, робомобиль подъезжает, его 

можно использовать для доставки человека к цели, а потом он самостоятельно 

вернется в гараж, откуда его сможет вызвать следующий пользователь».  

Мы считаем, что электромобили имеют целый ряд преимуществ и 

недостатков. 

Преимущества электромобилей:  

Снижение загрязнения окружающей среды. Снижение расходов на топливо, 

работающий двигатель электромобиля не выделяет вредных газов в 

окружающую среду.  

Снижение шума. Электромобили способны обеспечивать тихий и плавный 

разгон, с более быстрым ускорением.  

Безопасность. В случае столкновения сработают подушки безопасности, 

датчики столкновения отключат аккумуляторы, так что электромобиль 

остановится безопасным. 
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Стоимость. Прошли те времена, когда электромобили стоили огромные 

деньги. Ранее батареи были очень дорогими, но со временем снижается их 

стоимость. 

Надежность. Из-за меньшего количества деталей и узлов, повышается 

надежность электромобиля   

Недостатки электромобилей:  

Станции для подзарядки, их недостающее количество. 

Электричество не бесплатно. Стоит обратить внимание на то, что у 

электромобилей разный расход электроэнергии.  

Короткий пробег и ограниченная скорость. Большинство электромобилей 

могут проходить примерно от 160 до 240 км без подзарядки.  

Время перезарядки. Для полной зарядки электромобиля требуется около 8–

10 часов.  

Замена батареи. Замена производится через каждые 3–10 лет.  

В зимнее время повышается расход энергии аккумулятора на обогрев 

салона, щеток и фар.  

Езда на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания скоро будет 

казаться вчерашним днем, электромобили ‒ средство передвижения будущего.  

Новые модели автомобилей с электротягой способны конкурировать по 

мощности Авто, с двигателем внутреннего сгорания.  

Основными элементами электрооснащения автомобиля являются: 

электрический двигатель, контролер, аккумуляторные батареи.  

Контролер выполняет функцию своего рода педали акселератора, на него 

подается ток с АКБ, а он передает на электродвигатель, считывая импульсы с 

потенциометров педали газа, и этими показаниями регулирует обороты 

электродвигателя.  

Электродвигатель – сердце электромобиля, главная движущая система. 

Электродвигатель работает благодаря принципу электромагнитной индукции   

 Коэффициент преобразования электрической энергии в механическую 

составляет 85–95%. 
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Хорошая управляемость автомобиля достигается вследствие связки колеса и 

мотора, мотор-колесо. 

В большинстве электромобилей при торможении мотор способен 

вырабатывать энергию в режиме генератора, которая скапливается в 

аккумуляторных батареях и может использоваться в дальнейшем. 

Самыми распространенными батареями на сегодняшний день являются 

свинцово-кислотные, так как они дешевые и пригодны для переработки. Для 

автомобилей с электротягой же больше подходят литий ионные батареи, так 

как они очень энергоемкие, компактные и очень легкие. Однако эти батареи 

очень дорогие. 

Такой автомобиль можно подзарядить от любой розетки, встроенное 

зарядное устройство будет обеспечивать максимально возможную быструю 

зарядку. 

На сегодняшний день в мире существуют различные способы зарядки 

электромобилей: 

Способ зарядки электромобиля от бытовой электрической сети называется 

медленной зарядкой. Процесс зарядки аккумулятора длится 8 часов.  

Способ зарядки на специально оборудованных станциях называется 

быстрой зарядкой. В течение 20–30 минут аккумуляторная батарея заряжается 

почти полностью.  

Замена батареи на полностью заряженную, которая осуществляется только 

на зарядных станциях Tesla, называется «горячей» заменой батареи, которую 

можно произвести за 2 минуты.  

На сегодняшний день наибольшее количество быстрых зарядных станций 

находится в Японии, в США – наибольшее количество медленных.  

Даже, невзирая на то, что имеется много нюансов в использовании 

электромобилей, следует верить, что в будущем они разрешатся. В первую 

очередь нужно задуматься о том, что главное достоинство электромобиля ‒ это 

снижение степени загрязнения окружающей среды. А в данный момент можно 
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обратить внимание на гибриды электромобиля, которые могут позволить 

существенно минимизировать недостатки чисто электрических моделей.  
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НОБЕЛІВСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ. КРИСТАЛИ УКРАЇНИ ТА РОДОВИЩА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Спочатку кристалами називали 

гірський кришталь – бездоганний у 

своїй холодній красі прозорий кварц. 

У колишні часи, коли вчені ще не 

могли пояснити причину і принцип їх 

утворення, кристалам приписували 

різні магічні властивості, свідчення 

тому – численні легенди і сказання, в яких згадуються магічні кристали, здатні 

зцілювати хворих або показувати майбутнє. 

Дорогоцінне та декоративне каміння є важливим елементом мінерально-

сировинного комплексу України. Стан вивченості українських каменів 

незадовільний. Винятком є самоцвіти Волині, альмандин Закарпаття, опал 

Катеринівського прояву та квадрит Жовторічнянського родовища. Розвідано 

8 родовищ і виявлено понад 300 проявів близько 40 видів ювелірного та 

ювелірно-виробного каменю. Всі вони, а також родовища та рудопрояви 
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декоративного каменю зосереджені головним чином у 4-х геологічних 

структурах: Українському щиті, Карпатських та Кримських горах і 

Дніпровсько-Донецькій западині. Кожна з них має власний перелік корисних 

копалин і відмінну від інших геологічну будову. 

Найбільш відомі родовища коштовних каменів в Україні: Волинське (топаз, 

берил, кварц, графічний пегматит), Клесівське (бурштин), Головинське та 

Федорівське (іризуючий лабрадор), Калюсицьке (мармуровий онікс), 

Прилуцьке (родоніт, родохрозит), Кур’янівське та Нагорнянське (агальматоліт). 

Найбільш унікальні родовища знаходяться в межах Українського щита. В 

цілому, запаси кольорових каменів є у Волинській і Рівненській областях, 

Приазов’ї і Кривому Розі. Тут трапляються берил, топаз, бурштин, аметист, 

агат, яшма, гірський кришталь. 

Новотроїцьке - селище міського типу в Волноваському районі Донецької 

області на річці Суха Волноваха (права притока р. Кальміус). В околицях 

селища - великі поклади доломіту, вапняку, будівельного піску і порфіриту. 

Вперше геологічне опис родовища справив Н.І. Лебедєв в 1892 році. Видобуток 

вапняку проводилася місцевим населенням ще до Жовтневої революції, але 

тільки з 1933 р почалася постійна експлуатація рудників .. Новотроїцьке 

родовище приурочено до смуги розвитку нижньокам'яновугільних карбонатних 

порід, розташованих в зоні зчленування Донецького басейну і Приазовського 

кристалічного масиву. Пластробразная товща карбонатних порід (вапняки, 

доломітизовані вапняки і доломіт) залягає на пісковиках і глинистих сланцях 

верхнього девону і перекрита піщано-глинистими відкладеннями палеогену 

неогенового і четвертинного віку. Головні мінерали - кальцит, доломіт, 

другорядні - кварц, лимонит. Система розробки - транспортна з розміщенням 

розкривних порід у внутрішні і зовнішні відвали. Устаткування - екскаватори 

циклічної дії, автосамоскиди, тепловози. Корисна копалина вивозиться 

автосамоскидами на перевантажувальні майданчики, далі залізничним 

транспортом на дробильно-збагачувальну фабрику, розкривні породи - 

автосамосвалами, або залізницею у відвали. 
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Кристали зіграли важливу роль у багатьох технічних новинках 20 ст. 

Існують і перспективи відкриття нових родовищ. Адже в результаті досліджень, 

проведених протягом 1985-1987 років, було виділено 5 перспективних районів 

та 19 перспективних площ з можливістю виділення в їх межах нових родовищ.  

Одже, як ми бачимо, наш край  в  Україні ,у має достатньо гарних та 

чаруючих своєю красою, кристалів, які знаходять своє застосування в різних 

галузях українського виробництва. 
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Анотація: Забезпечення високих енергетичних показників роботи 

електрообладнання неможливе без використання сучасних матеріалів з 
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Abstract: Ensuring high energy performance of electrical equipment is 

impossible without the use of modern materials with certain physical properties 
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crystalline structure 

У сучасному електромашинобудуванні для забезпечення оптимальних 

режимів роботи електрообладнання використовуються матеріали з заздалегідь 

визначеними якостями. Одним з таких матеріалів є електротехнічна сталь, з 

якої виготовляються магнітопроводи електричних апаратів і машин. Ці частини 

трансформаторів і електричних машин працюють у змінних магнітних полях, 

що призводить до індукції вихрових струмів, та до швидкого перемагнічування 
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матеріалу сталей. Втрати потужності на збудження вихрових струмів і на 

перемагнічування знижують ККД трансформаторів і електричних машин, тому 

повинні бути максимально знижені [1, с. 13]. Зниження втрат потужності 

досягається використанням матеріалів з визначеними фізичними якостями і 

особливостями. 

Потужність питомих втрат в магнітопроводах може бути визначена 

наступним чином за рівнянням 

Рпит = Рв + Рг,     (1) 

де Рв – потужність питомих втрат на вихрові струми; 

 Рг – потужність питомих втрат на гістерезис. 

При цьому, потужність питомих втрат на вихрові струми приблизно 

визначається наступним рівнянням [2, с. 125] 

Рв =
4∙В𝑚

2 ∙𝑓2∙𝑑2∙𝑘2

3∙𝛾∙𝜌
,     (2) 

де В𝑚 – амплітуда магнітної індукції; 

 𝑓 – частота змінного струму; 

 𝑑 – товщина матеріалу; 

 𝑘 – коефіцієнт форми кривої магнітної індукції; 

 𝛾 – щільність матеріалу; 

 𝜌 – питомий електричний опір матеріалу. 

Таким чином, зменшення значення питомих втрат на індукування вихрових 

струмів в магнітопроводах здійснюється при виконанні таких заходів: 

- зменшення товщини матеріалу – товщина листів електротехнічних сталей 

коливається в діапазоні 0,22 – 0,5 мм; 

- збільшення питомого електричного опору – за рахунок введення до складу 

матеріалу сталей кремнію у кількості 0,5 – 5%; 

- зменшення коефіцієнту форми кривої магнітної індукції – за рахунок 

«звуження» петлі гістерезису матеріалу. 

Потужність питомих втрат на гістерезис визначається за рівнянням  

Рг =
4∙В𝑚∙𝑓∙𝐻с

𝛾
,      (3) 
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де 𝐻с – коерцитивна сила. 

Зменшення питомих втрат на гістерезис можливо, перш за все, за рахунок 

зміни магнітних якостей електротехнічних сталей - «звуження» петлі 

гістерезису. 

Ширина петлі гістерезису і коерцитивна сила залежать від складу 

електротехнічної сталі та способів її обробки безпосередньо при виготовленні 

трансформаторів і електричних машин. До електротехнічних сталей висувають 

вимоги, що визначаються особливостями режимів роботи і конструкції. 

Наприклад, сталь для виготовлення магнітопроводів трансформаторів повинна 

мати високі магнітні якості в одному напрямку (анізотропія), в той же час, для 

виготовлення магнітопроводів з розгалуженим магнітним потоком – 

магнітопроводи електричних машин – високі магнітні якості в різних 

напрямках (ізотропія). При виготовленні електротехнічної сталі і 

магнітопроводів використовуються такі методи механічного обробки – 

прокатка, штампування, що призводить до збільшення внутрішньої 

напруженості металу і, як наслідок, збільшення коерцитивної сили. Таким 

чином, основним напрямком зменшення питомих втрат на гістерезис є 

створення електротехнічних сталей з визначеними фізико-кристалографічними 

параметрами. На сучасному етапі електромашинобудування електротехнічну 

сталь отримують методом гарячої і холодної прокатки. Гаряче прокатування 

використовується вкрай рідко, хоча і менш енергоємнісне, оскільки неможливо 

отримати текстурований лист металу. І, навпаки, холодне прокатування при 

значно більшій енергоємності процесу виготовлення, дозволяє отримані 

анізотропну структуру металу. Листи холоднокатаної сталі мають знижені 

показники питомих втрат, високі електромагнітні якості і високі значення 

магнітної індукції, що забезпечується ребровою (рис. 1, а) та кубічною (рис. 1, 

б) фізико-кристалічною структурою металу. 
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  а)     б) 

Рисунок 1.Фізико-кристалічна структура холоднокатаної електротехнічної 

сталі 

В листах з ребровою структурою (рис. 1, а) питомі втрати в два рази нижчі, 

ніж в гарячекатаних листах, але такій структурі притаманна значна анізотропія 

електромагнітних якостей: в поперечному напрямку питомі втрати майже в 

4 рази, а коерцитивна сила в 3 рази більша, ніж в напрямку прокатки [3, с. 86]. 

Сталь з кубічною структурою (рис. 1, б) відрізняється ще більш високими 

електротехнічними якостями в усіх напрямках відносно прокатки. 

В процесі виготовлення окремих частин магнітопроводів використовуються 

різні механічні способи обробки листів електротехнічної сталі: штампування, 

вирубування, вигинання. Така обробка призводить до збільшення коерцитивної 

сили та погіршення магнітних якостей сталі, що частково може бути 

компенсовано шляхом термічного відпалювання при температурах 800 - 820°С. 
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Анотація: Фізика пояснює все те, що люди намагалися дізнатися 
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Abstract: Physics explains everything that people tried to find out for centuries. 

The article deals with the ball lightning; their nature, origin and essence; theories 

and facts about them.  

Key words: lightning, ball lightning, natural phenomena, hazard, spectral 

analysis, thermo-chemical reaction.  

Кульова блискавка – досить актуальна тема, оскільки будь-яка доросла 

людина щось чула про неї, але не може сказати будь-що конкретне. Тому 

вважаю необхідним висловити свою думку, оскільки вважаю це явище дуже 

небезпечним. 

Про походження кульової блискавки існує близько 400 теорій.  Я одразу ж 

відкидаю теорії про те, що ці блискавки є породженням диявола, чиєїсь змова, 

або інопланетяни. Оскільки достовірну інформацію було знайти дуже тяжко, я 

задався питанням: «Чи існують взагалі кульові блискавки?». 

Глава 1 Існування 

Про кульові блискавки майже відсутні достовірні записи, а  ті, що є, можна 

піддати сумніву. Будемо покладатись при вивченні цього явища тільки на 

очевидців. Як відомо,  людський мозок - складна система, і вона може «бачити» 

те, чого взагалі немає. Він не в змозі розпізнати всю інформацію, а розпізнає 
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близько 60%. Якщо не вірите цьому, пройдіть тест  (тест не мій, а взятий з 

YouTube каналу).  

Як ви зрозуміли, коли пройшли цей тест, ваш мозок відкинув те, що 

здавалось йому не потрібним. Отже, на очевидців теж покладатись не варто? 

Що ж робити? Потрібно довести  можливість  існування кульової блискавки в 

умовах лабораторії. Але й тут виникають складнощі, оскільки вчені ще не 

змогли отримати кульову блискавку в умовах лабораторії.  

Так що ж, кульової блискавки не існує? На щастя, хоч саму блискавку 

отримати не вдалось, але вдалось зробити дещо схоже.  

Припустимо, що кульова блискавка все ж існує. Замислимось на скільки це 

часта подія. 

Глава 2 Удача 

Дізнаємося,  як часто людям «щастить» побачити  кульову блискавку. Я 

опирався на дослідження NASA 1966р. Саме за цим дослідженням  можна 

зрозуміти, що кульова блискавка -  досить поширене  явище. При дослідженні 

було опитано 2 тисячі людей стосовно того, чи бачили вони удар звичайної 

блискавки близько, і чи бачили вони кульову блискавку. Результати були 

приголомшливі: близький удар звичайної блискавки бачили 409 людей і 2 

тисяч, а от кульову блискавку бачили вдвічі менше опитаних.  

І я замислився: за статистикою кожна десята людина бачила кульову 

блискавку; але  зробив власне опитування, і був приємно вражений тим фактом, 

що майже  кожна сьома опитана мною людина бачила кульову блискавку. Із 43 

людей 6 бачили кульову блискавку і 18 людей, включно зі мною, бачили удар 

звичайної блискавки близько. 

Глава 3 Народження 

Кульові блискавки зазвичай мають 30 сантиметрів в діаметрі, алеі можуть 

бути розмірами від кульки  для гольфу до декількох метрів, бути забарвленими 

в різні кольори: червоний, жовтий, жовтогарячий, білий або синій. А от теорії 

про те , як з’являються кульові блискавки, досить суперечливі. 

https://www.youtube.com/watch?v=nKa-6yKqJ9M
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19660006027.pdf
https://worldwidescience.org/topicpages/n/nasa+bstra+balls.html
https://worldwidescience.org/topicpages/n/nasa+bstra+balls.html


1326 
 

Одна з перших -  це теорія за авторством Капиці Петра Леонідовича, який 

пояснював природу кульової блискавки та її деякі особливості виникненням 

короткохвильових електромагнітних коливань у просторі між хмарами та 

землею, але він  не зміг пояснити природу цих хвиль. Цю теорію  розвінчує ще 

той факт, що кульові блискавки можуть з’являтися і в безхмарну погоду.  

Тоді я звернувся до теорії,  створеної  Борисом Смирновим, який 

стверджував, що ядро кульової блискавки - це структура, яка має міцний каркас 

при малій вазі. Він пояснив свою  теорію кульових блискавок термохімічними 

реакціями всередині них, які відбуваються  за наявності потужного 

електричного поля. 

Наступна теорія виходить з того, що при ударі блискавки в грунт, який 

містить певні речовини, утворюється клубок з волокон кремнію. Ці волокна 

поступово окислюються та починають світитись. Саме так народжується 

вогняна куля. Ця теорія може бути підкріплена знахідками на місцях кульових 

блискавок, так званими фульгуритами – слідів на грунті після ударів блискавок 

(рис. 1).  

 

 

 

 

Рис. 1 Фульгурити 

Це підтверджується достовірним записом про  кульову блискавку, 

зробленим у  2012 році у Китаї.  Вченими було зафотографовано кульову 

блискавку, світло від якої згодом було розкладено у спектр (рис. 2). Щоб ви 

думали? Кульова блискавка складається з тих самих речовин, що і грунт на тій 

місцевості. 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис. 2 Спектр кульової блискавки 

Глава 4 Розв’язка 

Кульові блискавки – це явище, появу якого важко передбачити, точніше 

кажучи – взагалі неможливо. З цього приводу виникає багато  та помилкових 

тверджень. Деякі люди, взагалі, схильні приписувати кульовим блискавкам 

розумну поведінку, але це неможливо. 

Кульові блискавки можуть проходити через стіни та вікна, це не міф, навіть 

можуть проникати в оселю крізь розетку. Деякі очевидці бачили кульову 

блискавку близько 10 хвилин, тоді як інші розповідають про те, що вона 

трималась близько 10 секунд.  

Звичайно при зустрічі не потрібно в неї тикати палкою, або намагатися 

влучити в неї різними предметами, потрібно зберігати спокій та пам’ятати, що 

все ж це явище дуже небезпечне. Сама блискавка виділяє дуже багато теплової 

енергії, хоча очевидці не помічали цього стоячи поряд з нею. Але при 

безпосередньому контакті, отримували опіки, тому будьте обережні. 

Я вам навів факти та домисли про кульову блискавку, висновки 

залишаються за вами. 
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АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ, ЯКУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЖИТЕЛІ м. 

ПОКРОВСЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Анотація: У роботі проведене дослідження якості зразків питної води, яку 

використовують для вживання жителі м. Покровська, визначена кореляція 

між якістю питної води та збільшенням показника захворюваності серед 

населення міста. За результатами аналізу надані рекомендації щодо 

покращення якості питної води в м. Покровську. 

Ключові слова: питна вода, показники захворюваності, твердість води, 

органолептичні показники якості води. 

Annotation: The research studies the quality of drinking water samples used by 

inhabitants of the town of Pokrovsk, a correlation between the quality of drinking 

water and an increase in the incidence rate among the town's population. According 

to the results of the analysis, recommendations were given for improving the quality 

of drinking water in Pokrovsk. 

Key words: drinking water, the incidence rate, the water hardness index, 

organoleptic indicators of water quality. 

Із 2014 року в м. Покровську погіршилась ситуація з якістю питної води, 

що, скоріш за все, пов’язано з антитерористичною операцією. Мешканці міста 

вживали в якості питної води воду різного походження (власні криниці, 

свердловини, бутильована, привозна вода), адже водопровідної води протягом 

3 місяців 2014 року не було. Протягом 2014 - 2017 року у зв’язку з обстрілами 

відбувалися часті пориви водопроводу. З огляду на низьку якість і фактичну 

непридатність водопровідної води, жителі Покровська все більше споживають 

воду іншого походження. Тому метою роботи було вивчення якості питної 

води, яку вживають мешканці м. Покровська. 

Об’єкт дослідження: 6 зразків питної води: водопровідної, Моршинської, 

Роганської, води Святогір’я, Покровської та зі свердловини. 
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За результатами анкетування мешканців м. Покровська (500 осіб) 28% 

респондентів у якості питної води використовують водопровідну кип’ячену 

воду, 11,7% - користуються побутовими фільтрами, 3,2% - вживають воду із 

власної свердловини, інші – привозну питну воду (Діаграма 1). 

Діаграма 1 

Походження питної води, яку вживають мешканці м. Покровська 

 

За даними ВООЗ, кожного року близько 25% населення у світі підпадає під 

ризик захворювань від уживання недоброякісної води. Неякісна питна вода 

може викликати погіршення роботи серцево-судинної, опорно-рухової систем, 

шлунково-кишкового тракту, а також збільшення кількості новоутворень[1,5]. 

На наш погляд, саме цей фактор став причиною погіршення стану здоров’я 

населення м. Покровська, тому що виробники води не гарантують якість, і 

часто викликають сумніви джерела, з яких вона була розлита. Про це свідчить 

динаміка зростання захворюваності мешканців м. Покровська. Так, у 

порівнянні з 2014 роком у 2017 році на 7% збільшився показник серцево-

судинних захворювань, серед яких найчастіше зустрічаються ішемічна, 

гіпертонічна, вегето-судинна хвороби. На 8% збільшився показник захворювань 

опорно-рухової системи. Найчастіше зустрічаються такі захворювання як 

сколіоз, остеохондроз, артроз. Також на 8 % збільшилася кількість виникнення 

злоякісних пухлин мешканців Покровська, серед яких саркома, меланома, 

карцинома. Найбільший показник у шлунково-кишкових захворювань – 14%. 

Найчастіше зустрічаються гастрит, виразка, коліт (Діаграма 2). 
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Діаграма 2 

Показники захворюваності мешканців м. Покровська 

 

Водогінна вода в Україні, за невеликим винятком, містить підвищену 

концентрацію хлору, заліза, марганцю, солей жорсткості, органічних сполук і 

відрізняється високою мінералізацією. Висока твердість погіршує 

органолептичні властивості води, надаючи їй гіркуватого присмаку та 

здійснюючи негативний вплив на органи травлення людини. Був доведений 

зв’язок між рівнем твердості води і ступенем поширення серцево-судинних 

захворювань. Солі твердості порушують всмоктування жирів унаслідок їхнього 

омилення й утворення в кишечнику нерозчинних кальцієво-магнієвих мил. 

Кальцій відіграє важливу роль в організмі, але його надлишок призводить до 

негативних наслідків, насамперед, до закупорки кровоносних судин. Гранична 

норма твердості води не повинна перевищувати 7, а в окремих випадках 10 мг-

екв/дм
3
. Вода, що не містить солей кальцію і магнію, неприємна на смак [5,6]. 

Якщо кількість хлоридів перевищує 350-500 мг/дм
3
, то вода має 

солонуватий присмак і несприятливо впливає на шлункову секрецію. Сульфати 

в кількості понад 500 мг/дм
3 

надають воді гіркувато-солонуватого присмаку, 

несприятливо впливають на шлункову секрецію. При контакті води з повітрям 

двовуглекисле залізо надає воді мутності і забарвлення. Солі заліза і марганцю 

надають воді в’яжучої властивості. Надлишок міді надає воді терпкого 
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присмаку і блакитного забарвлення. Цинк у концентрації понад 5 мг/дм
3
 надає 

воді терпкого присмак[3,5]. 

При визначенні якості зразків води були використані такі показники: 

органолептичні властивості (колір, запах, прозорість та присмак); 

твердість води. 

За органолептичним характеристиками всі 6 зразків води мали показники в 

межах норми. Сторонніх присмаків не відмічено, усі зразки були прозорі, без 

запаху та кольору. Це свідчить про ненадмірну концентрацію цинку, заліза, 

марганцю, хлорид- та сульфат- іонів, фенольних сполук. 

Показники твердості води значно відрізнялися. Найвищий показник 

твердості мала вода зі свердловини педагогічного коледжу - 21 мг-екв/дм
3
, 

найнижчий – вода Святогір’я - 5 мг-екв/дм
3 

. У межах норми показники 

твердості Моршинської, Роганської та Покровської зразків води.(Діаграма 3). 

Діаграма 3 

Показники твердості води, яку використовують мешканці м. Покровська 

 

Аналіз ситуації свідчить, що мешканці м. Покровська стикаються з 

проблемою неякісного складу питної води. Більшість із них споживають питну 

воду, яка має незадовільну якість. Це зумовлює комплекс проблем зі здоров’ям 

населення. Для покращення даної ситуації бажано впровадити локальні системи 

очищення, доцільно організовувати моніторинг стану якості підземних вод, 

привозної води та води із артезіанських  свердловин. 
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Вода - це дивовижна хімічна сполука, що відіграє найважливішу роль в 

житті всього живого. Без води організм людини не може існувати, адже він на 

70-80% складається з неї. Потреби в питній воді в кожної людини різні: від 1,5 

до 3,5 л за добу [4].  

За останні 3 роки, згідно з результатами опитування (500 осіб), у м. 

Покровську збільшився показник використання мешканцями міста привозної 

питної води. (Діаграма 1) 

Діаграма 1 

Походження питної води, якою користуються мешканці м. Покровська 

 

За результатами опитування, у 2017 році, в порівнянні з 2014 роком, на 31% 

зменшилася кількість мешканців м. Покровська, які використовують у якості 

питної води водогінну воду. Адже в 2014 році цей показник склав 60,5% а в 

2017 – 29%. Спираючись на результати анкетування, можна відзначити, що на 

27,3% підвищилась кількість споживачів привозної питної води, яку більшість 

(92,2%) із користувачів зберігають у пластиковій тарі. Але чи такий 

небезпечний пластик, як нам здається? 

Учені визнають: немає абсолютно безпечної пластикової упаковки. Із будь-

якої пластмаси виділяються отруйні речовини. Це може відбуватися при 

зберіганні або нагріванні продуктів [5].Приклади забруднення продуктів 

харчування виділеннями з пластмаси були зареєстровані при використанні 

більшості видів пластику [1,4]. Тому метою нашої роботи було дослідити 

вплив умов зберігання питної води на її якість. 
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Для досліду були обрані 6 зразків водогінної води, які зберігалися в різних 

умовах та зазнали термічної обробки (Таблиця 1). 

 

Таблиця 1. Зразки води для досліду 

№ Умови зберігання Термічна обробка  

1 Скло Кип’ятіння 

2 Пластик Кип’ятіння 

3 Скло Розморожена 

4 Пластик Необроблена 

5 Скло Необроблена 

6 З водогону Необроблена 

Були досліджені органолептичні властивості зразків води, показник 

твердості та рН (фото1, 2, 3). 

  

За органолептичними характеристиками всі зразки мали показники від 1 до 

2, що відповідає діючим стандартам якості питної води. 

Результати показнику твердості води відображені в діаграмі 2. 

Діаграма 2. 

 

За результатами аналізу можна звернути увагу, що найвищий показник 

твердості мав зразок води, яку гарячою наливали в пластикову тару та зберігали 
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в ній, – 17 мг-екв/л . На 3 мг-екв/л меншим був показник твердості зразка води, 

яку наливали холодною в пластикову пляшку й зберігали там. Тобто вода, яка 

зберігалась у пластиковій тарі, небезпечна для здоров’я людини. Адже 

вживання води, твердість якої перевищує 10 мг-екв/л, призводить до посилення 

місцевого кровообігу і змінює процес фільтрації та реабсорбції в нирках тощо 

[3]. 

Найменший показник твердості виявили в зразку №1 (кип’ячена вода, яку 

зберігали в склі) та у зразку №6 (розморожена вода). Для зразка №1 цей 

показник склав 10 мг-екв/л, а для зразка №3 – 8, що відповідає стандартам 

якості питної води. 

При дослідженні показника рН обраних зразків води були отримані 

результати, які відображені в діаграмі 3. 

Діаграма 3 

 

Під час аналізу отриманих результатів відзначено, що найнижчий показник 

рН мав зразок №1 - 6,9, а найвищий - зразки № 2, 4, які зберігались у 

пластиковій тарі. Усі зразки за показником рН відповідають нормі. 

За результатами досліджень небезпечні складові пластика здатні викликати 

серйозні хвороби нервової, серцево-судинної, дихальної та опорно-рухової 

систем, чинять канцерогенний вплив [5]. 

Автор роботи дослідила, як впливає вода, що зберігається в пластиковій та 

скляній тарі, на ріст і розвиток рослин. Термін зберігання дослідних зразків 

води в тарі складав 3 дні. Для досліду була обрана пшениця сорту «Василина», 

насіння якої поливали різними зразками води протягом 14 діб та вимірювали 

швидкість його росту. 
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Фото 4. Пшениця сорту «Василина» на 14 день вегетації 

Необхідно відмітити, що всі досліджувані зразки рослин знаходились в 

однакових умовах. Результати досліду представлені в діаграмі 4. 

Діаграма 4 

  

Спираючись на отримані результати, можна зробити висновок, що 

найвищий показник швидкості росту мали зразки №5 (21 см) та №1 (20 см), які 

поливали відстояною кип’яченою водою, що зберігали у скляній тарі та 

відстояною водою з-під крану без термічної обробки. Найгірше росли зразки 

пшениці №6, які поливали водогінною водою (10,1 см). Середні показники 

швидкості росту відмічені у зразків №2,4, які поливали водою, що зберігалася в 

пластиковій тарі. Дослід показав, що вода, яка зберігається в пластиковій тарі 

має гірші показники якості, ніж вода, що зберігається у склі, а вода, яка 

зберігається в пластику, сприяє затримці росту  рослин. 

Рекомендації: 

Використовувати для зберігання питної води скляну тару. 
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Не використовувати повторно пластикові пляшки. 

Уникати нагріву продуктів харчування в пластикових контейнерах. 
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Юриспруденція… Наука  без якої ми не уявляємо сучасне суспільство. Але 

така гуманітарна наука, як юриспруденція не можлива в нашому суспільстві без 

природних наук. 

http://econf.at.ua/publ/konferencija_2015_03_19_20/sekcija_1_ekologij
http://ukrbukva.net/page,3,106356-Vliyanie-plastmass-na-zdorov-e-cheloveka
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Природні науки розвивають в людині логічне мислення, а вони потрібні 

юристу куди більше ніж звичайному працівнику на фабриці чи заводі. Там 

більше використовують знання більш точних наук, чим логіка. 

Хоч юриспруденція гуманітарна наука, що зосереджує в основі своєї 

практики знання законів, законодавчих актів та інших видів документів, що 

пов'язані з вивченням цієї галузі, вона також не може обійтися і без знань 

природничо-математичних та прикладних наук. Знаючи, що до цих наук 

відносять фізику, математику, астрономію та науку, що поширена в галузі 

юриспруденції – кримінологія, то з упевненістю можемо сказати, що фізика є 

маленькою частинкою юридичної професії. 

Кримінологія  — самостійна теоретико-прикладна суспільна наука про 

злочинність, ширше — про природу, сутність, закономірності виникнення, 

суспільного прояву та запобігання злочинності. Головним своїм завданням має 

наукову розробку питань запобігання та протидії злочинності, зменшення її 

негативного та руйнівного впливу. 

Так, наприклад, в правоохоронних органах працюють тільки люди з вищою 

юридичною освітою і тут найбільше яскравіше виражена потреба в знанні 

природничих наук. Особливо це стосується криміналістів. В їхній роботі 

неможливе не знання природничих наук, так як вони повинні миттєво висувати 

версії, що стосуються певної справи, і тому вони не можуть обійтися без 

природничих наук, а особливо без фізики. 

Криміналісти використовують знання фізики коли займаються аналізом 

речового доказу та виявленням його властивостей. Для встановлення цих 

властивостей використовують методи й прилади, що основані на знаннях 

фізики. Для ефективного застосування всіх цих приладів та методів потрібно 

знати не тільки основні закони фізики, а й мати знання в вищій фізиці.  

Робота вчених-криміналістів з університету м. Лестер (Великобританія) за 

участю поліції графства Нортхемптоншира - можливо, найбільше досягнення в 

дактилоскопії з часу її появи. Дослідники виявили, що відбитки пальців на 

металевій поверхні залишаються на довгі роки, і видалити їх непросто - 
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протирання, промивка водою з милом і навіть дію високих температур не 

усувають відбитка. Слід проявляється при подачі невеликого потенціалу на 

металеву поверхню, посипану тонкодисперсним порошком провідного 

матеріалу (аналогічного тонеру в копірах або принтерах). Таким способом 

можна проявити відбиток на самих різних металевих поверхнях, зокрема, на 

поверхні вогнепальної зброї або навіть гільзи, яку брали в руки. 

При криміналістичних дослідженнях застосовують інфрачервоні і 

ультрафіолетові промені. Для отримання зображення в інфрачервоних 

променях використовують електроннооптичний перетворювач, який 

перетворює невидиме інфрачервоне зображення у видиме. Інфрачервоні 

промені застосовуються для виявлення тайнопису. Ультрафіолетові промені 

застосовуються для дослідження документів (читання «витравленого» тексту), 

для встановлення відмінності між штрихами, проведеними олівцем або 

чорнилом одного кольору, але в різний час. На основі інфрачервоних 

випромінювань працюють прилади нічного бачення. 

На властивості інфрачервоних променів поглинатися і відображатися 

деякими речовинами не так, як видиме світло, грунтується їх застосування в 

судово-експертній практиці. Наприклад, фотографування в інфрачервоних 

променях дозволяє виявити підчищення в документах, читати залиті або 

замурзані тексти.  

Прилади нічного бачення служать для виявлення і спостереження об'єктів у 

темряві. Найбільш поширені прилади нічного бачення працюють на основі 

електронно-оптичних перетворювачів, що не видимі неозброєним оком 

зображення об'єктів в ІЧ-променях перетворять в видимі (нічні біноклі, приціли 

і т.п.). 

При дослідженні в інфрачервоних променях використовується їх здатність 

проникати через тонкі шари паперу для прочитання заклеєному тексту, 

виявлення закритого плямою тексту або слідів олівцевої підготовки підпису 

при підробці шляхом копіювання. Різниця в поглинанні деякими речовинами 

інфрачервоних і видимих променів дозволяє з їх допомогою виявляти невидимі 
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сліди пороховий кіптяви на темних тканинах і інших предметах і 

диференціювати подібні за забарвленням об'єкти: сорти паперів, тканини і т. п. 

Дослідження в інфрачервоних променях здійснюються шляхом 

фотографування із застосуванням спеціальних фотоматеріалів і світлофільтрів 

або за допомогою термо- і фотоелектричним приладів. 

Дослідження в рентгенівських променях полягає в просвічуванні 

непрозорих об'єктів з метою вивчення їх внутрішньої будови. Зображення 

спостерігається на люмінесцюючому екрані або фіксується на фотографічній 

плівці. На рентгенівських апаратах, що дають короткохвильове «жорстке» 

випромінювання, може бути виявлено стан механізму металевого замка. За 

допомогою довгохвильових «м'яких» рентгенівських променів виявляються 

невидимі записи, зроблені чорнилом, що містять солі важких металів, вузли і 

розриви шпагату під сургучною печаткою та ін. 

Люмінесцентний аналіз полягає в спостереженні або фотографуванні 

люмінесценції, тобто світіння деяких речовин, що збуджується дією 

ультрафіолетових променів. Цим способом виявляють невидимі сліди дії 

реактивів при травленні документів, плями крові, жирові плями на одязі, 

відновлюють витравлені записи та ін. Порівнянням кольору і яскравості 

люмінесценції встановлюють схожість або відмінність чорнила в штрихах, 

волокнистих речовин, паперу, клею, сургучу печаток і т. п.  

Спектральний аналіз застосовується для групової ідентифікації матеріалу 

боєприпасів, металевих виробів і частинок, які виявляються на знаряддях 

злому, а також для виявлення отрут. Спектр аналізованої речовини 

фотографується на спектрографі і порівнюється зі спектром зразка. 

Велика кількість питань які ставляться перед експертами у кримінальних і 

цивільних справах вирішуються завдяки пізнанням в області фізики. Юрист 

повинен розуміти не тільки правозастосовну практику, а й звести 

правозастосування та іноді фізичні явища в один логічний ланцюг. На практиці 

проскакували питання з приводу стрибка напруги і виходу з ладу побутової 
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техніки. Ну як юристу розбиратися в такій справі не маючи хоча б основних 

понять про напругу і силу струму. І це тільки маленький приклад. 

Знання законів механіки та оптики застосовують в розгляді дорожньо-

транспортної пригоди. Для того щоб розкрити таку справу потрібно володіти 

знаннями такого розділу фізики, як – механіка. За слідом коліс (траєкторії руху)  

визначають вид транспорту, швидкість з якою вона рухалась та під яким кутом 

відбулося зіткнення і це суттєво полегшує роботу слідчому. 

Отже, з упевненістю можна сказати, що фізика – наука, яка 

використовується не тільки в лабораторіях та на підприємстві, а й являється 

невід'ємною частиною гуманітарної науки – юриспруденції. Практично всі 

операції для виявлення особистості злочинця засновані на фізичних явищах. Всі 

прилади, використовувані в цій професії, працюють на основі фізичних законів. 

Тому роботу криміналіста неможливо уявити без використання законів фізики 
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Анотація. Стаття спрямована на донесення інформації про негативний 

вплив на здоров’я електромагнітного випромінювання засобами мобільного 

зв’язку. Запропоновані рекомендації по зменшенню їх впливу на людину. 

Ключові слова: мобільний телефон, смартфон, електромагнітне 

випромінювання, зони ризику, захист. 

Abstract. The article is aimed at informing about the negative impact on the 

health of electromagnetic radiation on the body means of mobile communication 

equipment. Recommendations on reduction of their influence on the person are 

offered. 

Key words: mobile phone, smartphone, electromagnetic radiation, risk zones, 

protection. 

Останні дослідження, проведені вченими різних країн, доказують, що 

новинки науково-технічного прогресу не завжди корисні людям. Інша справа, 

вони зручні, створюють комфорт і навряд чи людство від них відмовиться. 

Мобільні телефони ввійшли в наш побут. Без них життя вже здається 

неможливим [1]. 

Мобільний телефон не дозволяє висипатися. 

Навіть непрацюючий мобільний телефон, який лежить поряд із ліжком, 

може зашкодити та заважати вам виспатись. Електромагнітне поле мобілки 

навіть в режимі очікування негативно виливає на центральну нервову систему 

людини, порушуючи нормальні зміни фаз сну. 

Шкідливість мобільного телефону: міф чи реальність? 

Сьогодні практично все населення планети, вчені, фізики, лікарі стурбовані 

проблемою впливу мобільного телефону на здоров'я людини. Перш за все, це 

викликано щоденним, та що там, щогодинним зростанням кількості 

користувачів стільникового зв'язку в геометричній прогресії, і нестримним 

зростанням кількості базових станцій, що є безпосереднім джерелом 

випромінювання. Експерименти на тваринах показали, що електромагнітні поля 

здатні викликати у них втрату пам'яті.  

Так, що являє собою шкода мобільного телефону на здоров’я людини? 
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«Замах на вбивство» імунної системи. 

За результатами дослідження, проведеного вченими Данії і Норвегії, 

користувачі стільникового зв'язку скаржаться частіше за інших на часті головні 

болі, постійну сонливість і безпричинну дратівливість. Випромінювання 

впливає на стан імунної системи, що призводить до зниження опірності 

організму, хворобам та іншому зовнішньому шкідливому впливу.  

Акустичні сигнали викликають легкі форми пухлин акустичного нерву, які 

в свою чергу призводять до глухоти, позбутися якої можна тільки оперативним 

втручанням. Число людей, у яких з’явилась пухлина  мозку, за останні 30 років 

збільшилась на 45%. Англійські вчені встановили, що відправка «sms»-

повідомлень негативно впливає на внутрішні органи, так як дисплей спрямовує 

на них електромагнітне випромінювання. [2] 

Бережіть голову. 

