Міжнародний центр науки і досліджень
(м. Київ)

МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

12-13 жовтня 2020 року

Київ
МЦНіД
2020

УДК 005
ББК 66.3(0)

Пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали V Міжнародної
науково-практичної конференції м. Київ, 12-13 жовтня 2020 року. – Київ:
МЦНіД, 2020. – 72 с.

У даному збірнику представлені тези доповідей учасників Міжнародної
науково-практичної конференції
«Пріоритетні
напрями наукових
досліджень». Висвітлюються актуальні проблеми розвитку науки на
сучасному етапі розвитку. Розглядаються актуальні механізми та інструменти
забезпечення перспектив наукових досліджень.

Збірник предназначений для студентів, здобувачів наукових ступенів,
науковців та практиків.

Всі матеріали представлені в авторській редакції. За повноту та цілісність
яких автори безпосередньо несуть відповідальність.

МЦНіД 2020
2

ЗМІСТ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ....................................................................................... 5
Ніколенко Д.М., Цимбаленко Я.Ю. ІНСТИТУТ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ ТА ЇХ
ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ..... 5

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ ............................................................................................... 7
Адонін С.В., Калашнікова Ю.М. БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ТА ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВЛАСНИКА ................................................................................................................................. 7
Вишневська Л.В. СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ
ПРАКТИЦІ ................................................................................................................................... 8
Тардаскіна Т.М., Полотняк І.Г. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.............. 10
Чопик В.М. НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ .......................................................................................................... 12

ІСТОРИЧНІ НАУКИ .................................................................................................. 14
Василенко В.О., Одінокова А.С. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВІДМІНУ КРІПОСНОГО
ПРАВА 1861 РОКУ.................................................................................................................... 14
Василенко В.М. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ДЛЯ УКРАЇНИ: НОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ....... 16
Доля Т.О., Рижова А.С. «ПРО ЕВОЛЮЦІЮ КОЛГОСПНОЇ СИСТЕМИ» ........................ 17
Духняк П.С., Коваль С.П. ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТРАГЕДІЯ – ВІЧНЕ ПИТАННЯ: ЯК І ЧОМУ? 19
Емран Р.Д., Демент Ю.І. ФОРТЕЦІ СЛОБОЖАНЩИНИ ................................................... 20
Іванова С.В., Проценко А.В. ГОЛОКОСТ – ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ НАРОДІВ .................... 22
Ляшенко М.І., Зань К.С. ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГОЛОДУ 1932-1933 РОКІВ В
ВІТЧІЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ ....................................................... 23
Невдоха К.С., Оклей В.О. ХТО ПОВЕРНЕ ВІЙНОЮ ВКРАДЕНЕ ДИТИНСТВО… ......... 25
Остапюк Є.К. «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: ВІД
ІДЕАЛІСТИЧНИХ ПРАГНЕНЬ ДО РЕАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ» .................................... 26
Плитник Д.Ф. КОЛОНІАЛЬНА ЕКСПАНСІЯ НІМЕЦЬКОЇ ІМПЕРІЇ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД.... 28
Севостьянов М.С., Сухостат М.С. СТОРІНКИ ЕТНІЧНОЇ ІСТОРІЇ СЕЛА УРЗУФА..... 30
Сеницький В.В. ПЕРЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ САМООБОРОНИ В
УПА-ЗАХІД (ГРУДЕНЬ 1943 – БЕРЕЗЕНЬ 1944 РОКУ). ...................................................... 33
Тараніченко І.І., Александрова О.Є. ГОЛОДОМОР ОЧИМА СУЧАСНОСТІ.
ГОЛОДОМОР ЦЕ ЗЛОЧИН ЧИ ГЕНОЦИД? .......................................................................... 35
Цвікевіч Б.О., Маліцький О.В. НАСЛІДКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ........................... 36

МЕДИЧНІ НАУКИ ..................................................................................................... 38
Коберник А.А., Эберле Л.В. ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
ПЛОДОВ ..................................................................................................................................... 38

3

Яковенко В.Н. ОСНОВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ: ЗДОБУТКИ І
ПЕРСПЕКТИВИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ «МАТИ ТА
ДИТИНА»). ................................................................................................................................ 39

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ............................................................................................ 41
Майорова О.Р. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ .................... 41
Просяна Д.І. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ .................................... 42

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ ................................................................................................. 43
Ясінська
А.Ю.
СПЕЦИФІКА
ФОРМУВАННЯ
ТА
ФУНКЦІОНУВАННЯ
НЕФОРМАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ЛЬВІВЩИНИ ...................................................... 43

ТЕХНІЧНІ НАУКИ..................................................................................................... 46
Фурсенко Р.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ СПІВУДАРНИМИ
СТРУМЕНЯМИ У ВИСХІДНИХ ПОТОКАХ ГАЗУ .............................................................. 46

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ ........................................................................ 48
Широкова Т.А., Чистовська Ю.Ю. ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ .......................................................................................................................... 48

ФІЗИКО – МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ .................................................................... 49
Кірка Д.В. ПРИКЛАД ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРНАРНИХ КВАЗІГРУП ................................ 49
Мілентєєва Є.О., Новікова Н.В. МАТЕМАТИКА В АРХІТЕКТУРІ ................................... 53

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ ............................................................................................ 55
Дудок А.Р. ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ СУЧАСНОЇ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ .............................................................................................................. 55
Дудок Х.Р. СЕМАНТИЧНІ
ТА СИНТАКСИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ
ТЕРМІНОСИСТЕМИ «МОБІЛЬНИЙ ЗВЯЗОК» ……………………………...……………..57
Непомняща І.І. СТОРІТЕЛЛІНГ ЯК СУЧАСНИЙ ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ДОНЕСЕННЯ
ІНФОРМАЦІЇ ДО СЛУХАЧА .................................................................................................. 59
Чеботар І.М. ОСНОВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ......... 61
Чеботар П.М. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ ............................................................................................................................... 62