Вчені встановили, що мобільний зв'язок, як і інші джерела 

електромагнітного випромінювання (мікрохвильова піч, комп’ютер, 

радіотелефон чи телевізор) є біологічно активний фактором має негативний 

вплив на людину. Шкода від них перевищує негативний вплив комп’ютера чи 

телевізора з десятки разів. Електромагнітне випромінювання поглинається 

сітківкою ока, структурами вестибулярного, слухового та зорового 

аналізаторів. 

Діти і мобільні телефони - не сумісні. 

Вчені попереджають: діти, які користуються мобільниками, піддаються 

підвищеному ризику виникнення розладів пам'яті і сну. 

Алергія на мобілки - це вже не жарт. 

15% стільникових користувачів гіперчутливі до електромагнітного 

випромінювання. У них після одноразової розмови по мобільному 

спостерігається підвищена втома, з’являються перепади тиску та головний біль. 

В Швеції існування алергії на стільникові телефони – офіційно визначений 

факт. Навіть всі мобільні алергики країни можуть отримати досить велику 

компенсацію із держбюджету. 
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Обережно мобільний громовідвід. 

Небезпечно користуватись стільниковим телефоном під час грози, тому що 

він «провідник» електричного розряду, здатний спровокувати попадання 

блискавки в людину. 

Лікарі вже виділили «синдром пальцевого мобільного телефону». 

При друкуванні SMS-повідомлень великий палець виконує рухи, які йому 

не властиві. В нормі він виконує хапальну функцію. Рухи пальця здійснюють 

м’язи, які закінчуються сухожиллями. Останні знаходяться у вузенькому колі, 

який їх утримує. Багаторазове повторення неправильного руху великого пальця 

призводить до запалення в зоні сухожилку, за рахунок чого виникає біль та 

припухлість. В медицині це називається хвороба де Кервена [5]. 

Смартфон - незамінний помічник в роботі, в навчанні, відмінний 

інструмент для розваг і навіть підняття престижу серед друзів. Але ввечері та 

вночі з корисного перетворюється в шкідливого. 

Використання гаджету після 21 години не дозволяє людині відпочити та 

відновитися- страждає сон. Причина яскраві, насичені фарбами екрани 

смартфонів, що перешкоджає виділенню в організмі гормону мелатоніну, який 

відповідає за розслаблення нервової системи. Відмовтесь від користування 

смартфоном пізно ввечері [4]. 

Чи можна нейтралізувати цю шкідливість стільникового телефона або 

смартфону? Що робити? 

Розмовляти на вулиці. 

Справа в тому, що стіни приміщення знижують рівень потужного сигналу в 

10-100 разів. 

Не тримайте трубку близько до вуха. Тримайте телефон за нижню 

частину. 

Затухання радіохвиль сигналу є пропорційним квадрату пройденої відстані. 

Антена знаходиться у верхній частині апарата і коли її прикрити рукою під час 

розмови, воно втрачає свою ефективність приблизно на 5-10 дБ, що змушує 

передавач підвищувати потужність в 3 рази як мінімум.  
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Тримайте трубку вертикально. Не слухайте телефоні гудки. 

Досвід показує, що трубка в горизонтальному орієнтирі знижує рівень 

приймального сигналу в 3 рази тому користування телефоном в 3 рази 

безпечне. Тримайте слухавку до вуха тільки після відповіді абонента. В момент 

виклику мобільник працює на максимумі власної потужності. Потужність 

випромінювання сигналу знижується до мінімально допустимого рівня секунд 

через 20 після натиску на кнопку «виклик» як раз до самого початку розмови. 

Але у великих містах це не спрацює.  

Вибирайте телефон з нижчим SAR. 

Це питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії. 

Яким буде наше суспільство, майбутнє життя? Це питання цікавить усіх. Та 

не менш важливо знати, якою буде сама людина, її стан здоров’я [3]. 
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«Венера» заставляє їх замислитися про проблеми сучасного суспільства, 
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Проблема не в тому, що ми не 

можемо забезпечити бідних, 

а в тому, що ми не можемо  

задовольнити запити багатих.  

Жак Фреско 

Уявіть собі ідеальній єдиний світ, у якому нема політиків, злиднів та війн. 

Але не такий, яким його представляють релігійні проповідники своїй пастві або 

письменники у фантастичний книжках. Це буде світ, де панує загальна світова 

економіка, високі технології повністю автоматизованих механізмів, що 

забезпечать повністю людину її потреб, а також зміщення уваги людства від 

завойовницького характеру володіння ресурсами до корисної діяльності, яка 

підтримує якісне життя людини на високому рівні. 

Саме такий світ запропонував ще у 1974 році американський інженер - 

фізик, футуролог та творець багатьох проектів Жак Фреско. Деякі вважають 

його людиною, яка має безглузді ідеї для  удосконалення світу, інші 

сприймають цю людину,як найвидатнішу у науці, за його відкриття, постать.  

Треті не знають про нього нічого. Але і ті, і інші сходяться думкою, що це 

визначний і помітний вчений  сучасного наукового світу. 

Його знайомство з науковим світом почалось із зустрічі з Альбертом 

Ейнштейном у 1931році, саме з цього часу він почав захоплюватись 
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конструюванням.[3] Свої доробки він представив у авіаційній індустрії,  а саме 

компанія Douglas Aircraft скористалась його новаторськими відкриттями: 

літаючі крила, літаки у формі диска, незамерзаюче електростатичне обладнання 

для авіаційних крил, нові типи колес для збереження гуми за допомогою 

зведення до мінімуму сил тертя при посадці та багато іншого.  

У ці роки Жак відвідав острів Туамоту, де мав нагоду поспілкуватись з 

місцевими жителями. Цілий рік він провів серед аборигенів, і прийшов до 

висновку, що правильний розподіл ресурсів дозволяє побудувати суспільство, у 

якому немає місця війнам, насильству та агресії. Саме первісні аборигені 

змусили вченого прийти до таких думок. 

Поїздка на острів припала на роки Великої депресії у світі, і Фреско не міг 

зрозуміти: чому є сировина, є промислові підприємства з ресурсами, а люди 

повинні голодувати. Вчений подивився під новим кутом на економіку та 

проблеми суспільства в цілому. На його погляд, гроші роблять суспільство 

безпорадним і легкокерованим. 

У 1942 році Жаку вдалося здобути патент для власної розробки - модель 

«радикального крила змінного прогину» для пілотів, цей пристрій допомагав 

пілоту регулювати товщину крила під час набору висоти і подальшого польоту.  

Уряд Америки у вересні 1943 року почав розробку ядерної зброї, для 

здійснення цієї програми було залучено багато американських, британських і 

німецьких вчених, вона отримала назву «Манхеттенський проект». У проекті 

брав участь і Жак Фреско, на ідеї якого мали неабиякий вплив досліди ядерних 

бомб. Він вважав, що необмежені грошові вливання та сили, які витрачаються 

на виготовлення зброї масового ураження, можна спрямувати в інше русло – 

для поліпшення якості життя і досягнення оптимальної взаємодії з людини з 

природою.[1] 

Займаючись дослідницькою діяльністю, Фреско розробляє моделі 

принципово нових будинків, виготовлених з екологічно чистих матеріалів, у 

тому числі з алюмінію. У 1969 році з під його пера вперше виходить наукова 

праця «Погляд всередині», де вчений узагальнив свій досвід з вивчення 
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сучасного суспільства і намагався спрогнозувати на найближчий час його 

розвиток.  

У 1975 році ідеї Жака знайшли чітку форму у проекті «Венера», створений 

як некомерційна організація у штаті Флорида. Разом із колегою Роксаною 

Медоуз вони почали впроваджувати свої ідеї у життя. Згідно цих концепцій, 

світ повинен стати єдиною цілісною соціально-економічною системою, де 

автоматизація та технології будуть розумно супроводжувати всі сфери життя 

людини для покращення його рівня, а не для набиття гаманців. Фреско 

доводить, що прибуток – це не основна міра при розв’язанні суспільних задач, 

тому економіка повинна бути ресурсо – орієнтована, саме такий підхід дозволяє 

позбутися злиднів, голоду та злочинності. Також проект переслідує наступні 

цілі: 

регенерація екологічного стану навколишнього середовища; 

екологічно чиста та енергозберігаюча інфраструктура для потреб людини; 

використання новітніх технологій на благо усього людства; 

впровадження чистих джерел енергії; 

підвищення рівня освіти, заохочення творчих здібностей людини; 

усунення елітаризму, капіталізму, фашизму та всіх подібних систем, 

побудованих на грошовому підході.[2] 

Для кращого розуміння ідеї нового світу Жака Фреско можна уявити життя 

людства без грошей. При цьому вся промисловість залишається, землі готові 

для вирощування урожаю, усі ресурси залишаються для людей. Необхідно 

лише розподілити це між ними, дозволяючи розвивати свій потенціал на благо 

усіх. Фреско та його колеги визначили чіткий план по досягненню своїх ідей, 

згідно якого нова економічна система дасть свої результати після поетапного 

його виконання. 

По всьому світу дуже багато послідовників проекту «Венера». Жак Фреско 

випустив книги «Проектування майбутнього» та «Усе найкраще, що не купиш 

за гроші», що мають успіх серед його прихильників. Про вченого та його працю 

була знята низка документальних фільмів: «Спроектоване майбутнє», «Дух 



1349 
 

часу: Додаток», «Дух часу: 

Наступний крок», «Рай або 

забуття» і «Майбутнє, любов 

моя». 

З кожним роком популярність 

його зростає, все більше 

з’являється людей, які підтримують ідеї проекту «Венера», незважаючи на 

критику з боку інших науковців. У 2016 році Генеральна Асамблея ООН 

вручила Жаку Фреску нагороду за найкращу наукову діяльність. 

Мною було проведено невелике опитування серед однокурсників щодо 

проекту «Венера», на даній діаграмі можна побачити, що лише 4 із 20 опитаних 

студентів знають про існування цього проекту (синім кольором позначено 

студентів, які ніколи не чули про проект «Венера»).  

Ще я спробував дізнатися про думки однокурсників щодо таких питань: 

1. Що потрібно для того, щоб змінити світ на краще? 

2. Чи є майбутнє у міст, якими управляють не політики , а комп’ютери під 

керівництвом учених? 

3. Ви вірите у світ без війн, бідності та політики? 

У відповідях на перше питання найчастіше пропонували ліквідувати зброю, 

щоб усі люди жили у мирі і злагоді, а також знищити корупцію і політику 

взагалі. Але у те, що можливе майбутнє без політиків, під управлінням учених, 

вірять тільки 42%, тобто менше половини опитаних. Та все ж сподіваються 

можливість існування світу без війн, бідності та політики 65% респондентів. 

Результати опитування дозволяють зробити висновок, що існування таких 

проектів та розповсюдження інформації про них заставляють людей думати про 

проблеми сучасного суспільства та намагатися їх подолати. Чи буде колись 

реалізований проект «Венера», невідомо, та добре що мрії про справедливе 

суспільство існують.  
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В 1870 роки все більше винаходів проводилось великими дослідницькими 

групами, які працювали по – новому – в промислових дослідницьких 

лабораторіях, і самим сильним з таких нових керівників промислових 

досліджень був Томас Едісон. Голова компанії «Western union» того часу 

Уільям Ортон одному зі своїх друзів сказав, що  Едісон – це людина у якої 

«вакуум там, де у інших людей совість» [1, с.215] 

https://naked-science.ru/article/interview/zhak-fresko-proekt-venera-ne
https://naked-science.ru/article/interview/zhak-fresko-proekt-venera-ne
https://24smi.org/celebrity/4437-zhak-fresko.html
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20 жовтня 1878 року Дж. Морган написав своєму представнику в Парижі: 

«В останні декілька днів я приділяв багато часу предмету, який, можливо, буде 

мати для всіх нас основоположне  значення… В дійсний момент секретність 

важлива настільки, що я не наважуюсь довірити подробиці паперу. Мова йде 

про Едісонівське  освітлення…» [1, с.216]. Зазвичай Едісон запевняв знайомих 

та журналістів, що він лише проста людина, яку більше всього цікавить 

створення практичних пристроїв. Однак це будо неправдою. Едісону дуже 

хотілось зробити суттєвий, оригінальний внесок у розвиток нового світу 

електрики – світу, в якому його технічна майстерність дозволить розбагатіти. І 

в цьому відношенні не поганим початком могла би стати працююча електрична 

лампочка.  

Більше всього слави у зв’язку з електричною лампою випало на долю 

Едісона. Але не Едісон винайшов лампу. Він зробив щось більше : Едісон 

розробив у всіх деталях систему електричного освітлення та систему 

централізованого електропостачання. 

Є досить переконливі відомості про те, що Едісон добре знав винаходи 

своїх попередників  в галузі електричного освітлення накалюванням, у тому 

числі і роботи О.М.Лодигіна. Сам Едісон любив повторювати, що завжди, коли 

він хоче зробити щось по – новому, він ретельно вивчає все, що було зроблено з 

цього предмету до нього [2, с.154]. Для того, щоб система освітлення стала 

комерційною, Едісон повинен був придумати багато пристроїв та елементів: 

цоколь та патрон (рис.1), поворотний вимикач, плавкі запобіжники, ізольовані 

проводи, лічильники електричної енергії (рис.2). Також побудував у 1882 році 

першу центральну електростанцію у Нью – Йоркі на Пирльстрит. 

Едісон перетворив електрику на товар, який можна 

продавати всім бажаючим, а електричну установку – в систему 

центалізованого електропостачання. Це був перший в історії 

електротехніки приклад комплексного рішення крупної 

проблеми. Вже у 80 –ті роки ХІХ ст. починається швидкий 

Рис. 1 Лампа 

Едісона з цоколем, 

патроном та 

вимикачем (1881р.) 
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розвиток електричного освітлення, масове виробництво ламп розжарювання, 

розвиток електроізоляційної техніки та вдосконалення способів розподілення 

електричної енергії. [2, с.155] 

Але не лише Томас Едісон працював над цим питанням. У 1880 роках 

декілька компаній працювали над впровадженням електричного освітлення в 

Америці. Компанії Уільяма Сойєра - The Sawyer & Man Electric Co. та  Хайрема 

Максима - The United States Electric Lighting Company проіснували відносно 

недовго. Після бурного початкового етапу розвитку електричного освітлення у 

першій половині 1880 років почалось поглинання компаній і навіть 

основоположники не витримали натиску більш вдалих конкурентів. 

До 1890 року, в наслідок цих поглинань, Едісон, Томсон – Х’юстон та 

Вестингауз утворили  Велику Трійку «Big 3» американської освітлювальної 

індустрії. Однак на цьому поєднання компаній не закінчилося. У 1892 році 

відомий американський банкір і фінансист Джон Морган ініціював поєднання 

Edison General Electric Company та Thomson-Houston Electric Company,  в 

наслідок чого утворилася відома компанія General Electric, з назви якої зникло 

імʹя Едісона, який стояв у витоків електрифікації Америки [4]. 

На той час Едісон повністю програв Вестингаузу суперечку про те , який 

струм – постійний чи змінний, доцільно використовувати для освітлення.  

Як відомо, Едісон був прихильником постійного струму.  Вже на при кінці 

1880 років стало зрозуміло, що перспектив у цього роду струму практично 

немає. Але Едісон з великою впертістю продовжував просувати свої системи 

постійного струму, хоча в той час не нього працювали два молодих генія: 28 – 

річний Никола Тесла та 22 –річний Михайло Доливо – Добровольський які 

були прихильниками змінного струму. 

Взаєморозуміння з Едісоном їм досягти не вдалося. І Тесла почав 

працювати з Вестингаузом, а Доливо – Добровольский в Німеччині з 

Сименсом. [3, с.71] 
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Отже, аналізуючи факти, можна зробити висновки : лампу розжарювання 

Едісон придумав не першим; він не був першим у практичному використанні та 

виробництві цих ламп, хоча зроби це виробництво масовим; битву з основним 

конкурентом за просування своєї системи освітлення перед початком масового 

її використання Едісон програв; вольфрамову нитку компанія General Electric 

впроваджувала вже буз участі Едісона. 

І тим не менш практично весь світ називає просту лампу розжарювання 

лампою Едісона, а не Свана, Лодигіна, Максима.  

Так чому саме Томас Едісон? 

Велич Томаса Едісона полягає  в тому, що він винайшов та створив над 

систему для цієї лампи, поставив її виробництво на потік, що призвело до 

значного здешевлення вартості. Масове виробництво лампочок – безсумнівно 

велика заслуга Едісона. Все інше електрообладнання  та необхідні аксесуари 

також були розроблені командою Едісона, 

оскільки практично нічого цього раніше не 

існувало. 

1. Отже, видатна заслуга Едісона 

полягає в тому, що він пристосував лампи 

розжарювання до практичного 

використання і довів цю роботу до кінця, 

чого не зуміли зробити всі інші винахідники. 
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Анотація: У статті досліджений вплив нітратів на організм людини. 

Візуально визначений вміст нітрат-іонів в продуктах харчування за допомогою 

розчину дифеніламіну. Запропоновані практичні рекомендації по зниженню 
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Проблема токсичного накопичення нітратів у сільськогосподарській 

продукції та шкідливого впливу їх на людину на сучасному етапі є однією з 

найбільш гострих і актуальних.  

Нітрати – це солі азотної (НNO3), а нітрити – азотистої (НNO2) кислот.  

Нітрати і молекулярний азот (N2) є в навколишньому середовищі (повітрі, воді, 

ґрунті), в продуктах харчування внаслідок кругообігу Нітрогену в природі. В 

ґрунті нітратів більше, ніж в інших середовищах, у зв’язку з внесенням у нього 

мінеральних та органічних добрив, потраплянням відходів переробки сировини 
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різними підприємствами, спаленням нафти. З ґрунту нітрати проникають у воду 

і рослини, а з водою і продуктами рослинництва – в організм людини. 

Сама по собі присутність нітратів у рослинах – нормальне явище, тому що 

вони є джерелами Нітрогену в цих організмах, але зайве збільшення їх вкрай 

небажано, тому вони мають високу токсичність для людини і 

сільськогосподарських тварин. 

Нітрати в основному накопичуються в коренях, коренеплодах, стеблах, 

черешках і великих жилках листя, значно менше їх у плодах [2]. 

При споживанні підвищених їх кількостей утворюються більш токсичні 

сполуки: нітрити і нітрозаміни, які володіють канцерогенною активністю і 

призводять до утворення ракових пухлин [3]. 

Частина нітратів (5-7%) при надмірному їх вмісті в овочах, в шлунково-

кишковому тракті під впливом ферменту нітратредуктази відновлюються до 

нітритів, які взаємодіють з гемоглобіном крові і окислюють в ньому Fe
2+

 в  Fe
3+

. 

У результаті утворюється речовина метгемоглобін, який вже не здатний 

переносити кисень. Тому порушується нормальне дихання клітин і тканин 

організму (тканинна гіпоксія), в результаті чого накопичується молочна 

кислота, холестерин, і різко падає кількість білка. 

Найбільша ж небезпека підвищеного вмісту нітратів в організму полягає в 

здатності нітрит-іона брати участь в реакції нітрозування амінів і амідів, в 

результаті якої утворюються нітрозосполуки, що мають канцерогенну і 

мутагенну дію. Утворення нітрозосполук відбувається при взаємодії азотистої 

кислоти з вторинними амінами як в продуктах харчування в процесі їх 

кулінарної обробки, так і всередині організму [4]: 

(R2)NH + HNO2 → (R)2N–NO + H2O. 

Слід пам’ятати, шкоди завдають організму людини не самі нітрати, а 

нітрити, в які вони перетворюються при певних умовах. Загроза для життя 

починає виникати тоді, коли рівень метгемоглобіну в крові досягає 20% і вище. 

Знижується тиск крові, і порушуються функції печінки. В результаті чого 

зменшується фізична та розумова активність людини. Особливо чутливі до дії 
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нітритів і нітратів діти раннього віку, що пов’язано зі слабким 

функціонуванням у них ферментативної системи [5]. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ГДК нітратів становить 

5 мг на 1 кг маси тіла, або 300 мг для людини з масою тіла 60 кг. 

У зв’язку з цим мета нашої роботи – провести визначення вмісту нітрат-

іонів у продуктах харчування рослинного походження, а саме: плодах картоплі, 

листках капусти, коренеплодах буряка, моркви, редису, в стеблах зеленої 

цибулі, молодих кабачках. 

Для якісного визначення вмісту нітратів використали 1% розчин 

дифеніламіну в концентрованій сірчаній кислоті. Матеріалом для дослідження 

була сільськогосподарська продукція, придбана в продуктовому маркеті 

навесні. 

Результати якісного дослідження показали, що найбільше нітратів міститься 

у коренеплодах редису, стеблах зеленої цибулі, кабачках. В інших продуктах 

нітрати містилися у меншій кількості. Висновки по вмісту нітратів у продуктах 

робили за інтенсивністю забарвлення згідно кольорової шкали плям до приладу 

В.В.Церлін. Результати проведення якісного вмісту нітрат-іонів представлені в 

таблиці 1. 

  Таблиця 1 

Якісна проба дифеніламіном на присутність нітратів в рослинах 

Назва 

продукту 

Візуальні ознаки забарвлення 

зрізу 

Вміст нітратів 

Картопля Відсутнє фарбування Відсутність чи 

незначний вміст 

Буряк Відсутнє фарбування Відсутність чи 

незначний вміст 

Морква Відсутнє фарбування Відсутність чи 

незначний вміст 

Капуста Синє, яке поступово зникає Середній 
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Редис Інтенсивне, стійке темно-синє Високий 

Зелена 

цибуля 

Інтенсивне, стійке темно-синє Високий 

Кабачки Інтенсивне, стійке темно-синє Високий 

Отже, для зменшення вмісту нітратів у продуктах харчування та воді 

необхідно дотримуватись таких правил: 

– промивати водою та очищувати овочі. Що знижує вміст нітратів на 10%; 

– замочувати продукти в чистій від нітратів воді в співвідношенні 1:10 

впродовж 1 години. Це зменшить вміст нітратів в овочах на 25-30%; 

– бланшувати і відварювати овочі у великій кількості води. Одержаний 

відвар зливають відразу, тому що при охолодженні частина нітратів 

повертається в овочі. При нарізанні овочів у відвар переходить більше нітратів. 

Сам відвар вживати не можна, саме в нього і перейшли нітрати; 

– очищувати від лушпиння буряки, моркву, картоплю, що в 2-6 разів 

підвищує перехід нітратів у воду при відварюванні; 

– вимочувати овочі в одновідсотковому розчині аскорбінової кислоти, що 

зменшує вміст нітратів на 36-58%. А вимочування в однопроцентному розчині 

столової солі й аскорбінової кислоти впродовж доби дозволяє знизити вміст 

нітратів майже на 90%; 

– солити і заквашувати овочі, тому що встановлено, що на четвертий день 

заквашування вміст нітратів починає падати, а на 18 день дана сполука майже 

не фіксується [1]. 

В результаті проведених досліджень можна зробити висновок, що редис, 

зелена цибуля, кабачки містять надмірну кількість нітратів. Тому вживати ці 

овочі шкідливо для організму людини. 
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ДВИГУН СТІРЛІНГА 

Анотація: Йдеться про один з перших теплових двигунів – двигун 

Стірлінга, запатентований у 1816 році як теплова розширювальна машина. Він 

має ряд переваг над двигунами внутрішнього згорання, але є і певні недоліки. 

Ключові слова: Тепловий двигун, розширювальна машина, двигун 

внутрішнього згорання, переваги, недоліки. 

Abstract: This is about one of the first thermal engines - the Stirling engine, 

patented in 1816 as a thermal expansion machine. It has a number of advantages 

over internal combustion engines, but there are certain disadvantages. 

Key words: Heat engine expansion machine, internal combustion engine, 

advantages, disadvantages. 

Оскільки парові двигуни виявилися не надто надійними в 19 ст. їх замінили 

на теплові двигуни. Перший тепловий двигун Стірлінга був запатентований 

27 вересня 1816 року. Опис його конструкції та принципу роботі не зберігся. 

Але відомо, що він існував, як теплова розширювальна машина, в циліндрі якої 

робоче тіло (повітря) перед стисненням охолоджувалося, а перед розширенням 

– нагрівалося. У верхній частині циліндра була охолоджувальна сорочка, а дно 

циліндра постійно нагрівалося полум’ям. У циліндрі був розміщений робочий 
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поршень, ущільнений поршневими кільцями та з’єднаний з шатуном 

колінчастим валом. Між дном циліндра та робочим поршнем знаходився ще 

один поршень, який переміщувався в циліндрі з великим проміжком. Повітря, 

яке було у циліндрі проходило через цей проміжок, перекачуючись поршнем до 

нагрітого дна циліндра або до робочого поршня. Поршень, який витискав 

повітря був з’єднаний штоком, що проходив через ущільнення в робочому 

поршні та приводився в рух ексцентричним механізмом, який обертався з кутом 

запізнення 90˚. 

Теплові двигуни Стірлінга мають рад переваг над двигунами внутрішнього 

згорання(ДВЗ): 

незначна витрата мастильних матеріалів; 

досить низькі викиди шкідливих речовин в атмосферу; 

незначний рівень шуму через відсутність механізму газорозподілу, а також 

плавний безперервний процес згорання (на відміну від вибухоподібного 

згоряння в ДВЗ); 

невеликий обсяг технічного обслуговування; 

застосування будь-якого виду палива; 

двигун однаково добре працює і в спеку і в мороз, на відміну від ДВЗ, який 

в холоди треба спочатку прогріти. 

У двигуна Стірлінга є і певні недоліки: 

він має велику матеріалоємність у порівнянні з ДВЗ. Це спричинено його 

принципом роботи, згідно з яким робоче тіло нагрівається та охолоджується 

зовнішніми джерелами через стінки робочих циліндрів. Оскільки всередині 

двигуна знаходиться газ під великим тиском, до стінок циліндрів висуваються 

дуже жорсткі вимоги: вони повинні витримувати цей тиск та добре передавати 

тепло; 

у порівнянні з тим же ДВЗ двигун Стірлінга більш важкий, оскільки має 

охолодження робочого тіла; 
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тепловий двигун має досить високий ККД при використанні у конструкції 

регенератора тепла, але водночас це збільшує його вагу та впливає на ціну 

конструкції; 

також, оскільки у системі присутні дві робочі камери, об’єми яких 

змінюються поршнями, то для ефективної роботи необхідна складна система, 

що зв’язує поршні. 
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ФІЗИЧНІ ЯВИЩА У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ 

Анотація: Розповідається про класифікацію фізичних явищ, їх опис у поезії 

великих українських майстрів слова – Т.Г. Шевченка, В. Сосюри, Л. Українки. 

Наведено приклади природних явищ, оспіваних ними, які мають глибокий 

фізичний зміст.  

Ключові слова: Фізичні явища, природа, звук, небо, сніг, веселка, сніжинка. 

Abstract: It describes the classification of physical phenomena, their description 

in the poetry of  the great  Ukrainian  masters  of  the  word -  T. Shevchenko, 

V. Suzuri, L. Ukrainka. Examples of natural phenomena sung by them that have deep 

physical content. 

 Key words: Physical phenomena, nature, sound, sky, snow, rainbow, snowflake.    

 Все, що нас оточує знаходиться в постійному русі та безперервно 

змінюється: рухаються планети та зірки, йдуть дощі, ростуть дерева, людина 

проходить певні стадії розвитку. 
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Перемелювання зерен у борошно, падіння каменя, кипіння води, блискавка, 

світіння лампочки, розчинення цукру в рідині, рух транспортних засобів – це 

все приклади фізичних явищ, тобто явищ, при яких не відбувається перетворень 

одних речовин на інші.  

 Всі фізичні явища в природі  можна розділити на кілька груп:  

- Механічні явища — це явища, які відбуваються з фізичними тілами під час 

їх переміщення відносно одне одного (обертання Землі навколо Сонця, рух 

автомобілів, політ парашутиста тощо).  

- Електричні явища — це явища, які виникають при появі, існуванні, русі та 

взаємодії електричних зарядів (електричний струм, блискавка).  

- Магнітні явища — це явища, пов’язані з виникненням у фізичних тіл 

магнітних властивостей (притягування залізних предметів до магніту, рух 

стрілки компасу тощо).  

- Оптичні явища — це явища, які відбуваються при поширенні, заломленні 

та відбиванні світла (веселка, міражі, відбиття світла від дзеркала, утворення 

тіні).  

- Теплові явища — це явища, що відбуваються при нагріванні або 

охолодженні фізичних тіл (плавлення льоду, кипіння або замерзання води, 

виникнення туману).  

- Атомні явища — це явища, які виникають при зміні внутрішньої будови 

речовини, з якої складаються фізичні тіла (ланцюгова або термоядерна реакції 

світіння Сонця та зірок). 

Природа - це не тільки навколишнє середовище, але й величезна 

«лабораторія», де відбуваються різноманітні фізичні процеси та явища, які 

цікавлять не лише вчених, а і письменників та поетів.  

Читаючи художню літературу, поезію, можна звернути увагу не лише на 

художню уяву авторів, які описують різні явища природи, але також побачити 

певний фізичний зміст. 

Наведемо декілька прикладів. 

У великого Тараса Шевченка є такі рядки: 
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«Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, 

Пливе човен по Дунаю один за водою.» 

Чому «Вітер з гаєм розмовляє», а з осокою «шепче»? (Відмінність у 

частоті та гучності звуку) 

Леся Українка, «У човні»: 

«Глянь, як хвилі від срібла блищаться!  

Глянь, як небо синіє вгорі! Вабить хвиля на море податься,  

Кличе промінь ясної зорі.»  

Чому небо синіє? (Найбільше розсіюються в атмосфері промені синьо-

голубої частини спектру. Тому в ясну погоду небо блакитне) 

З вірша Тараса Шевченка: 

«Сонце заходить, гори чорніють, 

Пташечка тихне, поле німіє.» 

Чому ввечері всі предмети поступово втрачають своє забарвлення і стають 

чорними? (Очі людини розрізняють  предмети завдяки тому, що світлові 

промені, відбившись від них, потрапляють до ока, а при заході Сонця швидко 

зменшується освітленість навколишніх предметів, тобто, і кількість енергії, що 

потрапляє в наші органи зору) 

Із вірша Івана Франка: 

«Сипле, сипле білий сніг.  

З неба сірої безодні  

Міріадами летять  

Ті метелики холодні.»  

Чому сніг білий? Адже вода і чистий лід прозорі. (Сніг білий тому, що 

складається з дрібнесеньких крижинок, а всяка подрібнена прозора  речовина, 

наприклад, розтовчене скло або лід здається не прозорим, а білим) 

Т. Шевченко. Уровок з поеми «Княжна»: 

«Зоре моя вечірня, 

Зійди над горою,  

Поговоримо тихесенько  
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В неволі з тобою. 

Розкажи, як за горою  

Сонечко сідає,  

Як у Дніпра веселочка  

Воду  позичає.» 

Як утворюється веселка? (Веселка – це оптичне явище в атмосфері, яке 

пояснюється розкладанням білого природного світла на кольори краплинами 

води в повітрі.) 

В. Сосюра, «Білі коні зими десь летять, як громи…»: 

«Білі коні зими десь летять, як громи,  

Б’ють об землю копитами дзвінко.  

В’ється довгий їх шлях, і за ними в полях  

Мерехтять рій за роєм сніжинки.»  

Чому сніжинки мерехтять? (Зміна положення сніжинок, які летять у повітрі, 

призводить до того, що світло потрапляє на їх поверхню під різними кутами, 

відповідно змінюються і кути відбивання, тому  ми бачимо мерехтіння 

сніжинок.)  
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ЗНАЧЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 

Анотація: Мова йде про ядерну енергетику як одну з ключових галузей     

енергетики, що використовує енергію ядерного палива в інтересах людства. 

Ключові аспекти -  це безпека при експлуатації АЕС і утилізація радіоактивних 

відходів. 

Ключові слова: Енергетика, атомна електростанція, електроенергія, 

реактор, джерело, сховище. 

Abstract: These are nuclear power as one of the key energy sectors that use 

nuclear fuel for the benefit of mankind. The key aspects are the safety of the 

operation of nuclear power plants and the disposal of radioactive waste. 

Key words: Power engineering, nuclear power plant, electricity, reactor, source, 

storage. 

Ядерна або атомна енергетика – це галузь енергетики, яка використовує 

ядерну енергію для теплофікації та електрифікації, також це область науки та 

техніки, що вивчає і розробляє методи перетворення ядерної енергії на 

електричну або теплову. У ядерної енергетики є велика перевага, а саме: 

теплотворна здатність ядерного палива, яка у 2 млн. раз більша, ніж у нафти. 

Також запаси ядерного пального майже в 20 раз перевищують запаси 

органічного палива всіх видів. Основа ядерної енергетики – атомні 

електростанції (АЕС), які забезпечують близько 6% світового виробництва 

енергії. За даними Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у 

2017 році в експлуатації була 191 атомна електростанція в 31 країні світу. 

Перша атомна електростанція, з якої почалося використання ядерної енергії 

була побудована у місті Обнінську в далекому 1954 році. Вже тоді фахівці 

вважали, що частка ядерної енергетики в структурі вироблення електроенергії у 
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світі буде зростати, але за умови реалізації нових концепцій безпеки АЕС. 

Головним принципом цієї концепції й у теперішній час є розробка надійних 

сховищ радіоактивних відходів. Серед тих, хто наполягає на необхідності 

продовжувати пошук безпечних і економічних шляхів розвитку атомної 

енергетики, виділяють два основних напрямки. Прихильники першого 

вважають, що треба роздробляти нові технології безпеки, а для цього потрібні 

сучасні, більш безпечні реактори. Є два типи таких реакторів: технологічно  

безпечний і модульний високотемпературний. Їх прототипи розроблялися лише 

у трьох країнах світу це Німеччина, Сполучені Штати Америки та Японія. Саме 

США вбачають в технологічно безпечному реакторі потенційні переваги над 

модульним високотемпературним реактором.  

Прихильники іншого напрямку вважають, що до того моменту, коли 

розвиненим країнам будуть потрібні нові електростанції, в них вже не буде часу 

на розробку нових реакторів. Крім цих двох перспективних напрям 

сформувалася й зовсім інша точка зору. Вчені пропонують використовувати 

поновлювальні джерела енергії. На їх думку, якщо розвинені країни почнуть 

розробку більш економічних джерел, то заощадженої електроенергії буде 

достатньо, щоб обійтись без усіх існуючих АЕС. Але, якщо навіть 

притримуватися цього напрям, все рівно доведеться шукати надійні сховища 

для ядерного палива. Наприклад, Німеччина вже почала відмовлятись від АЕС, 

оскільки в цій країні вважають, що треба використовувати більш безпечні 

поновлювальні ресурси для виробництва енергії. 
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Анотація: Розповідається про основні етапи життя Л.К. Каденюка, який 

здійснив політ у складі українсько-американського екіпажу та став першим 

космонавтом незалежної України. Саме завдяки йому в 1997 році український 

гімн вперше пролунав  у  відкритому  космосі. На жаль, у 2018 році помер 

Герой України Л.К. Каденюк. 

Ключові слова: Космос, політ, підготовка, експерименти, Земля, гімн, 

нагороди.                                                                                                    

Abstract: It tells about the main stages of life of L.K. Kadenuk, who flew a 

Ukrainian-American crew and became the first cosmonaut of independent Ukraine. It 

was thanks to him that in 1997 the Ukrainian anthem was first performed in open 

space. unfortunately in 2018 the hero of Ukraine L.K., Kadenyuk died. 
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Леонід Костянтинович Каденюк  народився 28 січня 1951 року в селі 

Клишківці Хотинського району Чернівецької області у родині сільських 

вчителів. Стати космонавтом він бажав з самого дитинства. Зрештою, у той час 

про цю престижну професію мріяло чимало людей, адже юність Леоніда 

припала на період розвитку космічної сфери , коли всі захоплювалися Юрієм 

Гагаріним, який 12 квітня 1961р. здійснив   перший в історії людства політ у 

космос. 

1967 року  після закінчення середньої школи зі срібною медаллю, Каденюк 

вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків 

(ЧВВАУЛ), яке закінчив у 1971 році,  отримавші диплом льотчика-інженера за 

спеціальністю «Пілотування і експлуатація літальних апаратів» і працював 

льотчиком-інструктором ЧВВАУЛ. 

У 1976 році Каденюк вирішив спробувати свої сили у відборі до загону 

радянських космонавтів.  Було понад 300 бажаючих, але після тривалих 
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фізичних і психологічних випробувань відібрали Каденюка  та  ще 8 чоловік у 

групу багаторазової космічної системи «Буран». 

Леонід Каденюк пройшов загальнокосмічну підготовку та отримав 

кваліфікацію льотчика-випробувача та космонавта-випробувача. У 1985 році 

він вирішив здобути другу вищу освіту, для чого  вступив до Московського 

авіаційного інституту, який закінчив у 1989 році за спеціальністю "інженер-

механік". 

У період 1990–1992 років за повною програмою пройшов підготовку, як 

командир транспортного корабля «Союз-ТМ». 

Під час підготовки до космічних польотів і в процесі випробувальної роботи 

пройшов унікальну інженерну та льотну підготовку. Вивчив космічні кораблі 

«Союз», «Союз-ТМ», БТКК «Буран», Орбітальну станцію «Салют», 

орбітальний комплекс «Мир» та американський багаторазовий транспортний 

космічний корабель (БТКК) «Space Shuttle». 

Брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, у їх 

ескізному та макетному проектуванні, а також у льотних випробуваннях 

систем. 

Літав  більше, ніж на 50 типах і модифікаціях літаків різного призначення, в 

основному — на винищувачах, а також на американському тренувальному 

літаку Northrop T-38. 

Якщо порахувати загальну кількість часу, проведеного ним в небі, цей 

показник перевищить 2 400 годин. Виходить, що Леонід Каденюк відпрацював 

в небі 100 повних діб без посадки.  

1995 року відібраний до групи космонавтів Національного космічного 

агентства України. 

Готуючись  до космічних польотів, пройшов підготовку з проведення 

наукових експериментів на борту космічних літальних апаратів у 

найрізноманітніших напрямках: біологія, медицина, метрологія, екологія, 

дослідженні природних ресурсів Землі з космосу, геології, астрономії, 

геоботаніки. 
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Коли вже за часів незалежної України постало питання про політ українця 

на борту американського космічного корабля, Каденюк написав заяву про 

бажання взяти участь у конкурсі. Незабаром його викликали на комісію.  

У вересні 1997 року Каденюк з іншими астронавтами у «Johnson Space 

Center» пройшов підготовку в NASA до польоту на американському 

космічному кораблі багаторазового використання «Колумбія», як спеціаліст з 

корисного навантаження. Дублером Каденюка став Ярослав Пустовий. 

З 19 листопада по 5 грудня 1997 року Каденюк здійснив політ на цьому 

транспортному кораблі  місії STS-87. У космосі українець та його колеги 

проводили експерименти спільного українсько-американського дослідження з 

трьома видами рослин: ріпою, соєю та мохом. Зокрема, вони вивчали, як стан 

невагомості впливає на фотосинтез  рослин,  запліднення та розвиток зародка 

тощо. 

"У космосі найбільше вражає  невагомість. Дивує сам космос і весь Всесвіт. 

Я був вражений тим, як виглядає Земля з космосу. Це було просто неймовірно. 

Жодна фотографія космосу не здатна передати тієї краси Всесвіту, яку людина 

може побачити своїми очима", – описував своє перебування в космосі Леонід 

Костянтинович Каденюк. 

Саме завдяки йому на орбіті Землі пролунав державний гімн України. "Я 

був першим, хто полетів у космос з українським прапором і виконав завдання 

українського уряду. У 1997 році вперше український гімн пролунав у 

відкритому космосі", – говорив  Каденюк. 

Після вдалого польоту Леоніду Каденюку було присвоєно звання генерал-

майора, він працював у лавах Збройних сил України: обіймав посади 

начальника управління авіації військ ППО, помічника та радника Президента 

України з питань авіації та космонавтики, заступника Генерального інспектора 

Генеральної військової інспекції при Президенті України.  

У 2002 році він став народним депутатом України: у парламенті  виконував 

обов'язки заступника голови Комітету Верховної Ради  з питань нацбезпеки та 

оборони. 
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Плідно працював космонавт і на науковій ниві: у 2006 році Леонід 

Костянтинович блискуче захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня 

кандидата технічних наук. Є автором п’яти наукових праць та художньо-

публіцистичної книги "Місія – Космос", що вийшла 2009 року у видавництві 

«Пульсари» та  отримала перше місце на конкурсі «Книга 2009 року» в 

номінації «Обрії». У 2017 році її було перевидано видавництвом «Новий друк». 