ФІЛОСОВСЬКІ НАУКИ ............................................................................................ 65
Рассудіна К.С. РЕЦЕПЦІЯ БІОЕТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СВЯТОСТІ ЖИТТЯ У ТВОРАХ
УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ ............................................................................................. 65

ЮРИДИЧНІ НАУКИ ................................................................................................. 67
Долгушина Л.В. ГРАФІТІ ЯК ОБ'ЄКТ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ . 67
Пастернак О.С. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОЗАСУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
КОНТРОЛЮЧОГО ОРГАНУ ПРО ВІДНЕСЕННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ РИЗИКОВИХ ............................................................................... 69
Педус Г.О. КВАЛІФІКАЦІЇ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
З УРАХУВАННЯМ ЇЇ ВИДУ .................................................................................................... 70
4

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Ніколенко Д.М.,
студентка факультету публічного управління та адміністрування,
Цимбаленко Я.Ю.,
доцент кафедри теорії та практики управління
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
ІНСТИТУТ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
Згідно зі ст. 5 Конституції України, єдиним джерелом влади є народ. Народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування [1]. В умовах глобалізації
та стрімких інтеграційних процесів взаємодія владних структур та громадян відіграє значну роль в
дотриманні прав і законних інтересів останніх, суттєво впливає на загальне благополуччя населення. Проте,
це можливо лише у випадку, коли така комунікація побудована на принципах прозорості та законності.
Тривалий процес реформування системи публічного управління і адміністрування вказує на ряд
ключових проблем, які призвели до її кризи, де корупція (у різних її проявах) займає особливе місце. Разом
з цим, механізми, які використовувались для боротьби з цим суспільно негативним явищем, вичерпали
більшість своїх позитивних можливостей та показали наступне: сучасні проблеми потребують
стратегічно оновлених підходів до їх вирішення як в правовому, так і в адміністративному ракурсі.
Однією із таких новел, що віднайшла своє законодавче закріплення, є впровадження інституту
викривачів корупції. Закон України «Про запобігання корупції» ідентифікує викривача корупції як фізичну
особу, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншою особою, якщо така інформація
стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю,
проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є
обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання [2]. Іншими словами, на
інститут викривачів покладається функція по запобіганню (сам факт наявності даного інституту, що формує
в уявленні посадової особи страх бути викритим під час вчинення корупційного правопорушення) та
боротьбі з корупцією (факт вчинення відповідної дії – повідомлення про правопорушення).
Надаючи адміністративно – правову характеристику викривачам, вважаємо за необхідне наголосити, що
йдеться не статус, як такий, і не про соціальне положення викривачів, оскільки викривачі не призначаються
і їм не видають відповідного посвідчення, вони не наділяються жодними пільгами та преференціями. Проте,
ці та інші особи, які можуть своїми діями чинити опір корупції та позитивно впливати на зменшення рівня
корупції в нашій державі, підлягають підтримці та охороні зі сторони чинного законодавства.
Варто зазначити, що виходячи зі змісту ст. 53-3 Закону України «Про запобігання корупції» викривач
корупції має добросовісно повідомляти про факти вчинення корупційного злочину. Так, у юридичній літературі
дану категорію трактують більш розлого, вказуючи, що добросовісність викривача – це відсутність корисних
мотивів, мотивів неприязних стосунків, помсти, інших мотивів особистого характеру. Враховувати категорії,
якими оперує законодавець, надзвичайно важливо, адже це дає змогу зрозуміти, що він вкладає в зміст
правового статусу викривачів. Принцип добросовісності, за цим критерієм, належить до морально – етичних,
розглядається через призму філософії права та державного управління.
На наш погляд, добросовісність у відкриванні корупційних та інших порушень законодавства
проявляється у наступних факторах:
 виконання морального обов’язку особистості перед іншими особами й суспільством;
 відсутність будь – якого обману;
 відсутність умислу завдання шкоди іншій особі;
 розуміння відповідальності за свій вчинок.
Що стосується повідомлень, котрі подаються викривачами, то у Законі України «Про запобігання
корупції» їх прийнято класифікувати на ідентифіковані (із зазначення даних викривача) та анонімні (без
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вказівки щодо інформації про суб’єкта, якому стали відомі дані про вчинення корупційного злочину). В
анонімному повідомленні також практикується вказівка на хибні, надумані персональні дані по типу
псевдоніму. Зі сторони законодавця такий спосіб повідомлення являється цілком припустимим.
Національним агентством з питань запобігання корупції, ще в 2017 році було розроблено спеціальні
методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами.
Особлива увага приділяється динаміці роботи із такими повідомленнями, що можна прослідкувати у
наступному положенні: «…посадові особи, залучені до процесу роботи із повідомленнями, можуть
проходити відповідні навчання з усіх питань, які стосуються розгляду повідомлень. Посадові особи, залучені
до процесу роботи із повідомленнями, можуть проводити наради, щоб забезпечити постійний аналіз та
подальше вдосконалення розгляду повідомлень». Особам пропонується обрати один із найзручніших для
них способів повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень через внутрішні та/або зовнішні
канали повідомлення: онлайн-зв’язок, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інші (ч. 4 ст. 53
Закону України «Про запобігання корупції»).
По відношенню до вказаного питання свою думку висловлює і Європейський суд з прав людини
нагадуючи, що свобода вираження поглядів пов’язана із обов’язками і відповідальністю, будь – яка особа,
яка вирішує розкрити інформацію, повинна ретельно перевірити (настільки це дають змогу обставини),
чи така інформація є точною і надійною, зокрема якщо інформація про корупційне правопорушення стала
відома особі в процесі здійснення трудової діяльності.
Дискусійною, на наш погляд, є думка окремих фахівців в сфері права (до прикладу, З. Загиней), котра
вказує на те, що викривачем корупції слід вважати тільки ту особу, яка є працівником органу державної
влади чи юридичної особи [3, с. 131 - 133]. Але на наш погляд, це зовсім не логічно, адже виходить, що
особа, яка звільнилась із організації та заявила про факт корупційного злочину не має права на належний
захист її як викривача.
Перспектива практичного функціонування механізму службового викриття в рамках державної
служби переважно залежатиме від наявності максимально захищених технічних засобів; об’єктивності,
неупередженості, особистих чеснот осіб, залучених до розслідування такого роду правопорушень;