Леонід Костянтинович Каденюк   мав багато урядових нагород, а саме: 

«Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» — за заслуги перед 

Українською державою у розвитку космонавтики, визначний особистий внесок 

у зміцнення міжнародного співробітництва в космічній сфері (3 грудня 1999 р.);    

Орден «За заслуги» III ст. — за значний особистий внесок у розвиток 

ракетно-космічної галузі, вагомі трудові здобутки у створенні та впровадженні 

космічних систем і технологій, високу професійну майстерність (12 квітня 

2011 р.); 

Відзнака Президента України — орден «За мужність» I ступеня — за 

визначний внесок у піднесення міжнародного авторитету національної 

космічної галузі, особисту мужність і героїзм, виявлені під час проведення 

українсько-американських наукових досліджень на борту космічного корабля 

«Колумбія» (19 січня 1998 р.);  

Відзнака «Іменна вогнепальна зброя» — за особисті заслуги у забезпеченні 

обороноздатності України, зразкове виконання військового та службового 

обов'язку (25 січня 2001 р.);  

Почесне звання «Народний посол України», якого удостоюються громадяни 

України та іноземці за великий особистий внесок у зміцнення міжнародного 

авторитету України; 

Медаль «На славу Чернівців». 

Не залишав Каденюк і спорт, постійно тренувався. На жаль, 31 січня 

2018 року трапилось те, чого ніхто не очікував: раптово пішов з життя перший 

космонавт незалежної України.  Леонід Костянтинович  помер у парку Царське 
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Село в Києві  під час звичайної для нього ранкової пробіжки, будучи  у свої 

67 років у чудовій формі.  

Похований  на  Байковому кладовищі в Києві.  
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Данило Шаповалов,  Аліна Дубова 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ШЛЯХОМ СПОТИВНИХ ІГОР 

Анотація: У статті розглядаються значення і роль спортивних ігор, як 

масову форму занять фізичним вихованням. Відвідування спортивних ігор не 

тільки допомагає укріпити своє тіло, але й має великий вплив на здоров’я 

молоді. 

Ключові слова: спортивні ігри, здоров’я, студентська молодь, фізичне 

виховання, рухова активність, ЗВО (заклад вищої освіти). 

Abstract: The article considers the importance and role of sports games as a 

mass form of physical education.  Visiting sports games not only helps to strengthen 

your body, but also has a great impact on the health of young people. 

Key words: sports games, health, student youth, physical education, motor 

activity, ZVO (institution of higher education). 

Постановка проблеми. У всіх цивілізованих країнах головним багатством 

людини вважається його здоров'я. Проблема усвідомленого ставлення до 

здоров'я особливо актуальна в наші дні. Підвищення рівня здоров'я і розвиток 

необхідних фізичних якостей прямо пов'язані з руховою активністю студентів, 

яка на жаль, знижується, як за час навчання у школі, так і впродовж навчання у 

ЗВО. За оцінками фахівців в організації фізкультурно-оздоровчої роботи зі 

студентами, наразі існує низка суттєвих недоліків, серед яких малий обсяг 

навчального часу, відведеного на обов'язкові заняття фізичним вихованням, 

незадовільне фінансове та матеріально-технічне забезпечення організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентською молоддю та, насамперед, 

низька мотивація студентів до занять. 
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Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз літературних даних свідчить про 

те, що традиційна форма фізкультурних занять сприяє зниженню зацікавленості 

студентів до процесу фізичного виховання та призводить до «відбування» 

навчальних занять з цього предмету. Потрібно впроваджувати нові методи 

мотивації студентів до занять. Багато фахівців вважають, що це можливо лише 

за умови надання вибору виду спортивної діяльності, тільки таким чином 

звертаючи увагу на бажання студентів займатись тим, чи іншим видом спорту 

можна забезпечити підвищення їхнього рівня фізичної активності. На думку 

багатьох вчених, найкращим є надання вибору серед спортивних ігор. Адже 

при заняттях саме ними студенти не тільки підвищують рівень своєї фізичної 

активності, але й перебувають у колективі, що ще більше спрямовує їх на 

заняття. Як зазначає В.Б. Базильчук, результати проведеного нею дослідження 

виявили низький рівень мотивації студентів усіх курсів навчання до 

обов'язкових навчальних занять з фізичного виховання. Найголовнішим 

мотивом відвідування занять з фізичного виховання є отримання залікової 

оцінки, а для задоволення власних потреб, пов'язаних зі зміцненням здоров'я, 

покращенням фізичних кондицій, їх відвідує незначна кількість студентів [1, с. 

14]. Зараз ведеться активний пошук нових форм і методів підвищення якості 

фізичного виховання. Разом з тим аналіз спеціальної літератури (В.П. Краснов, 

2000; А.В. Домашенко, 2003; Т.Ю. Круцевич, 2003 та ін.) свідчить про те, що 

теперішня організація фізичного виховання у ЗВО недостатньо ефективна для 

підвищення рівня фізичної підготовленості, здоров'я та інтересу значної 

кількості студентів до занять фізичними вправами. Дослідники відзначають, що 

студентська молодь байдуже ставиться до змісту обов'язкових фізкультурних 

занять (О.О. Малімон, 1999; Є.М. Свіргунець, 2001; В.В. Романенко, 2003). І 

навіть, заняття фізичним вихованням у ЗВО не зацікавлюють, а навпаки – 

викликають негативні емоції у студентів (Л. Лукашевич, 2004; Т. Круцевич, О. 

Нестеренко, 2004) 80% з них не відвідували б занять, якби вони не були 

обов'язковими (Т.В. Доровських, 2001) [2]. Ліквідовувати ці недоліки повинні 

навчальні заняття з фізичного виховання, які будуть цікавими для теперішньої 



1374 
 

молоді. Саме тому, спортивні ігри, що знайомі студентам ще зі школи, мають 

великі переваги перед іншими видами фізичної активності.  

Мета статті. Полягає в узагальнені теоретичних даних, що стосуються 

підвищення рівня здоров'я студентів ЗВО за допомогою занять спортивними 

іграми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час опрацювання 

літературних джерел з даної проблеми ми визначили, що не зважаючи на те, що 

фізичне виховання, як навчальна дисципліна є найбільшим полем для 

формування здорового способу життя студентської молоді у ЗВО.  

У процесі занять перенавантаження студентів іншими предметами, 

нераціональний відпочинок та психологічно важкий період адаптації до 

студентського життя знижують не тільки мотивацію до занять, а й можливість 

виділити час на них. Багато студентів не витримують навчальних навантажень і 

через постійну втому та не досипання не мають бажання займатись фізичним 

вихованням. А студенти, які тренуються регулярно і професійно займаються 

будь-яким з видів спорту, не встигають виконувати потрібні навчальні завдання 

з інших предметів [4]. Дослідження організації спортивно-оздоровчої 

діяльності студентів до сьогоднішнього часу проведено недостатньо.  

Ми згодні зі словами таких фахівців, як С. Канішевський, Р. Раєвський, Г. 

Іванова та іншими вченими, які пропонують змінити систему фізичного 

виховання студентів ЗВО, а також відзначають необхідність постійного 

вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання. Навчальний процес 

фізичного виховання студентської молоді повинен бути не просто цікавим 

заняттям для проведення часу, він повинен індивідуально підбиратися для 

певної групи студентів також за рівнем фізичного розвитку. Адже студент, який 

буде виконувати не посильні для нього навантаження, втрачатиме цікавість до 

занять через віддаленість вагомих видимих результатів фізичного розвитку. 

Примусові заняття студентів не цікавими для них видами спорту тільки 

погіршують ситуацію, що склалась у ЗВО. Це свідчить про нагальну потребу 

розробки нових науково обґрунтованих шляхів удосконалення організації 
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фізичного виховання у ЗВО з метою запобігання подальшому погіршенню 

стану здоров'я та фізичної підготовленості студентської молоді [3]. 

Висновки. Заняття спортивними іграми забезпечують позитивний 

психологічний, фізіологічний та оздоровчий вплив на організм, що є важливим 

для всебічного розвитку студентської молоді. Тому, на сучасному етапі 

основним завданням у діяльності викладачів повинно бути збереження і 

зміцнення здоров’я студентів, формування позитивної мотивації до здорового 

способу життя, спонукання до занять спортивними іграми. Узагальнюючи 

матеріали опрацьованої літератури можна сказати, що збільшення відведених 

годин на спортивні ігри підвищить рівень зацікавленості студентів заняттями 

фізичною культурою.  
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ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Анотація: Фізичне виховання повинно робити вихованця сильним, 

витривалим, загартовувати його і таким чином розвивати в ньому душевну 

велич і міцність духу. Саме в цьому йому і допомагає національна система, яка 

організовує навчально-виховний процес у навчальних закладах. 

Ключові слова: система фізичного виховання, телеологія, демократизація, 

гуманізм. 

Annotation: Physical education should make the pupil strong, hardy, temper him 

and thus develop in him the spiritual grandeur and strength of the spirit. It is in this 

that the national system, which organizes the educational process in educational 

institutions, helps him. 

Key words: system of physical education, teleology, democratization, humanism. 

Система фізичного виховання – це історично обумовлений тип соціальної 

практики фізичного виховання, який включає телеологічні, науково-методичні, 

програмово-нормативні та організаційні елементи, що забезпечують фізичне 

виховання громадян [2]. 

Фізичне виховання в Україні має свою сучасну систему, яка ґрунтується на 

Законі «Про фізичну культуру і спорт», який прийнятий у грудні 1993 року 

Верховною Радою України. При реалізації цього Закону слід розглядати ряд 

відповідних постанов Кабінету Міністрів України та указів президента України, 

в тому числі таких, як Національна програма "Репродуктивне здоров'я в 2002-

2005 роках" та Цільова комплексна програма "Фізичне виховання – здоров’я 

нації". 

На мою думку, головною рушійною силою розвитку суспільства є певні 
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потреби, саме тому їх виникнення обумовлене впливом на особу відповідних 

умов суспільного розвитку. Ці потреби скеровують поведінку суспільства та 

окремої особи, їх ставлення до умов життя. 

Для того щоб конкретні потреби кожного суспільства були забезпечені, 

формуються відповідні системи. Вони являють собою певну сукупність 

елементів, організаційно об'єднаних в одне ціле спільною функцією для 

забезпечення тої чи іншої потреби цілого суспільства, групи людей або однієї 

людини. Щоб задовольнити потреби формування всебічно розвиненої 

особистості, суспільство формує систему фізичного виховання. 

Головною функцією такої системи є фізичне вдосконалення людей. 

Повноцінне виконання функцій залежить від ряду умов, перш за все від 

характеру суспільно-політичного устрою, всередині якого створюється і 

розвивається система фізичного виховання [1]. 

Метою системи фізичного виховання є результат, який очікується від 

фізичного вдосконалення та формування фізично здорових людей. 

Завдання такої системи фізичного виховання:  

Оздоровчі завдання направлені на розвиток усіх форм і функцій організму 

людини, зміцнення здоров’я і вдосконалення фізичних якостей.  

Виховні завдання – всесторонній і гармонійний розвиток особистості в 

єдності його духовних і фізичних сил. 

Освітні завдання полягають у формуванні певних систем рухових вмінь і 

навичок на оволодіння спеціальними знаннями, в результаті чого людина 

набуває певний рівень фізичної освіти. 

Формування нацiональної системи фiзичного виховання школярiв вимагає 

нового змiсту й пошуку ефективних форм, засобiв i методiв пiдготовки та 

пiдвищення квалiфiкацiї шкiльного вчителя. 

Особистісно зорієнтована система навчання цілеспрямовано створює нову 

педагогічну етику, яка: 

 змінює позицію учнів і вчителів у спілкуванні, утверджує не рольове, а 

особистісне спілкування (підтримку, співчуття, утвердження людської 
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гідності); 

 зумовлює потребу діалогу як домінувальної форми навчального 

спілкування, спонукання до обміну думками, враженнями, моделювання 

життєвих ситуацій; 

 передбачає спеціально сконструйовані ситуації вибору, самоаналізу, 

самооцінки, самопізнання, навчальний матеріал, який має особистісне значення 

в цьому віці. 

Ця етика здебільшого передбачає оволодіння вчителем різними варіантами 

перебудови навчального процесу.  

Національна системи фізичного виховання вимагає дієвого формування 

вивчення й творчого осмислення багатої спадщини народної педагогіки та 

праць видатних українських педагогів й організаторів тіловиховання в 

минулому, оскільки в народі завжди високо цінувались сила та витривалість, 

стійкість і спритність. Тому батьки прагнули виховати в дітей такі риси. До 

того ж, як довів народ, фізичне виховання нерозривно пов’язане з іншими 

сторонами формування особистості. 

Народна педагогіка передбачає піклування батьків про фізичний розвиток 

дитини, заохочення її до рухів. Велике значення має організація правильного 

харчування дітей. 

Зміст системи української національної фізичного виховання розкривають 

телеологічні, науково-методичні, програмово-нормативні та організаційні 

основи. 

Телеологія – це наука, за якою розвиток є здійсненням наперед визначеної 

мети, а все в розвитку природи й суспільства доцільне [3].  

Принцип природовідповідності передбачає врахування у процесі фізичного 

виховання закономірностей циклічності побутових, трудових і святкових явищ 

і процесів, характерних для життєдіяльності деякої спільноти людей у 

природному середовищі. 

Перевагою Демократизації процесу фізичного виховання є те, що учні 

беруть активну участь у вирішенні проблем. При спілкуванні з учнями вчитель 
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проявляє принцип демократизму, довіряючи їм, допомагаючи подолати 

труднощі, які вони не можуть подолати самотужки.  

Розглянемо деякі педагогічні ідеї гуманізму, які народилися в епоху 

Відродження: 

– враховувати посилення розумового розвитку дитини, врахування її 

інтересів у навчанні; 

– турбуватися про здоров’я та фізичний розвиток дитини;  

– підкреслити значимість ролі морального виховання на фоні отриманих 

знань; 

– піднести роль вчителя в суспільстві. 

– враховувати вікові та психологічні особливості дітей, заперечення 

тілесних покарань; 

Гуманізація процесу фізичного виховання проявляється у зміні форм 

спілкування, відмові від насильницьких методів у стосунках з учнями; повній 

відповідності завдань, засобів і методів можливостям тих, хто займається, їх 

досвіду, рівню досягнень й інтересів; створенні умов кожному учаснику 

педагогічного процесу для повного розвитку своїх фізичних і духовних 

здібностей; перенаціленні учнів з результатів навчання на способи їх 

досягнення [2, c. 45]. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИСТУПУ 

УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД ТА ЗА 

ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ  

Актуальність теми.  Невдалий виступ збірної України на літній Олімпіаді 

2016 року в Ріо- де –Жанейро (31-е загальнокомандне місце – найслабкіший 

результат за всі 20 років самостійної участі в літніх Олімпійських іграх ) та на  

цьогорічних зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані 

(здобуто 1 золоту медаль), вимагає висвітлення причин провалу. І вимагає не 

лише суто спортивний бік справи. Спорт високих досягнень, якби того не 

хотіли засновники олімпійського руху, завжди мав політизований характер, 

який визначав здатність тієї або іншої країни,  нації посісти гідне місце у 

світовій ієрархії держав і народів. Тобто мова йде про міжнародний престиж, 

якого так не вистачає зараз  нашій країні. Окрім того, він значною мірою 

віддзеркалює не лише фізичний та моральний стан населення, а й проблеми 

соціально – економічного характеру, які притаманні даній країні. 

Україна завжди посідала чільне місце у світовому спорті. У світлі 

цьогорічної невдачі має сенс проаналізувати, як завойовувався цей авторитет 

впродовж 66- ти років, тобто з моменту першого масового виступу українських 

спортсменів на Олімпіаді 1952 року у Гельсінкі. Але цей період не можна 

вважати однозначним для українського олімпійського руху, так як з 1952-го до 

1992-го року включно, українські спортсмени на Олімпіадах виступали у складі 

спільної команди СРСР ( СНД ) і лише починаючи з зимової Олімпіади 1994 

року – окремою збірною. Тобто, розвиток олімпійського руху України у 

зазначений період, здійснювався в  різних політико – економічних системах. 

Порівняння результатів, що досягли українські спортсмени виступаючи на 
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Олімпійських іграх в радянський період і за часів незалежності, дасть 

можливість оцінити ступінь розвитку олімпійського спорту в Україні у 

кожному з цих  двох  проміжків  часу, що в свою чергу допоможе висвітлити 

причини цьогорічної невдачі українців в Ріо. Отже, можна констатувати, що 

актуальність даного дослідження обумовлена потребою висвітлення причин 

невдалого виступу українських спортсменів на Олімпіадах в Ріо – де- Жанейро 

та Пхьончхані.                                                                                                                                    

Об'єктом дослідження є команди українських спортсменів, що в різний час 

виступали на Олімпійських іграх.       

Предметом дослідження  є результати і причини, що обумовили такі 

результати, виступів українських спортсменів на Олімпійських іграх в 

радянський період та за часів незалежності.                                                                                         

Хронологічні межі дослідження- 1952 – 2018рр. зумовлені поставленою 

метою. 1952р. – перший масовий виступ українських спортсменів на 

Олімпійських іграх. 2018р. – остання Олімпіада в Пхьончхані.                                  

Метою даного дослідження є порівняння результатів виступів українських 

спортсменів на Олімпійських іграх за радянських часів та за часів незалежності 

задля висвітлення причин їх невдалого виступу на останній Олімпіаді.                                                                                                                       

Для досягнення поставленої мети були визначені такі дослідницькі 

завдання:                                                                                                                                     

- проаналізувати результати виступів українських спортсменів на 

Олімпійських іграх за радянських часів, дати оцінку цим виступам; 

- проаналізувати результати виступів українських спортсменів на   

Олімпіадах у період незалежності, дати оцінку цим виступам; 

- порівняти результати зазначених виступів та на основі даного порівняння 

висвітлити як причини останньої невдачі наших олімпійців, так і майбутні 

олімпійські  перспективи  

Так як дана робота є дослідженням з історії спорту, то її методологічною 

основою є як загальнонаукові ( історичний, логічний, індукції, аналізу, синтезу 
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) та спеціально – історичні ( генетичний, хронології ), так і міждисциплінарні ( 

статистичний ) методи дослідження. 

Так, необхідність дослідження  виступів українських спортсменів на 

Олімпійських іграх відповідно до різних періодів ( радянського і часів 

незалежності ) потребувало застосування історичного методу для розгляду 

даного явища в конкретних умовах місця і часу. Використання логічного 

методу і методу індукції дозволило провести відбір, систематизацію, 

узагальнення та пояснення наявних фактів виступу українських атлетів на 

Олімпійських іграх. Використання генетичного методу допомогло простежити 

виступи українських спортсменів починаючи з Олімпіади 1952 року в Гельсінкі 

( перемоги колишніх фронтовиків ) і закінчуючи невдалими виступами 2016 р. 

у Бразилії та 2018р. у Південній Кореї. Метод хронології дозволив розглянути 

виступи українців на Олімпіадах відповідно до часових проміжків. 

Статистичний метод дозволив систематизувати числові дані відповідно до мети 

даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження запропонований нижче. 

Радянський період був для українських спортсменів найбільш 

результативним. З 1952 року, коли спортсмени СРСР вперше взяли участь в 

іграх XV Олімпіади в Гельсінкі, за радянські збірні команди на різних 

Олімпіадах виступали 639 спортсменів з України. Вони здобули 444 медалі: 196 

золотих, 129 срібних і 119 бронзових. 

Широко відомими у світі є імена уславлених українських спортсменів 

радянської доби: Марії Гороховської, Віктора Чукаріна, Лариси Латиніної, 

Бориса Шахліна, Леоніда Жаботинського, Валентина Манкіна, Валерія Борзова, 

Віктора Цибуленка, Павла Ледньова, братів Бєлоглазових, Зінаїди Турчиної, 

Володимира Голубничого та багатьох інших. 

Окремою командою на Олімпійських іграх українці почали виступати з 

1994року (зимова Олімпіада в Ліллехамері ). За 24 роки самостійної участі в 

Олімпійських іграх під прапором нашої країни виступали 1422 українських 

спортсмени. При цьому ними  було завойовано 129 медалів (38 золотих, 32 
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срібна та 59 бронзових нагород ).  Найслабкіший результат на літніх іграх було 

показано  на Олімпіаді 2016р. в Ріо – де – Жанейро, де українці отримали 11 

медалей   ( 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзових ) та 31-е загальнокомандне місце.  

 Найбільш результативними олімпійцями незалежної України стали Яна 

Клочкова ( 4 золотих медалі, 2- у Сіднеї та 2- в Афінах ), Лілія Подкрпаєва ( 2 

золоті нагороди в Атланті ), Юрій Чебан ( 2 золоті медалі, 1- у Лондоні та 1- у 

Ріо ). 

Порівняння результативності виступів українських олімпійців у радянський 

період з результатами українських спортсменів, які вже виступали на 

Олімпіадах за команду незалежної України, явно не на користь останніх.  639 

спортсменів радянської України здобули 444 медалі ( з них 196 золотих ),  1422 

олімпійця  незалежної України – 129 медалів ( з них 38 золотих ). Виникає 

питання: «Що забезпечувало вдалі виступи олімпійців радянської України ?». 

Треба визнати, що результативність виступів олімпійців радянської України 

перш за все забезпечувалася політико – економічним устроєм, який тоді існував 

у нашій країні. Хтось називає його соціалістичним, хтось – тоталітарним. Але 

планова економіка радянського суспільства дозволяла   концентрувати кошти 

на пріоритетних напрямах розвитку. Одним з таких пріоритетів в ті часи, 

вважався спорт взагалі та  спорт вищих досягнень зокрема. Це випливало з 

концепції виховання нової людини –будівника комунізму, яка  за своїми 

розумовими та фізичними здібностями переважала б людей  буржуазного 

суспільства. Розвиток спорту в СРСР здійснювався на рівні обов'язкової 

державної програми і повинен був сприяти підготовці  громадян до служби в 

армії, зростанню результатів у спорті вищих досягнень, самовдосконаленню та 

збереженню здоров'я громадян. Існувала централізована і достатньо 

відпрацьована система функціонування спорту в СРСР. Низ цієї системи 

складався з величезного пласту масового спорту         (сотні спортивних секцій, 

де безкоштовно займалися спортом дорослі та діти), а верх належав спорту 

вищих досягнень, який постійно підпитувався знизу. Спорт вищих досягнень, в 

ті часи,  так би мовити, «презентував» радянську країну за кордоном. Влада 
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намагалася зробити з нього «вітрину соціалізму». Радянські спортсмени 

повинні були всюди перемагати, демонструючи цим переваги соціалістичного 

устрою. Перемоги радянських спортсменів  у шістьох Олімпіадах з десяти ( 

загальна кількість Олімпіад, в яких брав участь Радянський Союз ) у 

загальнокомандному заліку – яскраве тому свідоцтво. 

Повертаючись у наш час, треба зазначити, що багато надбань у спортивній 

галузі, накопичених у радянський період, зараз в Україні  втрачено. І головним 

з втрачених надбань є масовий спорт, без якого неможливе досягнення спорту 

вищих досягнень. Так, за роки незалежності чисельність контингенту дітей і 

підлітків, залучених до регулярних занять у дитячо-юнацьких спортивних 

школах і спортивних секціях скоротилася на 620 тис. чоловік. Нема масового 

спорту- звужується база спорту вищих досягнень, а значить зменшуються 

перспективи вдалого виступу наших спортсменів на Олімпіадах. Невдачі у Ріо 

та Пхьончхані зазначену тезу тільки підтвердили. 

Проблема відродження масового спорту пов′язана з проблемою відновлення 

спортивної інфраструктури. Окрім побудови нових стадіонів до Євро – 2012, за 

останні 25 років  нічого в цьому плані фактично зроблено не було. Зрозуміло, 

що ресурсну  базу  сучасної України не порівняти з ресурсною базою 

колишнього СРСР. Зрозуміло, що ринкова економіка, у тому вигляді, в якому 

вона існує у нас в країні, не сприяє розвитку масового спорту. Зрозуміло, що на 

Сході країни триває війна і коштів на спорт не вистачає. Але, якщо наші 

державні діячі дійсно опікуються майбутніми перспективами України, долею її 

молодого покоління, вони зобов'язані повернутися лицем до окреслених вище 

проблем. 

Висновки. Можна констатувати, що результати виступів на Олімпіадах 

українських спортсменів у радянські часи були кращими, ніж у період 

незалежного існування України. Така результативність була обумовлена 

відповідною політикою держави щодо фізичної культури і спорту. Розвиток 

спорту мав для держави пріоритетний характер. Спортивна галузь належно 

фінансувалася. Існувала достатня спортивна інфраструктура. Зайняття спортом 
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в основному були безкоштовними і доступними для більшої частини населення. 

Зазначені фактори підтримували фундамент масового спорту, який був 

базисом, з якого черпав свої сили спорт вищих досягнень. Руйнування цього 

базису в останні 26 років призвело до погіршення результатів виступів 

українських спортсменів на Олімпійських іграх. У світлі цього доречним було б 

зробити все можливе для відновлення масового спорту в країні, з урахуванням, 

безумовно, сучасних соціально – економічних умов, що безумовно сприяло б як 

підвищенню результативності українських олімпійців, так і зростанню 

здорового покоління молодих українців. 
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розглянуто  питання про вплив комп´ютера на фізіологічне і психічне здоров´я 

людини, а також комп`ютерних ігор на розвиток дітей та дорослих. 

Негативний і позитивний вплив комп'ютера і комп'ютерних ігор на здоров'я 

людини, та причини  виникнення «комп'ютерних» захворювань. 

Ключові слова: комп’ютерні ігри, фізиологічне та психологічне здоров’я, 

«комп’ютерні» захворювання 

Abstract: The article deals with the issue of the influence of the computer on the 

physiological and mental health of a person, as well as computer games on the 

development of children and adults in connection with the process of global 

computerization of life. Negative and positive influence of computer and computer 

games on human health, and causes of "computer" diseases are also. 

Key words: computer games, physiological and psychological health, "computer" 

illnesses. 

Комп'ютерні ігри - це такі програми, які створені, щоб розважати людину, 

займати вільний час. Граючи в комп'ютерні ігри, люди розслабляються, йдуть з 

головою у віртуальний світ. ПК використовується нами практично скрізь: на роботі, 

вдома, з метою ведення повсякденних справ, отримання необхідної інформації з 

інтернету, в якості відео та аудіомагнітофонів, для перегляду фільмів, прослуховування 

музики, пошуку рефератів, виконання розрахунків та аналізу даних в Microsoft Excel. [1] 

 Однак далеко не всі замислюються про те, як впливають комп'ютерні ігри 

на здоров`я психіку та розвиток людини. 

  Про те, як впливають гри на дітей, говориться в багатьох посібниках, 

статтях, газетах і журналах, про це говорять по телебаченню, радіо і в дитячих 

поліклініках. Адже на психіку, особливо маленької дитини, можна легко 

вплинути ззовні. До того ж виділяють і інші аспекти[1;3]: 

1) Нерухоме положення - негативно впливає на хребет та доводить до 

застою крові, через що розширюються судини.  

2) Втома очей та погіршення зору. 

3) Нераціональне розташування клавіатури стає причиною перенапруги 

суглобів і м'язів.  
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4) Електромагнітне поле, що негативно впливає на мозок і нерви.  

5) Комп'ютерна залежність, наслідки якої, можуть бути непередбачувані.  

Причини залежності: 

- Закомплексованість 

- Втеча від реальності 

- Депресія 

- Низька самооцінка 

- Самотність 

- Декілька відповідей одночасно 

6) Відомо, що час проведений за ПК дуже захоплює. А тому багато хто 

забуває про всі справи, в тому числі і про прийом їжі. Ну а наслідком цього, як 

відомо, стає гастрит, а іноді і ще гірше.  

7) При роботі монітора виникає досить значне електромагнітне 

випромінювання, яке приводить до іонізації повітря: навколо нас з`являються 

позитивні електричні заряди (іони). 

 Позитивний  вплив комп`ютерних ігор:  

Крім негативного впливу ігор є й позитивне. Візьмемо, наприклад ситуацію, 

коли людина грає в браузерні ігри, такі як шашки або шахи. Від таких ігор 

людина отримує виняткову користь, так як він вчиться прораховувати ходи 

наперед і планувати їх, а також тренує логічне мислення і практикується в ній з 

різними по силі інтернет суперниками. [2] 

Безперечно, комп'ютер – велике досягнення науки і техніки, за ним 

грандіозне майбутнє. Однак, кожен з нас повинен добре пам'ятати, що робота за 

комп'ютером дає не тільки позитивні результати, а може мати й негативні 

наслідки. Робота для людини повинна приносити радість, насолоду, 

задоволення, тоді й життя буде змістовним, багатим, повноцінним, а все це 

можливе при тому, коли праця буде безпечною, коли людина дбатиме про своє 

здоров'я, дотримуючись елементарних правил безпечної роботи за 

комп'ютером. Щоб зменшити негативний вплив ПК на здоров`я людини, 

потрібна щоденна процедура збирання робочого місця, зняття пилу з екрану, 
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чищення клавіатури, миші, столу, за яким ви сидите, періодичні провітрювання 

кімнати, робити  вправи для очей, тощо[2;3]. 
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Плавання має незаперечні переваги - рівномірно розвиває м'язи всього тіла. 

З голови до ніг - все м'язи задіяні. Це дуже важливо для серцевого тонусу, тому 

що зусилля, відповідно до стилю плавання, можуть бути значними. І, що не 

менш важливе: плавання - це вміння, яке дає задоволення, здоров'я і навички. 

  Ніхто не може заперечувати той факт, що заняття з  плавання корисні для 

дітей. Не обмежуючись гравітацією, вони можуть вільно використовувати всі 

частини свого тіла, включаючи деякі м'язи, які дозволяють їм впевнено рости в 

воді [1]. 
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Плавання покращує якість їхнього сну, звички в їжі і виховує молоде 

покоління в прагненні до здорового способу життя, яке вони можуть 

продовжувати дотримуватися у дорослому житті. Час, проведений у воді, 

робить позитивний вплив на психічне здоров'я дітей. Плавання може 

поліпшити настрій і зменшити занепокоєння. Сім'ї, які плавають зі своїми 

дітьми, дуже згуртовані. Для немовлят особливо рекомендується плавання і 

всілякі водні процедури. Плавання розвиває кісткову і опорно-рухову систему. 

Нервова система також стимулюється через подразники рефлексів, вода діє як 

масаж [2]. 

Для багатьох дітей з відхиленнями фізичного розвитку, плавання може бути 

дуже корисно і є повноправною частиною терапії. Воно приносить радість і є 

джерелом соціального життя, як для малюків, так і для їх батьків. Плавання 

грунтується на відносинах довіри між дітьми і батьками, і в багатьох країнах 

рекомендується, щоб природним чином досягти фізичного контакту. Як вправа, 

плавання покращує роботу з серцево-судинної системи, покращує стан легенів. 

Регулярні заняття в басейні розвивають гнучкість, врівноваженість і 

дозволяють уникнути проблем зі здоров'ям, пов'язаних як з ожирінням, так і з 

діабетом. 

На думку психологів, діти до 6 місяців не мають почуття страху. Тільки 

стаючи постарше, вони реагують на подразники більш усвідомлено і 

з'являються перші страхи. Крім цього вони відчувають себе дуже добре в воді, 

діти мають вроджений рефлекс затримувати дихання під водою. 

Зовсім маленькі діти успішно занурюються на 6-7 секунд під воду і зовсім 

не бояться. Рефлекс зникає приблизно на 6 місяці, але якщо ми його будемо 

постійно стимулювати, то страх занурення буде набагато меншим, і паніки не 

буде. Найкращий вік для дитини, щоб почати плавати - 1, 5 - 2 місяці. У цьому 

віці рекомендується починати заняття з  плавання - головне, що дитина вже міг 

тримати голівку. Але неодмінно пам’ятати[1;3] 

1. Перші заняття проводяться в звичайній ванні. У положенні лежачи, 

дитину притримують за руки і під спину. Тільки після того, як дитина звикне до 
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цих відчуттів,  відвідується басейн, де більш шумно і людно. 

2. Важливий момент: Перші заняття проводяться з кваліфікованим 

інструктором, в присутності батьків. Згодом, набравшись певних навичок, 

можете проводити урок самостійно. 

3. Басейн для тренувань повинен відповідати всім санітарно-гігієнічним 

вимогам, з якими  треба ознайомитись. Буде правильно знайти басейн, де 

регулярно проводяться заняття з даної вікової групою. Не бажано, щоб вода в 

басейні була мінеральною. Слід обов'язково проводити  плавання у 

водопровідній воді. 

4. Наявність кваліфікації у фахівця є дуже важливим моментом для 

успішного початку тренувань.  

5. Єдине правило - процедура перебування немовляти в басейні повинна 

приносити йому задоволення. Якщо регулярно проводити тренування, то 

дитина, вже в один рік або півтора, може пропливти, в повному розумінні слова 

до 3-4 метрів. 

6. Інструктор з плавання повинен знати, як надається перша допомога при 

попаданні води в дихальні шляхи і як вести себе безпечно на воді з дитиною. 

     Заняття з плавання - це тренування не тільки для  дитини, але і для 

батьків, оскільки вимагає активності  протягом всього процесу. Важливо 

відзначити, що цей час, коли батьки відриваються від повсякденного життя і 

фокусуються тільки на свою дитину. Плавання покращує якість їхнього сну, 

звички в їжі і виховує молоде покоління в прагненні до здорового способу 

життя, яке вони можуть продовжувати дотримуватися у дорослому житті. Час, 

проведений у воді, робить позитивний вплив на психічне здоров'я дітей. Для 

багатьох дітей з відхиленнями фізичного розвитку, плавання може бути дуже 

корисно і є повноправною частиною терапії. Воно приносить радість і є 

джерелом соціального життя, як для малюків, так і для їх батьків. Плавання 

ґрунтується на відносинах довіри між дітьми і батьками, і в багатьох країнах 

рекомендується, щоб природним чином досягти фізичного контакту. Як вправа, 

плавання покращує роботу з серцево-судинної системи, покращує стан легенів. 
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Регулярні заняття в басейні розвивають гнучкість, врівноваженість і 

дозволяють уникнути проблем зі здоров'ям, пов'язаних як з ожирінням, так і з 

діабетом [1]. 
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 Сьогодні проблема агресивної поведінки є однією з найгостріших соціальних 

проблем нашого суспільства. За останні роки збільшилась кількість злочинів, 

кількість групових бійок, які скоюються у стані агресії та агресивності. 
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Причинами виникнення такої поведінки виступають різноманітні фактори.  

Не останню роль відіграє і низький рівень розвитку  емпатійності (англ. 

empathy від (грец. patho) — співпереживання— розуміння відносин, почуттів, 

психічних станів іншої особи в формі співпереживання. ) у школярів[1].  

   Особливо важливим вивчення агресивної поведінки є такі прояви в 

молодшому шкільному віці, коли ця риса перебуває в стадії свого становлення 

й коли ще можна своєчасно її попередити з метою запобігання агресивності як 

стійкої характеристики особистості. Адже агресивні діти дуже часто підозрілі і 

насторожені, люблять перекладати вину за скоєне на інших. Такі діти часто не 

розуміють власної агресивності. Вони не помічають, що викликають у 

оточуючих страх і стурбованість. їм, навпаки, здається, що весь світ — проти 

них. Таким чином, виходить замкнуте коло: агресивні діти бояться і ненавидять 

оточуючий світ, а ті, в свою чергу, бояться їх. Однією з причин появи 

агресивних реакцій може бути внутрішня невдоволеність дитини своїм 

статусом у групі однолітків, особливо якщо їй властиве прагнення до лідерства. 

 З агресивною дитиною слід дотримуватись  декількох правил[1]: 

1. Бути уважним до потреб дитини. 

2. Демонструвати модель неагресивної поведінки. 

3. Бути послідовним у покараннях дитини, карати конкретні вчинки. 

4. Покарання не повинні принижувати дитину. 

5. Навчати прийнятним способам виразу гніву. 

6. Надавати можливість проявляти гнів безпосередньо після події. 

7. Навчати розпізнавати власний емоційний стан і стан людей. 

8. Розвивати здібність до емпатії. 

9. Розширювати поведінковий репертуар дитини. 

10. Відпрацьовувати навички реагування в конфліктних ситуаціях. 

11.Учити брати відповідальність на себе.  

 Одним із шляхів  профілактики стану агресії є розвиток  співпереживання 

та розуміння переживань іншої людини – емпатійність[2].  

Виділяють наступні види емпатії: 
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1. Емоційна емпатія - заснована на механізмах проекції і наслідування 

моторних та афективних реакцій іншого; 

2. Когнітивна емпатія - базується на інтелектуальних процесах - 

порівнянні, аналогії та ін.; 

Предикативна емпатія - проявляється, як здатність передбачати афективні 

реакції іншого в конкретних ситуаціях.  

   Одним із головних  аспектів розвитку співпереживання є розвиток 

моральної самосвідомості, що зумовлює трансформацію особистості дитини з 

об'єкта виховного впливу в суб'єкт власної життєдіяльності та моральної 

поведінки.      

  Так, емоційно - ціннісна складова моральної самосвідомості підлітків 

пов'язана із засвоєнням домінуючих цінностей: відповідальності, честі, гідності, 

що визначають їхні моральні позиції, вибір цілей, інтересів, мотивацію 

поведінки. Завдяки емпатії підліток коригує свої реакції й поведінку відповідно 

до почуттів, думок та станів іншої людини.  Одним з най ефективніших засобів 

розвитку емпатії являються рольові ігри які дозволяють подивитися на 

ситуацію різними поглядами[2;1;3]. 

    Ще  одним засобом є використання фізичних вправ з партнерами або в 

команді. 

      Отже агресивна поведінка дітей молодшого шкільного віку - це не 

просто тривожне явище, а вельми серйозна соціальна, педагогічна і 

психологічна проблема. Здійснення педагогічної роботи з попередження 

агресивної поведінки дітей доцільно починати вже у молодшому шкільному 

віці.  

   А емпатія відіграє невід’ємно  важливу роль у подоланні розвитку 

агресивної поведінки  та становленні моральної самосвідомості . Це моральна 

якість, яка розвивається залежно від здатності особистості розуміти стан 

іншого[2;3].      
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При переході від стану спокою до інтенсивної м'язової діяльності в багато 

разів зростає потреба в кисні. Кисень повітря через стінки легеневих альвеол і 

кровоносних капілярів потрапляє в кров шляхом дифузії внаслідок різниці 

парціального тиску в альвеолярному повітрі і крові. З точки зору енергетики, 

функція крові - перенесення кисню до тканин і вуглекислого газу до легень, 
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доставка субстратів до м'язів, перенесення і утилізація метаболітів. Як відомо, 

під впливом тривалого тренування витривалості значно (на 1-1,5 л) 

збільшується об'єм циркулюючої крові. Навпаки, в період інтенсивних 

навантажень може спостерігатися навіть падіння цих показників. Зниження 

концентрації еритроцитів і величини гематокриту пов'язують як з придушенням 

кровотворної системи під дією граничних навантажень, так і з адаптаційним 

зниженням в'язкості крові, що відбувається для полегшення роботи серця. 

Послідовність транспорту кисню від еритроцита до мітохондрії включає 

дисоціацію кисню від гемоглобіну, дифузію через ендотелій, інтерстицій і 

клітинну мембрану, зв'язування з міоглобіном і подальшу дисоціацію і дифузію 

через мітохондріальну мембрану. Транспорт кисню з капіляра до мітохондрії 

характеризується дифузійної здатністю м'язів.  

З іншого боку, збільшення швидкості кровотоку неминуче повинно 

привести до зниження транзитного часу перебування еритроцита в зоні 

газообміну (в капілярі). Швидкість дисоціації визначається градієнтом тиску 

кисню між гемоглобіном і плазмою крові відповідно до кривої дисоціації 

гемоглобіну. У плазмі крові немає молекул-переносників кисню (киснево 

зв’язуючи білків), які могли б швидко зв'язувати вільний кисень. Тому процес 

дисоціації кисню від гемоглобіну відносно повільний. Киснева, або аеробна, 

система є найбільш важливою для спортсменів на витривалість, оскільки вона 

може підтримувати фізичну роботу протягом тривалого часу. Киснева система 

забезпечує організм, і зокрема м'язову діяльність, енергією за допомогою 

хімічної взаємодії харчових речовин (головним чином, вуглеводів і жирів) з 

киснем. Харчові речовини надходять в організм з їжею і відкладаються в його 

сховищах для подальшого використання в разі потреби. Вуглеводи (цукор і 

крохмаль) відкладаються в печінці і м'язах у вигляді глікогену. Під впливом 

тренувань аеробні здатності людини можуть вирости на 50%. Окислення жирів 

для енергії відбувається за наступним принципом: 

Жири + кисень + АДФ → вуглекислий газ + АТФ + вода 

Отриманий в ході реакції окислення вуглекислий газ виводиться з організму 



1396 
 

легенями. Розпад вуглеводів (гліколіз) протікає за більш складною схемою, в 

якій задіяні дві послідовні реакції: 

Перша фаза: глюкоза + АДФ → молочна кислота + АТФ 

Друга фаза: молочна кислота + кисень + АДФ → вуглекислий газ + АТФ + 

вода 

Перша фаза протікає без участі кисню, друга - за участю кисню. При 

легкому фізичному навантаженні побічний продукт розпаду вуглеводів 

молочна кислота використовується безпосередньо в другій фазі, тому остаточне 

рівняння виглядає так: 

Глюкоза + кисень + АДФ → вуглекислий газ + АТФ + вода 

Поки споживаного кисню достатньо для окислення жирів і вуглеводів, 

молочна кислота не буде накопичуватися в організмі [1]. 