відпрацьованої методики та регламентації роботи фахівців, які аналізують отриману інформацію від
викривачів. Такий симбіоз сприятливих умов поступово викорінюватиме у громадськості (зокрема,
держслужбовців) страх отримати в свій бік негативний вплив. В цьому контексті, страхи особи, яка є
підлеглою своєму керівнику або ж інші особливості соціокультурних норм (із негативною конотацією)
можуть бути подолані шляхом можливості подання анонімних повідомлень. І це доволі логічно, так як
свідома людина в першу чергу буде проявляти відчуття страху щодо застосування до нього (як до
викривача) репресій з боку колег / керівництва в ході подальшої реалізації трудового потенціалу. В свою
чергу, це породжує багато процесуальних питань, в т.ч. щодо виплати гонорару викривачу по
завершенню судового розгляду.
Таким чином, гіпотетично, повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» можуть бути ідентифікованими, анонімними та анонімно-ідентифікованими. Проте чинне
антикорупційне законодавство України передбачає лише можливість подання перших двох видів
повідомлень. Адже для впровадження анонімно-ідентифікованих повідомлень слід законодавчо
прописати процедуру їх подання та вимоги до них.
Одним із головних чинників у подоланні корупції в Україні є забезпечення належного адміністративно
– правового регулювання захисту викривачів корупції, що полягає у прийнятті відповідного закону,
створенні доступних і безпечних, насамперед зовнішніх каналів розкриття інформації (в тому числі
запровадження санкцій за порушення анонімності і конфіденційності викривача, утисків та переслідування
з боку зазначених ним осіб), реформуванні судових та правоохоронних органів для дійсного захисту
викривачів державою, створенні незалежного органу для розслідування повідомлень викривачів.
Література:
1. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. ст.141.
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VIIII Відомості Верховної Ради
України. 2014. № 49. Ст. 2056.
3. Загиней З. Викривачі корупції: quid prodest? / З. Загиней // Науковий часопис Національної
академії прокуратури України. 2016. № 2. Ч. 1. С. 125–136.
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студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара.
БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ТА ОСОБИСТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЛАСНИКА
На сьогоднішній день власники бізнесу стикаються з такими проблемами, як наявність слабкої
команди, складності з продажами, слабке управління бізнес-процесами, неефективна організаційна
структура, тобто питання, пов’язані з менеджментом.
На нашу думку, ці проблеми являються вторинними, оскільки на першому плані стоїть питання: «Що
представляє бізнес, у чому його суть?». Саме в цьому прихована формула успіху компанії. Все інше:
структура, персонал, процеси, стратегічне планування всередині компанії – інструменти реалізації бізнесмоделі. А бізнес-модель – це відповідь на дане питання.
За допомогою бізнес-моделі можна дізнатися:
- хто є цільовим клієнтом компанії, які його потреби;
- що представляє модель (концепція) ідеального продукту;
- хто є конкурентами компанії;
- у чому полягає конкурентна стратегія;
- які задіяні канали просування товару на ринку [1].
Важливою складовою розвитку бізнесу є його систематизація. Вона передбачає контроль за
стратегічним та операційним рівнями управління бізнесом.
Операційний рівень включає організаційну структуру, бізнес-процеси, персонал, управління
фінансами. Дуже часто власники вважають, що забезпечення ефективного функціонування операційного
рівня управління бізнесом достатньо. Але основа систематизації – стратегічний рівень управління. Саме
стратегія забезпечує чіткий план дій компанії [2].
Пропонуємо наступний план дій для досягнення систематизації бізнесу:
1. Провести аудит команди на відповідність по особистісним і професійним якостям.
2. Провести фокус групу з цільовими клієнтами і отримати зворотній зв'язок про роботу компанії і
потенційних напрямках розвитку.
3. Описати цільові сегменти клієнтів і їх потреби.
4. Провести аналіз конкурентів.
5. Розібрати концепцію ідеального продукту.
6. Визначитися з продуктами регулярного споживання для клієнтів.
7. Визначити канали лідогенераціі.
8. Ізолювати функцію продажів в організаційній структурі і сформувати логіку продажів.
9. Визначити канали лідогенерації.
10. Розробити логіку «утеплюючої» комунікації з потенційними клієнтами для посилення функції продажів.
11. Обрати CRM-систему і запровадити її для управління процесом продажів.
12. Розробити ефективну організаційну структуру для поточного стану компанії і через рік.
13. Описати очікувані результати роботи співробітників, профілі компетенцій і виробити КРI
(ключові показники ефективності).
14. Описати і оптимізувати бізнес-процеси.
15. Впровадити принцип внутрішнього клієнта.
16. Впровадити систему автоматизованого управління завданнями і проектами.
17. Впровадити ізольовану функцію рекрутингу.
18. На штаті, де понад 40 співробітників впровадити посаду НR.
19. Розробити та впровадити програму адаптації.
20. Запустити активний розвиток корпоративної культури.
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21. Розробити систему фінансового стимулювання мотивації для співробітників.
22. Впровадити регулярну оцінку і розробку планів з розвитку співробітників.
23. Визначити єдині стандарти роботи керівників і впровадити програму ведення в керівну посаду.
24. Запустити регулярні індивідуальні зустрічі керівників зі співробітниками.
25. Запустити регулярний моніторинг задоволеності співробітників.
26. Впровадити управлінський облік.
27. Запустити ритм заходів зі стратегічного планування та контролю за реалізацією стратегії.
Ключовим елементом розвитку бізнесу є особиста ефективність власника. Вона характеризує здатність
досягти бажаного результату оптимальним шляхом. Головна задача власника – приймати рішення та
впевнено їх реалізовувати. Чим більший бізнес, тим більше управлінських рішень необхідно приймати.
Основними перешкодами підвищення особистої ефективності є:
- неорганізованість (власник не планує свій час);
- постійні питання співробітників (відволікання власників без поважної причини);
- часті наради.
Наведемо способи вирішення даних проблем:
- заздалегідь планувати свій день, виділяючи ключові завдання, які необхідно вирішити та список
другорядних завдань, до яких слід приступати лише після виконання ключових;
- привчати співробітників до самостійності, розробити правила комунікації в команді та програму адаптації;
- створити чіткий регламент наради, що повинен включати тривалість наради та перелік питань, які
необхідно вирішити (оптимальним є вирішення одного-двох питань);
- зробити бізнес системним.
Отже, бізнес-модель є невід’ємною складовою розвитку ефективного бізнесу, що потребує
постійного вдосконалення протягом усього періоду життєвого циклу компанії, оскільки умови бізнессередовища досить мінливі та непередбачувані.
Література:
1. Бізнес-моделі та зовнішні джерела фінансування творчих стартапів [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/crossovers-and-fundraising/part-2
2. Бізнес Світ «Бізнес-Модель: Що Це Таке І Чому Про Неї Так Багато Говорять?» [Електронний ресурс] –
Режим доступу: https://busines.in.ua/biznes-model-shho-tse-take-i-chomu-pro-neyi-tak-bagato-govoryat/

Вишневська Л.В.,
студентка Університету державної фіскальної служби України
СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА
МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ
Однією із ключових ознак української економіки доби незалежності є брак інвестиційних ресурсів.
Саме складні проблеми у функціонуванні фінансового сектору, неспроможність вітчизняних фінансових
інституцій забезпечити ефективну трансформацію заощаджень і інвестиції багато в чому визначили і
відсутність прогресу у реформуванні вітчизняної економіки.
Досвід інших країн, що успішно реалізували сценарій ринкових трансформацій, переконливо
свідчить, що серед загальних завдань в питанні розвитку фінансового сектору особливе місце займають
питання, пов’язані із функціонуванням інститутів спільного інвестування (ІСІ). Саме інститути спільного
інвестування, завдяки притаманним фінансовим інституціям ознакам, здатні швидко сформувати
ефективний та дієвий механізм залучення заощаджень та їх інвестування.
У світовій практиці на сьогодні існують значні альтернативні можливості щодо вибору моделі
інвестування за допомогою інвестиційних фондів, а також – галузевого спрямування своїх інвестицій,
використання доходу, отриманого за цінними паперами ІСІ.
Об’єктивно кількість інвестиційних фондів на окремому національному ринку, насамперед
обумовлена закріпленими у законодавстві правовими режимами ІСІ, і вже потім іншими факторами –
обсягами фінансового ринку, кількістю економічного населення тощо. Тому показник кількості
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інвестиційних фондів дає можливість лише опосередковано оцінити розвиток сегменту спільного
інвестування в кожній країні.
На рис. 1. відображено діаграму, що ілюструє кількість ІСІ різних форм у окремих країнах. Саме ці
країни є світовими лідерами у розвитку ІСІ.
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Рис. 1. Кількість ІСІ в окремих країнах світу, од. у 2010-2019рр., на кінець періоду
Разом з тим, навіть на основі цих даних можна зробити висновок щодо існування домінуючих національних
ринків спільного інвестування, на яких сконцентровано найбільшу кількість ІСІ. Так, частка семи (США,
Бразилія, Франція, Люксембург, Японія, Південна Корея, Ірландія) найбільших за кількістю інвестиційних
фондів національних ринків станом на 2019 рік складає близько 70 % від кількості усіх ІСІ у світі» [1].
Досвід цих країн беззаперечно засвідчує – за рахунок реалізації різноманітних та дієвих заходів (в
першу чергу регуляторних), а також за рахунок створення сприятливого бізнес-середовища інвестиційні
фонди мають можливість різко наростити свої кількісні показники, що загалом визначає позитивну
динаміку ринку та економіки. Цей висновок надзвичайно важливий з позиції оцінки перспектив розвитку
інвестиційних фондів в країнах з «транзитивними» економіками, зокрема – в Україні. Так, досвід Китаю
та Ірландії є показовим з погляду трансформації сегменту спільного інвестування, тоді як Люксембург
може розглядатися як вдалий приклад створення умов для розвитку фінансового сектору за рахунок
мінімізації адміністративних бар’єрів і т.д.
Не можна оминути увагою ще один симптоматичний факт – в структурі власників цінних паперів
взаємних фондів США переважають саме домогосподарства. Станом на 2019 рік 52,8 % цінних паперів
взаємних фондів США знаходилось у власності домогосподарств, також крупними власниками цих
цінних паперів були недержавні пенсійні фонди – 22,7 % та компанії страхування життя – 13,2 % » [2].
На наш погляд, на сучасному етапі слід реалізувати наступний алгоритм розвитку ІСІ в Україні з
врахуванням глобалізаційного контексту.
1-й етап. Безумовна та своєчасна імплементація у вітчизняну нормативно-правову базу актів
законодавства Європейського Союзу щодо діяльності та нагляду за діяльністю інститутів спільного
(колективного) інвестування та інвестиційних компаній; діяльності та нагляду за учасників біржової
інфраструктури фондового ринку.
2-й етап. Створення передумов для появи на вітчизняному ринку інвестиційно привабливих
фінансових інструментів, в які можуть бути потенційно інвестовані кошти спільного інвестування [3]. В
цьому контексті насамперед мова повинна йти про зміну пріоритетів у розвиткові корпоративного
сектору, різке збільшення кількості акцій, які обертаються на українських біржах. Прагматичні кроки,
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спрямовані на подолання існуючих розбіжностей між юридичним статусом публічних акціонерних
товариств та їх фактичною корпоративною фінансовою стратегією.
3-й етап. Стимулювання «детінізації» заощаджень домогосподарств та їх спрямування на ринок
спільного інвестування. В цьому контексті, на наш погляд, слід домогтися поступового зниження
«порогового» показника для участі фізичних осіб в діяльності венчурних та кваліфікаційних ІСІ.
Надалі слід взагалі зняти зазначені обмеження, оскільки і зараз і в подальшому вони штучно
обмежують інвестиції фізичних осіб в цінні папери, емітовані інвестиційними фондами. На наш погляд,
їх впровадження свого часу пояснювалося не стільки намаганням убезпечити фізичних осіб від надмірних
ризиків при інвестуванні у венчурні ІСІ, скільки спробами реалізувати на практиці підхід до розвитку
ринку спільного інвестування як певного «закритого» сегменту, орієнтованого на використання у бізнессхемах, а не на публічному розміщенні власних цінних паперів серед широкого кола інвесторів.
Глобалізаційний контекст розвитку спільного інвестування засвідчує, що подолання проблем у виділених
площинах ринку розвитку спільного інвестування дає можливість очікувати на досягнення швидкого ефекту.
За протилежних тенденцій втрачаються ключові позитивні стимули, які здатні перетворити ринок спільного
інвестування на ефективну складову фінансової інфраструктури в Україні на сучасному етапі.
Література:
1. Statistics/ World Federation of Exchanges. Official site. URL: http://www.world-exchanges.org.
2. Financial Accounts of the United States. URL: https://www.federalreserve.gov/releases/Z1/.
3. Змієнко М. О. Інститути спільного інвестування: сутність, сучасний стан, проблеми та
перспективи. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/.../28. pdf.