Аеробні можливості людини визначаються насамперед максимальної для 

нього швидкістю споживання кисню. Таким чином, чим вище МСК 

(Максимальне споживання кисню) у спортсмена, тим більш високу швидкість 

він може підтримувати на дистанції, тим, отже, вище (за інших рівних умов) 

його спортивний результат у вправах, що вимагають прояву витривалості.  

Анаеробний поріг служить показником аеробних можливостей організму: 

чим більше останні, тим вище цей поріг. Між МСК і спортивним результатом 

на довгих дистанціях, з одного боку, і анаеробним порогом, з іншого, є пряма 

залежність. Анаеробний поріг неоднаковий у представників різних 

спеціалізацій: найбільш високий він у спортсменів, що тренують витривалість.  

Метаболізм серця протікає, як відомо, майже виключно по аеробному 

шляху. Тому робота серця цілком залежить від постійного і достатнього 

постачання киснем і енергетичними речовинами (глюкозою, жирними 

кислотами і лактатом). Найбільш важливі особливості метаболізму тренованого 

серця у витривалих спортсменів полягають у наступному: 

1. Завдяки збільшеній капилляризации і підвищеному вмісту мітохондрій і 

мітохондріальних окислювальних ферментів максимальна швидкість доставки 

та утилізації О2 тренованим серцем більше, ніж нетренованим.  
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2. При однаковій субмаксимальной аеробного роботі кровопостачання і 

споживання О2 тренованим серцем менше, ніж нетренованим.   

3. Треноване серце має підвищену здатність до екстракції з крові і утилізації 

лактату. Різні види м'язової діяльності здійснюються лише при взаємодії 

соматичних і вегетативних функцій.  

При важких фізичних навантаженнях ХОК (Хвилинний об'єм кровообігу) 

зростає в 5-8 разів, а сумарний кровоток через що скорочуються м'язи - в 15-35 

разів. Це призводить до підвищення споживання кисню організмом в цілому в 

10-25 разів, а скелетними м'язами - в 50-100 разів. При м'язовій роботі в системі 

кровообігу відбуваються зміни, суть яких полягає в наступному. 

1. Розширення м'язових судин дозволяє в десятки разів збільшити обсяг 

крові, що притікає до скорочується м'язових волокон. 

2. Зрослі запити м'язів на кровотік забезпечуються значним збільшенням 

ХОК ( хвилинний об’єм крові) і його перерозподілом на користь працюючих 

м'язів.  

3. Зменшується об'єм циркулюючої крові і здійснюється перерозподіл його 

в область судинної системи працюючих м'язів. 

4. Підвищується системний артеріальний тиск. 

Посилення функції серця при роботі починається одночасно з розширенням 

судин скелетних м'язів, але закінчується дещо пізніше (через 2-4 хв). Сприяє 

цьому процесу зменшення кровопостачання «неактивних» органів і тканин. В 

основі перерозподілу кровотоку при м'язовій роботі лежать: рефлекторне 

звуження артеріальних і венозних судин, реактивних м'язів, шлунково-

кишкового тракту, нирок; розширення судин скелетних м'язів і міокарда. Під 

час інтенсивної м'язової роботи в результаті переходу деякої кількості 

плазмової рідини з судинного русла в інтерстицій (внаслідок підвищення 

капілярного гідростатичного тиску) зменшується об'єм циркулюючої крові. Ці 

механізми є результат активації симпатичного відділу вегетативної нервової 

системи. Адекватного постачання працюючих м'язових волокон енергією, 

визначаються потужністю виконуваної роботи [2].  
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Abstract: The questions of the actual aspects of exchange of water and mineral 

substances among athletes, in sports of higher achievements, are outlined, methods of 

improving the processes of exchange of water and mineral substances in the body of 

an athlete. 

Key words: chemical substances, mineral metabolism, water exchange. 

Організм людини можна представити як єдину взаємопов'язану систему, для 

якої характерні різні рівні організації: системний, органний, тканинний, 

клітинний та молекулярний.  

Молекулярний рівень організації організму представлений численними 

хімічними сполуками, специфічними для окремих клітин і тканин. Ці сполуки 

мають різний хімічний склад, складну структуру і властивості, а також 
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виконують конкретну біологічну роль у функціонуванні організму в цілому. 

Хімічні сполуки в організмі об'єднуються в надмолекулярні комплекси, з яких 

утворюються клітинні органели і клітини. Клітина є структурною і 

функціональною одиницею організму, так як тільки їй притаманні всі його 

властивості.  

Вода (Н2О) – одне з найважливіших сполук в організмі людини. Без води не 

можуть здійснюватися процеси життєдіяльності, без води неможливе і саме 

життя. Втрата всього 10–20 % води організмом призводить до його загибелі. 

Вміст води в організмі залежить від віку, статті і поточного функціонального 

стану. Вода нерівномірно розподіляється серед окремих тканин, її зміст 

варіюється від 0,3 % в зубній емалі до 99 % в біологічних рідинах. Вміст води в 

організмі змінюється протягом життя людини: найбільша кількість – в ембріоні 

(до 97 %), найменше – в старіючому організмі (до 50 %). Близько 63 % води 

організму перебуває всередині клітин.  

Мінеральні речовини – це речовини, які мають мінеральне походження. 

Мінеральні речовини в організмі відіграють багатосторонні і важливі функції: 

– визначають структуру і функції багатьох ферментативних систем і 

процесів; 

– забезпечують нормальний перебіг певних важливих фізіологічних 

процесів; 

– беруть участь в пластичних процесах і побудові тканин, особливо 

кісткової; 

– чи підтримують кислотно-лужну рівновагу; 

– визначають сольовий склад крові і структуру формують його елементів; 

– нормалізують водно-сольовий обмін.  

    Для нормального функціонування організму необхідні мінеральні 

речовини. Вони підтримують сталість внутрішнього середовища організму. 

Мінеральні речовини двояко можуть впливати на фізичну працездатність. 

Важка м'язова робота, заняття фізичними вправами і спортом, викликають 

зміни в мінеральному балансі організму. Вміст мікроелементів в крові 
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спортсменів підвищується з ростом тренованості і знижується зі спадом 

спортивної тренованості (працездатності). На зміни мінерального балансу 

впливає характер виконуючої тренувальної роботи [1].  

Зазначені зміни вмісту мінеральних речовин обумовлюють в першу чергу 

значне збільшення їх втрати з потім, так як напружена м'язова робота 

супроводжується помітним зниженням діурезу і секреції слини на тлі зростання 

потовиділення.  

Важка м'язова робота, заняття фізичними вправами, спортом викликають 

суттєві зміни в ввідно-мінеральному балансі організму, обміні води і 

мінеральних сполук. При цьому відбуваються зміни залежать від параметрів 

виконуваної тренувальної та змагальної навантажень (їх інтенсивності, 

тривалості) і специфіки виду спорту. Систематичні заняття будь-якими видами 

спорту, пов'язаними зі значними м'язовими навантаженнями, призводить до 

помітного збільшення мінерального компонента кісткової тканини. Особливо 

помітно підвищується вміст мінеральних речовин в кістковій тканині у 

представників видів спорту, в яких присутні великі навантаження на кісткову 

систему: важкої атлетики, акробатичних стрибків, стрибків на батуті, стрибків з 

трампліну, легкоатлетичних стрибків і ін. 

Безпосереднє виконання тренувальної роботи також робить істотний вплив 

на мінеральний баланс організму, зміни якого залежать від характеру 

виконуваної тренувальної роботи.  Тривала м'язова робота (лижні гонки на 30 і 

50 км) супроводжувалася зменшенням вмісту заліза, міді і марганцю не тільки в 

плазмі, але і в клітинах крові. Зазначені зміни зумовлені в першу чергу 

збільшенням їх втрати з потім, тому що зазначені навантаження 

характеризуються значним потовиділенням. Так, при тренуванні з 

використанням високо інтенсивних навантажень потовиділення збільшується в 

60–70 разів, а при тривалій роботі помірної інтенсивності в 115–150 разів у 

порівнянні з рівнем спокою. При цьому, крім зазначених мікроелементів, 

значно зростають втрати з потім натрію і калію (відповідно в 33–38 і 22–24 

рази) [2]. 
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Методи поліпшення процесів обміну води і мінеральних речовин. 

Поліпшення обміну речовин в організмі полягає в рівновазі двох процесів – 

руйнування речовин з утворенням енергії і їх відновлення за рахунок 

споживання їжі. Регуляцією обміну речовин зайнятий відділ мозку – 

гіпоталамус. У ньому є свої два відділи: ерготичний – регулює швидкість 

вироблення енергії, і трофічний – регулює будівельні, відновлювальні, 

накопичувальні процеси. Якщо підвищений тонус ерготичного відділу, то 

людина худне, якщо трофічного відділу – посилюються процеси накопичення. 

Напої з льодом спонукають організм спалювати більше калорій в процесі 

травлення.  

Вода і мінеральні солі переходять з травного тракту в кров в незмінному 

стані. В ході обміну речовин вони також не зазнають істотних змін і 

енергетичного значення в організмі немає. Значення води і мінеральних солей 

полягає в іншому. Всі хімічні перетворення, які відбуваються в нашому тілі, 

відбуваються лише у водних розчинах, тому вода обов'язково входить до 

складу всіх клітинних компонентів. Мінеральні солі потрібні для підтримання 

постійного складу внутрішнього середовища організму, транспорту кисню і 

вуглекислого газу кров'ю, виникнення фізіологічних процесів Потреба у воді і 

мінеральних речовинах пояснюється щоденним виділенням цих речовин з 

організму. Вода і мінеральні солі виводяться з організму з сечею, потом і калом. 

Поповнюється кількість води в організмі за рахунок води, яку людина п'є і 

споживає з їжею. Мінеральні солі, які є в їжі, в основному задовольняють 

потреби організму. Тільки хлористий натрій необхідно додавати з їжею. 

Фізіологічне значення мінеральних речовин дуже велике. Мінеральні 

речовини забезпечують нормальне здійснення всіх функцій організму [2].  
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різновиди та методи боротьби з ними. Віруси – це неклітинні форми життя, 

внутрішньо клітинні паразити.Хвороби, які викликаються вірусами, легко 

передаються від хворих здоровим і швидко поширюються. Віруси є причиною і 

різних хронічних захворювань. 
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Медицині відомо величезна кількість заразних вірусів і інфекцій, які здатні 

провокувати різні захворювання в організмі людини. Віруси – це неклітинні 

форми життя, внутрішньо клітинні паразити. Хвороби, які викликаються 

вірусами, легко передаються від хворих здоровим і швидко поширюються. 

Віруси є причиною і різних хронічних захворювань. 

Нижче будуть наведені лише основні групи хвороб, з якими є ймовірність 

зіткнутися. Це - поліомієліт,  грип, СНІД. Деякі тварини є переносниками 

вірусів людини, при цьому не хворіючи.Першим виявленим вірусом людини 

був вірус жовтої лихоманки, який був відкритий американським хірургом 

Уолтером Ридом в 1901 році [ 3, с.195]. 

Гіпотези походження вірусів:  
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вчені припускають, що великі ДНК містять віруси походять від складних 

внутрішньоклітинних паразитів, втратили частину свого геному. 

ДНК - містять віруси еукаріот, походять від рухомих елементів - учасників 

ДНК, які можуть здійснювати самостійну реплікацію в клітині. 

Грип 

Збудник: мікровирус  одного з трьох типів - А, В і С - з різним ступенем 

вірулентності. 

Грип - це високо заразне вірусне захворювання з можливістю тяжких 

ускладнень та ризиком смерті. Входить в групу гострих респіраторних вірусних 

інфекцій (ГРВІ). Періодично розповсюджується у вигляді епідемій і пандемій. 

В даний час виявлено понад 2000 варіантів вірусу грипу, що розрізняються між 

собою антигенним спектром[1]. 

До грипу сприйнятливі всі вікові категорії людей. Джерелом інфекції є 

хвора людина з відкритою або прихованою формою хвороби, що виділяє вірус з 

кашлем, чханням. 

Хворий заразний з перших годин захворювання . Характеризується 

аерозольним (вдихання найдрібніших крапель слини, слизу, які містять вірус 

грипу) механізмом передачі й надзвичайно швидким розповсюдженням у 

вигляді епідемій і пандемій.Періодичність епідемій пов'язана з частою зміною 

антигенної структури вірусу при перебуванні його в природних умовах. 

Групами високого ризику вважаються діти, люди похилого віку, вагітні жінки, 

люди з хронічними хворобами: серця, легенів[3, с.196] . Тип вакцинації: штам 
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вбитого вірусу повинен відповідати штаму вірусу, що викликає захворювання.

 

   Рис.1 Епідемія грипу, викликана серотипом 

Серотип – це група мікроорганізмів одного виду, що об'єднуються 

загальною антигенної структурою, яка визначається серологічними методами 

діагностики[4]. 

Поліомієліт - дитячий спинальний параліч, також це захворювання відоме 

під назвою - хвороба Гейне-Медіна. Поліомієліт - це важке інфекційне 

захворювання, яке виникає в результаті попадання в організм фільтруючого 

вірусу (найдрібніший ентеровірус), який вражає сіру речовину передніх рогів 

спинного мозку, а також рухові ядра стовбура, що в результаті призводить до 

паралічу. В основному, протікає у безсимптомній або стертій формі. Іноді 

трапляється так, що поліовірус проникає в центральну нервову систему, 

розмножується в мотонейронах, що призводить до їх загибелі, необоротних 

парезів або паралічів іннервіруемих ними м'язів[2]. Вхідними воротами інфекції 

є слизова оболонка носоглотки або кишечника. Під час інкубаційного періоду 

вірус розмножується в лімфоїдних утвореннях глотки і кишечника, потім 

проникає в кров і досягає нервових клітин. Найбільш виражені морфологічні 

зміни виявляються в нервових клітинах передніх рогів спинного мозку. Нервові 

клітини піддаються дистрофічно-некротичних змін, розпадаються і гинуть.З 

меншою постійністю подібним, але менш вираженим змінам піддаються 

клітини мозкового стовбура, підкіркових ядер мозочка і ще в меншій мірі - 

клітини рухових областей кори головного мозку і задніх рогів спинного мозку. 

Серотип В        4-6 років  

Серотип А       2-3 роки 



1405 
 

Часто відзначається гіперемія і клітинна інфільтрація м'якої мозкової 

оболонки.У м'язах, іннервація яких постраждала, розвивається атрофія. Зміни 

внутрішніх органів незначні - в перший тиждень відзначається картина 

інтерстиціального міокардиту. Перенесене захворювання залишає після себе 

стійкий, типоспецифичний імунітет[3, с.202]. 
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Валентин Марієвський 

ВТОМА. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ВТОМИ ПРИ 

ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ НАВАНТАЖЕННЯ 

Анотація: Розглянуто питання актуальності проблеми розвитку втоми у 

спортсменів циклічних видів спорту, викладені принципи інноваційних 

технологій профілактики розвитку втоми. 

Ключові слова: втома, продукти розпаду, витривалість, розслаблення, 

циклічні види спорту.  

Abstract: The issue of topicality of fatigue development in athletes of cyclic sports 

is considered, the principles of innovative technologies of prevention of fatigue 

development are set forth. 

Key words: fatigue, breakdown products, endurance, relaxation, cyclic sports. 

Втома – фізіологічний і психологічний стан людини, яке є наслідком 

напруженої або тривалої роботи [1; 5]. 

Втома в циклічних видах спорту вважається актуальною 

общебиологической проблемою, представляє великий теоретичний інтерес і 

має важливе практичне значення для діяльності людини, що займається 

циклічним видом спорту [5; 8]. Втома розглядається як стан організму, що 

виникає внаслідок виконання фізичної роботи і проявляється в тимчасовому 

зниженні працездатності, погіршенні рухових і вегетативних функцій, їх 

дискоординации. При прояві почуття втоми в м'язах відбувається вичерпання 

запасів енергетичних субстратів (АТФ, КФ, глікоген), накопичуються продукти 

розпаду (молочна кислота, кетонові тіла) і відзначаються різкі зрушення 

внутрішнього середовища організму, порушується регуляція процесів, 

пов'язаних з енергетичним забезпеченням м'язового скорочення, з'являються 

виражені зміни в діяльності систем легеневого дихання і кровообігу [4; 8]. 

З огляду на актуальність проблеми нами були представлені завдання: 

1. Визначення впливу втоми на організм спортсмена в циклічних видах 

спорту. 
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2. Вивчення інноваційних методів профілактики та боротьби з втомою в 

циклічних видах спорту 

Циклічні види спорту. 

Циклічні види спорту – це види спорту з переважним проявом витривалості 

(легка атлетика, плавання, лижні гонки, ковзанярський спорт, всі види гребли, 

велосипедний спорт та інші), відрізняються повторюваністю фаз рухів, що 

лежать в основі кожного циклу, і тісної пов'язаністю кожного циклу з 

подальшому і попереднім. В основі циклічних вправ лежить ритмічний руховий 

рефлекс, що виявляється автоматично [3]. 

У легкій атлетиці, наприклад розвиток стомлення у спортсмена свідчить про 

досягнення зони максимальної потужності роботи характеризує досягнення 

граничної фізичної можливості [6; 7]. 

Інноваційні технології профілактики та боротьби з втомою в циклічних  

видах спорту. 

Сучасні методи допомагають спортсменам не тільки під час занять, а й, під 

час відпочинку, до них відносяться: 

Релаксація – розслаблення. Це поняття найчастіше згадується в літературі 

як складова частина різних психотехнік, наприклад аутотренінгу або 

ідеомоторного тренування [1]. Сутність цього методу полягає в тому, що 

розслабляючи за допомогою спеціальних прийомів напружені м'язи свого тіла, 

людина приходить в стан глибокого розслаблення, званого станом релаксації. 

Коли м'язи глибоко розслаблені, помітно знижується тонус центральної 

нервової системи, всіх органів і систем людського тіла. Це створює сприятливі 

умови для відновлення після будь-яких видів втоми, будь то стомлення 

фізичний або психічний [3; 5]. Доведено, що при релаксації відновлення 

організму відбувається в 1,5-2 рази швидше, ніж після звичайного сну. Однак 

досліджень впливу релаксації на організм спортсмена після фізичних і 

психічних навантажень в науково-методичній літературі ми не виявили. Тому 

вивчення даного питання і стало метою цієї роботи [2]. 



1408 
 

Різні категорії відпочинку компонуються за допомогою інформаційних 

систем, виходячи з потреб кожного спортсмена, дозволяючи швидше 

відновлюватися фізично і психологічно, щоб уникнути втоми і перевтоми що 

дає можливість тренуватися частіше і ефективніше підвищуючи свої спортивні 

результати і досягнення. 

Діагностична апаратура так само не варто на місці, що дозволяє управляти 

станом спортсмена під час тренувань, застосування приладів і систем, які 

аналізують інформацію про спортсмена під час навантаження просто 

необхідно. У практиці активно застосовується відеозаписуючі пристрої, які 

дозволяють багаторазово відтворювати зображення рухів спортсмена, для 

подальшого аналізу і коригування тренувань і його техніки [4]. 

Всі дані зібрані за допомогою діагностичної апаратури дозволяють 

оптимізувати діяльність спортсменів, дозволяючи підібрати найкращі засоби і 

методи відновлення після фізичного навантаження щоб уникнути стомлення 

для того щоб підвищити свій спортивної результат і працездатність [2; 4]. 

В останні роки прогрес все більше і більше прискорюється, нові технології 

проникають у всі аспекти нашого життя, відкриваючи нам нові горизонти, 

дозволяючи домагатися небачених раніше результатів, підкорювати нові 

вершини, але як би далеко не зайшла техніка, на чолі її все одно буде стояти 

людина , адже саме він є винахідником і користувачем всіх цих благ і без його 

безпосередньої участі багато речей втратять сенс і стануть непотрібними, тому 

яким би високотехнологічним не було б обладнання та екіпіровка, без людини 

вони будуть марні. 
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Марія Павлюк 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ РУХЛИВІ ІГРИ – ДІЙОВИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Анотація: У статті розповідається про важливість українських народних 

рухливих іграх в житті дошкільників, про те, як вони впливають на фізичний 

розвиток дітей. Показані результати  практичних досліджень, які є 

позитивними. 

Ключові слова: гра, українські народні рухливі ігри, фізичне виховання, 

фізичні якості.  

Актуальність теми. Враховуючи те, що українська освіта взяла курс на 

утвердження національної ідеї та втілення її у навчально-виховний процес: 

глибоке і всебічне вивчення традицій рідного народу, її історії, культури 

духовності і на цій основі – пізнання кожним вихованцем самого себе як 

індивідуальності і як частини своєї нації, саме народні ігри та забави, на мою 

думку, є якраз глибоко прапрадідівським самобутнім, ні в кого не запозиченим 

засобом формування особистості. 
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Гра - перша діяльність, якій належить особливо значна роль у розвитку 

особистості, у формуванні властивостей і збагаченні її внутрішнього змісту. 

Мене привабила ця тема тим, що вже з дошкільного віку гра є тим видом 

діяльності, у якій формується особистість дитини. 

Цінність гри полягає ще й в тому, що вона викликає радісні переживання, 

задоволення, життєрадісність, активність, позитивно впливає на нервову 

систему і дає певні фізіологічні й виховні наслідки. Іван Павлов писав: “А 

радість робить вас чутливими до кожного прояву життя, до кожного враження 

буття, - однаково як до фізичного так і до морального – розвиває, зміцнює 

тіло”. 

Вже декілька десятиріч у світовому просторі мусується тема збереження 

здоров’я дитини, як цвіту майбутньої нації, яким треба опікуватися вже 

сьогодні. Знаючи те, що у дошкільному віці у дітей формується постава, 

розвиваються основні фізичні якості (сила, витривалість, спритність, почуття 

рівноваги), формуються і вдосконалюються рухові вміння і навички, педагог 

має впроваджувати такі ігри, щоб вони позитивно впливали на фізичний 

розвиток та здоров’я дитини. 

Увійшовши в гру, раз по раз закріплюються відповідні дії. Граючи, дитина 

все краще опановує ними: гра стає для неї своєрідною школою життя. Дитина 

грає не для того, щоб придбати підготовку до життя, а набуває підготовку до 

життя граючи, тому що у неї закономірно з'являється потреба розігрувати саме 

ті дії, які є для неї новонабутими, ще не стали звичками.  

У статті ми ставимо такі завдання: 

- Виявити, як українські ігри впливають на фізичний розвиток дитини; 

- Дослідити, чи розвивають українські народні ігри дитину різнопланово, 

всебічно; 

- Підібрати максимально цікаві та розвиваючі народні ігри, які також 

розвивають почуття патріотизму. 

Працюючи в дитячому садочку, саме вихователі повинні заохочувати дітей 

грати в різноманітні ігри, грати разом з ними, а згодом просто бути тим, хто 
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надасть їм можливість через гру розвивати свою фантазію, мислення, пам’ять. 

Також знайомити дітей саме з українськими народними іграми, які виховують 

любов до рідного краю, до його звичаїв та традицій.  

  Дослідивши цю тему теоретично, звичайно ми спробували на практиці. І 

дійшли висновків, що українські народні рухливі ігри мають важливе значення 

для дитини. Звичайно педагогові потрібно самому добре знати зміст ігор, їх 

історію походження, слова та вирази. Він має майстерно зацікавити та  

передати ці знання дітям, щоб в них виник інтерес та бажання пограти в таку 

гру, а також склалось правильне уявлення про наш народ. Діти вже з 

дошкільного віку будуть знати історію розвитку свого народу, обрядові дійства, 

традиції. Всьому цьому ми вчимо дітей через гру. Народні ігри всі різного 

спрямування, характеру та навантаження, мають різний зміст. Завдяки цьому 

ми розвиваємо дітей всебічно: фізичні та психічні якості, словниковий запас, 

театралізовані здібності. Виховуємо почуття патріотизму, любов до 

Батьківщини, повагу до пращурів, бажання бути такими же сильними, 

відважними як прадіди, а також бажання дотримуватись традицій українців. 

Завдяки грі малята пізнають багато нового.  

Також, завдяки народним рухливим іграм можна оздоровлювати дітей, 

загартовувати їх організм. Зважаючи на вивчення з дітьми віршованих рядків, 

лічилок значно пошириться активний та пасивний словник дітей та розвинеться 

зв’язне мовлення. Діти будуть більш організованими, активними. Якщо педагог 

в системі буде проводити різні за складністю ігри, розповідати історію гри, чим 

вона є важливою, то діти будуть з бажанням та цікавістю грати в українські 

народні рухливі ігри. Звичайно, вихователь має проводити роботу і з батьками 

також. Щоб вдома батьки, грали в ігри, які були актуальними в їхньому 

дитинстві, слухали українські мелодії, пісні, вивчали віршики, лічилки, 

мирилки нашого народу. Також розповідали про звичаї, традиції в їхній сім’ї. 

Щоб потім малята могли поділитися з цим в групі з іншими дітьми. 

Отже, в українські народні рухливі ігри можна грати вже з молодшого 

дошкільного віку, а потім їх ускладнювати згідно вікових особливостей дітей. 
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Такі ігри є дійовим засобом фізичного виховання дітей дошкільного віку.   Але 

це і досі є актуальною темою дослідження, і не може залишатися без уваги, так 

як нічого не стоїть на місці, все змінюється.    

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Базовий компонент дошкільної освіти України. -  К: 2012 

2. Закон України «Про дошкільну освіту», 2018 р. 

3. Вільчковський Е. С., Денисенко Н. Ф. Організація рухового режиму у 

дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. — 

Тернопіль: Мандрівець, 2008. — 128 с. 

4. Денисенко Н. Ф. Оздоровчі технології в освітньому процесі // Дошкільне 

виховання. — 2012. — № 12. — с. 4—6. 

5. Макаренко А.С. Лекції про виховання дітей. — К.: Рад. школа, 1948. — 

75 с. 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

Марія Робота 

Юлія  Оласюк  

 (Запоріжжя) 

Марія Робота 

ІННОВАЦІЙНІ ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМИ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Анотація: В статті розглянуто  проблему закладів освіти. Практичне 

використання сучасних технологій оздоровлення дітей. Види інноваційних 

оздоровчих технологій. 

Ключові слова: Інноваційні оздоровчі технології, горизонтальний 

пластичний балет, стретчинг , фітбол-гімнастика, вправи « Хатха – йоги», 

методика «Гімнастика мозку», музикотерапія, психогімнастика, масаж, 

релаксація. 

Актуальність дослідження. 



1413 
 

Однією з найважливіших характеристик соціально-економічного, 

морального і культурного розвитку суспільства є здоров’я населення країни. 

Однак в Україні сьогодні спостерігається зниження “здоров’я нації”, як 

інтегративного показника фізичного, психічного і соціального здоров’я 

громадян. Особливе занепокоєння викликає зниження рівня здоров’я дітей 

дошкільного віку, оскільки в цей віковий період закладається фундамент 

нормального фізичного розвитку людини та виховуються основні риси її 

особистості. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я за останні 

десятиріччя в Україні погіршився стан здоров’я дошкільників – знизилася 

кількість абсолютно здорових і збільшилася кількість дітей, які мають хронічні 

захворювання і різні відхилення у стані здоров’я. 

Закон України «Про дошкільну освіту» визначає збереження та зміцнення 

фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини як першочергове завдання 

розвитку, навчання і виховання наймолодших громадян країни.   

Саме в період дошкільного дитинства відчуваються важливі процеси 

становлення особистості дитини, формування її здібностей, стійкого інтересу 

до різних форм роботи з фізичного виховання, навичок здорового способу 

життя і на цій основі - створення міцного фундаменту здоров'я. 

Тому одним із шляхів вирішення цієї проблеми є цілеспрямоване 

використання в процесі фізичного виховання дошкільників відомих 

фізкультурно-оздоровчих методик та інноваційних технологій. 

Необхідною умовою збереження і зміцнення усіх складників здоров’я,  а 

отже й повноцінного і своєчасного розвитку фізичної, соціально-моральної, 

інтелектуально-пізнавальної, емоційно-ціннісної, творчої та інших сфер дитячої 

особистості є застосування в освітньому процесі дошкільних навчальних 

закладів  науково вивірених, експериментально апробованих інноваційних 

освітніх методик і технологій здоров’язбережувального і 

здоров’яформувального спрямування.  Важливо,  щоб такі методики і 

технології органічно інтегрувалися в цілісний освітній процес окремої вікової 

групи і всього дошкільного навчального закладу,  реалізувалися комплексно 
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через створення безпечного розвивального  предметного, природного і 

соціального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, 

повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового 

режиму, системний  підхід до формування у дітей  ціннісного ставлення до 

власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання 

гармонійних, доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу: 

педагогами, дітьми та батьками вихованців, при цьому, залишаючи дитину 

центром усіх освітніх впливів.  

Поряд з традиційними засобами фізичного виховання та  оздоровлення 

дошкільників, у практиці роботи дошкільних закладів знаходять місце  інші. 

Практична робота з використання сучасних технологій оздоровлення дітей у 

процесі різних форм фізичного виховання має розпочинатися з визначення 

структури фізкультурних занять, їх змістової суті та завдань, що 

вирішуватимуться в кожній із них. 

Перед впровадження кожної технології повинен бути аналіз її впливу на 

дитячий організм дітей, доцільність використання.  В роботі з дітьми 

дошкільного віку можливе використання таких інноваційних технологій: 

 масаж – це метод механічного впливу на оголене тіло людини. Під час 

масажу застосовуються такі прийоми: прогладжування , розтирання, 

розминання, легке  постукування; 

 релаксація допомагає зміцніти  і зберегти психічне здоров’я, попередити 

розвиток неврозів і нервово – емоційного перевтомлення; 

 психогімнастика – це спеціальні заняття ( вправи, етюди, ігри), 

спрямовані на розвиток та корекцію пізнавальної та емоційно – вольової сфери 

дитини; 

 музикотерапія – це ліки, які слухають.  Музична терапія надає великий 

простір щодо прояву творчих здібностей дитини; 

 методика «Гімнастика мозку» - модифікація досліджень вчених Пола І. 

Деннісон і Гейл Деннісон. Комплекси вправ розробленні з орієнтацією на 
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концептуальне розуміння взаємозв’язку фізичного розвитку, мовленнєвого 

ставлення та навчальних досягнень особистості; 

 вправи « Хатха – йоги» - це профілактика захворювань, сколіозу, астми, 

порушень діяльності внутрішніх органів. Більшість вправ хатха – йоги є 

природними, фізіологічними рухами, які копіюють пози тварин, птахів, людей 

тощо; 

 фітбол-гімнастика – вправи з  використанням м’яча,  що має певні 

властивості (розмір, колір, запах, пружність), які застосовуються   з оздоровчою  

метою;  

 стретчинг – система вправ, заснована на статичних розтягненнях м’язів 

тіла і хребта, яка дає змогу запобігати порушенню постави, має оздоровчий 

вплив на весь організм, допомагає активізувати його захисні сили;  

 горизонтальний пластичний балет – система партерних рухів, що 

виконуються у горизонтальних вихідних положеннях від положення лежачи у 

позі ембріона до положення стоячи на колінах, повільно і плавно, у супроводі 

класичної і сучасної музики у формі цілісних композицій.  

     Систематичне оздоровлення організму дитини тренує його адаптаційно-

пристосувальні механізми, сприяє підвищенню опірності до несприятливих 

умов у тому числі метеорологічних чинників, а також сприяє врівноваженню 

процесів в центральній нервовій системі, вдосконалює її регулювальну 

функцію, що підвищує працездатність вихованців та позитивно відображається 

на їх поведінці. 

     За допомогою інноваційних технологій діти розвиваються різнобічно.  

Важливо, щоб  при застуванні інноваційних оздоровчих технологій 

використовувався диференційований підхід до кожної дитини. 

     Отже, слід не дооцінювати важливість інноваційних технологій у роботі 

з дітьми, а приділяти їм важливу увагу. Саме завдяки ним діти розвиваються 

різнобічно, менше хворіють є більш витривалими. Слід зазначити, що 

використання оздоровчих інноваційних технологій повинно проводитись 

систематично, тільки так буде досягнуто результат. 
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Экономическое развитие стало важным аспектом изменения социальной 

структуры жизни человека, тем самым актуализировав проблему развития 

здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни тесно связан с состоянием здоровья населения. 
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Здоровье человека - это его способность сохранять соответствующие 

возрасту и полу психофизиологическую устойчивость, в условиях   

постоянного изменения количественных и качественных единиц структурной и 

сенсорной информации. [1, с.7] 

Являясь студенткой медицинского колледжа, часто слышу на лекциях, что 

скаждым годом с ярко выраженной динамикой у молодёжи увеличивается 

количество таких заболеваний,как болезни пищеварительной системы, 

эндокринной системы, заболевания крови,а особенно - болезни центральной 

нервной системы. Возрастание изменения характера нагрузок на организм 

человекав связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков 

техногенного, экологического, психологического, политического и военного 

характера, провоцируют негативные сдвиги в состоянии здоровья молодёжи.  

Здоровый образ жизни включает в себя следующие компоненты: режим дня, 

правильное питание, физическая активность, развитие позитивного 

мышления,духовность и др.  

Режим дня — это основа жизнедеятельности любого человека, и отвечает 

ряду взаимосвязанных факторов, поэтому он должен быть индивидуальным в 

зависимости от состояния здоровья, уровня работоспособности, интересов и 

склонностей, привычек, количества физических нагрузок и прочего.  

Не менее важным составляющим здорового образа жизни является 

правильное питание. Им является сбалансированное питание - в зависимости от 

возраста, жизненных показателей, веса, образа жизни и индивидуальных 

особенностей организма.  

Сбалансированное регулярное питание подразумевает несколько основных 

правил: правильное соотношение белков, жиров, углеводов, которое в 

настоящее время формулируется как 1:1:4; рациональная калорийность, 

показатели которой зависят от возраста, пола и особенностей трудовой 

деятельности; частота приема пищи: не реже 3 раз в день, для взрослого 

человека; качество пищи: полноценные белки, наличие достаточного 

количества клетчатки, витаминов, микроэлементов, минимальное количество 
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тугоплавких жиров; качество приготовления пищи: достаточная 

термообработка, ограничение жареного, пряного, острого; ограничение соли, 

количество которого не должно превышать 6 г (по мнению некоторых ученых – 

3 г).[2, с.1] 

Так же обстоит дело и с физической активностью, характеристиками 

режима дня, особенностями внутрисемейных и трудовых отношений. 

Задумываясь на тему здорового образа жизни, я решила провести 

небольшое исследование с помощью анкетирования среди студентов І и ІV 

курсов фельдшерского отделения своего учебного заведения. В анкетировании 

приняли участие 94 студента, с равным количеством девушек и парней, как для 

первого, так и для четвертого курсов. Анкета состояла из 5 вопросов, на 

которые подразумевались однозначные ответы: да или нет. Вопросы и 

результаты представлены в виде диаграмм (диаграммы 1-5). Из сравнительной 

характеристики видно, что большинство студентов первого курса не считают 

свой образ жизни здоровым, имеют вредные привычки (в основном это 

курение, но был и потрясающий ответ - лень, достаточно самокритично, и я 

все-таки соглашусь, что это тоже вредная привычка), не занимаются спортом. 

Если смотреть на результаты ответов студентов четвертого курса, то видны 

тенденции роста и развития здорового образа жизни, отказ от вредных 

привычек, приобщение к спорту. 

Общаясь с ребятами на эту тему, мы пришли к общему выводу, что чем 

старше и мудрее человек становится, тем ему быстрее хочется отойти от 

«подростковых ценностей», быть более успешным, достигать поставленных 

целей, иметь полноценную семью, здоровых детей. А одним из ключей к этому 

есть здоровье - бесценный дар, которым мы были награждены при рождении, и 

наш долг - сохранение его. А способом получить этот ключ – здоровый образ 

жизни. 
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здорового способу життя студентів у Івано-Франківському базовому 
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Сьогодні кожен розуміє, що спосіб життя людини – показник її здоров’я. І 

це питання є актуальним для сучасної молоді, бо саме від їх здоров’я 

залежатиме генофонд нашої нації. 

Сьогодні молодь про здоров’я ще не думає, хоча більша частина студентів 

має проблеми зі здоров’ям. І тільки з віком стануть вони відчувати, яке це 

щастя – бути здоровим.  

http://ivcrb.ru/o-zdorovom-obraze-zhizni
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Тому, одна з найактуальніших проблем – це навчити молоде покоління 

піклуватися про своє здоров’я. Закономірною виявляється турбота Уряду 

України про майбутнє, про збереження здорової нації. 

У Івано-Франківському базовому медичному коледжі склалась певна 

система формування здорового способу життя серед студентів коледжу. Як 

показує досвід, значну інформацію про здоровий спосіб життя студенти 

отримують під час вивчення обов’язкових дисциплін: «Анатомія людини», 

«Фізіологія людини», «Основи гігієни з профілактичною медициною», 

«Біологія», «Безпека життєдіяльності», «Фізична культура», «Фізичне 

виховання» та на годинах спілкування у групах. 

Здоров’я – стан живого організму, при якому всі органи здатні виконувати 

свої життєві функції. Та тільки наукових знань часто виявляється обмаль. Щоб 

бути здоровим і народити здорове потомство, молода людина повинна вміти 

керувати своїм здоров’ям. 

Здоровий спосіб життя – це єдиний стиль життя, здатний забезпечити 

відновлення, збереження й поліпшення здоров'я населення. Тому формування 

цього стилю життя в населення – найважливіша соціальна технологія 

державного значення й масштабу.  

Здоровий спосіб життя – єдиний засіб захисту від всіх хвороб відразу. Він 

спрямований на запобігання не кожної хвороби окремо, а всіх у сукупності. 

Тому він особливо раціональний, економічний і бажаний. 

Раціональний режим, що включає розумний розподіл часу, відведеного для 

прийому їжі й сну і правильне чергування фізичних, розумових і емоційних 

проявів у життєдіяльності студентів забезпечують умови для оптимальної 

ритмічності процесів у зростаючому організмі, сприяють всебічному й 

гармонічному розвитку здорової особи. 

Фізичне виховання у Івано-Франківському базовому медичному коледжі 

являє собою педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, 

функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво 

важливим руховим навичкам, умінням і зв'язаних із ними знаннями для 
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успішної наступної професійної діяльності. Створено всі умови для занять 

фізичною культурою та спортом: працюють спортивні секції з волейболу, 

баскетболу, футболу, настільного тенісу, легкої атлетики. Для цього в коледжі є 

спортивний сучасний комплекс, який включає в себе дві спортивні зали. Поряд 

із спортивною ареною обладнано спортивний майданчик з професійним 

покриттям та майданчик із сучасними антивандальними тренажерами, де 

проходять заняття з «Фізичного виховання» та «Фізичної культури». 

Організація спортивно-оздоровчої діяльності у Івано-Франківському 

базовому медичному коледжі є складовою національної системи фізичного 

виховання дітей і молоді в Україні, ґрунтується на традиційній основі. Високий 

рівень активності студентів доводить ефективність застосування різних форм 

фізкультурно-оздоровчої роботи у позанавчальній діяльності, а саме: фізичні 

вправи у режимі дня (ранкова гімнастика, виробнича гімнастика під час занять, 

фізкультурні паузи та ін.); організовані заняття студентів у позанавчальний час 

(спортивні секції, група ЗФП); самостійні заняття фізичними вправами 

(оздоровча гімнастика, ігри спортивного спрямування); масові фізкультурно-

спортивні заходи (спортивні вечори, спартакіади, масові пробіги, свята фізичної 

культури, туристичні походи). Потенційні переваги спортивно-оздоровчих 

занять і досягнення міцного здоров’я та доброї фізичної форми визначаються 

тим, що завдяки цим заняттям студент, зокрема, може: справлятися, без 

надмірної втоми, із фізіологічними напруженнями студентського життя; 

активно відпочивати, отримуючи максимум задоволення; долати великі фізичні 

напруження, контролювати масу тіла; швидко відновлювати сили. 

Організація змістовного дозвілля молоді є одним з найпріоритетніших 

пунктів виховної роботи закладу. Адже саме у цей час відбувається 

оздоровлення організму, формування особистості студента, його основних 

життєвих мотивів та амбіцій. Для оздоровлення молоді в коледжі 

використовуються туристичні поїздки, походи і екскурсії. 