Тардаскіна Т.М.,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу,
Полотняк І.Г.,
Магістрант
Одеська національна академія звязку ім. О.С. Попова
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Вступ. У сучасних умовах господарювання питання управління персоналом набуває дедалі більшого
значення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства, досягнення успіху в реалізації
його стратегії розвитку. На сьогоднішній день, планування та організація процесу розвитку персоналу є
провідним завданням для досягнення поточних і довгострокових цілей компанії з метою формування
висококваліфікованого, конкурентоспроможного та освіченого працівника. Відповідно до класичних
підходів розуміння соціальної відповідальності, підприємство зобов’язане бути соціально відповідальним
не тільки перед суспільством, але й перед власними працівниками. Таким чином, необхідність
впровадження інноваційних методів управління розвитком, мотивацієюта збереженням персоналу,
визначає актуальність вибраної теми дослідження.
Метою даної роботи є удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку та
збереження персоналу компанії ПрАТ «Київстар»
Основна частина. Сьогодні телекомунікаційна компанія ПрАТ «Київстар» є одним з найбільш
успішних українських роботодавців, завдяки сучасним підходам до управління персоналом та створенню
сприятливих умов для розвитку працівників.
У компанії діє система постійного навчання та підвищення кваліфікації, мотивація співробітників,
залучення колективу до управління інноваціями і операційними процесами в компанії. Щорічно близько
50% співробітників компанії проходять навчання на різноманітних тренінгах та курсах, які
організовуються компанією, 40% користуються гнучким робочим графіком, при необхідності, будь-який
співробітник може працювати дистанційно, через систему «Віртуальний офіс». ПрАТ «Київстар» інвестує
в своїхспівробітників - в навчання і розвиток необхідних компетенцій, піклується про соціальну
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захищеність персоналу, забезпечує високий рівень заробітних плат, мотивуючу робочу атмосферу і робочі
місця, що відповідають нормам українського законодавства про охорону праці.
Система оплати праці в компанії забезпечує кожному співробітникові компанії конкурентоспроможний
і справедливий дохід. Співробітники ПрАТ «Київстар» отримують гідну заробітну плату в Україні. Крім
того, в компанії існує система додаткових стимулів і соціальних гарантій, серед яких [1]:
- программа медичного страхування;
- страхування від нещасного випадку;
- пенсійне накопичувальне страхування;
- цільова матеріальна допомога;
- службовий мобільний телефон;
- послуга «Мобільна сім'я»;
- путівки Фонду соціального страхування;
- індивідуальний компенсаційний пакет і т.п.
На особливу увагу заслуговують освітні та мотиваційні програми компанії: программа розвитку
талантів «Аргентум», конкурс «Співробітник року», проект IVC, метою якого є стимулювання
працівників до участі у стратегічному розвитку компанії, внесення своїх пропозицій та креативних ідей
щодо бачення майбутнього компанії.
Компанія проводить активну кадрову політику та володіє засобами прогнозування кадрової ситуації
на середньостроковий та довгостроковий періоди.
Особливості кадрової політики компанії ПрАТ «Київстар» [1]:
- 98% штатного персоналу має вищу освіту;
- відбираються кваліфіковані та професійні працівники;
- всі нові співробітники проходять співбесіду з фахівцями по підбору персоналу та керівником відділу,
в якому працюватиме співробітник;
- при прийомі на роботу, всі працівники проходять випробувальний термін тривалістю 3 місяці;
- проводяться корпоративні заходи;
- проводиться навчання персоналу на високому рівні;
- забезпечується медичне страхування працівників.
Для удосконалення системи розвитку та збереження персоналу компанії ПрАТ «Київстар» можна запропонувати:
- покращення системи мотивації для збільшення продуктивності праці, збереження персоналу та залучення
нових професіоналів (опитування співробітників з метою виявлення мотивуючих факторів роботи);
- матеріальне заохочення, за перевиконання поставленого плану (бонуси, премії);
- проведення щорічної атестації, яка дасть можливість кар’єрного зростання, збільшення розміру
заробітної плати працівників та визначення шляхів подальшого особистісного розвитку кожного
окремого співробітника;
- проведення внутрішнього конкурсу на заміщення вакантних посад, який в першу чергу,
оголошується серед співробітників компанії;
- зміцнення корпоративної культури та покращення психологічного клімату в колективі;
- організація культурних заходів для згуртування колективу;
- моральне стимулювання.
Висновки. У роботі досліджені потенційні можливості розвитку та збереження персоналу компанії ПрАТ
«Київстар», надані рекомендації щодо впровадження удосконаленої системи управління персоналом.
Література:
1. Офіційний сайт компанії ПрАТ «Київстар»
http://www.kyivstar.ua/about/
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Чопик В.М.,
студентка факультету фінансів та обліку,
Науковий керівник Степаник А.О.,
старший викладач кафедри банківської справи.
Київський національний торговельно-економічний університет
НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Забезпечення своїх громадян гідними пенсіями, обов’язок кожної держави. Рівень життя пенсіонерів,
напрями витрачання коштів та обсяг задоволення їхніх потреб напряму пов’язаний з рівнем економічного
розвитку країни.
Основним джерелом пенсійного доходу для 11,4 млн українських пенсіонерів є державна солідарна
пенсійна система, адміністрування якої здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Станом на 1 січня 2020
року середньомісячна пенсія 1-го рівня дорівнювала 3082,98 грн., або 32% чистої середньої заробітної
плати [2]. Цієї суми недостатньо для забезпечення гідного рівня життя після виходу на пенсію.
На сьогоднішній день пенсійний дохід в Україні здебільшого залежить від фінансової стабільності
солідарної системи. Але оскільки прогнозується, що коефіцієнт заміщення в солідарній пенсійній системі
1-го рівня після 2030 року зменшуватиметься (через демографічну ситуацію та тенденції на ринку праці),
то зростає потреба у пенсійному забезпеченні, яке б відповідало реаліям ринкової економіки. А для цього
потрібно реформування самої пенсійної системи країни, запровадження системи недержавного
пенсійного забезпечення як альтернативу державній (солідарній) системі.
Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»[1] недержавний пенсійний
фонд (НПФ) - це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького
товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на
користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює
пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку.
Світовий досвід свідчить про те, що діяльність недержавних пенсійних фондів (НПФ) сприяє
збільшенню обсягів інвестування реального сектору економіки, використовуючи раніше не задіяні
приватні пенсійні активи, що виступає необхідною умовою розвитку економічної системи будь-якої
держави. За досить короткий час розвиненим країнам вдалося вирішити питання достойного пенсійного
забезпечення громадян. Саме ефективне функціонування системи недержавного пенсійного
забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у
формуванні пенсійних накопичень сприятиме як отриманню додаткових виплат, так і мобілізації
додаткових джерел інвестиційних ресурсів у економіку України [3].
Недержавні пенсійні фонди (НПФ) з визначеним внеском працюють в Україні з 2005 року. Але за 15
років діяльності система недержавного пенсійного забезпечення не досягла успіхів. Станом на 31 березня
2020 року загальна сума коштів у системі недержавного пенсійного забезпечення дорівнювала 3106,5 млн
грн. [5]. За обсягом активів найбільшим на пенсійному ринку є корпоративний недержавний пенсійний
фонд Національного банку України (НБУ) – у його розпорядженні майже половина всіх коштів 3-го рівня
(1 485 млрд грн). Система недержавного пенсійного забезпечення налічує 878 300 учасників, що
становить лише 5% ринку праці в Україні.
В цілому загальні показники діяльності НПФ 3-го рівня залишаються низькими. За п’ять останніх
років, середньорічний чистий номінальний інвестиційний дохід (за вирахуванням витрат на оплату
послуг) становив 9,6%. За той самий період середньорічний рівень інфляції сягнув 19,2%. Отже, учасники
НПФ в середньому отримали від’ємний чистий інвестиційний дохід (з вирахуванням витрат на оплату
послуг та інфляції) в розмірі -8,1% на рік. Практика показує, що збільшення суми та строку сплати внесків
недостатньо, якщо немає основного компонента – позитивного довгострокового чистого інвестиційного
доходу, враховуючи інфляцію та адміністративні витрати [4].
Низькі показники діяльності НПФ зумовлені багатьма причинами. Аналізуючи наукові дослідження
та реалії сьогодення щодо розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні, пропонуємо розглянути
проблеми їх функціонування у двох площинах: на макрорівні (екзогенні) та мікрорівні (ендогенні).
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Екзогенні, в свою чергу, можна поділити на економічні, політичні, соціальні, нормативно-правові.
Дана площина проблем спричинена: несприятливою макроекономічною ситуацією, відсутністю
розвинутого ринку капіталу й надійних фінансових інструментів, низьким рівнем доходів населення та
нерозумінням необхідності заощаджувати на пенсію, а також недостатнім пропагуванням важливості
(навіть відсутністю інформації про існування) недержавних пенсійних схем[5]. Екзогенні проблеми також
пов’язані з низьким ступенем суспільної довіри до фінансових інститутів [6]. Проблема недовіри
пов’язана з менталітетом наших громадян, та низьким рівнем фінансової грамотності нашого населення.
Дані фактори гальмують розвиток не тільки НПФ, а і економіки країни в цілому, адже гроші повинні
працювати, вони повинні обертатися на ринку, бути вкладеними в інвестиції та стимулювати економічний
розвиток. Проблема фінансової грамотності не вирішується за рік чи за два, це довга та кропітка праця