Шляхи реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту у 

ІФБМК: 
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- забезпечення формування пріоритетного значення фізичної культури і 

спорту в процесі навчання та виховання студентської молоді як найбільш 

дієвого способу зміцнення їх здоров'я, гармонійного розвитку, підвищення 

рівня працездатності та фізичної підготовленості; 

- організація навчально-тренувального процесу і проведення спортивних 

заходів, пов'язаних з підготовкою спортивних команд коледжу; 

- прийняття участі збірних команд коледжу з видів спорту у змаганях серед  

студентської молоді; 

-  сприяння розвитку олімпійського руху в Україні; 

- сприяння зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази; 

-  здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності щодо поширення 

фізичної культури, спорту, здорового способу життя серед студентської молоді, 

працівників освіти і науки. 

Виховуючи у молоді прагнення до здорового способу життя, не можна не 

звернути увагу на падіння моральних цінностей серед деякої частини молоді: 

легковажна поведінка і одяг, безсоромне виявлення почуттів, вживання 

нецензурних слів, ранні статеві зв’язки. З цією метою керівники груп проводять 

різноманітні бесіди, виховні заходи. Але тільки силами навчального закладу, 

батьків ці проблеми вирішити неможливо, бо у нас є головний «ворог» - 

телебачення, «жовта» преса, яка все те хороше, що закладається тут, в коледжі, 

ставить з ніг на голову, обіцяючи винагороди «кращим курцям», рекламує 

напої, насилля, легковажніше безтурботне життя. Ці питання можна вирішити 

тільки на державному рівні. 
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Диаграмма 1. Ведете ли вы здоровый способ жизни? 
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Диаграмма 2. Соблюдаете ли вы режим дня? 
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Диаграмма 3. Сбалансирован ли ваш режим питания? 
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Диаграмма 4. Есть ли у вас вредные привычки?  
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Диаграмма 5. Занимаетесь ли вы спортом  

(кроме занятий физической культурой)?   
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НАЙМАСОВІШИХ ФОРМ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ 

Анотація: На основі наукового аналізу автор намагався розкрити роль 

пішохідного туризму в житті молоді, рекреаційній діяльності. Вплив туризму 

на здоров’я молоді. Проведений аналіз ділянок України притаманних для 

туризму. Особливості та проблеми пішохідного туризму. 

Ключові слова: пішохідний туризм, оздоровлення, психоемоціні 

навантаження, оздоровчий ефект, ейфорі. 

Проблеми та зв’язок з науковими та практичним знаннями. Спортивно-

оздоровчий туризм здійснюється шляхом подолання якоїсь відстані, території, 

маршруту активним способом, покладаючись на власні вольові і фізичні 

зусилля. На нашу думку, саме активна форма пересування на чистій або 

умовно чистій в екологічному плані території з гарними краєвидами дає 

великий оздоровчий ефект. Рухаючись у доступному ритмі, через деякий час 

людина починає відчувати ейфорію, яку можна назвати "м'язовим щастям". 

Крім того, якщо такий рух супроводжується єднанням з природою, відбувається 

на фоні чудових ландшафтів, оздоровчий ефект значно посилюється. І дійсно 

людина відпочиває не лише тілом, а й душею. Пішохідний туризм в Україні має 

все більш ніж сторічну історію. Організаційно він зміг сформуватися у 50-ті 

роки  ХХ століття – коли з’явилися перші осередки пішохідного туризму в 

містах Україні. Найбільшого свого розвитку й масовості в Україні пішохідний 

туризм досягнув на початку 90-х років ХХ століття, коли у спортивні пішохідні 

походи  щорічно ходило декілька тисяч чоловік, а комісії з пішохідного 

туризму існували при всіх обласних федераціях туризму [2, с.18]. 
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Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз наукової літератури дає змогу 

виділити такі напрями дослідження пішохідного туризму, як соціальний, 

історичний, економічний, правовий, міжнародний та ін. Окремі питання 

управління галуззю вивчали відомі вітчизняні вчені: Федорченко В.К., Цибух 

В.І., Матвієнко А.Т., Крачило М.П., Попович С.І., Науменко Г.П., Хлоп'як С.В., 

Школа І.М. та інші. Проблеми організації туризму та туристичної діяльності 

висвітлені у працях В.В. Абрамова [2, с.365], А.Я. Булашев [3, с.124] та ін. 

Теоретичні та прикладні аспекти пішохідного туризму, способів і методичного 

забезпечення організації окремих його видів описані в публікаціях Гриньова Т. 

І. [4, с.20], Мулик К. В. [6,7 с. 23], Трощенко В.О. [8] та інших.  

Мета дослідження. Здійснити науковий аналіз і розкрити рекреаційні 

можливості пішохідного туризму, намагатися відкрити перспективу для 

розвитку пішохідного туризму молоді та обґрунтування оптимального варіанту 

для подальшого розвитку пішохідного туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роботу, здійснено на основі 

теоретичного аналізу, відповідно до цільової спрямованості, економічного і 

політичного розвитку, за умов доступності та доцільності пішоходного 

туризму. На сьогодення пішохідний туризм, як один із сучасних видів 

спортивного туризму, отримав велику популярність в Україні, так і за 

кордоном. Особливістю цього виду спорту є гармонійне поєднання в собі 

фізичних та психоемоційних навантажень, оздоровчі компоненти фізичної 

культури, розвиває в людині витривалість, вольові якості, дисципліну, вміння 

працювати в команді. У процесі походу інструктор навчає навичкам техніки 

туризму, правилам співіснування з навколишнім середовищем і дбайливому 

відношенню до неї, способам виживання в екстремальних ситуаціях і надання 

першої медичної допомоги постраждалим при отриманні травм [2, с. 51].  

Однак, крім особливостей у галузі туризму як категорії розвитку економіки 

держави, проблеми глобалізації набирають темпи. Туризм є однією з найбільш 

доступною галуззю світового господарства і тому вимагає регулювання і 

підтримки з боку держави. Перехід до ринкових відносин, жорстка конкуренція 
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в туристичної галузі вимагають вирішення нових завдань, пов'язаних з 

потребою в реагуванні державою на значні зміни як зовнішнього так і 

внутрішнього середовища, функціонування організації індустрії туризму. 

На нашу думку слід виділити різні направлення в пішохідному туризмі: 

 Дитячий; 

 Сімейний; 

 Молодіжний; 

 Для інвалідів; 

 Для людей похилого віку. 

Звичайно, мета таких подорожей різна. Для молодіжного туризму є 

спортивна та культурно-освітня мета. Для дітей, більш оздоровчо– лікувальна. 

Мета сімейного – оздоровчо-лікувальна, релігійна, пізнавальна. Для людей 

похилого віку та інвалідів, в основному, є оздоровчо-лікувальна, релігійна, 

культурно-пізнавальна. Туристи забезпечуються всім комплексом необхідного 

спорядження, ночівлею, харчуванням, медичним, культурно-видовищним, 

анімаційним та іншим обслуговуванням. Такі походи можуть включати і 

подолання окремих складних ділянок транспортом. Нескладність маршрутів і 

повне забезпечення всім необхідним робить плановий туризм доступним навіть 

літнім і хворим людям [3, с. 216]. 

Проведений теоретичний аналіз дозволяє констатувати, що особливо великі 

перспективи не тільки національного, але й світового масштабу має 

молодіжний спортивний туризм:пішохідний (Крим, Карпати, Поділля); водний 

(річки, озера, моря); велосипедний (гори і височини країни); спелеотуризм 

(Поділля і Крим); гірськолижний (Карпати і Крим). Крим і Карпати вважаються 

майже ідеальним місцем для молодих туристів. Карпати наділені бурхливими 

повноводними річками, красивими озерами, різноманітністю деревного складу, 

красивими краєвидами. Окремі частини Карпат притаманні навіть для 

екстремального туризму.  

Проаналізувавши дослідження в галузі України, які стосуються проблеми 

розвитку пішоходного туризму молоді можна зазначити, що він є доступним і 
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можливість займатися ним може кожна людина не зважаючи на вік, стан 

здоров’я та пори року. Базовою умовою подальшого динамічного розвитку 

пішохідного туризму є створення його ефективної національної моделі 

масового самодіяльного спорту яка б сприяла зростанню числьності туристів 

[8]. 

Висновок 

Науково-теоретичний аналіз дозволив встановити, що основними 

завданнями спортивного пішохідного туризму молоді є оздоровлення, 

попередження захворювань, гармонійний фізичний розвиток, забезпечення 

гарного відпочинку у взаємодії з природою. Сучасні економічні і соціальні 

передумови, що склалися в Україні, сформували суспільне замовлення на 

розвиток системи пішого спортивного туризму. 

Україна має достатній ресурсно-туристський потенціал, а деякі групи 

ресурсів взагалі є унікальними для розвитку пішохідного, самодіяльного 

туризму: кліматичні, які можна оцінити як надзвичайно сприятливі; 

орографічні, серед яких провідне місце займають гірські ландшафти 

Українських Карпат, прибережна зона Одещини, спелеологічні ресурси 

Поділля, які можна оцінити як унікальні; водні, серед яких дуже важливими є 

ресурси морських узбереж Чорного та Азовського морів, річкові ресурси, 

культурно-історичні ресурси, які відіграють надзвичайно важливу роль для 

задоволення пізнавальних потреб туристів тощо. Задля подальшого 

інтенсивного розвитку пішохідного спортивного туризму необхідна 

розгалужена система туристських маршрутів та їх стабільне функціонування, 

що неможливо без державної та громадської підтримки, яка майже відсутня [7, 

с.26]. І це не єдина проблема, що стоїть на шляху повноцінного формування та 

вдосконалення цієї системи. Базовою умовою подальшого динамічного 

розвитку спортивного туризму є створення його ефективної національної 

моделі як масового самодіяльного спорту. 
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АЛГОРИТМ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Анотація: Здоров'я є саме життя з його радощами, тривогами, творчим 

злетом. Жодна людина в світі не хоче бути хворим, всі хочуть бути здоровими, 

але в переважній більшості люди чинять якраз навпаки: вільно чи не вільно, 

бездумно витрачають своє здоров'я, вважаючи, що воно невичерпне. В даний 

час стає актуальністю турбота молоді про своє здоров'я, можна сказати, 

здоровим - зараз бути модно. 

Ключові слова: здоров’я, руховий режим, гігієна, раціональне харчування, 

загартовування. 

Abstracts: Health is life with different pleasure. Nobody wants to be sick. All 

want to be healthy. But people don’t think about yours health. Young people care 

about health. Health is stylishly now. 

Keywords: health, motor regime, hygiene, rational nutrition, hardening. 

Постановка проблеми: потреба молоді у формуванні здорового способу 

життя. Мета: на основі проведених досліджень запропонувати заходи 

щодо покращення рівня здоров’я студентів та пропаганди здорового способу 

життя. 

Завдання: 

 дати поняття здорового способу життя; 

 визначити складові здорового способу життя людини; 

 провести дослідницьку роботу та проаналізувати стан здоров’я студентів 

фізкультурного коледжу; 

 провести тестування студентів на предмет здорового способу життя та 

запропонувати рекомендації для збереження здоров'я; 

 запропонувати ідеї щодо мотивації за здоровий спосіб життя та 

покращення стану здоров’я молоді та населення. 

Предмет дослідження: здоровий спосіб життя. 

Об'єкт дослідження: студенти фізкультурного коледжу. 

Методологія дослідження: теоретичний аналіз літератури; інтернет ресурси 



1430 
 

по даній темі; тестування; соціологічне опитування. 

Викладення основного матеріалу. Україна щороку втрачає 170 тис. своїх 

громадян. Українська молодь (в тому числі 40% припало на підлітків) зайняла І 

місце по рівню споживання алкоголю (за даними Всесвітньої організації 

охорони здоров’я). Якщо ці тенденції береться, то через 10 років в Україні буде 

проживати 38 мільйонів українців. Ми – вимираюча нація. Здоровий спосіб 

життя людини - кажучи цю фразу, ми рідко замислюємося про те, що ж дійсно 

ховається за цими словами. Так що ж це таке?  

В цілому, здоровий спосіб життя включає в себе комплекс оздоровчих 

заходів, який забезпечує зміцнення фізичного і морального здоров’я людини, 

підвищення моральної і фізичної працездатності. А якщо говорити конкретно, 

то здоровий спосіб життя включає (ЗСЖ) в себе: 

• оптимальний руховий режим; 

• міцну сім'ю, успішне навчання та роботу; 

• хорошу гігієну; 

• правильне харчування; 

• відмова від будь-яких шкідливих звичок; 

• загартовування. 

Кожна нормальна людина бажає жити довго й щасливо. Але що ми робимо 

для того, щоб вести здоровий спосіб життя? Якщо проаналізувати те, як 

більшість звичайних людей проводить свій день, то виходить якраз навпаки. 

Кожного дня ми робимо те, що тільки погіршує наше здоров’я. 

Якою б досконалою не була медицина, вона не може позбавити кожного від 

усіх хвороб. Людина - сама творець свого здоров'я, за яке треба боротися. Наше 

здоров'я залежить від багатьох факторів: екологічних, спадкових, 

психологічних, соціальних, медичних і т. д. На думку вчених, частка впливу 

способу життя людини на здоров'я оцінюється в 50% [1, с.5]. 

Говорячи про здоров'я людини, невід'ємна частина його збереження 

залежить від самих людей, починаючи ще з дитячого віку. Тому важливо 
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Чи живеш ти за законами здорового 
способу життя ? 

так  

ні 

інколи 

навчити молодь дбайливо ставитися до свого здоров'я, формувати здоровий 

спосіб життя[2, с.42]. Допомогти сформувати ЗСЖ молоді можуть: 

1. Перше і головне - просвіщати, читайте книги, статті, дивіться 

телепередачі, де пропагується здоровий спосіб життя.  

2. Потім слід переключити себе на корисні захоплення, щоб, позбавляючись 

від поганих звичок, бути постійно зайнятим цікавою справою.  

3. Живіть радісно й захоплено, тоді все негативне, а також хвороби 

покинуть вас. Сміх - здоров’я душі. Звичка налаштовувати себе на позитивне 

сприйняття життя дає гарний настрій, а значить і здоров'я. 

З раннього віку необхідно вести активний, здоровий спосіб життя, 

гартуватися, займатися фізкультурою і спортом, дотримуватися правил 

особистої гігієни, правильно харчуватися, негативно ставитися до шкідливих 

звичок - словом, домагатися розумними шляхами справжньої гармонії здоров'я. 

Після соціологічного опитування у вигляді тестування «Чи живеш ти за 

законами здорового способу життя?» отримали  такі данні (діаг.1). Так – 65%, 

ні - 13%, інколи – 22%. 

                                                                                                Діаграма 1. 

Висновки та перспективи використання результатів дослідження: 

• В цілому рівень життя студентів за законами здорового способу життя не 

такий високий, як би того хотілося. 

• Лінощі, надмірне телебачення і комп’ютери - це все «крадії часу» та 

здоров’я. 
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• Стреси, економічна та соціальна нестабільність - вороги психічного 

благополуччя і друзі поганих звичок. 

На підставі проведених досліджень і висновків ми пропонуємо: 

продовжувати проводити активну просвітницьку роботу і пропаганду 

здорового способу життя у нашому та інших навчальних закладах (бесіди зі 

студентами; проведення тематичних місячників (наприклад «Здоров'я - крок до 

успіху»); зустрічі з представниками охорони здоров’я та освіти - наприклад 

дискусійний майданчик «Ми обираємо життя»; виступи агітбригад за різною 

тематикою («Рух - це життя»); система тематичних годин спілкування; 

розповсюдження інформації щодо ЗСЖ (вивішування плакатів, 

розповсюдження буклетів); підготовка номерів художньої самодіяльності, що 

присвячені темі ЗСЖ в рамках «Студентська весна», «Посвята в студенти» 

тощо); вести регулярні соціологічні опитування присвячені наркотизації 

студентства, ЗСЖ; організувати психологічну допомогу для покращення 

емоційного здоров’я молоді — кабінет довіри; кожного року проводити акцію 

«Коледж без курців», під час якої проводити такі заходи: створити декілька пу-

нктів «Кидай палити», де можна було б обміняти пачку цигарок на пакунок 

соку; серед студентів ІІ та ІІІ курсу провести виставку-конкурс на кращій 

дизайн бігборду - «Антитютюнова реклама». 

Хочеться, щоб нинішня молодь і в майбутньому підростаючі покоління 

дбали про своє здоров'я. Тому, дана проектно-дослідницька робота, на наш 

погляд, допоможе багатьом зробити для себе висновки, працювати над собою, 

любити життя, а для цього необхідно міцне здоров'я! 
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ЛЮДИНИ 

 Анотація: Рівень культури людини виявляється в умінні раціонально, 

повною мірою, використовувати свій вільний час. Від цього залежить не 

тільки успіх у трудовій, навчальній діяльності але і  загальний розвиток  

людини, повнота її життя. У цьому плані  фізична культура і спорт займають 

важливе місце тому що фізична культура - це здоров'я. 

Фізична культура - це специфічний вид соціальної діяльності  у процесі якої 

відбувається задоволення фізичних і духовних потреб людини. 

Фізичне виховання є складовою частиною загальноосвітньої системи 

виховання молоді, що передбачає залучення молодих людей до культури через 

рухову активність у всіх її формах. 

На сучасному етапі розвитку країни в умовах якісного перетворення всіх 

сторін життя суспільства зростають вимоги до фізичної підготовленості наших 

співгромадян необхідної для їх успішної трудової діяльності. Перед вищою 

школою стоїть задача корінного і всебічного поліпшення професійної 

підготовки майбутніх фахівців. 

В даний час з'явився цілий ряд професій, пов'язаних із обмеженням рухів. 

Рухова гипокінезія є причиною порушень фізіологічних ритмів в організмі. 

Слід зазначити, що  одночасно з тривалим обмеженням рухів, зросла схильність 

людини до різноманітних стресових факторів. Вчені в області фізіології 

вважають, що цьому може протистояти заняття фізичною культурою. Ніякі ліки 

не можуть замінити структурно-енергетичні потенціали, що виникають у 

руховій активності. Кожна людина повинна розуміти  першорядну необхідність 

руху.  
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Однак на думку І.І. Брехмана  є всі підстави припускати, що здебільшого 

люди не знають широкого значення руху. Багато хто думає, що це важливо 

гoловним чином для гарної постави і красивої мускулатури, про здоров'я 

думають найменше і зовсім мало знають про роль визначеного обсягу рухової 

активності[5].  

Цей недолік у знаннях торкається сфери загальної культури людини. 

Важливо пояснити, що недолік руху необхідно компенсувати свідомим 

заняттям спортом. У навчальних закладах,  спортивних секціях  інформація 

повинна надаватися не у вигляді дешевої пропаганди '' спорт – це добре '', а з 

поясненням у доступній формі фізіологічної ролі руху. 

Сутність використання спорту полягає в підвищенні енергетики організму, 

що є передумовою підвищення адаптації організму до навколишнього 

середовища. Це найбільше повно відбито в енергетичному правилі кісткової 

мускулатури сформульованим І.А.Аршавським[1]. Сутність цього правила 

полягає у  тім, що кожна чергова рухова активність кісткової мускулатури 

регульована самим організмом, що здійснюється в границях фізіологічного 

стресу, стимулює надмірність анаболічних процесів, збагачуючи його 

додатковими пластичними структурами і енергетичними резервами. 

Обмеження рухів приводить до зменшення імпульсів, що йдуть з  периферії. 

При мало працюючий м'язовій системі в головний мозок надходить обмежений 

потік інформації, а це приводить до ослаблення збуджувального і гальмівного 

процесів у визначених зонах кори великих півкуль.Виникають умови для 

підвищеної стомлюваності, зниження працездатності не тільки фізичної, але і 

розумової, погіршується загальне самопочуття [2]. З метою короткочасного 

підйому працездатності не рідко прибігають до всіляких стимуляторів: міцна 

кава, чай, алкоголь, паління, лікарські препарати. Крім  шкідливої дії у  великих 

кількостей цих речовин на нервову і судинну системи, у людини може 

виробитися потреба в них. Загальновідомо, що тривалий прийом будь-якого 

стимулюючого засобу знижує його вплив на організм. У результаті 

працездатність падає, а людина обростає шкідливими звичками. Головним 
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недоліком стимуляторів є те, що вони не викликають надлишкового 

анаболізму, який так необхідний для підвищення працездатності. 

Фізична культура - це специфічний вид соціальної діяльності  у процесі якої 

відбувається задоволення фізичних і духовних потреб людини. Фізична 

культура за допомогою фізичних вправ готує молодих людей до життя і праці, 

використовуючи природні сили організму і весь комплекс факторів (режим 

праці, побут, відпочинок, гігієна і т.д.), що визначають стан здоров'я людини і 

рівень її загальної і спеціальної фізичної підготовки.[ 3] 

Статистика свідчить про те, що наше суспільство хворе в ньому практично 

не залишається здорових людей. Особливу тривогу викликає погіршення 

здоров'я дітей і підлітків, половина яких має хронічні захворювання, причому 

недолік рухової активності провокує хвороби серцево-судинної і кістково-

м'язової систем.  

За інформацією Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти 

і науки України (2016р), результати медичних досліджень студентів у вузах 

чітко показують низький рівень фізичної готовності: 

- щорічно до вишів України вступає від 12 до 37% молоді послабленим 

станом здоров’я, понад 5% студенів показують незадовільний стан фізичної 

підготовленості навіть за полегшеними нормативами; 

- Майже 57% хлопців та дівчат мають відхилення у стані здоров’я, з них  

понад 23% мають одночасно декілька захворювань; 

- Біологічний вік переважної більшості студентської молоді вдвічі 

перевищує їх паспортний вік; 

- Найпоширеніші захворювання серед студентів серцево – судинної та 

опорно – рухової систем. [ 5] 

Тому важливо включити фізичну культуру і спорт у базовий навчальний 

план освітніх закладів. Фізичне виховання повинне реалізовуватися через 

визначені форми занять; додаткові (факультативні) заняття, у тому числі з 

учнями, що мають відхилення в стані здоров'я; через фізкультурно-оздоровчі 

заходи в режимі дня,  поза академічні форми занять (спортивні секції, групи 
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спортивного удосконалення, самостійні заняття); спортивно-масові і 

фізкультурно-оздоровчі заходи. Усе це повинно забезпечити кожному 

студентові рухову активність не менш 8-10 годин на тиждень.  

Фізичне виховання є складовою частиною загальноосвітньої системи 

виховання молоді і залучає молодих людей до культури через рухову 

активність у всіх формах, відіграє вирішальну роль у формуванні 

індивідуальності молодих людей, що іноді більш важливо, чим оздоровчий 

вплив фізичної культури.[4] 

Фізичним вихованням у вузах охоплені практично всі студенти, оскільки 

цей вік людини найбільш сприятливий для розвитку й удосконалювання 

фізичних можливостей організму. Фізична культура і спорт у навчально-

виховному процесі виступають як засіб соціального становлення майбутніх 

фахівців, для активного розвитку їх індивідуальних і професійно значимих 

якостей, як засіб досягнення фізичної досконалості. Фізичне виховання і спорт 

сприяють підготовці майбутніх фахівців до високопродуктивної праці, протидії  

негативним факторам, що впливають на здоров'я і навчання. Уміння самостійно 

використовувати засоби фізичної культури під час праці та відпочинку 

допомагає формувати загальну і професійну культуру здорового способу життя. 

Нашій країні необхідні високоосвічені фахівці, виховані і свідомі, здатні до 

активної діяльності в різних галузях суспільного і державного життя, науці та 

на виробництві. 

Для того, щоб бути здоровим, треба не лікувати самого себе, а вжити заходи 

по попередженню захворювання. Насамперед це фізична культура і спорт, 

активна праця і відпочинок, раціональне харчування, особиста і суспільна 

гігієна, відмовлення від шкідливих звичок - тобто ведення здорового способу 

життя.  
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Аннотація: Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики дозволяє підготувати 

організм до майбутніх розумових, фізичних і емоційних навантажень. Вона є 

хорошим засобом збереження і зміцнення здоров'я, профілактики і в окремих 

випадках - лікування захворювань, забезпечує високу розумову і фізичну 

працездатність протягом дня. 

Ключові слова: Ранкова гігієнічна гімнастика, зарядка, комплекс вправ, 

ефективність, зміцнення здоров’я. 

До найважливіших факторів формування здорового способу життя належать 

фізична активність і загартування організму. Однією з найпоширеніших форм 
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фізичних рухів є гігієнічна гімнастика. Вона повинна стати необхідною 

формою щоденної фізичної активності кожної людини, зокрема, осіб з 

обмеженим фізичним навантаженням на роботі і в побуті. Завдяки широким 

можливостям індивідуального вибору, дозуванням вправ, їх різноманітності і 

ступеня складності, гімнастика вважається універсальною формою реалізації 

фізичної активності людини. 

Протягом останнього століття виник дефіцит рухової активності. А без 

визначеного обсягу постійної рухової активності людина не може бути 

здоровою. Ранкова гігієнічна гімнастика має особливе значення під час 

переходу організму людини від стану сну до бадьорості, має здатність 

підвищувати тонус нервової та м'язової систем, працездатність. Зважаючи на 

це, її потрібно виконувати кожного дня всім студентам. 

Ранкова гігієнічна гімнастика (РГГ) – це виконання комплексу фізичних 

вправ для більш швидкого переходу від стану сну до стану бадьорості і 

підвищення працездатності, систематичне виконання якої самодисциплінує, 

зміцнює волю та впевненість у власних силах. 

Виконання вправ на відкритому повітрі, водні процедури після виконання 

комплексу вправ сприяють загартуванню організму. Заняття ранковою 

гімнастикою виховують дисциплінованість, організованість, привчають 

дотримуватись режиму дня, сприяють виробленню й інших корисних звичок. 

Ефективність впливу гімнастики на стан здоров’я студентів залежить від 

того, наскільки вони правильно виконують вправи, дотримуються 

послідовності у їх виконанні й кількості повторень кожної окремої вправи. 

Проаналізувавши праці дослідників [1] і [3], можна виділити такі основні 

завдання ранкової гімнастики: 

Ø сприяти швидкому переходу від сну до пробудження; 

Ø підвищити розумову працездатність, створити готовність до наступної, в 

тому числі інтелектуальної праці; 

Ø стимулювати розвиток м’язів, що забезпечують правильну поставу, 

розвивають органи дихання, кровообігу, поліпшують обмін речовин; 
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Ø сприяти загартуванню організму студентів. 

Загальний принцип побудови комплексу вправ ранкової гігієнічної 

гімнастики полягає в тому, щоб забезпечити участь основних м'язових груп в 

русі, що в свою чергу активно впливає на роботу внутрішніх органів. У 

комплекс РГГ потрібно також включати вправи як на дихання, так і на 

гнучкість. Потрібно уникати виконання вправ статичного характеру, зі значним 

обтяженням, на витривалість (наприклад, тривалий біг до появи симптомів 

утоми). 

Складання комплексу РГГ включає ряд послідовних етапів. Передусім 

визначають його загальну тривалість відповідно до фізичної підготовленості й 

рухових можливостей студентів. Найбільш оптимальною є тривалість 10-15 хв. 

Далі визначається зміст і послідовність виконання вправ: 

1. На початку виконання вправ – легка ходьба, біг підтюпцем упродовж 2-3 

хв., вправи на "потягування" з глибоким диханням. При цьому важливо 

слідкувати за поставою. Після виконання попередніх вправ посилюється 

дихання, зігрівається тіло, активізується діяльність кардіореспіраторної 

системи, підвищується загальний обмін речовин і створюються умови до 

виконання наступних вправ. 

2. Наступний етап полягає у виконанні вправ для м'язів шиї, плечового 

пояса і рук. Це впливає на зміцнення м'язів верхніх кінцівок і плечового пояса, 

покращення рухливості суглобів. 

3. Далі потрібно виконувати вправи для м'язів тулуба і ніг. Це призводить до 

збільшення еластичності й рухливості хребта, зміцнення м'язів тулуба, 

покращання умов для діяльності внутрішніх органів, а також зміцнення м'язів 

та збільшення рухливості нижніх кінцівок. 

До вправ 2 і 3 пунктів додаються силові вправи без обтяження або з 

невеликими обтяженнями для м'язів рук, тулуба і ніг (згинання та розгинання 

рук в упорі лежачи, вправи з легкими гантелями, з еспандером, резиновими 

амортизаторами). 
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4. Четверта серія вправ виконується на розвиток гнучкості з положень 

стоячи, сидячи та лежачи. Вони сприяють збільшенню еластичності, гнучкості 

та спритності. 

5. Легкі стрибки або підстрибування, махові рухи, що виконуються в 

середньому або швидкому темпі з рівномірним диханням, посилюють 

загальний обмін речовин, зміцнюють м'язи та суглоби ніг, покращують 

кровообіг. Тривалість цих вправ 20-30 с. 

6. У заключній частині комплексу застосовують вправи, спрямовані на 

розслаблення м'язів, заспокоєння дихання, що в свою чергу, призводить до 

заспокоєння організму, досягнення психічної та фізичної рівноваги. 

Складаючи і виконуючи комплекси РГГ, слід звернути увагу на те, що 

фізіологічне навантаження на організм слід підвищувати поступово, з 

максимумом у середині і поступовим зниженням у другій половині комплексу. 

Збільшення і зменшення навантаження повинно бути хвилеподібним. 

Кожну вправу слід починати виконувати в повільному темпі й з малою 

амплітудою рухів, поступово збільшуючи їх до середніх величин [2, c. 99]. 

 При грамотному виконанні вправ ранкової гігієнічної гімнастики 

обов’язково слід дотримуватися правил безпеки і деяких інших правил, як от: 

вправи слід виконувати у спокійному темпі, без затримки дихання, кожну 

фізичну вправу виконувати правильно і з максимальною віддачею сил, постійно 

слідкувати за самопочуттям, під час виконання вправ ніхто не повинен 

заважати їх виконанню тощо. Тільки тоді комплекс вправ дійсно буде 

ефективним і максимально безпечним. 

Таким чином, щоденне виконання комплексу ранкової гімнастики, 

розробленого з урахуванням закономірностей функціонування організму після 

сну і індивідуальних особливостей конкретної людини, дозволяє підготувати 

організм до майбутніх розумовим, фізичним і емоційним навантаженням, є 

хорошим засобом збереження і зміцнення здоров'я, профілактики і в окремих 

випадках - лікування захворювань, забезпечує високу розумову і фізичну 

працездатність протягом дня. Зарядка збільшує загальний рівень рухової 
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активності людини, знижуючи несприятливі наслідки малорухливого способу 

життя. Грамотно складений комплекс ранкової зарядки не викликає негативних 

емоцій, одночасно підвищуючи настрій, самопочуття та активність людини. 
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ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ЗОРУ 

Анотація:  Навчальний процес – це велике навантаження на організм 

дитини, тому разом з дипломом спеціаліста студент часто отримує купу 

«студентських хвороб», отриманих у зв’язку з освітнім перевантаженням, 

порушенням умов навчання, перенапруження нервової системи, аналізаторів, 

режиму харчування та стресу. Однією з таких «студентських хвороб» є 

зниження гостроти зору.  



1442 
 

Ключові слова: Органи зору, профілактика, гімнастика для очей, 

короткозорість, студенти, здоровий спосіб життя. 

   Поширеність захворювань органів зору є актуальною комплексною 

проблемою, яка потребує вирішення в цілях забезпечення здорового існування 

та працездатності сьогоднішнього й майбутніх поколінь. 

   Інформацію про світ, який нас оточує, ми одержуємо за допомогою 

органів чуття (аналізаторів). Вони сприймають і первинно аналізують різні 

подразнення,  що одержують організмом із зовнішнього середовища, після чого 

передають інформацію до головного мозку. Завдяки органам чуття ми маємо 

зір, слух, дотик, нюх, смак. Серед інформаційних каналів для нас найважливіші 

зір і слух — приблизно 80% відомостей про навколишнє середовище нам 

постачає зір і близько 18% — слух. Зір — це сприйняття нашим організмом 

об’єктів навколишнього світу шляхом уловлювання оком світла, що вони 

випромінюють чи відбивають. Завдяки зору, ми можемо орієнтуватися у 

просторі, бачити навколишні предмети й один одного, захоплюватися 

природою, читати книги, дивитися кінофільми, писати, малювати тощо.    

Органи зору — очі — розташовані в очницях черепа. Око має майже кулясту 

форму, тому його називають ще очним яблуком. Від стінки очниць до очного 

яблука підходять рухові м’язи, завдяки яким ми можемо, не змінюючи 

положення голови, дивитися вгору, униз та у боки. Очі дуже чутливі, тому 

потребують особливого захисту. Цю функцію виконують брови, які затримують 

піт, що стікає з чола; повіки й вії, що запобігають проникненню в око пилу й 

інших сторонніх часток; кон’юнктива (слизова оболонка, що розташовується за 

повіками), яка захищає око від інфекції та пилу. Біля зовнішнього краю ока 

розташовані слізні залози, що виділяють слізну рідину (сльозу). Вона зволожує 

око, охороняє його від проникнення інфекції й змиває частки пилу. Протягом 

доби виробляється 3 — 5 мл слізної рідини. 

   Сьогодні багато хто проводить за комп'ютером велику частину робочого 

часу. Це вимагає максимальної напруги очей, від чого ми відчуваємо 

дискомфорт, сухість, втома. Ці, здавалося б, незначні симптоми і є перші 
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ознаки погіршення зору. Навіть якщо людина володіє стовідсотковим зором, 

йому все одно необхідний повноцінний відпочинок для очей. У цьому 

допоможе спеціальна гімнастика для очей. 

   Очі працюють завдяки м'язам, а м'язи треба тренувати, - розповідає лікар-

офтальмолог. Рухи очима краще робити вранці або ввечері, перед сном. Кожну 

вправу повторюйте по 5-30 разів, починайте з малого, поступово збільшуйте 

навантаження. Рухи плавні, без ривків, між вправами корисно моргнути. І не 

забудьте зняти окуляри або контактні лінзи. 

7 кращих вправ для підтримки, відновлення і поліпшення зору: 

Вправа 1. ШТОРКИ 

Швидко і легко моргайте 2 хвилини. Сприяє покращенню кровообігу. 

Вправа 2. Дивимося У ВІКНО 

Робимо точку з пластиліну і ліпимо на скло. Вибираємо за вікном далекий 

об'єкт, кілька секунд дивимося вдалину, потім переводимо погляд на точку. 

Пізніше можна ускладнити навантаження - фокусуватися на чотирьох 

разноудаленних об'єктах. 

Вправа 3. ВЕЛИКІ ОЧІ 

Сидимо прямо. Міцно заплющує очі на 5 секунд, потім широко відкриваємо 

їх. Повторюємо 8-10 разів. Зміцнює м'язи повік, покращує кровообіг, сприяє 

розслабленню м'язів очей. 

Вправа 4. МАСАЖ 

Трьома пальцями кожної руки легко натисніть на верхні повіки, через 1-2 

секунди зніміть пальці з повік. Повторіть 3 рази. Покращує циркуляцію 

внутрішньоочної рідини. 

Вправа 5. ГІДРОМАСАЖ 

Двічі в день, вранці і ввечері, обполіскувати очі. Вранці - спочатку відчутно 

гарячої водою (не обпалюючись!), Потім холодною. Перед сном все в 

зворотному порядку: промиваємо холодною, потім гарячою водою. 

Вправа 6. МАЛЮЄМО КАРТИНКУ 
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Перша допомога для очей - закрийте їх на кілька хвилин і уявіть щось 

приємне. А якщо потерти долоні рук і прикрити очі теплими долонями, 

схрестивши пальці на середині чола, то ефект буде помітніше. 

Вправа 7. «Стріляти ОЧИМА» (як на ілюстрації) 

 

• Дивимося вгору-вниз з максимальною амплітудою. 

• Креслимо коло за годинниковою стрілкою і назад. 

• Малюємо очима діагоналі. 

• Малюємо поглядом квадрат. 

• Погляд йде по дузі - опуклою і увігнутою. 

• Обводимо поглядом ромб. 

• Малюємо очима бантики. 

• Малюємо букву S - спочатку в горизонтальному положенні, потім у 

вертикальному. 

• Креслимо очима вертикальні дуги, спочатку за годинниковою стрілкою, 

потім - проти. 

• Переводимо погляд з одного кута в інший по діагоналях квадрата. 

• Зводимо зіниці до перенісся щосили, наблизивши палець до носа. 

• Часто-часто моргаємо століттями - як метелик махає крильцями. 

При роботі за комп'ютером потрібно пам'ятати наступне: 

• після кожної вправи слід хвилину посидіти із заплющеними очима; 

• зарядка для очей при роботі на комп'ютері проводиться 2 рази в день в 

один і той же час; 
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• стежте за рухами - амплітуда повинна бути максимальною; 

• при постійній роботі за комп'ютером робіть невеликий хвилинну перерву 

через кожні 40 хвилин, в крайньому випадку, через годину. 

    Огляди у лікаря допоможуть впевнитися, що ваш зір не погіршується. 

   Також багато хвороб очей, наприклад, глаукома, діабетична ретинопатія 

(пошкодження сітківки ока внаслідок цукрового діабету) можуть проходити без 

симптомів на початкових стадіях. Виявити ці небезпечні захворювання можна 

під час профілактичного огляду. 

   Правильно харчуйтеся 

   Наш щоденний раціон впливає на ваш зір. Фахівці радять додати у меню 

фрукти та овочі, а також рибу, багату омега-3 жирами. 

    Стежте за вагою 

   Надмірна вага чи ожиріння підвищують ризики розвитку діабету та інших 

хронічних захворювань, а це може призвести до захворювань очей чи навіть 

втрати зору. 

   Одягайте сонцезахисні окуляри 

   В сонячні дня не нехтуйте окулярами, вони захищатимуть очі від 

ультрафіолетового проміння. Найкраще сонцезахисні окуляри купувати у 

спеціалізованих магазинах та після консультації з лікарем.  

   Не куріть 

 Одне з досліджень показало зв’язок куріння із розвитком катаракти чи 

пошкодженням зорового нерва, які можуть призвести до втрати зору. 

  Робіть відпочинок для очей 

    Якщо ви працюєте за комп’ютером чи тривалий час концентруєтеся на 

чомусь одному, ваші очі втомлюються. Зробіть вправи для очей, наприклад, 

кожні 20 хвилин переводьте погляд на 20 метрів вдалину на 20 секунд. Ця 

коротка вправа зменшить напруження в очах. 

    Дотримуйтеся гігієни 

   Якщо ви користуєтеся контактними лінзами, завжди ретельно мийте руки 

перед тим, як одягати чи знімати їх. 
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    Отже, можно зробити висновок що якщо дотримуватися таких умов ми 

сможемо зберегти свій зір. 
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ВПЛИВ ПЛІСЕНЕВИХ ГРИБІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Анотація: У статті наведено результати дослідження гуртківців 

стосовно умов розвитку плісеневих грибів у жилих приміщеннях. Надані 

результати анкетування серед студентської молоді щодо обізнаності з 

питань негативного впливу цвілі на стан здоров’я людини.  
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Плісеневі або цвілеві гриби з'явилися на нашій планеті близько 200 

мільйонів років тому. Цвіль здатна як позбавити життя, так і врятувати від 

смерті. Цвілеві гриби - це різноманітні гриби, що формують розгалужені міцелії 

без великих плодових тіл. Всього існує близько ста тисяч видів цвілі. 

Корисними для навколишнього середовища видаються одиниці, решта 

завдають великої шкоди людству. У зв’язку з тим, що цей вид грибів досить 

часто зустрічається людині, вона не відноситься до нього, як до злого ворога, 

від якого потрібно неодмінно позбавлятися. У більшості випадків люди 

думають, що цвіль є невинною. А між тим, окремі форми цвілі досить 

небезпечні, оскільки вони часто викликають: алергічні реакції, різні 

захворювання верхніх дихальних шляхів, дерматити, екзему, бронхіт, 

бронхіальну астму, отит  та інше.    

Спори цвілі живуть всюди: в повітрі, на продуктах, в приміщеннях. Цвіль 

існує там, де регулярно проводиться вологе прибирання і там, де не 

прибирається взагалі.  Тому обрана нами тема дослідження «Вплив плісеневих 

грибів на організм людини» не випадкова, ми хотіли у своїй роботі довести, яку 

приховану небезпеку може нести звичайна, на перший погляд, цвіль.  