держави та населення. Яка в остаточному підсумку дасть позитивний результат.
Але великою мірою проблема полягає в самих НПФ, а саме в наявності внутрішніх (ендогенних)
проблеми, які спричинені недосконалістю та нехваткою досвіду в організації роботи недержавних
пенсійних фондів.
Це, насамперед, проблеми програмно-технічного забезпечення, наявності
висококваліфікованих кадрів (спеціалістів даного виду діяльності). Дана проблематика пов’язана із
ресурсозабезпеченістю діяльності НПФ, як окремих фінансових інститутів.
Таким чином ми не можемо нарікати, чи стверджувати, що рівень недержавного пенсійного
забезпечення відсутній, просто, на жаль, дана складова пенсійної системи розвивається повільними темпами,
що пов’язано з низьким ступенем суспільної довіри до фінансових інститутів так із загальними тенденціями
розвитку економіки, та низьким рівнем державного стимулювання. Тому розвиток НПФ є перспективним
напрямом у процесі формування стабільного та потужного інвестиційного ринку в Україні. Але Для
розвитку НПФ необхідне залучення коштів широких верств населення, активне зацікавлення громадян у
індивідуальній участі в НПФ та забезпечення надійності отримання учасниками пенсійних фондів
додаткових виплат. Для цього необхідно регулярно інформувати громадян про переваги НПФ в порівнянні
з іншими інструментами довгострокового накопичення. Окрім цього самі НПФ повинні бути зацікавленні в
удосконаленні своєї діяльності, підвищенні репутації та покращенню надійності своїх послуг.
Література:
1. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV.
Редакція від 03.07.2020. // Верховна Рада України: [офіційний веб портал]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text
2. Статистика Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] // Пенсійний фонд України:
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВІДМІНУ КРІПОСНОГО ПРАВА 1861 РОКУ
Епохальність реформи 1861 р. полягала в тому, що вона поклала початок звільненню народів Східної
Європи від патріархального рабства, відкрила шлях до демократичних перетворень у соціальноекономічному, громадсько-політичному та духовному житті суспільства. Деякі селяни бажали знайти
себе у інших сферах діяльності (не у сільському господарстві), деякі — дуже хотіли стати господарями.
Це дозволило підлаштувати існуючу форму державного управління під потреби тих змін, які вже
відбулися у більшості передових країн Європи – перетворити імперію на буржуазну монархію. Не дивно,
що від самого початку реалізації реформи 1861 р. її причини, характер та наслідки постійно перебували і
продовжують перебувати під пильною увагою науковців – істориків, економістів, юристів та ін.
Деякі західні вчені переконані, що вирішальними у проведенні реформ були економічні чинники.
Адже вони вимагали нових суспільних відносин. Вони стверджують, що відкриття чорноморських портів
і дедалі активніша участь російських землевласників у світовій торгівлі зробили ще очевиднішими
недоліки кріпацької праці. Так, продуктивність праці російського кріпака у 1860 р. дорівнювала
продуктивності праці англійського фермера в 1750 р. та центральноєвропейського селянина у 1800 р. Я
вважаю, що кріпацька праця, хоч і дешева, була настільки мало-якісною, що була економічно не вигідна.
До того ж небачена конкуренція і власна безгосподарність перетворили багатьох землевласників на
боржників. У 1848 р. більш як дві третини землевласників на Україні мали такі великі борги, що
неспроможні були забезпечувати своїх селян насінням чи харчами, не кажучи вже про те, щоб шукати
шляхів підвищення врожаїв. Унаслідок цього ще задовго до впровадження реформ кріпацтво стало
занепадати. Про це свідчить і такий факт: якщо у 1811 р. з усіх селян Російської імперії близько 58% були
кріпаками, то до 1860 р. їхній відсоток упав до 44 [1].
Є також учені, які вважають, що за всієї важливості економічних чинників не меншу, коли не більшу
роль відігравали й інші рушії. Радянські історики наполягають на тому, що селянські заворушення
створили "революційну ситуацію", яка перелякала царя і дворян, змусивши їх до дії. За їхніми даними,
лише на Україні між 1856 та 1860 рр. мали місце 276 заворушень, у яких взяло участь близько 160 тис.
селян. Проте, ми переконані, що економічний чинник відіграв найбільшу роль у цій реформі.
Американський історик Альфред Рібер доводить, що до реформ спричинилося передусім прагнення
модернізувати царську армію, в той час як англієць Бернард Пейрз мотивує це занепокоєністю Росії своїм
відставанням від Заходу. Інші історики схильні підкреслювати роль у реформі ліберальної інтелігенції,
яка в своїй зворушливій прозі, поезії (зокрема, Шевченковій) і полеміці піддавала кріпацтво моральному
осудові. Проте всі сходяться в одному: шок, який викликала у царату нищівна поразка Росії у Кримській
війні, був вирішальним поштовхом, котрий змусив його визнати потребу негайних реформ.
Розуміючи, яку потенційну небезпеку крило в собі звільнення кріпаків, Олександр II діяв обережно.