Цвіль відноситься до мікроміцетів (гриби і грибоподібні, що мають 

мікроскопічні розміри). Цвілеві гриби широко поширені в природі. Великі 

колонії ростуть на поживних середовищах при підвищеній вологості. Цвілеві 

гриби відрізняються невибагливістю до середовища проживання та їжі. У 

будові цвілевих грибів розрізняють розгалужені гіфи, що утворюють грибницю, 

або міцелій. Гриби, що відносяться до цвілевих, надзвичайно різноманітні, але 

для них усіх характерні типові риси: 

 міцелій (грибниця) цвілевих грибів є основою їх вегетативного тіла і 

виглядає як комплекс розгалужених тонких ниток (гіф); 

  гіфи гриба розташовані на поверхні або всередині субстрату, на якому 

поселився гриб;  
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 нижчі гриби мають цільну грибницю, що не поділяється на клітини, тоді 

як у більшості цвілевих грибів грибниця поділена на клітини;  

 розмноження цвілевих грибів відбувається статевим шляхом, може бути 

безстатевим (за допомогою спор) або вегетативним 1, с.479.  

Цвіль для більшості людей представляється невинним «товаришем», який 

іноді утворюється на продуктах. Однак вона може стати причиною погіршення 

стану організму, тому її слід остерігатися і не вживати їжу, на якій вона 

з’явилася. Деякі форми цвілі здатні виробляти мікотоксини. Вони є отруйними 

речовинами, а знайти їх можна в основному на горіхоплідних і зернових 

культурах. Крім цього, ці гриби можуть розвиватися на яблуках, селері, у 

виноградному соці і інших продуктах. Продовольча і сільськогосподарська 

організація ООН підрахувала, що близько 25% культур у світі постраждала від 

мікотоксинів 5. З них самим небезпечним і відомим є украй токсичний 

афлатоксин грибів аспергілія (Aspergillus flavus) 2, с.62-63. Він викликає 

ураження печінки: гепатит, фіброз, цироз; має онкогенні властивості 4, с.196-

197.  

Крім раку печінки, цвіль при вдиханні з повітрям здатна осідати на легенях і 

бронхах, викликаючи в організмі такі захворювання, як: нежить, ларингіт, 

трахеїт, бронхіт, бронхіальну астму, пневмонію, ангіну, ГРЗ, грип, головні болі, 

різні алергії. При потраплянні  в організм з їжею, цвіль може бути причиною 

захворювань шлунково-кишкового тракту різного виду і тяжкості. Цвіль 

викликає також і такі захворювання, як дерматити різних видів, екзему, 

патології опорно-рухового апарату, кон’юнктивіт, дисфункції нирок і печінки. 

Як ми вже відмічали раніше, цвіль, точніше її спори, присутні практично 

всюди. Однак видимий ріст цвілі починається тільки тоді, коли умови 

середовища, де знаходяться спори цвілі, стають комфортними для її зростання. 

З наукових літературних джерел та власних спостережень, ми визначили, що  

ідеальними умовами для появи плісняви є  підвищена вологість (вище 95 %) і 

температура (вище 20°С). При появі таких умов, спори цвілі починають швидко 
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розвиватися, сприяючи появі видимих вогнищ цвілі. Також  до причин появи 

плісеневих грибів відносять:  

 Підвищену вологість 

 Недостатню вентиляцію приміщень 

 Холодні стіни 

 Порушення  при будівництві: щілини в бетонних і цегляних стінах, мала 

товщина стін, відсутність гідроізоляції фундаменту і покрівлі 

 Проблеми з каналізацією, що сприяють накопиченню вологи 

 Вікна ПВХ – їх герметичність перешкоджає природному повітрообміну 

 Намокання стін в будинках через відсутність водовідведення.   

За результатами анкетування студентів 2-го курсу фельдшерсько-

акушерського відділення ми визначили, що 98% з них зустрічали плісеневі 

гриби у побуті; 68%  - у місцях громадського призначення; 40% - на продуктах 

харчування та стінах у помешканнях; 23% - відчували негативний вплив на стан 

свого здоров’я; 89% - намагались знищувати плісеневі гриби у своїх жилих 

приміщеннях. 48% респондентів для боротьби з пліснявою використовують 

спеціальні засоби, які можна придбати в господарських магазинах, 50% 

обирають народні методи, а 2% - взагалі не використовують ніяких засобів. До 

спеціальних засобів відносять фунгіцидні препарати (речовини, які 

використовуються для знищення або затримання росту грибів та їх спор). А з 

народних засобів частіше всього використовують: лимону кислоту, столовий 

оцет, засоби побутової хімії, що містять хлор, нашатирний спирт, слабкий 

розчин марганцівки, 3% розчин перекису водню, гідрокарбонат натрію (харчова 

сода), лавандове масло або розмаринова ароматична олія.  

Гуртківцями на піддослідній стіні у ванній кімнаті були апробовані різні 

народні засоби. Найефективнішим та безпечним виявився розчин перекису 

водню. Засоби, що містять хлор, теж були ефективні, але ці розчини є 

токсичними і потребують спеціальних засобів захисту і примусової вентиляції.  

Висновки: Після проведеної роботи ми впевнилися наскільки плісеневі 
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гриби є небезпечними для здоров’я людини. Адже вони можуть викликати 

величезну кількість різноманітних захворювань. Треба уважно ставитися до 

свого здоров’я та не допускати утворення цвілі у помешканнях (регулярно 

проводити провітрювання, здійснювати ревізію речей та продуктів харчування, 

слідкувати за станом приміщення ззовні). Будьте завжди здорові!   
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Охорона власного здоров'я - це безпосередній обов'язок кожної людини. 

Адже нерідко буває і так, що людина неправильним способом життя, 

шкідливими звичками, гіподинамією, тим, що об'їдається, вже до 20-30 років 

доводить себе до катастрофічного стану і лише тоді згадує про медицину. 

Якою б досконалою не була медицина, вона не може позбавити кожного від 

всіх хвороб. Людина - сама творець свого здоров'я, за яке треба боротися. З 

раннього віку необхідно вести активний спосіб життя, гартуватися, займатися 

фізкультурою і спортом, дотримувати правил особистої гігієни, - словом, 

добиватися розумними шляхами справжньої гармонії здоров'я. 

Здоровий спосіб життя - це спосіб життя, заснований на принципах 

моральності, раціонально організований, активний, трудовий, гартуючий і, в 

той же час, захищаючий від несприятливих дій навколишнього середовища, 

дозволяючий до глибокої старості зберігати етичне, психічне і фізичне здоров'я. 

       За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я "здоров'я - 

це стан фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороб і фізичних дефектів". 

Взагалі, можна говорити про три аспекти здоров'я: про здоров'я фізичне, 

психічне і етичне (соціальне): 

 Фізичне здоров'я - це природний стан організму, обумовлений 

нормальним функціонуванням всіх його органів і систем. Якщо добре 

працюють всі органи і системи, то і весь організм людини правильно 

функціонує і розвивається. 

 Психічне здоров'я залежить від стану головного мозку, воно 

характеризується рівнем і якістю мислення, розвитком уваги і пам'яті, ступенем 

емоційної стійкості, розвитком вольових якостей. 

 Етичне здоров'я визначається тими моральними принципами, які є 

основою соціального життя людини, тобто життя в певному людському 

суспільстві. Відмінними ознаками етичного здоров'я людини є, перш за все, 

свідоме відношення до праці, оволодіння скарбами культури, активне 

неприйняття вдач і звичок, що суперечать нормальному способу життя. Етично 
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здоровим людям властивий ряд загальнолюдських якостей, які і роблять їх 

справжніми громадянами. 

Здорова і духовно розвинута людина – щаслива, тому що вона відмінно себе 

відчуває, одержує задоволення від своєї роботи, прагне самовдосконалення, 

досягаючи нев'янучої молодості духу і внутрішньої краси. 

Здоровий спосіб життя включає наступні основні елементи: плідна праця, 

раціональний режим праці і відпочинку, викорінювання шкідливих звичок, 

оптимальний руховий режим, особиста гігієна, гартування, раціональне 

харчування і, звичайно ж, заняття фізичною культурою і спортом. Особливо це 

є актуальним в період навчання у вищих навчальних закладах, коли формується 

не лише база знань сучасних студентів, а й їх фізичні якості, які стають 

базовими в подальшому житті дорослої та освіченої людини. 

В процесі навчання в сучасному ВНЗі з курсу фізичного виховання має 

передбачатися рішення наступних завдань: 

 виховання у студентів високих моральних, вольових і фізичних 

якостей, готовності до високопродуктивної праці; 

 збереження і зміцнення здоров'я студентів, сприяння правильному 

формуванню і всебічному розвитку організму, підтримка високої 

працездатності протягом всього періоду навчання; 

 значне посилення боротьби з шкідливими звичками студентів, 

пропаганда основ раціонального харчування. 

 всебічна фізична підготовка студентів; 

 професійно-прикладна фізична підготовка студентів з урахуванням 

особливостей їх майбутньої трудової діяльності; 

 придбання студентами необхідних знань по основах теорії, методики 

і організації фізичного виховання і спортивного тренування; 

 вдосконалення спортивної майстерності студентів, які займаються 

спортом з метою досягнення високих спортивних результатів; 
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 виховання у студентів переконаності в необхідності регулярно 

займатися фізичною культурою і спортом. 

Фізичне виховання у ВНЗі проводиться протягом всього періоду навчання 

студентів і здійснюватися в багатоманітних формах, які взаємозв'язані, 

доповнюють один одного і є єдиним процесом фізичного виховання студентів. 

Учбові заняття є основною формою фізичного виховання у ВНЗі, але, 

нажаль, навчальний план з фізичного виховання, який передбачає лише одне 

двогодинне заняття на тиждень для студентів першого курсу та лише два 

заняття на тиждень для студентів ІІ – ІV курсів, є в деяких аспектах навіть 

шкідливим для їхнього здоров’я і не сприяє покращенню ні фізичних якостей, 

ні стану їх здоров'я  

Введення самостійних занять сприяє кращому засвоєнню учбового 

матеріалу, дозволяє збільшити загальний час занять фізичними вправами, 

прискорює процес фізичного вдосконалення, але має дуже суттєвий недолік – 

студенти, які самостійно займаються фізичними вправами, не маючи 

практичного досвіду, а таких наразі переважна більшість, діють за 

суб’єктивними відчуттями. Суб’єктивні відчуття та самопочуття для новачків 

дуже часто можуть бути оманливими і це призводить або до недостатнього 

фізичного навантаження, або, що дуже небезпечно для здоров'я, до фізичного 

перенавантаження. 

На цьому тлі дуже актуальною та більш ефективною для покращення 

фізичного стану здоров'я студентів стає наявність спортивних секцій в учбових 

закладах, навчально-тренувальним процесом в яких керують або викладачі 

фізичного виховання цього ж ВНЗу, або запрошені тренери. Переваги секційної 

роботи полягають у наступному: 

 у переважній більшості спортивних секцій заняття проводяться тричі на 

тиждень і частіше з паузами між тренуваннями 24 – 48 годин, що надає 

можливості найбільш ефективно фізично, технічно та функціонально 

навантажити організм людини, а потім протягом одної – двох діб повністю 

відновити всі його функції; 



1454 
 

 студенти постійно знаходяться під наглядом тренера-викладача, який 

контролює всі аспекти тренувального процесу, що виключає можливі побічні 

ефекти від занять; 

 від своїх викладачів та тренерів студенти отримують дуже великий 

спектр теоретичних знань та практичних навичок в засвоєні техніки і тактики 

свого виду спорту, фізичного удосконалення та зміцненні свого здоров'я в усіх 

його аспектах;  

 за власним бажанням студенти, що займаються в спортивних секціях 

можуть вдосконалювати свою майстерність і зробити спортивну кар’єру. 

В сукупності з учбовими заняттями правильно організовані навчально-

тренувальні заняття в спортивних секціях забезпечують оптимальну 

безперервність і ефективність фізичного виховання та зміцнення здоров'я. тому 

збільшення кількості та різноманітності спортивних секцій у навчальних 

закладах – одне із найактуальніших завдань сучасного фізичного 

виховання та оздоровлення студентів. До того ж, саме така система 

фізичного виховання вже десятки років впроваджується в усьому світі. 

Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи є необхідними для 

широкого залучення студентської молоді до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом, зміцнення здоров'я, вдосконалення фізичної і спортивної 

підготовленості студентів. 
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 Постійне збільшення обсягу програмного матеріалу навчальних дисциплін, 

складність та новизна інформації, необхідної сучасному фахівцю, роблять 

працю студентів все більш інтенсивною. На жаль, це призводить до зниження 

рухової активності молоді, що зумовлює погіршення рівня здоров'я і загальної 

працездатності. Відповідно, зростає роль фізичного виховання як засобу 

збереження  і підвищення працездатності студентів протягом всього періоду 

навчання. Доведено, що систематичні заняття фізичною культурою підвищують 

нервово-психічну стійкість до емоційних стресів під час екзаменаційної сесії, 

підтримують розумову працездатність на оптимальному рівні, сприяють 

підвищенню успішності студентів [2, с. 3]. Проте, обов’язкові навчальні заняття 

з фізичного виховання у ВЗО не забезпечують оптимальних обсягів  рухової 

активності [4, с. 178]. Крім того, спостерігається негативне ставлення студентів 

до традиційної системи фізичного виховання і, як наслідок, низька 



1456 
 

відвідуваність занять [3, с. 78]. Таким чином, актуального значення набуває 

пошук нетрадиційних сучасних технологій для організації занять з фізичного 

виховання. Як свідчать наукові праці з проблеми дослідження популярними 

серед сучасної молоді є заняття оздоровчими видами гімнастики, які, завдяки 

емоційному фону та використанню простих і доступних  вправ, позитивно 

впливають  на організм. На сьогоднішній день одним із найбільш популярних                   

і доступних видів оздоровчої рухової активності може бути  шейпінг [1, с. 26]. 

Шейпінг - це комплексна система фізичного та духовного вдосконалення 

людини, яка об'єднує заняття фізичними вправами, принципи харчування, 

елементи мистецтва (шейпінг-хореографія), моду (шейпінг-стиль) та концепцію 

шейпінг-доглянутості  [1, с. 27].  Основними цілями шейпінг-системи є високий 

рівень здоров’я та красива статура. 

Впродовж 2017 року у Відокремленому  структурному підрозділі 

Технологічному коледжі Національного університету ‘‘Львівська політехніка’’  

проводився педагогічний експеримент, в якому взяли участь 80 студенток                       

II-III курсу відділення мистецтв. Було сформовано дві групи – контрольну (КГ)                             

та експериментальну (ЕГ). Студентки контрольної групи відвідували заняття                 

з фізичного виховання за традиційною програмою, студентки 

експериментальної групи займалася за шейпінг-програмою.  

До початку експерименту було проведено опитування студенток шляхом 

анкетування. З’ясувалось, що лише 18% дівчат позитивно ставляться                            

до традиційних занять з фізичного виховання, негативне відношення                               

у 58% студенток. Не визначили своє ставлення 24% опитаних. Основною  

причиною незадоволення заняттями  студентки  називають  відсутність видів 

рухової активності, які їм подобаються (30,4%).  Анкетування виявило, що до 

занять фізичними вправами студенток спонукає  бажання  вдосконалити  фігуру  

(38%) і поліпшити здоров’я  (19%).       

Респондентам було запропоновано скласти рейтинг видів фізичної  

діяльності, якою вони хотіли б займатися (табл. 1).  

Таблиця 1 
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Рейтинг видів рухової активності, які подобаються студенткам 

№ Види рухової активності % 

1

. 

Оздоровчі види гімнастики (шейпінг, аеробіка, ритмічна 

гімнастика) 

5

8 

2

. 

Сучасні танці 4

5 

3

. 

Спортивні ігри 3

4 

4

. 

Плавання 3

0 

5

. 

Атлетична гімнастика 2

8 

6

. 

Спортивно-оздоровчий туризм 2

5 

7

. 

Легка атлетика 1

8 

 

      Результати анкетування показали, що перевагу  дівчата віддають 

оздоровчим видам гімнастики, а саме шейпінгу, аеробіці та ритмічній 

гімнастиці (58%), на друге місце студентки поставили сучасні танці (45%), на 

третій позиції у рейтингу – спортивні ігри (34%). 

      Було проаналізовано відвідуваність занять з фізичного виховання за час 

експерименту. У студенток контрольної групи порівняно з другим курсом  

відвідуваність знизилась, а у студенток експериментальної групи – зросла 

(рис.1). 
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Рис. 1. Відвідуваність занять з фізичного виховання студенток контрольної 

та експериментальної  груп.  

До початку експерименту переважна більшість студенток контрольної та 

експериментальної груп мали низький, нижчий за середній та середній рівні 

фізичної підготовленості. Найменший відсоток складали дівчата з високим та 

вищим за середній рівнями. 

      Після проведення педагогічного експерименту зафіксовано збільшення 

кількісного складу студенток експериментальної групи з вищим за середній та 

високим рівнями фізичної підготовленості. 

      Висновки. 1. Традиційні заняття з фізичного виховання у ВНЗ I-II рівнів 

акредитації  не сприяють формуванню стійкого інтересу у студенток  до 

фізичної культури через відсутність можливості вибору виду рухової 

активності.  

2. Застосування  шейпінгу в урочній формі занять з фізичного виховання                

позитивно впливає на зацікавленість студенток до систематичних занять  

фізичними вправами, підвищення рівня їх фізичної підготовленості. 
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1.Вступ 

У сучасних умовах у містах і селах України спостерігається складна 

ситуація зі станом здоров'я населення. Різко зросла захворюваність, у тому 

числі на стенокардію - у 2 рази, гіпертонію - на 30%. Протягом останніх років 

показник захворюваності на інфаркт міокарда є стабільно високим, особливо 

серед працездатного населення 
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За останні три роки спостерігається тенденція до зниження середньої 

тривалості життя чоловіків і жінок, яка нині на 10-15 років нижча, ніж у США, 

Японії, Франції та інших економічно розвинутих країнах. Щороку до лав 

Збройних сил України за станом здоров'я не призивається кожний четвертий 

юнак призовного віку. 

Звідси випливає гостра потреба у зміні програмних підходів та визначенні 

пріоритетних напрямків розвитку фізичного виховання, фізичної культури і 

спорту, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в нових умовах. 

2.Значення і роль спортивного туризму 

Головна соціальна функція спортивного туризму – сприяння духовному 

розвитку та вихованню населення України і в першу чергу, молодого 

покоління.  

Проведене разом з викладачем фізичної культури дослідження виявило 

позитивну дію спортивно-оздоровчого туризму на фізичний стан студентів-

туристів.  

  Подолання природних перешкод вимагає різної за часом і інтенсивністю 

роботи туриста-спортсмена. Туристська робота має певну схожість з фізичними 

вправами, прийнятими за першооснову в теорії і методиці фізичного виховання, 

але значно ширша за своїм змістом, включаючи сукупність фізичних і 

технічних дій туриста-спортсмена. 

Також ми помітили,що студенти які активно займаються спортивним 

туризмом мають кращі результати при здачі нормативів. В рис.1 наведені 

середні результати в нормативі з бігу на дистанцію 30 метрів хлопців і дівчат, 

що займаються і не займають спортивним туризмом. 1-хлопці.які не 

займаються спортивним туризмом,2-дівчата,які не займаються спортивним 

туризмом,3-хлопці.які займаються спортивним туризмом,4-дівчата,які 

займаються спортивним туризмом.  
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Рис. 1 Результати бігу на дистанцію 30 метрів(хлопці і дівчата) 

Також ми порівняли результати студентів і з інших нормативів. Інформація 

наведена в Рис. 2 і 3 

Кількість разів   

Курс     

          Студенти-юнаки,які займаються спортивним туризмом 

 Студенти-юнаки,які не займаються спортивним туризмом 

Рис. 2 Тест оцінювання фізичної підготовленості студентів-юнаків 

(підтягування  на перекладині) 
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Курс 

 Студенти-дівчата,які займаються спортивним туризмом 

 Студенти-дівчата,які не займаються спортивним туризмом 

Рис. 3 Тест оцінювання фізичної підготовленості студентів-дівчат(згинання 

і розгинання рук в упорі лежачи) 

Систематичні заняття спортивно-оздоровчим туризмом викликають у 

студентів обох статей достовірне підвищення розумової працездатності, якості 

виконання розумових завдань і швидкості перемикання уваги у порівнянні зі 

студентами, що займаються фізичною культурою за традиційною програмою 

вищого навчального закладу. При однаковому стажі занять ефективність 

впливу спортивно - оздоровчого туризму на організм студентів залежить 

головним чином від кількості досконалих учбово-тренувальних походів, і 

найбільший ефект досягається після проходження 5-9 таких походів.  

Отже, спортивно-оздоровчі походи із впливом на весь організм людини є 

цілющим джерелом здоров’я. 

Систематичні заняття спортивно-оздоровчим туризмом викликають 

підвищення рівня функціонального стану серцево-судинної, дихальної і 

м’язової систем при тривалості занять більше 1,5 років при проходженні не 

менше 4 учбово-тренувальних походів у порівнянні зі студентами, що 

займаються фізичною культурою за програмою коледжу.  

3.Висновок 
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Спортивно-оздоровчий туризм – це вид спорту, який відноситься до не 

олімпійських видів спорту, поєднує фізичне і патріотичне виховання, бо 

проводиться завжди на природі і історичних місцях певного регіону   

Така форма проведення занять з фізичної культури дала позитивний 

результат і викликала велику зацікавленість у студентів, підвищила 

зацікавленість молоді у вивченні народної культурної спадщини та сприяла 

національному відродженню.  

    Таким чином тренована людина легко долає значні фізичні навантаження. 

Тому фізичне тренування, участь в туристичних походах різної категорії 

складності, розвиває мускулатуру тіла, в той же час укріплює серцевий м’яз. У 

людей з нерозвиненою мускулатурою серцевий м’яз слабкий, що виявляється 

під час будь-якої фізичної праці. 

     При існуючій системі виховної роботи необхідно, насамперед, зробити 

акцент на участь органів студентського самоврядування, громадських 

молодіжних організацій в роботі по формуванню здорового способу життя 

студентської молоді, розвитку фізичного виховання та спорту  у навчальних 

закладах освіти, профілактиці шкідливих звичок.  

Система туристичної роботи не буде успішно розвиватися без міцного 

активу студентів-туристів. Актив (секційна частина туристко краєзнавчої 

діяльності) повинен якісно рости з випередженням розвитку масового туризму. 

Обидві ці частини тісно взаємозв’язані: масові одноденні походи, прогулянки й 

екскурсії стимулюють гурткову роботу, а вихованці секцій – кваліфікований 

актив мандрівників і краєзнавців, які дуже потрібні для розвитку та зміцнення 

масової туристської роботи. 
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СПОРТ – ЗАПОРУКА УСПІХУ І КРАСИ 

Анотація: У доповіді представлено теоретичні відомості про вплив 

спорту на організм людини. Висвітлено проблеми сьогодення, які можна 

зустріти доволі часто. Також вказано можливі засоби вирішення тих чи інших 

проблем. 

Ключові слова: спорт, спортивні заняття, фізичне виховання, молодь, 

здоровий спосіб життя, фізичні вправи. 
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Abstract: The report presents theoretical information about the influence of sport 

on the human body. The problems of the present, which can be encountered quite 

often, are highlighted. There are also possible ways of solving this problems. 

Keywords: sports, sports lessons, physical education, youth, healthy lifestyles, 

physical exercises. 

Про користь спортивних занять для організму людини сказано вже чимало, і 

кожна людина, з самих ранніх років свого життя, вже прекрасно усвідомлює 

необхідність оздоровчої фізкультури. 

 Мало хто знає, що активні тренування позитивно впливають на 

академічну успішність, про що свідчать дослідження вчених університетів 

Стратклайда і Данді. Під час даних експериментів було встановлено, що кожні 

12-17 хвилин тренувань позитивно впливають на нашу продуктивність.  Проте, 

нестача фізичної активності може негативно впливати на швидкість кровообігу, 

тим самим зменшити його і порушити серцевий ритм [1] . Результатом цього 

стає - скорочення ударів і передчасне старіння серця. Фізичні вправи необхідні 

для правильного функціонування опорно-рухової та інших систем органів: 

зміцнюються м’язи і кістки, міокард, імунітет, зникає емоційне напруження. У 

наш час «хворобою цивілізації» вважають гіподинамію або знижену рухову 

активність. Вона негативно впливає на всі фізіологічні процеси в організмі [2] . 

Доволі поширеною проблемою 21 століття є байдужість молоді до 

здорового способу життя і загалом спорту. З кожним днем збільшується 

кількість учнів, студентів, які під час занять фізичної культури сидять в своїх 

гаджетах, прогулюють заняття, а якщо й приходять, то без спортивної форми. 

Безліч раз, на запитання викладача : « Чому ви без спортивної форми?», у 

відповідь лунали різні відмовки. Одні кажуть, що забули, інші – що форму 

важко нести, і так постійно.  

Причиною цього є низька мотивація до занять фізичною культурою і 

спортом. Процес фізичного виховання у свідомості більшості студентів, 

виробив алгоритм дій, головною метою якого є здача потрібних нормативів і 

отримання заліку. Якщо б в цей алгоритм входили такі речі, як бажання до 
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самовдосконалення, покращення фізичного стану, досягнення нових висот, то 

тоді він був би тісною співпрацею викладача зі студентом, ставши  виховним 

процесом, а не ситуацією протистоянням між ними. 

На своєму досвіді я переконалась, що далеко не усі викладачі змирились з 

цією ситуацією, і усіма можливими засобами мотивують студентів до 

активного способу життя.  

Одним з цих засобів є організація спортивних змагань. Адже завдяки їм, ми 

можемо відчути справжню жагу до перемоги, бажання самовдосконалюватись, 

навчитись дивитися вперед і твердо йти до своєї цілі. Відвідуючи спортивні 

секції, ми вчимось відповідальності , інколи не тільки за свої вчинки, а й за всю 

команду.  

Річард Ніксон казав: "Я не знаю нічого, що виховувало б волю до перемоги 

краще, ніж спортивні змагання" і це дійсно так, люди, які регулярно 

займаються фізичною культурою, більш вольові, вони завжди знаходять стимул 

і мотивацію до дії. Поза всяким сумнівом, фізична культура допомагає нам 

швидше орієнтуватися в складних ситуаціях, швидко і безсумнівно приймати 

вірні рішення, ризикувати, коли це необхідно і виправдано. Постійна робота 

над собою, щоденне фізичне навантаження і боротьба за високі результати 

допомагає спортсмену бути переможцем не тільки в спорті, а й у житті. 

Отже, усім відомо, що спорт – це запорука успіху, краси, здоров’я та 

вдалого дня. Спорт має дивовижні властивості. Він об’єднує людей, знайомить 

їх між собою, спорт зміцнює здоров’я, характер і навіть розумові здібності 

людей, які ним займаються, розвиває в них такі навички як швидкість, 

спритність, реакція, координація, витривалість, терпіння і сила. Спорт робить 

людей більш стійкими до негативних факторів зовнішнього середовища. Він 

часто приносить людям масу позитивних емоцій. Не даремно кажуть – «В 

здоровому тілі здоровий дух». 
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ВИНАХОДИ, ЯКІ ЗМОГЛИ Б ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ 

Анотація: Робота знайомить із важливими відкриттями молодих вчених, 

які могли б рятувати життя. Автор ставить гостру проблему: чому ці 

відкриття блокуються, а ідеї молодих науковців не знаходять гідного втілення 

Ключові слова: розвиток технологій, нанотест, 3D принтер, нанороботи, 

імунотерапія, пристрій для слабочуючих, винаходи, молоді вчені, Джек Андрак, 

Томас Суарес, Джон Кон 

Надворі ХХІ століття, розвиток технологій не зупиняється ні на мить, 

з’являються усе нові й нові винаходи. Котрісь з них рухають прогрес та роблять 

життя комфортнішим і легшим, а деякі є зовсім непримітними, а іноді навіть 

непотрібними. 

   З кожним роком у світі поширюються страшні хвороби, люди отримують 

каліцтва, комусь необхідні  операції, комусь пересадка органів, а що ми 

робимо? Багато хто не задумується про це, але ця проблема стає настільки 

явною, що не звернути на неї увагу неможливо. 

   Останнім часом у сфері медицини було зроблено багато відкриттів, які 

спочатку сколихнули суспільство, а потім про них швидко забули. Тим паче 

мало хто розповсюджує інформацію про ці відкриття, тому більшість людей 

навіть не уявляють, що є можливість врятувати їхнє життя безпечним і 

дешевим способом,а хтось боїться ризикувати, це дійсно виправдано, адже 

якщо  дослідження і розвиток нових розробок не фінансується, то це ставить 

під сумнів їх користь і не викликає довіри, на жаль, така реальність 

http://ukrmedclub.com/
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сьогодення…  До того ж ми живемо в такий час, що новим ідеям, які можуть 

принести користь,спростити, здешевити, а головне – врятувати життя людей, 

блокують шлях до розвитку, а роблять це ті, хто заробляє свої статки через 

проведення дорогих операцій, заборону трансплантації органів тощо.   Ви навіть 

не уявляєте скільки надзвичайних розробок було поховано через людську 

жадібність. Саме це і гальмує прогрес і не дає молоді розвиватись та просувати 

свої розробки. 

Ось список доволі незвичайних, дивовижних, а головне корисних винаходів, 

що змінять людство на краще : 

1. Діагностика раку підшлункової залози, легень і придатків на ранніх 

стадіях. Нанотест 

Надзвичайний винахід 15-річного американського школяра Джека Андрака 

має вигляд, схожий на вимірювач, який використовують діабетики. Джек наніс 

на смужку паперу розчин циліндричних одностінних вуглеводних  нанотрубок , 

покритих спеціальними антитілами, які під час аналізу виявляють мезотелін 

(аналіз можна проводити за допомогою такого біоматеріалу, як сеча або кров), 

який є індикатором раку. (1) 

2. Пристрій для слабочуючих 

Винахідником цього пристрою став 14-річний Джон Кон, він зміг перевести 

звукові хвилі у тактильні відчуття.(2) 

3. Імунотерапія для лікування ракових пухлин 

Усі знають тяжкі методи лікування раку, такі як опромінення, хіміотерапія 

та хірургічне втручання, але метод імунотерапії набагато безпечніший для 

здоров’я. Суть даного методу полягає у виробленні спеціальних клітин, які 

будуть стимулювати імунітет і боротися з раковою пухлиною.(3) 

4. Застосування нанороботів всередині живого організму 

Мало хто уявляє, як в його організмі змогли б працювати мікроскопічні 

нанороботи, але цей винахід дійсно надзвичайний  і допоможе багатьом людям. 

Спосіб роботи полягає у введення нанороботів в організм через шприц із 

фізрозчином.  «Для чого?» -  запитаєте ви. -  Ці маленькі помічники 
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доставляють лікарські препарати до уражених органів та інших тканин 

організму. Даний метод пришвидшить процес лікування і зможе гарантувати 

краще відновлення організму після травм та хвороб.(4) 

5. Надшвидкий 3D-принтер 

Томас Суарес, 15-річний винахідник, котрий створив 3D принтер у десять 

разів швидший за нині існуючі аналоги. Принцип роботи такий, що з певного 

матеріалу принтер може «надрукувати» різні речі, вказані в налаштуваннях, 

спочатку це було можливо лише із твердих і стійких матеріалів, а зараз 

друкують абсолютно все, навіть внутрішні органи і біопротези.(5) 

    Насправді наведені вище винаходи - це лише маленька частинка усього 

того різноманіття ідей, які можна втілити. Проте на все це потрібні кошти, а 

фінансувати проекти, які не принесуть швидкого повернення інвестицій мало 

хто бажає. Особисто я вважаю, що якщо ми хочемо жити і розвиватися, то 

краще, в першу чергу, вкладати гроші саме в такі проекти. Лише тоді, коли 

люди осмислять реальну цінність цих відкриттів, ми зможемо прогресувати, як 

вид і створювати нову історію, яка буде відома не своїми війнами чи розбратом, 

а як період наукових відкриттів, розвитку та співдружності.  
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Дослідницька робота 

Тези 

Дослідження даної роботи лежить в галузі  біології та основ здоров’я і  

присвячене вивченню  впливу вживання заморожених продуктів на організм 

людини.  

Актуальність дослідження.  В наші дні проблема правильного харчування 

найбільш актуальна. Заморожені продукти  стали невід'ємною частиною 

нашого харчування. Що являють собою ці продукти? Як вони впливають на 

організм людини? 

Мета дослідження. Привернути увагу до проблеми здорового харчування 

сучасного школяра в період авітамінозу; здійснити аналіз впливу заморожених 

продуктів на організм людини. 

Завдання дослідження. 

1. Вивчити історію заморожування продуктів. 

2. Провести експеримент - заморожування фруктів, овочів та хліба; 

3. Зробити висновки про плюси і мінуси заморожуваних  продуктів. 

4. Навчитися правильно, заморожувати продукти. 

Об'єкт дослідження – основи раціонального харчування, вплив 

заморожених продуктів на здоров'я людини. 

Предмет дослідження – заморожені продукти. 

Гіпотеза дослідження. Якщо мати інформацію про правильне харчування і  

вплив заморожених продуктів  на здоров'я, то зросте мотивація на вживання 

свіжих продуктів харчування  і можна очікувати зниження різних захворювань і 

авітамінозу. 
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Харчування - одна з основних потреб організму людини. У процесі 

життєдіяльності людина постійно здійснює роботу. Відновлення  організмом 

енерговитрат, пов'язаних з виконанням роботи, відбувається тільки завдяки 

харчуванню та диханню. Тому дуже важливо, щоб харчування було 

різноманітним і повноцінним, тобто раціональним. Життя сучасної людини 

характеризується значним впливом техногенно - антропогенних чинників, що 

призводять до зростання забруднення їжі, води і повітря чужорідними 

речовинами. Цьому сприяє і загальна зміна способу життя.  

Люди, які стежать за станом свого здоров'я, особливо навесні замислюються 

про проблему авітамінозу. Не секрет, що свіжі овочі, які довгий час 

зберігаються на складах, поступово втрачають свої вітаміни. Але в магазинах 

продається велика кількість заморожених овочів і фруктів. Розглянемо, чи 

корисні заморожені овочі, фрукти і присутні там вітаміни. Яка користь від 

заморожених овочів. Немає ніякого сенсу вживати заморожені овочі під час 

сезону, коли всі натуральні свіжі овочі багаті на вітаміни. Але взимку і навесні 

вони на нашому столі дуже актуальні.  

Цінність заморожених продуктів багато хто незаслужено недооцінює. 

Заповнена морозилка може позбавити вас від зайвого походу до магазину і 

зекономити ваш час і гроші. Окрім того, замороження дозволить готувати їжу 

наперед, робити домашні напівфабрикати та заготовки, не боячись. Що вони 

зіпсуються і відправляться у смітник, а, також, скористатись знижками у 

супермаркеті і запастись деякими продуктами наперед. До того ж, замороження 

є чудовим способом запастись сезонними продуктами, яких літом у надлишку 

— фруктами, ягодами, овочами, які швидко псуються, і позбавити себе від 

необхідності купувати їх взимку у супермаркеті за високими цінами та 

невідомої якості. Багато овочів, які ми звикли консервувати, можна з таким 

самим успіхом заморозити. 

Висновок: В ході проведення цієї роботи, ми переконалися в необхідності 

використання в повсякденному житті заморожених продуктів. Безумовно, у 

заморожених продуктів є недоліки, але все, ж є  гідні переваги. По-перше, 
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заморожені продукти можна зберігати  тривалий час із збереженням практично 

всіх, корисних речовин. По-друге, із заморожених  продуктів  можна швидко  

приготувати смачну і здорову їжу. По – третє,  зараз коли у сучасної людини на 

залишається часу на приготування їжі, напівфабрикати (охолоджені  і 

заморожені) здаються панацеєю, заощаджують  наш час і гроші. Але 

економлячи час, ми витрачаємо здоров'я. Тому що мало хто з вас думає про те, 

що власне він їсть. Тому,  щоб правильно вибирати продукти і затарювати 

холодильник  корисною  їжею, візьміть за правило складати здорове меню на 

наступний тиждень і купуйте продукти заздалегідь. Зробіть свій вибір свідомо і 

самостійно! 

Практична значимість роботи полягає в тому, щоб показати користь чи 

шкоду вживання заморожених продуктів. 

Продуктом роботи є пам'ятка-буклет «Заморожуйте на здоров'я» 
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Анастасія Каплійова 

СТРЕТЧИНГ. РОБИМО ТІЛО ГНУЧКИМ 

Анотація: в статті розглядається навіщо потрібно займатися 

стретчингом і які результати приносить систематична розтяжка тіла. 

Ключові слова: розтяжка, гнучкість, тренування, вправа, результат. 

Abstract:  in the articlе  is considered why yоul neеd to dеal with stretching and 

what results bring sthe systematic stretching s of the body. 

Keywords: body stretching, flexibility, training, an exercise, result. 

Я займаюся танцями. Стрейчінг вибрала для себе, щоб підвищити результат 

і самооцінку, бути здоровою і стрункою. Хочу розповісти про цей вид занять, 

яким я захопилася. 

 

Термін «стретчинг» походить від англійського слова «stretching» – 

«розтягування». Стретчинг – це особливий вид аеробіки, спрямований 

головним чином на розтяжку м'язів тіла, розвиток гнучкості і еластичності. 
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Займатися стретчингом можна в будь-якому віці і незалежно від рівня 

підготовки. 

Розглянемо докладніше, навіщо потрібно займатися стретчингом і чим він 

корисний, а також які результати приносить систематична розтяжка тіла. Отже, 

стретчинг – це вправи на розтяжку і гнучкість. Заняття на розтяжку можуть 

бути як самостійними, так і додатковими до основного комплексу аеробіки, 

який ви виконуєте в спортивному залі. Можна сказати, що стретчингом 

займався кожен, хто хоча б раз намагався сісти на шпагат.  

Крім того заняття стретчингом прекрасно тренують м'язи шиї, спини, рук і 

всієї верхньої частини тіла, а регулярні вправи на розтяжку не дадуть вашим 

м'язам і суглобам втратити рухливість і тим самим допоможуть запобігти 

старінню.Стретчинг обов'язково входить до складу комплексної підготовки 

професійних спортсменів і застосовується, як швидке зняття напруги в м'язах і 

відновлення сил. 

І ще один важливий факт - стретчинг дає дівчатам елегантну стрункість. 

Якщо ви регулярно займаєтеся цим видом, то рано чи пізно помітите, що 

зайвий жир з вашого тіла практично зник, але зате м'язи збільшилися в розмірі і 

стали рельєфними. Це може створити візуальне відчуття зміцнення тіла. 

Додаткова користь стретчинга в тому, що він розтягує м'язи, не даючи їм рости 

вшир. Результат – ідеальна фігура: тонка талія, витончені вигини тіла, рук і ніг. 

Стретчингом можна займатися в будь-який час дня, а також між силовими і 

кардіотренуваннями. Через місяць після початку занять ви відкриєте абсолютно 

нові можливості свого тіла, про які раніше і не підозрювали. 

Головні правила для бажаючих займатися стретчингом: 

Розтягувати тіло потрібно до певної межі: показник, коли потрібно 

зупинитися, це больові відчуття. Якщо ви відчуваєте біль, значить, ви досягли 

поточного максимуму м'язової розтяжки. 

Тренування на розтягування краще практикувати після фізичного 

навантаження або аеробіки: це забезпечить достатній приплив крові до м'язів і 

підвищить їх еластичність. 
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Основа успіху – правильне дихання: не потрібно затримувати або форсувати 

вдих і видих. Дихання під час вправ повинно бути ритмічним і рівним. У 

перервах між позиціями можна кілька секунд подихати глибше. 

Після занять дайте м'язам розслабитися, не робіть силових вправ і не 

виконуйте важкої роботи. 

Що відносно болю: помірні больові відчуття не повинні вас лякати. Є 

«приємна» біль м'язів, а є небезпечна, яка попереджає про близьку або вже 

отриману травму. Почавши займатися, ви повинні навчитися відрізняти ступінь 

больових відчуттів і щоб не сталася травма потрібно бути уважним до себе. 

Пропоную приклади вправ. Заняття проводяться в кілька етапів. 

Обов'язковий етап – розминка або силові вправи в залі: це необхідно для 

розігріву м'язів і допоможе уникнути травм. 

Вправи на гнучкість: нахили, шпагати, містки. 

Вправи на розтяжку краще виконувати їх в парі з партнером. 

Розслаблюючі вправи. 

Ефект від тренувань я відчула на собі вже через кілька занять. З кожним 

разом моє тіло ставало все більш пластичним. Поступово буду додавати в 

комплекс вправи для балетної розтяжки, що дозволить мені досягти значних 

результатів. Також можна займатися під музичний супровід. Я використовую 

релаксуючий ембієнт, джаз та легкий поп. Такі заняття поліпшують настрій, 

надають відчуття комфорту і задоволення. 

Тим, хто тільки почав займатися раджу діяти поступово і обережно. Не 

варто відразу прагнути до максимального результату – це може надмірно 

навантажити або навіть пошкодити м'язи. Починати потрібно з самого 

простого, зберігаючи кожне положення в комплексі не більше 15 секунд. 

Бажаю всім успіху. 
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(СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 

Анотація: Здоровий спосіб життя – спосіб життя, при якому людина 

дотримується правила, необхідні для збереження і поліпшення здоров'я. У 

статті представлено соціологічне дослідження ставлення студентів 

машинобудівного коледжу до свого здоров'я ю. 

Ключові слова: Здоров'я, здоровий спосіб життя, анкетування, студенти, 

соціологічне дослідження. 

Abstract: Healthy lifestyle – a lifestyle in which a person observes all rules 

necessary for the preservation and improvement of health.The article presents a 

sociological study of the attitude of the students of engineering College towards their 

health Yu. 

Key words: Health, healthy lifestyle, questioning, students, sociological research. 

Здоров'я - безцінне надбання не тільки кожної людини, але і всього 

суспільства. При зустрічах, розставання з близькими і дорогими людьми ми 

бажаємо їм доброго і міцного здоров'я, оскільки це - основна умова і запорука 

повноцінного і щасливого життя. Здоров'я допомагає нам виконувати наші 

плани, успішно вирішувати основні життєві завдання, долати труднощі. 

Доброго здоров'я, розумно зберігається і укріпляється самою людиною, 

забезпечує їй довге й активне життя. Особливої актуальності останнім часом 

набувають питання здорового способу життя молоді, т. к. здоров'я дорослого 

http://vashsport.com/chto-takoe-stretching/
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населення на 75 % визначається умовами її формування в дитячому і 

підлітковому віці. [1, с.27] 

Щоб отримати уявлення про погляди сучасної молоді на здоровий спосіб 

життя, нами було проведено анкетування. Метою нашої роботи стало вивчення 

проблеми ставлення підлітків до власного здоров'я і рівня їх поінформованості 

про здоровий спосіб життя. В анкетуванні взяли участь 105 студентів 17 – 23 

років. Опитуваним були запропоновані питання з готовими варіантами 

відповідей. [3] В подальшому був проведений аналіз зібраних даних, за 

результатами якого зроблені відповідні висновки. [2] 

Думаємо, Вам буде цікаві результати відповідей. Зараз, про деяких з них, ми 

розповімо. На питання чи Можете Ви назвати свій спосіб життя здоровим?  

 

Графік № 1 

Звернемо увагу на графік №1, велика кількість студентів, близько 50 % 

опитаних вважають свій спосіб життя не зовсім здоровим і нездоровим. 

Впевнені в тому, що їх спосіб життя позитивно впливає на здоров'я тільки 

близько 38% студентів. Важко у визначенні свого способу життя мала кількість 

студентів. 

На питання, про які фактори здорового способу життя Ви знаєте? 

Подивимося на графік №2 

38,1% 

50,5% 

6,7% 4,7% 

Чи вважаєте Ви свій спосіб 

життя здоровим? 
так  

не зовсім 

ні 
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Графік №2 

Найвищу обізнаність (більше 80%) продемонстрували студенти про такі 

фактори здорового способу життя як особиста гігієна і заняття фізкультурою і 

спортом. Абсолютно праві ті респонденти, які віднесли до здорового способу 

життя всі перераховані чинники, це приблизно чверть опитаних. Про високого 

ступеня інформованості говорить ще і той факт, що 26% осіб, тобто кожен 

четвертий опитаний, продемонстрували обізнаність про більшість 

перерахованих чинників здорового способу життя. 

Відомості про задоволеності студентів станом свого здоров'я відображені у 

наступному графіку №3 

 

Графік №3 

Частка студентів, які позитивно оцінюють стан свого здоров'я майже в три 

рази більше оцінюють негативно. Приблизно кожен шостий студент зміг оцінки 

стану свого здоров'я. Достовірні відомості про стан здоров'я студентів можуть 
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бути отримані при кваліфікованому і досить повне медичне обстеження 

(диспансеризації). [1, с.28] 

Відомості про ставлення студентів до куріння, алкоголю та наркотиків 

представлені у графіках № 4,5 і 6. [1, с.31] 

      

 

Графіки № 4,5 і 6 

Що заважає студентам вести здоровий спосіб життя? Ми можемо побачити 

на наступному графіку №7 

 

Графік №7 

Підіб'ємо підсумки: 1) Проведене соціологічне дослідження виявило високу 

ступінь інформованості студентів коледжу про фактори здорового способу 

життя та про шкоду куріння, але низьку залученість у здоровий спосіб життя, 

всього 2/5. Це свідчить про недостатньо свідоме ставлення студентів до свого 

здоров'я. 2) Цінними подаються високі показники поінформованості 

респондентів про шкоду куріння. Але ці знання носять формальний характер, 
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так як курить кожен четвертий студент. Вживають алкоголь, в тому числі пиво, 

кожен другий. При цьому абсолютна більшість усвідомлюють шкоду куріння і 

кожні двоє з трьох курців хочуть відмовитися від куріння. 3) Більше половини 

опитаних молодих людей не задоволені своїм здоров'ям, але не намагаються 

вести ЗСЖ через зайнятість, відсутність бажання, лінощів, відсутності коштів і 

знань (що не відповідає отриманими даними). Таким чином, дані проведеного 

соціологічного дослідження наочно демонструють високу ступінь 

інформованості і сформованості у студентів правильної мотивації до ЗСЖ, але 

низький рівень відповідальності за власне здоров'я. [1, с.197] 

Здоров'я людини – це головна цінність життя. Збережіть його змолоду! 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1 Карасева Т. В., Толстов С.Н. Основы здорового образа жизни студента. 
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ЩО ТАКЕ ЩАСЛИВЕ І РАДІСНЕ ЖИТТЯ? 

Анотація: Як прожити щасливе життя? Від чого ми отримуємо радість? 

Що таке задоволення? Що таке щасливе, радісне і здорове життя? Можна 

задати безліч подібних питань, на які складно знайти відповіді. В статті 

розкрито вплив гормонів радості і щастя на організм людини в цілому. 

Ключові слова: Гормони радості і щастя: дофамін, окситоцин, серотонін, 

ендорфін, лімбічна система. 
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Abstract:   How to live a happy life? From what do we get joy? What is fun? 

What is happy, joyful and healthy life? You can ask a lot of similar questions for 

which it is difficult to find answers. The article reveals the influence of hormones of 

joy and happiness on the human body as a whole. 

Key words: Hormones of joy and happiness: dopamine, oxytocin, serotonin, 

endorphin, limbic system. 

Тіло людини здатне виробляти такі гормони: дофамін, окситоцин, 

серотонін, ендорфін. Це гормони радості і щастя, які в лічені хвилини можуть 

підняти твій настрій, надати сил, бадьорості й життєвої енергії на цілий день і 

витягти людину навіть з найглибшої депресії. Якщо ти хоч раз відчував 

ейфорію, надзвичайний прилив радості, натхнення і інші позитивні емоції, то 

це і був результат вироблення гормонів радості [1]. 

Перш, ніж приступити до роботи ми провели анонімне анкетування, в якому 

взяли участь 53 респондента, серед яких були викладачі та студенти 1 і 3 курсів 

(таблиця 1). У 39 респондентів, що склало 52%, з виробленням гормонів радості 

все в порядку. 29-ти респондентам - це 39% варто проаналізувати свої дії і 

погляди на життя, які можуть гальмувати вироблення гормонів. 7 респондентів 

- 9% знаходяться в пригніченому стані, що може негативно позначитися на 

здоров'ї. 

Наша робота присвячена вивченню цих гормонів.  

Таблиця 1 – Анкета «Тип настрою» 

Анкета «Тип настрою» 

Респонденти  Всьо

го 

Бали 

До 6 7-12 13-17 

Викладачі  9 4 5 0 

Студенти 1 курсу  53 27 19 7 

Студенти 3 курсу  13 8 5 0 

Всього  75 39 (52%) 29 (39%) 7 (9%) 
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Дофамін - мотивує на отримання чогось необхідного, навіть якщо це 

пов'язано з витратою значних зусиль. Вироблення дофаміну стимулюється 

досягненням мети. Дофамін забезпечує виживання, підказуючи нашому тілу, на 

що витрачати енергію, підказує нам рішення [2]. 

Окситоцин - мотивує на прояв довіри по відношенню до оточуючих і на те, 

що особисту безпеку легше забезпечити в групі. Будує соціальні зв'язки. 

Відносини довіри в соціумі позитивно впливають на перспективи виживання 

людини. Тому мозок винагороджує їх відчуттям комфорту [2]. 

Серотонін - мотивує на те, щоб заслужити повагу собі подібних. Серотонін 

виробляється, коли виникає повага з боку оточуючих і викликає почуття 

комфорту. Гормон сигналізує про необхідність рухатися до їжі і 

перетравлювати її. Серотонін дарує нам відчуття власної важливості [2]. 

Ендорфін - мотивує на ігнорування болю, даючи можливість сховатися від 

небезпеки при пораненні або травмі. Ігнорує фізичну біль, яка сигналізує, що в 

організмі щось не в порядку і має бути терміново виправлена. Ендорфін 

називають ендогенних морфіном [2]. 

Гарний настрій виникає зовсім не так часто, як хотілося б. Багато люди 

місяцями занурені в сумні думки, їх нічого не радує. Як розфарбувати своє 

життя приємними емоціями і відчути смак життя? Ми пропонуємо 9 ідей, які 

навчать підвищувати рівень цих гормонів в своєму організмі [3]. 

1 - сон. Сон - це як зарядний пристрій для акумулятора. Він відновлює нас і 

заряджає енергією. Більш того, саме уві сні відбувається синтез більшості 

гормонів. Тому твоє завдання: привчити себе прокидатися самостійно, а не по 

будильнику. Також, за можливості спи днем 20-30 хвилин, але не більше. Тоді 

ти набагато частіше будеш на позитиві. 

2 - постановка і досягнення поставлених цілей. Кожен день собі якісь прості 

цілі, які можна легко і швидко виконати. Кожна закінчена справа буде 

збільшувати гормони радості і щастя в твоєму тілі. 

3 - спостереження за вічними темами. Полум'я багаття, поточна вода, зоряне 

небо. Ці явища природи завжди захоплюють і надихають людини. Також тебе 
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можуть порадувати твори мистецтва, створені самою людиною - картини, 

театральні постановки, фонтани і так далі. 

4 - тривале фізичне навантаження. Від 30 хвилин до 1 години. Це впливає на 

тіло як стрес. І для зниження наслідків стресу організм починає виробляти 

гормони радості і щастя. 

5 - секс. Природа зацікавлена в тому, щоб ми продовжували 

розмножуватися. І щоб мотивувати нас на це, забезпечила всі ці процеси 

різними приємними моментами. Навіть просте обійми з коханою людиною вже 

підніме рівень ендорфінів в твоїй крові. 

6 - виїзд на природу. Сонце, свіже повітря, вода, шум вітру, дерева. Людина 

- це частина природи і спілкування з нашим прабатьком швидко підніме рівень 

гормонів щастя в твоєму тілі. 

7 - сміх. Будь який позитив активізує радість всередині тебе. Подивися 

комедію або смішне відео на ютубі. Згадай щось смішне зі свого життя. Або 

просто почни посміхатися всім підряд, і гормони радості увіллються в твоє тіло. 

8 - твої улюблені речі. Улюблена музика, улюблений фільм, люди, які тобі 

дороги. Склади список своїх найулюбленіших людей і речей і використовуй 

його кожен раз для того, щоб швидше стати щасливим. 

9 - смачна їжа + продукти, багаті на триптофан. Приємний смак активізує 

вироблення гормонів радості. А триптофан - це будівельний матеріал для цих 

гормонів. Але сильно захоплюватися цим способом не варто. Інакше зайва вага 

тобі гарантований. 

Що гальмує вироблення гормонів щастя: втома; стреси; тривале 

спілкування; шкідливі звички; негативні почуття, емоції (роздратування, гнів, 

ненависть і т.д.) 

Підведемо підсумок. Серотонін - почуття власної значущості. Вчіться: 

отримувати задоволення; шукати позитивні сторони і моменти; цінувати себе і 

своїх близьких; радіти маленьким досягненням; взаємодіяти; підвищувати свій 

особистий статус і статус свого роду; поважати себе та оточуючих людей; 

керувати людьми. 
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Ендорфін - здатність виживати. Вчіться: цінувати і берегти життя своє і 

своїх близьких; включати неймовірну силу жаги до життя; перемагати біль; 

домагатися мети; приймати життєво важливі рішення; виживати завжди і всюди 

і вчити цьому своїх дітей; вірити в свою силу. 

Що б ви були цікавою людиною в очах інших - частіше посміхайтеся, і 

життя буде наповнене сенсом! Будьте радісною людиною, і життя заграє 

новими фарбами! 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
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Abstract: The effect of different concentrations of diesel fuel solutions in water on 

agricultural plants is considered in the article. 

Key words: oil products, beans, wheat, dynamics of similarity, growth dynamics, 

reclamation. 

Забруднення навколишнього середовища в результаті техногенної 

діяльності людини погіршує екологічну обстановку на досить великих 

територіях. Найбільш типовими антропогенними факторами забруднення 

навколишнього середовища, в тому числі і ґрунту, є нафта і нафтопродукти. 

Нафтопродукти здійснюють наркотичну та токсичну дію на живі організми (ІІІ 

клас небезпеки). Під час розпаду нафтопродуктів, у тому числі і дизельного 

пального, порушується баланс вуглець/азот у напрямку зменшення 

концентрації азоту, що призводить до погіршення кореневого живлення рослин. 

Окрім цього під час розпаду виділяються токсичні речовини, метали які 

поглинаються рослинами та по ланцюгам живлення передаються від одного 

організму до іншого і в результаті потрапляють до організму людини.  

Вуглеводні впливають на серцево-судинну систему, а також на гемолітичні 

показники крові (знижується вміст гемоглобіну та еритроцитів). Можливі 

ураження печінки, порушення в ендокринній апараті організму.  

У роботі ми використовували аналітичний і експериментальний методи 

дослідження. 

В якості досліджуваного нафтопродукту ми вибрали дизельне паливо, так як 

основним споживачем дизпалива є транспортний сектор економіки - 

залізничники, автотранспортники, виробники сільгосппродукції. Крім цього 

дизпаливо часто використовується як котельне паливо, паливо для 

електрогенераторів і в інших галузях промисловості. 

Дизельне паливо в своєму складі має різні види вуглеводів. Поряд з 

вуглеводами є значна кількість з'єднань, таких як сірка, азот і кисень, вода і 

механічні домішки.  

Експериментальна частина: 
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1. Приготовлені 9 розчинів дизпалива (1%, 10%, 20%, 30% 40%, 50%, 60%, 

70%, 80%). 

2. Перевірено насіння на схожість. Відібрали 100 штук насіння пшениці та 

100 штук насіння квасолі (50 - плямистий сорт «Пінто», 50 - біла мілкоплодна 

квасоля «Неві».) Схожість насіння становила: пшениці 92%, квасолі білої 90%, 

плямистої - 76%. 

3. Пророщено насіння квасолі і пшениці у воді, забрудненій 

нафтопродуктами, з різною концентрацією. В результаті спостереження за 

проростанням насіння було встановлено, що відсоток схожості квасолі склав в 

1% розчині 70%, 10% - 60%, у 60% розчині - 30%, і при 80% - всього 10% (рис. 

1); пшениці в 1%, 10% розчині - 90%, у розчині 80% - 30%. (рис. 2).  

        

Рисунок 1. Схожість насіння                 Рисунок 2. Схожість насіння пшениці 

квасолі у розчинах дизпалива               у розчинах дизпалива. 

В результаті спостереження ми з’ясували, що у насіння квасолі при 

концентраціях 1% та 10% дизпалива з'явилися корінці. При більш високих 

концентраціях паростки з'явилися, але вони більш тонкі і слабкі, і відсоток 

схожості значно нижче. Навіть при концентрації 20% корінців немає. Велика 

частина насіння квасолі стала практично прозорою, деякі почорніли. 

В результаті спостереження за проростанням насіння пшениці ми 

встановили, що навіть те насіння, що проросло має паростки не більше 1 мм. 

Порівнюючи результати експерименту можна зробити висновок, що пшениця 

виявилася більш чутлива до наявності у воді нафтопродуктів. 

4. Перевірка впливу розчинів дизпалива на зростання квасолі і пшениці. 

Висадили наші пророщені під час перевірки на схожість насіння в кілька 
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ємностей, дали їм піднятися, зміцнитися в ґрунті, і тільки тоді почали поливати 

розчинами дизпалива. 

В ході експерименту було встановлено: при концентрації 1% - висота 

квасолі збільшилася на 2 см з моменту експерименту, інші зразки зупинилися в 

рості, листя почали скручуватися і чорніти, при концентраціях розчину 70% і 

80% квасоля загинула вже через 8 днів (рис. 3); при концентраціях більше 50% 

зростання пшениці зупинилося, ростки пожовкли, при концентраціях розчинів 

від 10% до 40% зростання зупинилося через тиждень від початку експерименту, 

при концентрації розчину 1% зростання сповільнилося через 9 днів від початку 

експерименту і через два тижні пшениця також почала жовтіти і засихати    

(рис. 4). 

    

Рисунок 3. Вплив розчинів                           Рисунок 4. Вплив розчинів 

дизпалива 

дизпалива на зростання квасолі.                   на зростання пшениці. 

Виходячи з усього вище сказаного можна зробити висновок: забруднення 

нафтою ґрунту супроводжується сильним негативним впливом на рослини, 

через зміну її фізико-хімічних властивостей, головним чином, через 

підвищення гідрофобності і заповнення нафтою ґрунтових капілярів, а також 

прямої токсичної дії вуглеводів нафти. 

І закономірно виникає питання - Що робити? Необхідно проводити 

відновлення порушених земель. До методів відновлення земель слід віднести: 

- біологічні методи очистки, основані на здатності мікроорганізмів 

розкладати вуглеводневі сполуки і очищати природні об'єкти від 

нафтопродуктів; 



1488 
 

- використанням агротехнологій: внесенням мінеральних добрив і висів 

трав, наприклад люцерни; 

- термічний метод очистки: покривати забруднені ділянки темної 

поліетиленовою плівкою (нафтопродукти ефективно розкладаються при 

температурі 20-40 °С); 

- підтримка ґрунту у вологому стані; 

- підтримка значення РН близьких до нейтральних. 
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Актуальность. Проблема курения на сегодняшний день одна из наиболее 

опасных угроз для здоровья человека, ведь сигареты – это яд, который 

медленно и уверенно убивает организм. При горении выделяется свыше 4 

тысяч опасных химических веществ. Именно они и наносят основной вред 

организму при курении. 

Первые изображения курильщиков табака, найденные в древних храмах 

Центральной Америки, датируются 1000 годом до нашей эры. 

Вместе с дымом от сигареты вы вдыхаете смолы, мышьяк, бензол, полоний, 

формальдегид. 

Основной вред от курения в организме приходится на систему дыхания, 

поскольку табачный дым проникает туда в первую очередь. Вредные вещества 

поражают ткани дыхательных путей, замедляют работу ресничек трахеи. 

Смолы оседают на альвеолах легких, что приводит к уменьшению площади для 

газообмена [2, с. 55]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая 

Всемирным днем без табака. «Табачная эпидемия» является актуальнейшей 

проблемой человечества в 21 веке. По данным статистики, только в Украине от 

причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 120 

тысяч человек. Табачный дёготь является раздражителем для дыхательных 

путей и лёгких. Сильный канцероген подавляет противоопухолевый 

иммунитет, повреждает клетки ДНК, что в результате приводит к 

онкологическим заболеваниям [1, с. 72]. 

 Анкетирование проводилось среди студентов 1-2 курсов. Из 101 

опрошенного респондента впервые попробовали курить в возрасте до 12 лет  - 

45%, с 12 до 16 лет – 13%, старше 16 лет – 2%,  не пробовали курить – 40% 

студентов. Выкуривают до 5 сигарет в день - 56% опрошенных студентов,  5-10 

сигарет – 25%,  10 и более сигарет – 19%.  Начали курить, потому что друзья 

курили –  29%; 28% –  из-за проблем в семье, учебе и т.д.;  ради интереса – 14%; 
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чтобы изменить свой имидж – 10%; чтобы выглядеть старше – 7%; потому, что 

курил старший брат (сестра) – 7%; потому что курили родители – 5%. 

Начиная с конца 2012 года, борьба с курением в Украине в значительной 

степени активизировалась. Это обусловлено тем, что в декабре 2012 года 

принят закон, запретивший курение в общественных местах. Курить с этого 

момента можно или у себя дома, или в помещениях, специально отведённых 

для этой цели. Курить нельзя не только табачные изделия, табу 

распространяется на кальян и электронные сигареты. В Украине запрещена 

реклама сигарет в СМИ, интернете, на транспорте, во время мероприятий, а 

также внешняя реклама. С 4 октября 2012 года все сигаретные пачки в Украине 

изготавливаются с фотоиллюстрациями с изображениями болезней, вызванных 

курением. Согласно постановлению Кабинета министров, 50% передней части 

пачки занимает надпись «Курение убивает», а с обратной стороны 50% пачки 

занимает графическое изображение вместе с предупредительной надписью. 

Курение – это не просто вредная привычка, это зависимость, от которой 

очень трудно отказаться. Многие подростки ошибочно считают, что легко 

смогут бросить курить, но это одно из самых главных заблуждений. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА: 

1. Александров, А.А. Профилактика курения у подростков / А.А. 

Александров [и др.] // Вопросы психологии. – 2008. - №2. – С. 55-61 

2. Анташева, Ю.А. «Курение и здоровье». Программа по профилактике 

курения среди несовершеннолетних // Социальная педагогика. – 2013. - №3. – 

С.70-80. 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 

Маргарита Бутко  

Вікторія Лузанова  

(Маріуполь) 

Маргарита Бутко 

СПОРТИВНИЙ ТРАВМАТИЗМ 



1491 
 

Анотація: У доповіді розкривається тема спортивного травматизму. 

Також описаний алгоритм дій в разі отримання спортивної травми і 

профілактичні заходи при занятті спортом 

Ключові слова: спорт, спортивні травми, спортивний травматизм, 

лікування спортивних травм, профілактика. 

Annotation: The report reveals the topic of sports injuries. Also described 

algorithm of action in case of sports injury and preventive measures in sports 
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Щорічно спортивні медики збирають статистику найпоширеніших травм і 

найбільш небезпечних для здоров'я видів спорту. Лідерами цього рейтингу є 

футбол, хокей, регбі, а також такі види боротьби: бокс, карате, дзюдо. 

В ході дослідження проблеми спортивного травматизму було проведено 

опитування серед студентів нашого коледжу. На питання "Яке відношення ви 

маєте до спорту" 50% відповіли, що відвідують тренування поза навчанням, 

44% - займаються фізкультурою в коледжі, а 6% не займаються ні 

фізкультурою, ні спортом. 

На питання "Чи були у вас травми, пов'язані з заняттям спортом" 40% 

відповіли "Так", 60% відповіли "Ні". Ті, хто відповіли "Так" на попереднє 

запитання, називали такі види травм: садна (22%), забиті місця (42%), 

розтягування м'язів (52%), пошкодження зв'язок (22%), травми суглобів (12%), 

переломи (30%), підшкірні гематоми (2%), психологічні травми (2%). 

На питання "Чи знаєте ви, що робити в разі отримання травми під час занять 

спортом?" 74% відповіли "Так". 

Для різних видів спорту характерні різні травми голови і обличчя, плечей, 

лікті, кисті, хребта, щиколоток, стоп. 

За характером спортивні травми бувають первинні, викликані 

перевантаженнями, повторні, гострі, хронічні. 

При отриманні будь-якої травми потрібно негайно звернутися до лікаря. 

При складних травмах застосовується оперативне втручання. Неоперативне 
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лікування включає в себе накладення пов'язок, іммобілізацію пошкодженої 

кінцівки, курс медикаментозної терапії. 

Потім настає реабілітаційний період, в ході якого проводять різні 

фізіотерапевтичні заходи, призначають спеціальну дієту і режим, ЛФК, а потім 

і полегшені тренування. 

Отримані травми завдають спортсменам і психологічний шкоди. Тому 

одним з головних завдань відновної терапії є відновлення психоемоційного 

стану пацієнта. 

Щоб знизити ризик травмування при заняттях спортом, існують 

профілактичні заходи: 

 дотримання техніки безпеки при заняттях спортом, 

 уникнення перетренованості, 

 обов'язкова розминка перед заняттям або грою, 

 спортивна дієта і вітаміни, 

 обов'язкове доліковування старих травм. 
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Актуальність дослідження. 

Мета дослідження: Профілактика травмування спортсменів на основі 

використання стретч-вправ у підготовчій та відновлювальній частині 

спортивного тренування. 

Об'єкт дослідження: засоби збільшення функціональної працездатності 

спортсменів на основі використання стретч-вправ. 

Предмет дослідження: методика застосування стретч-вправ у підготовчій та 

відновлювальній частині спортивного тренування спортсменів. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити вплив стретч-вправ на функціональну працездатність 

спортсменів. 

2. Розробити методику використання стретч-вправ у підготовчій та 

відновлювальній частині спортивного тренування спортсменів. 

3. Експериментально обґрунтувати методику застосування стретч-вправ у 

тренувальних заняттях спортсменів. 

 Учасники дослідження: Бурим Михайло (студент групи АМ-31) – він вже 

тривалий час займається у секції волейболу та Лукіна Вероніка (студентка 

гр..ОП-21) – з 5 років відвідує заняття в ансамблі класичного танцю «Пірует». 

До початку виконання вправ було відмічено на стінці положення верхньої 

точки учасника з піднятими угору руками. Та після закінчення комплексу ми 

перевіримо наскільки вплинуло це на амплітуду рухів та подивимось на 

результати даного експерименту.  

Отже, Стретчинг - це система вправ, основна мета яких - розтягування 

зв'язок та м'язів, а також підвищення глобалізації тіла. 

Однак регулярні заняття стретчинг не тільки роблять м'язи більш стійкими і 

еластичними, але і благотворно впливають на весь організм в цілому: 
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покращується стан судин, зменшується відкладення солей, з'являється 

гнучкість, нормалізуються координація рухів та кровообігу. 

На психологічному рівні заняття стретчинг здатні заспокоїти нервову 

систему і значно покращити настрою, придати впевненість у собі. 

Очевидно, що проведення стретчинга перед тренуванням допомагає 

"підігріти" м'язи і збільшити робочий діапазон рухів. 

Плюси тренувань Стретчинга: 

Граціозна осанка. Вправи стретчинга  не тільки покращують осанку, але й 

допомагають позбутися від хронічних болів в спині, спровокованих сидячим 

способом життя. 

Покращення самопочуття. При систематичних заняттях стретчингу в тілі 

відбуваються процеси, які підвищують загальний тонус організму. 

Покращується кровообіг, затримуються процеси старіння, людина стає стійкою 

до стресів, а в подальшому з ним відбуваються метаморфози, які благотворно 

впливають на повсякденне життя.  

Профілактика травм. Заняття стретч-вправ допомагають запобігти різним 

пошкодженням м'язів та судин, вони дуже популярні після тренувань, так як 

допомагають мускулам відновитися дуже швидко. Крім цього, стретчинг - це 

велика профілактика відкладень солей. 

Загальна гнучкість тіла. Стретчинг розширює амплітуду рухів людини, 

збільшує і зміцнює м'язи, тим самим придає тілу плавності.  

Стретчинг у ігрових видів спорту став важливою частиною навчально-

тренувального процесу. Використання стретчинга сприяє максимальній 

амплітуді рухів у суглобах, великій свободі маневру, низькій захисній стойці. 

Рухливість в суглобах безпосередньо впливає на швидкість виконання 

технічних прийомів, пов'язаних з координацією руху та їх пластикою. 

Виконання прийомів стретчинга після тренувань дає великий ефект, т.я. 

швидше йде процес відновлення, зменшується інтенсивність м'язових болів. 

Але, головне - стретчинг сприяє запобіганню травмування, скорочує 

кількість травм суглобів, зв'язок, м'язи краще переносять навантаження. 
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Великий результат у досягненні гнучкості та розтягуванні всіх м'язів може 

бути досягнутий лише при постійному тренуванні протягом достатнього 

періоду часу. Необхідно пам'ятати, що постійне виконання вправ на розтяжку 

до та після тренування може бути корисним для всіх груп м'язів. 

Висновки. Завдяки правильно дозованому навантаженню розвиток м'язів, 

оздоровлення суглобів та укріплення зв'язків є не тільки прямим наслідком 

занять стретчинга, але й адекватною реакцією на вдосконалення судин і нервів, 

поліпшення кровообігу та іннервації органів. 

Отже, як ми бачимо, після проведення комплексу стретч-вправ, у Михайла 

збільшився показник верхньої точки на 7 см, а у Вероніки – на 3,5 см. Але 

Вероніка приділяла більш уваги до розтягувань нижніх кінцівок, тому і 

показник у неї трохи менший.  
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Анотація: У цій статті було розглянуто проблеми зміцнення здоров’я 

студентів, основні складові процесу фізичного виховання студентів вищих 

навчальних закладів  та найважливіші фактори здорового способу життя. 
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Abstract:  The problems of health promotion of students, the main components of 

the process of physical education of students of higher educational institutions and 

the most important factors of a healthy lifestyle were considered in this article. 

Key words: healthy lifestyle, self-control, physical education, physical hygiene, 

physical exercises. 

Сучасний стан функціонування вищої освіти свідчить про те, що 

пріоритетною проблемою загальнодержавного значення, яка вимагає 

нагального вирішення є проблема зміцнення здоров’я студентської молоді як 

найвищої соціальної цінності. Особливого значення набувають цілеспрямовані 

дії щодо збереження стану репродуктивного здоров’я студентів, яке є 

невід’ємною складовою частиною здоров’я нації в цілому і має провідне 

значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Збереження здоров’я нації – об’єктивна необхідність сьогодення, тому 

зусилля студентів повинні бути спрямовані на відновлення втрачених резервів 

здоров’я, збереження і продовження здорового роду, забезпечення високої 

соціально-творчої активності і професійної діяльності. Важливим напрямком 

діяльності вищих навчальних закладів є пошук нових форм зміцнення здоров’я 

студентів у процесі їх навчання і виховання, впровадження здоров'язберігаючих 

технологій у навчально-виховний процес, охоплення молоді заняттями 

фізичною культурою та спортом, формування у них умінь оздоровчої 

діяльності. 

Як нам відомо основним засобом фізичного виховання є фізичні вправи. 

Фізичні вправи мають важливе значення для підтримання організму в тонусі 

(активному стані). Важливе місце посідають гігієнічні основи фізичних вправ. 

Однією із найпоширеніших форм фізичних рухів є гігієнічна гімнастика. Вона 
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повинна стати постійною формою щоденної фізичної активності кожної 

людини, зокрема, осіб з обмеженим фізичним навантаженням на роботі і в 

побуті. Завдяки широким можливостям індивідуального вибору, дозуванням 

вправ, їх різноманітності і ступеня складності, гімнастика вважається 

універсальною формою реалізації фізичної активності людини. Дія кожної з 

них на організм різна, але в раціональному поєднанні вони спроможні 

сприятливо впливати на стан всього організму і його численні функції. При 

опрацюванні комплексу гімнастичних вправ виходять із того, що ранковою 

гігієнічною гімнастикою залучаються до активності всі основні органи і 

системи, а виробничою – насамперед ті, які під час трудового процесу 

перебувають у малоактивному стані.  

До найважливіших факторів формування здорового способу життя належать 

фізична активність і загартування організму. Режим руху, усвідомлення 

потреби в активній діяльності, ритми активності, відпочинку і сну є 

обов'язковими компонентами здорового способу життя, мають біологічну, а не 

тільки соціальну природу і відпрацьовувалися в процесі адаптації, еволюції і 

природного добору протягом мільйонів років. Мускулатура опорно-рухового 

апарату і внутрішніх органів забезпечує цю механічну форму руху, а саме рух 

обґрунтовує необхідність існування мускулатури і систем її забезпечення, тобто 

вісцеральних систем. 

Загальна гігієна є однією з найважливіших складових фізичного виховання, 

вона займається вивченням впливу факторів зовнішнього середовища на 

здоров'я людини, розглядає основні гігієнічні вимоги щодо попередження 

негативного впливу зовнішніх факторів на організм дитини та їх використання 

в процесі фізичного виховання учнів чи студентів; розкриває значення, правила 

і методику загартовування за допомогою фізичних факторів. 

До складу фізичного виховання входить самоконтроль, система регулярних 

самостійних спостережень за станом свого здоров'я, фізичним розвитком, 

функціональним станом організму, фізичною підготовленістю і їх змінами під 

впливом занять фізичними вправами і спортом. 
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Самоконтроль складається з простих загальнодоступних методів і прийомів 

спостереження і обліку суб'єктивних показників (самопочуття, характер, 

настрій, тривалість сну, апетит, відношення до занять і т.д.) і даних 

об'єктивного дослідження (вага, пульс, спірометрія, частота дихання, 

артеріальний тиск, динамометрія, життєва ємність легенів, спортивні 

результати тощо).  

Нами було проведено дослідження, яке показало, що на заняттях фізичною 

культурою і спортом у деяких осіб при грубих порушеннях методичних і 

санітарно-гігієнічних правил можуть виникну ти ті чи інші хворобливі стани: 

гравітаційний шок, ортостатичний колапс, непритомний стан, гіпоглікемічний 

стан і гіпоглікемічний шок, гостра фізична перенапруга, гострий міозит, 

басейновий кон'юнктивіт, сонячний та тепловий удари й ін. Студент, що 

займається фізичною культурою і спортом, повинен знати основні особливості 

цих хворобливих станів, щоб уміти попереджати їхнє виникнення і робити 

необхідну першу допомогу, як тільки вони з'являться. 

У студентів, що займаються фізичною культурою і спортом, перед 

заняттями (а у спортсменів іноді і за кілька часів до змагань) спостерігається 

зміна функцій внутрішніх органів і систем у так названий передстартовий і 

стартовий стан організму. Ці зміни є результатом умовно-рефлекторної 

діяльності організму і можуть мати якісно різні вираження. 

Отримані в наших дослідженнях результати дозволяють розширити 

розуміння рухової активності студентів в учбово-тренувальному процесі і 

зробити ряд теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій, пов'язаних з 

керуванням поводження людини. 

Приймається до уваги стан різних систем організмів студентів-спортсменів: 

рівень тренованості, індивідуальні адаптаційні здібності організму до різного 

по характеру навантаження, функціональний стан організму перед заняттями, 

психічну напруженість при виконанні вправ, тривалість відновлення, 

терміновий і кумулятивний ефект навантаження, тривалість збереження 

спортивної форми. Облік зазначених факторів створює умови для виникнення 
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адаптаційного процесу, у якому необхідно використовувати оптимальне 

чергування навантаження і відновлення для одержання максимального учбово-

тренувального ефекту.  
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РАСТЕНИЯ ФАКТОР, ЧТО УЛУЧШАЕТ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ 

Человеческая деятельность создает вокруг своей среды обитания 

специфическую сферу, характеризующуюся повышенным содержанием пыли, 
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выхлопных газов, выбросов промышленных предприятий и котельных, 

высоким уровнем засоления почвы и загрязнения ее солями тяжелых металлов, 

нефтепродуктами и т.д. 

  Бурное и не всегда рациональное строительство Одессы на протяжении 

двух веков существования привело к крайне причудливому переплетению всех 

зон, включая внутригородские зеленые насаждения общего пользования (парки, 

скверы, бульвары), насаждения ограниченного пользования (жилые 

территории, участки школ и т.п.) и специального назначения (санитарно-

защитные и охранные зоны, кладбища и пр.), техногенные экотопы (отвалы, 

насыпи, городские свалки и т.п.) 

  Роль растений во флоре городов -урбанофлоре сводится не только к  

традиционному выделению кислорода, но и к улавливанию, по крайней мере, 

части вредных веществ, уменьшению шума, облагораживанию городских 

экотопов, созданию эстетического комфорта, оздоровлению человека или, 

наоборот, развитию тех или иных заболеваний и т.д.  

  Одесса расположена на юге степной зоны Украины, где среди остатков 

байрачных лесов встречается менее 10 видов аборигенных древесно-

кустарниковых растений, в то время как озеленении города включая 

ботанический сад, используется около 800 видов и форм. Это выходцы из 

других стран и даже континентов. Стоит отметить хотя бы гинко 

двулопастный, родиной которого является Китай, -единственный 

сохранившийся вид из миллионы лет тому назад многочисленного класса, 

листья, листья и семена которого широко используются в медицине ( с ХII в.) и 

косметике, или других представителей голосеменных, придающих своеобразие 

городским ландшафтам в разное время года-можжевельники, ели, сосны, 

плосковеточник восточный и др. Цветковых древесно-кустарниковых растений 

во флоре города значительно больше, причем особенно привлекают выходцы из 

Америки ( 57 в.) – поскольку среди них символ города- робиния лжеакация 

(белая акация), гледичия трех колючковая, канадское кофейное дерево-бундук, 

клен яснелистный, или американский, топопль дельтовидный, или канадский и 
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др. они хорошо переносят загязнение воздуха и мощение улиц, улавливают 

пыль и вредные газы, достаточно декоративны в разные периоды. Робиния, к 

тому же,- прекрасный медонос. Указанные виды натурализовались и не только 

встречаются в местах посадки на улицах, в парках и скверах, но и захватывают 

откосы, неудобья и даже  заборы и стены домов из ракушечника. 

  Выделяемые растениями фитонциды (кислоты, альдегиды, спирты, фенолы 

и др.) могут не только оказывать непосредственное воздействие на 

микрофлору, но и реагировать в воздухе с токсикантами, продуцируемый 

техникой или людьми. Фитонциды можжевельника, например, могут 

обеззараживать воздух от патогенных бактерий и одновременно от различных 

токсинов. Полагают, что фитонциды способны изменять чувствительность 

человеческого организма к токсикантам. 

  Выделяемые растениями соединения могут не только непосредственно 

реагировать с вредными веществами.  

  Таким образом, роль растений в урбанфлоре весьма велика и 

непосредственно неоднозначна, особенно  в медицинском аспекте. Многие 

растения способствуют выделению отрицательных ионов, благоприятно 

действующих на человека. Комплексным исследованиями доказано, что для 

больных сердечно -сосудистыми заболеваниями, например, полезны прогулки 

по дубовым аллеям. Хорошо известно, что при некоторых заболеваниях 

дыхательных органов целебен воздух соснового леса. Однако, пыльца той же 

сосны может вызывать сильные аллергические реакции, как и пыльца амброзии 

полыннолистной – часто встречающегося в городе сорняка, или «тополиный 

пух» - волоски на семенах тополя. 

  В Одессе десять парков – памятников природы, строятся новые. При таком 

строительстве и реконструкции старых насаждений следует учитывать не 

только декоративность и долговечность растений, но их оздоровительное 

значение, что, хотя бы немного, могло поддержать в сложной экологии нашего 

города. И пылающие осенью на каждом шагу костры из опавших листьев – это 

и в буквальном смысле выброшенные на ветер тонны органических веществ, и 
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масса смога и вредных соединений, с которыми в это время года некому 

справляться. 

  Примерно то же можно сказать и о травянистой флоре города, 

насчитывающей около 9000 видов, среди которых более трети сорных. Именно 

они фотосинтезируют, не давая городу «задохнуться», и одновременно 

нивелируют зеленый облик Одессы. 

  Отмеченная в последние годы тенденция к использованию в цветочных 

композициях горшечных культур – пералгонии, хлорофитумов, традесканций и 

др., как распространение одних и тех же сорных растений, упрощает до предела 

эстетический эффект и благотворное влияние растений. 

  Среди сорных растений есть и ядовитые не только для животных, но и для 

человека. Так, в крупнейших парках города – им. Т.Г.Шевченко и Победы – 

встречаются соответственно 10 и 13 % таких растений. 

Все сказанное требует не только работы по уменьшению загрязнения 

окружающей среды промышленными предприятиями и транспортом, 

снижению экологических небезопасных выбросов, но и бережного отношения к 

растениям, к правильному подбору их ассортимента и качественного 

проведения работ по уходу за ними. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО РІВНЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ. 

Анотація: В науковій роботі розглянуто та висвітлено проблеми 

соціологічного показника – рівня якості життя студентської молоді, який 

впливає на мотивацію та спроможність до навчання студентів. 

Проаналізовано дослідження провідних соціологічних інституцій щодо цього 

питання. 

Ключові слова: молодь, якість життя, дослідження, рівень, розвиток, 

проблема. 

Abstract:  In the scientific work the problems of the sociological indicator - the 

level of quality of life of student youth, which affects the motivation and ability to 

study students - are considered and covered. The research of leading sociological 

institutions on this issue is analyzed. 

Key words: youth, quality of life, research, level, development, problem. 

Актуальність теми дослідження обумовлено тим, що соціальне самопочуття 

молоді є одним із головних показників розвитку суспільства. Для того, щоб 

формування студентської молоді відбувалося адекватно суспільним процесом, 

необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її проблеми.  

Метою дослідження є висвітлення проблем рівня якості життя студентської 
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молоді України. 

Студентська молодь – це суспільна диференційована соціально-

демографічна спільнота, якій притаманні специфічні фізіологічні, психологічні, 

пізнавальні, культурно-освітні тощо властивості, що характеризують її 

біосоціальне дозрівання як здійснення самовиразу її внутрішніх сутнісних сил і 

соціальних якостей. [1, ст.15] 

Сучасні суспільні процеси різко змінили соціальне, матеріальне і політичне 

становище молоді. Останнім часом загострилося чимало молодіжних проблем, 

серед яких найголовніші: низький рівень життя, безробіття і значна економічна 

та соціальна залежність від батьків; шлюбно-сімейні; низька народжуваність – 

рівень народжуваності не забезпечує відтворення поколінь; матеріальна 

незабезпеченість, відсутність ресурсів для поліпшення житлових умов; поганий 

стан здоров’я і зростання рівня соціальних відхилень; втрата ідеалів, соціальної 

перспективи, життєвого оптимізму. 

Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення 

сім’ї тощо. Не менш актуальними є здоров’я, освіта молоді, спілкування її з 

дорослими й однолітками. Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обійтися 

простим констатуванням позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності 

молодих людей, потрібен глибокий системний аналіз буття молоді. Актуальним 

є питання постійного скорочення питомої ваги молоді щодо всього населення. 

В Україні за останні десять років її кількість знизилася з 22 до 20 %. За всіма 

прогнозами, ця тенденція триватиме і надалі.[2, ст.10] 

Молоде покоління залишилося без надійних соціальних орієнтирів. 

Руйнація традиційних форм соціалізації підвищила особисту відповідальність 

молоді за свою долю, поставивши її перед необхідністю вибору, виявила 

неготовність більшості з них включитися в нові суспільні відносини. Вибір 

життєвого шляху став визначатися не здібностями й інтересами молодої 

людини, а конкретними обставинами. 

Під час цього дослідження були використані соціологічні данні та 

результати опитування різних соціальних інституцій, таких як : CEDOS, Центру 
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Разумкова, за допомогою яких встановлено: 

Серед соціальних проблем українського суспільства які на думку 

української молоді є найважливішими: безробіття, зростання цін, низький 

рівень заробітної плати, загальне зниження рівня життя, зростання злочинності, 

зубожіння населення, наркоманія, СНІД. Серед проблем, що стосуються 

забезпечення здорового способу життя: стан довкілля, екологія, низький рівень 

медичного обслуговування, зловживання палінням, недостатні можливості для 

занять фізичною культурою та спортом, алкоголізм, низький рівень 

поінформованості про здоровий спосіб життя.[3, ст.11] 

За результатами опитування громадської думки Центру Разумкова на 

запитання про те, яке відчуття найчастіше виникає при думці про їхнє особисте 

життя, відповіли: надія на те, що життя поступово змінюється на краще. На 

другому і третьому місцях у молоді опинилися «відчуття, що життя йде 

нормально» і «страх перед майбутнім». 

 Молодь значно легше виправдовує: ухиляння від сплати податків – 4,5%; 

крадіжки – 2,3%; одержання хабаря і давання його ж – 3,7%; брехню у власних 

інтересах – 3,9%; отримання державної допомоги, на яку немає прав – 3,9 %; 

оприлюднення конфіденційної інформації про конкурента – 3,5%).[4, ст.11] 

Головною проблемою функціонування сучасних молодіжних організацій є 

відсутність фінансування їхньої діяльності, несерйозне ставлення до них 

громадських і державних структур, байдужість молоді до громадського життя. 

Найчастіше включається в громадське життя та молодь, яка прагне 

самореалізуватися в цій сфері й не задоволена діяльністю урядових органів. 

За даними опитування «Становище молоді в Україні» найчастіше 

порушують права молоді бізнес-структури, урядові організації, адміністрація 

навчальних закладів. Зазвичай молодь бореться за свої права за допомогою 

легітимних і колективних дій. [5, ст.3] 

Освітній потенціал молоді не реалізується належною мірою, через 

невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці.  

Таким чином, на рівень якості життя студента впливають різні чинники: 
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економічні, політичні, побутові, особисті. В молодіжному середовищі панує 

найвищий рівень вимушеного безробіття та відсутність сучасної програми 

молодіжного житла. Це свідчить про низку проблем не лише в системі освіти, а 

й у суспільстві в цілому.  
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Анотація: У статті розкрито сутність гігієнічної оцінки харчових 

продуктів. Опис результатів дослідження доводить актуальність теми. 

Подано рекомендації для виробників хліба. 

Ключові слова: Продукти харчування, якість продуктів, градації якості, 

сорт хліба. 

Abstract: The article reveals the essence of the hygienic assessment of food 

products. The description of the research results proves the relevance of the topic. 

Recommendations for bread producers are given. 

Keywords: Food, product quality, quality grading, bread grade. 

Необхідність санітарної експертизи харчових продуктів викликається тим, 

що у процесі виробництва, транспортування і зберігання вони можуть 

псуватися, інфікуватися, забруднюватися різними домішками і стати 

неїстівними або небезпечними для здоров’я. 

Вимоги до продуктів харчування, тобто вони повинні бути: 

1) Свіжими, 

2) Неінфікованими, 

3) Незабрудненими, 

4) Не фальсифікованими, 

5) Відповідати вимогам держстандартів. 

Методи визначення якості: 

1) Органолептичний (при допомозі органів чуття: колір, запах, смак, 

консистенція, прозорість, зовнішній вигляд). 

2) Фізичний (температура, питома вага тощо). 

3) Хімічний( хімічний склад, домішки). 

4) Мікроскопічний( морфологічний склад, паразити). 

5) Бактеріологічний. 

6) Біологічний( токсичність). 

7) Радіометричний( забруднення радіоактивними речовинами). 
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Правила взяття проб для аналізу: 

1) Брати середню пробу( суміш проб з різних місць продукту або тари). 

2) Помістити у чисті, сухі банки, щільно їх закрити папером. 

3) Оформити етикетку: назва продукту, N, дата, час, об`єкт, причина, мета. 

Градації якості продуктів: 

1) Доброякісні. 

2) Умовно придатні ( мають негативні властивості, потребують попередньої 

обробки). 

3) Не доброякісні (знищуються, або йдуть на корм тваринам). 

4) Фальсифіковані,  тобто їх природній склад і властивості змінені, щоб 

обдурити споживача (карний злочин) [1, c. 95- 101]. 

В раціоні харчування хліб займає одне з центральних місць і має величезне 

значення. Він є найважливішим атрибутом, без хліба багато людей не сядуть за 

стіл, у більшості сімей хліб є в наявності завжди.  

Традиційно хліб служить основою харчування, однак в останні роки все 

частіше можна почути, що цей продукт є ще і одним з найбільш шкідливих. 

Щоб заперечити або підтвердити твердження, необхідно дослідити його якість. 

    За видом борошна хлібні вироби поділяються на житні, житньо-пшеничні, 

пшенично-житні, пшеничні. 

За рецептурою хліб пшеничний поділяється на простий – виготовлений 

тільки з борошна, води, солі і дріжджів ; поліпшений – до рецептури якого 

входять цукор, жир, молоко, яйця, прянощі та інші; здобний – відрізняється 

більшою кількістю цукру, жиру і яєць. Житній хліб буває простим і 

поліпшеним. Простий випікається тільки з основної сировини, а до рецептури 

поліпшеного можуть додаватися солод, патока, цукор, молочна сироватка, тмин 

або коріандр. 

За способом випікання хліб буває формовим і подовим (череневим). 

За призначенням хлібобулочні вироби поділяють на загального споживання, 

дитячого та дієтичного харчування [2] 
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Дослідження якості хліба розпочали з того, що придбали зразки найбільш 

поширених та найдоступніших  сортів хліба: “Соціальний”, “Пшеничний”, 

“Алчевський”, “Гірчичний”.  

Табл.1. Результати досліджень органолептичних властивостей хліба 

Наявність спор цвілевих грибів визначали лабораторним методом: у суху 

банку помістили скибку хліба, закрили і залишили на 3 дні. 

 

Рис.1. На початок досліду.   Рис.2. Через 3 дні. Соціальний хліб. 

 

  У ході дослідження , ми визначили , що найнижчі показники має “Соціальний” 

хліб. Також низьку якість має хліб «Алчевський», оскільки у борошні наявні 

спори цвілевих грибів. 
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 Провівши дослідження можна дати висновок про те, що останні сорти хліба  

за органолептичними показниками відповідають допустимій нормі, оскільки 

виготовлені з борошна вищого сорту.На нашу думку, одним з перспективних  

напрямів розширення асортименту виробів є випуск нових функціональних 

продуктів , збагачених біологічно активними добавками і мікронутрієнтами. 

       Щоб розширити асортимент і, водночас, поліпшити якість продукції , ми 

хочемо запропонувати виробникам заходи, які  спрямовані на створення нових 

сортів хліба з підвищеним вмістом  харчових волокон за рахунок використання 

цілісного обдирного зерна або багато зернових сумішей; збагачення 

хлібопродуктів йодованим білком, йодованою сіллю, підвищення харчової 

цінності хлібопродуктів за рахунок внесення в рецептуру зародка зерна та ін. 

Розширення асортименту хліба з підвищеним вмістом біологічно-активних 

речовин може бути здійснено за рахунок введення у рецептуру нових харчових 

сумішей , які повинні збагатити готові вироби необхідним для організму 

людини речовини: томатним порошком, насінням соняшнику, кунжуту,кмину, 

кукурудзяного борошна, пшеничної клейковини, декстрози, прянощів та ін. Н-д, 

введення зародка зерна пшениці у рецептуру хлібобулочний виробів не лише 

підвищує їх харчову цінність , але і надає їм привабливий зовнішній вигляд. 
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 Після найінтенсивніших досліджень і революційних відкриттів минулого 

століття інфекційні захворювання залишаються актуальною проблемою у всіх 

без винятку країнах світу в ХХІ сторіччі. Інфекційні хвороби, у тому числі й 

нові, становлять загрозу розвитку людства, оскільки є причиною третини 

загальної щорічної кількості смертей у світі. За даними Всесвітнього банку, 

50% випадків смерті дітей віком до 5 років у світі спричинені інфекційними 

захворюваннями (патології органів дихання, гострі кишкові інфекції, кір, 

малярія, СНІД) та 80% захворювань дітей віком до 5 років – інфекційні. За 

даними ВООЗ (WHO, 2004), смертність хворих унаслідок інфекційних хвороб 

займає друге місце у світі. Поширюючись із різною інтенсивністю в різних 

частинах світу, інфекційні хвороби, як індикатор, висвітлюють ряд соціальних і 

економічних проблем багатьох країн, посилюють соціальну нерівність, 

спричиняють розповсюдження стигми й дискримінації, посилюють 

напруженість відносин між економічно розвинутими країнами та країнами, що 

розвиваються [2]. 

Інфекційні захворювання – це розлади здоров’я, які спричинюються живим 

збудником, мають здатність передаватися від хворої до здорової людини, 

викликаючи епідемії. 

Збудники: 
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1. Віруси - неклітинні форми живих організмів, які складаються з нуклеїнової 

кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки, зрідка включаючи інші компоненти 

(ферменти, ліпідні оболонки тощо).  

2. Бактерії - мікроскопічні, переважно одноклітинні, організми, для яких 

характерна наявність клітинної стінки, цитоплазми, різних включень, 

відсутність ядра, мітохондрій, пластид та інших органел.       

3. Гельмінти - загальна назва паразитичних черв'яків, що паразитують в 

організмі тварин, людини (наприклад, у кишківнику або порожнині тіла, чи в інших 

тканинах) і спричинюють гельмінтози. 

4. Найпростіші організми парафілетична або поліфілетична група 

одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.  

Серед інфекційних захворювань вирізняють: 

• Кишкову (холера, дизентерія); 

• Дихальних шляхів (грип, коклюш, кір, вітряна віспа); 

• Кров’яні (малярія, ВІЛ-інфекція); 

• Зовнішніх покривів (сибірська виразка, правець); 

• З різними механізмами передачі [1, с. 178] 

Розглянемо статистику інфекційних захворювань серед дітей  

в Кіровоградській області 

 

Рис.1; діаграма 1. Кір 
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Рис. 2; діаграма 2. Вітряна віспа 

Діаграми демонструють захворюваність за окремими віковими групами, які 

перевищують 50% дітей певного віку.  

Лікарі називають головну причину – відмова від вакцинації. Спробуємо 

поєднати ці фактори, проаналізувавши діаграми щеплень за останні три роки: 

 

Рис.3; діаграма 3. Вакцинація. 

Рис.4; діаграма 4. Вакцинація. 

Дійсно, спостерігаємо зниження вакцинації у 2016 році. Як наслідок, 2017 

рік характеризується спалахом епідемій кору, дифтерії, кашлюка, гепатиту В. 

Одночасно зростає чисельність вакцинацій для запобігання ще більшому 

поширенню дитячих інфекцій. 
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Ми звернулися до лікарів дитячої міської лікарні з питанням: «Які 

закономірності призводять до погіршення здоров’я підростаючого покоління?»   

Наші спостереження підтверджено висновками медиків: 

 Для кожного захворювання існує найбільш вразлива своя вікова група. 

 Відмова від вакцинацій призводить до спалаху епідемії на наступний рік. 

 Лікарі наголошують на першочерговості впливу соціальних факторів: 

харчування, режим дня, умови проживання, загартовування, способу життя. 

 Через низьку соціальну захищеність населення під час хвороби не може 

дозволити собі лікарняний, тому свідомо сприяє поширенню інфекції в 

транспорті, школах, дитячих садочках та інших установах. 

Щоб вберегтися від інфекційних захворювань потрібно: 

 Робити вчасно щеплення; 

 Правильно харчуватися ; 

 Вести здоровий спосіб життя; 

 Дотримуватися гігієни; 

 При появі симптомів захворювання звертатися до лікаря, розпочинати 

лікування, перестати відвідувати заклади освіти, щоб не поширювати інфекцію! 
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Анотація: У наш час дуже важливим постає проблема здоров’я. Ця 

проблема охоплює широке коло взаємопов’язаних питань, починаючи від 

глобальних вселюдських: здоров’я нашої планети в цілому,  здоров’я кожної 

людини окремо. Особливе місце у збереженні здоров’я належить фізичній 

культурі та спорту, а отже, і фізичному вихованню. 

Ключові слова:  здоров’я, спорт, фізична культура, організм людини, 

рухова активність. 

Фізична культура і здоров’я тісно пов’язані між собою, адже стан 

навколишнього середовища, шалений ритм життя і стресові ситуації 

послаблюють організм людини. Ось чому важливим зміцнення нашого 

організму всіма можливими способами: фізичними заняття, збалансованим 

харчуванням, різними видами спорту і т.д. 

Зниження активності призводить до зниження функціональних 

можливостей людини, послабленню рухового апарату, збоїв в роботі  

серцево-судинної, м’язової і дихальної систем. [1] 

Як показують спеціальні дослідження, різке збільшення рухової активності 

тих, що вчаться (до 30 і більше годин на тиждень) і перевищує 30 тисяч кроків є 

позамежними. Така рухова активність для учнів перевершує еволюційну 

придбану біологічну потребу людину в рухах. В той же час, 10 тисяч кроків є 

явно недостатніми. В такому випадку в добовому руховому режимі людини 

створюється дефіцит рухової активності, що становить від 50 до 70%.   

Надлишок рухової активності учнів відбивається, перш за все, на діяльності 

серцево-судинної системи. Навіть незначний час відсутності повної рухової 

активності у нетренованих людей (до 7-8 діб) погіршує скорочення скелетних 

м’язів, змінює фізико-хімічні властивості м’язевих білків. За цей час з кісткової 

тканини вимивається кальцій. При цьому знижується реакція організму  до 

чинників середовища – перегрівання, охолодження, не достатку кисню. [2] 

Чимало вітчизняних  і зарубіжних авторів показали, що вдосконалення 

рухової діяльності можливе лише при максимальному і високому рівні рухової 

активності. При високому рівні рухової активності підвищується резистивність 
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організму до дії несприятливих чинників зовнішнього середовища: 

перегріванню, охолоджуванню, перевантажуванню. 

При плануванні фізичних навантажень слід виходити, перш за все, з 

оптимальних  індивідуальних норм, які забезпечували б різносторонній, 

гармонійний розвиток дитини. Для різних вікових періодів школярів є різні 

завдання фізичного виховання, неоднакові засоби і методи їх рішення. У 

молодшому шкільному віці починається залучення дітей до систематичних 

занять фізичними вправами, тому фізіологічним особливостям зростаючого 

організму дитини повинна приділятися особлива увага.  

Збільшення розмірів тіла у дітей і підлітків відбувається нерівномірно. 

Зростання і розвиток відбуваються тим інтенсивніше, чим молодша дитина. 

У школярів, порівняно з дорослими, більш високий обмін  речовин і енергії, 

що є однією з головних особливостей бурхливого зростаючого організму. 

Нормальний фізичний розвиток школяра передбачається тоді, коли процеси 

асиміляції переважають над процесами дисиміляції. Тому харчування дітей має 

бути достатнім по калорійності і повноцінним за змістом необхідних 

живильних речовин, які містять компоненти білкової їжі, оскільки білки є 

основним пластичним матеріалом, що будує тканини організму дитини. 

Процес управління фізичними рухами школяра обумовлений складною 

діяльністю відділів головного мозку. При цьому дозрівання нервових клітин, 

які беруть участь в управлінні рухами, закінчується до 13-14 років. З цього віку 

рухи у школярів можуть бути такими ж координованими, як і у дорослих. Тому  

у підлітків з’являється реальна можливість по освоєнню досить складної 

спортивної техніки, як і у дорослих. 

У міру розвитку і вдосконалення рухового аналізатора у школярів 

удосконалюються здібності до орієнтації у часі і просторі. Науково-технічний 

прогрес, екологічні чинники, стрес, кліматичні особливості,  

соціально-економічні і політичні перетворення є чинниками, що істотно 

впливають на психоемоційний стан людини, його здоров’я, фізичну і розумову 

працездатності. 
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Фізичне навантаження украй необхідне дітям! Воно не лише тренує серце і 

судини, готуючи до життя, але  і розвиває м’язи – периферичне серце. Щоб 

дитина розвивалася нормально, вона повинна неорганізовано займатися  

будь-яким фізичним навантаженням не менше двох годин, організовано – 

одну годину щодня. А її пульс повинен підніматися до тренувального ефекту, а 

значить, не менше 140 ударів в хвилину. [2] 
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку нашого суспільства 

пов’язаний з демографічною кризою, зниженням рівня тривалості життя, 

зниженням рівня фізичного, морального і психічного здоров’я населення 

України на тлі високих досягнень медицини. Тому, щоб бути здоровою і 

породити здорових дітей, кожна людина повинна знати особливості людського 

організму, основні засоби здорового способу життя (ЗСЖ), запобігання різним 

http://www.alberts.ru/
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захворюванням, шкідливим звичкам, що сприятиме повноцінному життю. 

Згідно з науковими статистичними даними, здоров’я людини більш ніж на 50 % 

залежить від її способу життя . Як вважають деякі дослідники, здоров’я на 60 % 

залежить від способу життя людини, на 20 % - від довкілля та тільки 8 % - від 

медицини.  

Метою статті є теоретичний аналіз змісту, структури і психологічних 

особливостей поняття «здоровий спосіб життя» 

Результати теоретичного аналізу проблеми. Як свідчать дослідження , 

рівень здоров’я людини залежить від багатьох факторів: спадкових, соціально-

економічних, екологічних, діяльності системи охорони здоров’я. Поряд з цим 

ряд науковців стверджує, що головним чинником, який регулює здоров’я є 

спосіб життя самої людини, а головна роль у збереженні і зміцненні здоров’я 

належить самій людині, її способу життя, цінностям, установкам, ступеню 

гармонізації її внутрішнього світу і відносин з оточенням.  

Аналіз наукових джерел  свідчить, що основними факторами, які 

визначають спосіб життя людини є: - рівень загальної культури людини і її 

освіченість; - матеріальні умови життя; - статеві, вікові і конституційні 

особливості людини; - характер побуту і екології середовища; - особливості 

трудової діяльності; - особливості сімейних стосунків і виховання; - звички 

людини; - можливість у задоволенні біологічних і соціальних потреб.  

Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) – це вид, спосіб діяльності, спрямований на 

збереження і зміцнення здоров’я. Психологічна культура ЗСЖ - складова 

частина загальної і професійної культури, що є системною характеристикою 

особистості, яка являє собою соціально, онтологічно і внутрішньоособистісно 

детермінований рівень засвоєння, усвідомлення, використання і 

функціонування спеціальних психологічних цінностей, в якості яких 

виступають ефективні медико-психологічні знання, вміння, навички, здібності 

до ЗСЖ, збереження та зміцнення здоров’я.  

Одним із найважливіших показників ЗСЖ є обсяг фізичних навантажень. 

Малорухливий спосіб життя людей розумової праці і пов’язана з ним 
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гіподинамія призводять до погіршення фізичного і психологічного здоров’я. 

Показовим чинником ЗСЖ є структура продуктів харчування, що вживаються у 

повсякденному раціоні. Питома вага показника шкідливих звичок у комплексі 

впливів, що визначають спосіб життя, надзвичайно суттєва. Показник особистої 

гігієни включає: раціональний добовий режим, догляд за тілом, гігієну одягу і 

взуття. До цього ми також відносимо загартування організму. На здоров’я 

людини впливають біологічні і соціальні фактори, головним з який є праця як 

вид діяльності людини, який здатний приносити їй задоволення та інші 

позитивні емоції. Однак необхідним елементом ЗСЖ має бути раціональний 

режим праці і відпочинку. Дослідниками доведено, що при правильному 

дотриманні режиму виробляється чіткий і необхідний ритм функціонування 

організму, що створює оптимальні умови для роботи та відпочинку і тим самим 

сприяє зміцненню здоров’я, поліпшенню працездатності, підвищенню 

продуктивності праці.  

Виняткового значення для сучасної людини набуває систематичне заняття 

фізкультурою і спортом. Фізичні вправи приводять до виникнення дуже 

цікавого і корисного ефекту в організмі. Повсякденні навантаження на 

тренований організм спричиняють значно меншу руйнівну дію, що також 

продовжує життя. Відомо, що навіть у здорової і нестарої людини, яка не є 

тренованою, веде «сидячий» спосіб життя і не займається фізкультурою, при 

невеликих фізичних навантаженнях збільшується частота дихання, з’являється 

посилене серцебиття. Навпаки, тренована людина легко справляється з 

великими фізичними навантаженнями. Фізичне тренування зміцнює і розвиває 

кісткову мускулатуру, серцевий м’яз, судини, дихальну систему і багато інших 

органів, що значно полегшує роботу апарату кровообігу та позитивно впливає 

на нервову систему. Отже реалізація ЗСЖ потребує від людини занять  

фізкультурою. Обов’язковим мінімумом фізичного тренування має бути 

щоденна ранкова гімнастика. 

Наступною складовою ЗСЖ є раціональне харчування. Якщо організм 

одержує енергії більше, ніж витрачає, тобто якщо ми одержуємо їжі більше, ніж 



1520 
 

це необхідно для нормального розвитку людини, для роботи і гарного 

самопочуття, – ми повніємо, що в підсумку призводить до атеросклерозу, 

ішемічної хвороби серця, гіпертонії, цукрового діабету та інших хвороб. 2-ий 

закон – відповідність хімічного складу раціону фізіологічним потребам 

організму в харчових речовинах. Багато які з цих речовин незамінні, оскільки 

не утворюються в організмі, а надходять тільки з їжею. Відсутність хоча б 

одного з них, наприклад, вітаміну С, призводить до захворювань і навіть смерті. 

Вважається, що головними правилами в будь-якій природній системі 

харчування є такі: прийом їжі тільки при відчутті голоду; відмова від прийому 

10 їжі при болях, розумовому і фізичному нездужанні, при лихоманці і 

підвищеній температурі тіла; відмова від прийому їжі безпосередньо перед 

сном, а також до і після серйозної роботи, фізичної або розумової.  

Висновок. Отже, на здоровий спосіб життя впливають: плідна праця, 

раціональний режим праці і відпочинку, викорінювання шкідливих звичок,  

оптимальний руховий режим, особиста гігієна, загартовування, раціональне 

харчування; позитивне сприйняття себе, інших, життя в цілому, осмисленість 

буття, життєві цілі, цінності і ін. Для збереження здоров’я людині необхідна 

поінформованість про здоров’я і хвороби, усвідомлення цінності здоров’я і 

необхідності дотримання ЗСЖ, можливість використання комплексу факторів, 

що сприяють збереженню та зміцненню фізичного, психічного, соціального і 

духовного здоров’я, оволодіння оздоровчими, загально зміцнювальними 

методами ЗСЖ. 
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Анотація: Проблема здорового способу життя молоді набула такої 

актуальності, що сьогодні ми говоримо про неї, як про глобальну загрозу всієї 

нації. Для вирішення її насамперед слід усвідомити для кожного з нас 

значущість самого поняття «здоровий спосіб життя». Поступове 

усвідомлення на державному рівні значущості профілактики, збереження, 

підтримки та відновлення здоров'я нації передбачає знаходження шляхів 

підвищення у молодого покоління усвідомлення цінності здоров'я, здорового 

способу життя. Отже, дослідження проблеми формування здорового способу 

життя у молодого покоління є достатньо важливою актуальною проблемою.   

На даний момент в Україні склалася критична ситуація із станом здоров’я 

молоді. Майже 90% студентів мають відхилення у здоров’ї, понад 50% - 

незадовільну фізичну підготовку, близько 60% - мають низький рівень 

фізичного розвитку [1]. 

Мета статті – аналіз літературних джерел, щодо теоретичного дослідження 

здоров'я української молоді; визначення факторів, які впливають на дотримання 
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молоддю здорового способу життя та формують у неї мотивацію до збереження 

і зміцнення власного здоров'я. 

Ключові слова : ЗСЖ, фактори, правила ЗСЖ, чинники, дослідження, 

статистика, шляхи, молодь, шкідливі звички, формування. 

Abstract: The problem of healthy lifestyle of young people has become a global 

threat to the entire nation. To solve it, first of all, one must understand the 

significance of the concept of "healthy lifestyle". The gradual awareness at the state 

level of the significance of prevention, preservation, support and restoration of the 

nation's health involves finding ways to raise the awareness of the value of health, 

healthy lifestyles in the younger generation. So, investigation of the problem of 

forming a healthy lifestyle in the younger generation is a rather important current 

issue. At the moment, there is a critical situation with the health of Ukrainian youth. 

Almost 90% of students have a deviation in their health, over 50% have 

unsatisfactory physical training, about 60% have a low level of physical 

development. 

Key words: healthy lifestyle, rules of healthy lifestyle, investigation, statistics, 

ways, youth, unhealthy habits, formation. 

Виклад основного матеріалу.  Проблема формування здорового способу 

життя досить ретельно висвітлюється в багатьох соціально-філософських, 

педагогічних, соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця 

проблематика набула у другій половині ХХ століття як у світі 

в цілому, так і в Україні. Пошук ефективних шляхів формування 

здорового способу життя – проблема міждисциплінарна. Їй присвятили свої 

дослідження філософи Е.Бабаян, Е.Бахтель, Д.Зарідзе; психологи В.Бітенський, 

В.Братусь, М.Бурно; соціологи А.Габіані, Я.Гданський, С.Таратухін; медики 

Г.Апанасенко, В.Мовчанюк, В.Шаповалова та інші [2].  

Світова наука передбачає цілісний погляд на здоров'я як на феномен, що 

інтегрує принаймні чотири сфери здоров'я: фізичну, психічну (розумову), 

соціальну (суспільну) та духовну. Усі ці складові невід'ємні одна від одної, 
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тісно взаємопов'язані, діють одночасно, а їх інтегрований вплив визначає стан 

здоров'я людини. 

 Поняття «здоров’я» нерозривно зв’язане з поняттям «здоровий спосіб 

життя». З філософської точки зору «спосіб життя» — це поняття, яке 

характеризує особливості повсякденного життя людей. Воно охоплює працю, 

побут, форми використання вільного часу, задоволення матеріальних та 

культурних потреб, участь у суспільному та політичному житті людей. Отже, 

здоровий спосіб життя − це спосіб життєдіяльності, спрямований на 

збереження та покращання здоров’я людини [2]. 

  Здоровий спосіб життя містить у собі такі основні елементи:  раціональний 

режим праці і відпочинку; відсутність шкідливих звичок;  оптимальний 

руховий режим; раціональне харчування; особиста гігієна;  загартування. 

Отже, при дотриманні всіх цих умов здорового способу життя кожна 

людина створює великі можливості для зміцнення та підтримки свого здоров'я, 

для збереження працездатності, фізичної активності та бадьорості до глибокої 

старості.[3]  

Перелік небезпечних для життя та здоров’я молоді факторів є вражаючим і 

загрозливим. Студентська молодь є найбільш вразливою верствою суспільства 

до негативного впливу соціальних чинників на здоров’я. Патологічні зміни 

стану здоров’я студентів зумовлюють також економічні, екологічні, суспільно-

політичні обставини в країні. Так, різке зниження життєвого рівня, збідніння 

населення, посилення соціальної нерівності, невпевненість у майбутньому, 

тривале перебування в умовах психоемоційного напруження, недотримання 

правил санітарії, незадовільні житлові та гігієнічні умови, низька якість 

продуктів харчування, забруднення навколишнього середовища негативно 

впливають на психосоматичний стан студентської молоді.  

За даними Державного комітету статистики України станом на початок 

2012–2013 навчального року серед студентів вищих навчальних закладів майже 

90 % мають відхилення у здоров’ї, у 50 % наявна морфо-функціональна 

патологія, у 40 % – хронічні захворювання, 55 % студентів вже спробували 
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наркотики, 70 % вступали в статеві стосунки, більше 50 % студентів мають 

незадовільну фізичну підготовку, 40 % – мають слабкі уявлення про теоретичні 

положення здорового способу життя [4]. 

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) 

наголошує, що існуюча в Україні система освіти перебуває в стані, що не 

задовольняє вимог, які постають перед нею. Це проявляється передусім у 

невідповідності освіти запитам особистості та суспільним потребам. Звідси – 

необхідність вироблення в Україні цілісної програми для забезпечення 

розвитку усієї галузі в цілому.  

Отже, у нашому суспільстві існує гостра соціальна проблема, пов'язана з 

украй низьким рівнем здоров'я української молоді, що потребує детального 

аналізу його стану, розроблення нових підходів до формування ціннісних 

орієнтацій молоді щодо здоров'я. Системний підхід до розв’язання проблеми 

підтримання здоров'я населення означає залучення до вирішення означеної 

потреби не лише галузі охорони здоров'я, але й освіти, культури, соціальної 

роботи тощо. Перспектива поліпшення здоров'я молоді найбільше пов’язана з 

системною діяльністю щодо формування здорового способу життя, що є 

набагато ефективнішою й економічно доцільнішою стратегією, ніж постійне 

збільшення витрат на лікування наслідків нездорового способу життя. 
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Анотація: В статті розглянуто здоровий спосіб життя як одну з 

найважливіших складових збереження й зміцнення  здоров'я. Проаналізовано 

основні складові здорового способу життя; чинники його формування, шкідливі 

звички, роль сімейного виховання у формуванні здорового способу життя 
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family education in the formation of a healthy lifestyle young people. 
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У системі загальнолюдських культурних цінностей базисним є здоров’я, 

тому що воно визначає можливість засвоєння людиною всіх інших цінностей, є 

запорукою життєстійкості й прогресу суспільства. Існує прямий взаємозв’язок 
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між здоров’ям і щасливим повноцінним життям, при цьому здоров’я 

розглядається як найважливіша цінність. У зв’язку із цим формування 

здорового способу життя, свідомого ставлення молоді до власного здоров’я, 

фізичного та психічного стану істотно актуалізується на всіх вікових етапах 

розвитку особистості і виступає як важливе соціальне завдання [1, с.83]. 

До основних складових здорового способу життя можна віднести: спосіб 

життя та рівень культури суспільства і особистості, валеологічний світогляд, 

зворотні зв’язки, настанови на довге здорове життя, валеологічне та гігієнічне 

виховання, відсутність шкідливих звичок. 

Кожна людина теоретично усвідомлює, що її спосіб життя повинен бути 

індивідуальним і здоровим, але в дійсності він нездоровий, продиктований 

реаліями буття. Людина є і суб'єктом своєї діяльності, і об’єктом, а тому від неї 

самої залежить дуже багато. 

Людина, яка веде здоровий спосіб життя, змінює його у відповідності до 

сезону. Так, улітку більше бережуть серце. У липні-серпні організм набагато 

слабший, ніж у грудні-січні. Відхилення у харчуванні, допустимі взимку, не 

припустимі влітку. Восени уникають застуди і бережуть легені. Отже, 

організуючи свій спосіб життя, людина повинна узгоджувати його зі своєю 

натурою, природними ритмами, усвідомленим ставленням до всього, що 

відбувається у ній самій і навколо неї [2, с. 27]. Це одна із важливих умов 

формування здорового способу життя. До здорового способу життя слід 

віднести й високу рухову активність. Це можуть бути гімнастичні вправи, 

оздоровчий біг, велотуризм, прогулянки на лижах, плавання тощо. Але не слід 

забувати про індивідуальність вибору і дозування навантажень, які можуть 

завдавати шкоди здоров’ю.  

Важливим для здорового способу життя є збалансоване харчування, за 

допомогою якого людина задовольняє потреби організму відповідно до 

конкретних умов життєдіяльності. Воно передбачає прийом великої кількості 

овочів, фруктів, клітковини. Поєднання малої рухливості з переїданням веде до 

надлишкової маси й передчасного руйнування організму. 
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Багато людей витрачають своє здоров'я, не задумуючись про наслідки 

шкідливих звичок. Найбільш розповсюдженою звичкою є куріння, а вживання 

алкоголю й наркотичних речовин є величезною перепоною на шляху до 

здорового способу життя людини. Сприятливий психологічний клімат у 

мікросоціальному оточенні є також складовою здорового способу життя. Це 

означає, що необхідно створювати в сім’ї, колективі, суспільстві такі відносини 

між людьми, в яких домінує співчуття, милосердя, повага, привітність, тобто 

все те, що буде створювати позитивний психологічний настрій у кожної 

людини [3, с.89].   

Невіддільною від здорового способу життя завжди була особиста гігієна та 

профілактика захворювань. Доступними засобами гігієни завжди були сонячні 

промені, свіже повітря, чиста вода. Все це здійснює оздоровчий вплив на 

організм. 

У юнацькому віці надзвичайно важливо виробити в себе здоровий спосіб 

життя, максимально зменшивши дію суб’єктивних чинників ризику, оскільки в 

дорослому віці позбавитися шкідливих звичок та змінити усталений спосіб 

життя дуже важко. Для цього потрібна велика сила волі й мотивація на 

здоров’я, яка часто виникає після розвитку певного захворювання в самої 

людини.  

Погіршення стану здоров'я молоді відбувається на фоні напруженої 

санітарно-епідемічної ситуації в країні. Якість зовнішнього середовища вказує 

на значне погіршення рівня суспільного здоров'я населення та екологічного 

становища. Майже на 51% здоров'я людини визначається способом життя. 

Негативними його чинниками є шкідливі звички, неправильне харчування, 

несприятливі умови праці, моральне і психічне навантаження, малорухливий 

спосіб життя, погані матеріально-побутові умови, незгода в сім'ї, освітній та 

культурний рівень. 

Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя неможливо переоцінити. 

Формування здорового способу життя є одним із важливих напрямів сімейного 

виховання. Багато в чому формування здорового способу життя залежить від 
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традиційної складової цього впливу: стилю життя сім'ї, способу організації 

життя, характеру взаємостосунків між подружжям, участі обох батьків у 

вихованні, правильної організації вільного часу сім'ї, ставлення самих батьків 

до вживання алкоголю, паління, застосування наркотичних речовин. Отже, 

спосіб життя сім'ї в основному обумовлює і спосіб життя дітей. 

Сформувати у студентів новий підхід до свого здоров'я, спрямований на 

його збереження та зміцнення, диференційовано підходити до різних методик 

оздоровлення, уміло використовувати медико-валеологічні знання, пропагувати 

ідеї здорового способу життя – все це складові культури здоров'я студента [4, 

с.109].  

Таким чином, здоровий спосіб життя є однією з найважливіших складових 

збереження й зміцнення  здоров'я, що дозволяє багатьом людям підтримувати 

достатній рівень фізичного й психічного здоров'я навіть у складних сучасних 

екологічних і соціально-економічних умовах. 
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Молодь про здоров’я не думає. Наркоманія, паління, вживання алкоголю, 

токсикоманія – часто це вбачається кращим дозвіллям серед певної частини 

юнаків та дівчат. Але чим старшою стає людина тим більше починає розуміти, 

яке це благо – здоров’я, і тим більше починає цінувати його. 

Ми акцентуємо увагу на формуванні здорового способу життя саме молоді, 

оскільки саме у молоді роки відбувається сприйняття певних норм та зразків 

поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення потреб та 

мотивів, визначення ціннісних орієнтацій, інтересів та уявлень [2]. 

Сучасна наука розглядає здоров’я особистості як складний феномен 

глобального значення, котрий містить філософський, соціальний, економічний, 
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біологічний, медичний аспекти і виступає як індивідуальна й суспільна 

цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з 

оточуючим середовищем, яке, у свою чергу, постійно змінюється. Тобто, за 

сучасними уявленнями, уже не розглядається як суто медична проблема. 

Більше того, вважається, що комплекс медичних аспектів становить лише малу 

частину феномена здоров’я. 

На сьогоднішній день виділяють такі складові здоров’я: фізичне, психічне 

(емоційне, інтелектуальне), соціальне, особистісне, духовне [3]. 

Процес виховання свідомого ставлення молоді до власного здоров’я, 

здоров’я інших людей здійснюється шляхом передачі знань і формування умінь 

і навичок зміцнення та збереження здоров’я, виконання практичних дій 

здорового способу життя. 

Здоровий спосіб життя передбачає знання і дотримання режиму навчання та 

відпочинку, правил харчування й особистої гігієни, визначення й обов’язкове 

виконання фізичних вправ, які забезпечують оптимальний руховий режим, а 

також усвідомлення шкідливості вживання наркотиків, алкоголю, тютюну. При 

цьому велике значення має правильний вибір індивідуальних оздоровчих систем 

або їхнє поєднання та практичне використання з метою зміцнення здоров’я 

(самомасаж, загартовування, дихальні вправи, аутогенне тренування тощо) [1]. 

Дотримання здорового способу життя впливає на формування, збереження 

та зміцнення здоров’я, сприяє інтелектуальному і духовному розвиткові 

особистості, успішному навчанню, позитивно впливаючи на стан її здоров’я, на 

її духовність, моральні орієнтири, формування певних рис характеру (волі, 

оптимізму, цілеспрямованості) та інші якості, полегшує переборювання 

психоемоційних навантажень, стресових ситуацій, що свідчить, у свою чергу, 

про високий рівень її психічного здоров’я. Здоровий спосіб життя людини 

допомагає їй зрозуміти, у чому полягає сенс життя. Він виховує певною мірою 

співчуття, доброзичливість, терпимість до оточуючих [7]. 

Формування здорового способу життя молоді як важлива складова 

молодіжної та соціальної державної політики передбачає: по-перше – вивчення 
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уявлень молоді про здоровий спосіб життя та розробку методів оцінки здоров’я 

індивіда; по-друге – формування свідомості та культури здорового способу 

життя; по-третє – розробку методик навчання молоді здоровому способу життя; 

по-четверте – впровадження соціальних програм культивування здорового 

способу життя та збереження здоров’я; по-п’яте, – розробку та впровадження 

системи скринінгу і моніторингу здорового способу життя молоді. 

Тривожні тенденції щодо стану здоров’я молоді потребують внесення 

кардинальних змін щодо формування та реалізації державної соціальної, 

молодіжної політики, розробки й прийняття на державному і місцевому рівнях 

таких політичних та управлінських рішень, які б дозволили державі більш 

відповідально ставитися до здоров’я своїх громадян та підняти рівень особистої 

відповідальності за його збереження кожної людини [5].  

Отже, довголіття, здорове, щасливе життя багато в чому залежать і від самої 

людини. Якщо люди часто хворіють, мають надлишкову масу тіла, вживають 

алкоголь, палять, дратівливі, некомфортно почувають себе з оточуючими, тобто 

не дотримуються здорового способу життя, – це означає, що у них низький 

рівень культури здоров’я. 

Аргументоване обґрунтування необхідності бути здоровим і прагнути стати 

таким – це і є елементи культури здоров’я, якими повинна володіти кожна 

сучасна людина. 
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