У 1857 р. з метою обговорення справи звільнення кріпаків і опрацювання конкретних пропозицій він
призначив таємну комісію (згодом перейменовану на Головну комісію), до якої ввійшли провідні
чиновники та громадські діячі як ліберальних, так і консервативних поглядів.
Помітне місце у Головній комісії, що працювала в Петербурзі, посідали українці. Щоб вивчити настрої
на місцях, уряд запровадив у кожній губернії дворянські комісії. На Україні в роботі цих комісій взяли участь
323 дворяни, що представляли різноманітні інтереси регіонів [2]. З селянами ніхто не радився.
Хоч багато дворян не проймалися радістю з приводу звільнення селян, вони розуміли неухильність
цього кроку. Тому з самого початку основним питанням було: коли і як проводити реформу. Для
заспокоєння стурбованих кріпосників царський уряд оголосив, що в першу чергу забезпечуватимуться
інтереси дворянства - головної опори режиму.
Щодо звільнення кріпаків мали розглядатися дві проблеми - особистий статус кріпаків та наділення їх
землею. Хоч кріпаків і мали проголосити вільними людьми, поставало питання: чи якось обмежуватиметься
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їхня воля? Багатьох дворян і чиновників лякала навіть думка про те, що мільйони селян раптом дістануть волю
й зможуть піти, куди їм заманеться, й робити, що схочеться. Поставало також складне питання землеволодіння.
19 лютого 1861 р. Олександр II видав маніфест, що скасовував кріпосне право. Цей епохальний за
значенням документ являв собою незграбну й заплутану за своєю суттю заяву, яка створювала у селян
враження, що жадане звільнення прийде ще не скоро й не задовольнить усіх їхніх сподівань.
Сам акт звільнення ліквідував залежність селян від поміщиків. Але, перетворивши колишніх кріпаків на
громадян, він не приніс їм повної рівності. На відміну від інших верств суспільства звільнені селяни повинні
були сплачувати викупні платежі. Вони передавалися під юрисдикцію спеціальних судів, що за невеликі
провини мали право піддавати тілесним покаранням. Хоч реформа вводила для селянських громад
самоврядування, функція нагляду зберігалася за урядовими чиновниками, які звичайно призначалися з
місцевих дворян. Хто бажав виїхати з села, повинен був отримати від властей паспорти. Якщо селяни не
виконували фінансових зобов'язань перед державою, старости мали повноваження примусити їх до цього.
Ще більше розчарували селян труднощі, пов'язані з правом землеволодіння. Реформа в основному
дозволяла поміщикам лишати близько половини землі для власного користування, а решту розподіляти
між їхніми колишніми кріпаками. При цьому селян зобов'язували заплатити за свої наділи. Оскільки
грошей у селян було мало або взагалі не було, передбачалося, що уряд виплатить поміщикам 80% вартості
земель у формі казенних облігацій, а селяни в свою чергу зобов'язувалися виплачувати урядові цю суму
разом із процентами протягом 49 років. Решту вартості земельного наділу селяни мали виплачувати
безпосередньо поміщикові або грішми, або, що було реальніше, домовившись відробити на нього.
Для тих, кому не під силу був фінансовий тягар такого врегулювання, пропонувався крихітний
"дарчий" наділ у 2,5 акри. Менше поталанило тим кріпакам, котрі служили при панських садибах, - на
Україні їх налічувалося близько 440 тис., - оскільки звільнення принесло їм свободу, але не дало землі.
Причому селянські наділи у степових ґрунтах та нечорноземних участках (гірших за родючістю) були
більшими, зате в чорноземних регіонах, як, наприклад, Україна, - меншими.
Інша особливість реформ на Україні зумовлювалася формами землеволодіння. У Росії, де понад 95%
селян жили общинами, документ на щойно набуті землі був у колективній власності, а плата за них
входила в обов'язок общини. Але на Україні общинні володіння були рідкістю. Понад 80% селян
Правобережжя й майже 70% Лівобережжя вели одноосібне господарство. Відтак більшість українських
селянських сімей отримували індивідуальне право на землю й несли особисту відповідальність у сплаті
боргу за неї. Така ситуація сприяла зміцненню й без того розвиненої прив'язаності до приватної власності.
Реформа 1861 р. й, зокрема, закон 1866 р. звільняли державних селян швидше і на умовах сприятливіших,
ніж для кріпаків. Разом із свободою вони отримували більші наділи, плата за які була нижчою порівняно з тою,
що вносили кріпаки. Проте на Правобережжі становище державних селян мало чим змінилося на краще.
Взагалі селян і особливо колишніх кріпаків реформа розчарувала. Вони сподівалися права на
володіння своїми наділами - натомість наділи урізалися, а селянам нав'язувався обтяжливий фінансовий
тягар. По селах прокотилася хвиля заворушень, щоправда, неоднакових за силою у різних регіонах. Це,
на мою думку, було очевидно адже 80% землі належало 20% населення.
Тож подія, яка стала епохальною 150 років тому, помітно вплинула на долю народів, які проживали
у межах тогочасної Російської імперії. Звільнивши селянство юридично, реформа 1861 р. розчистила
шлях для інтенсивного індустріального розвитку на нових ринкових засадах, відкрила шлях для належних
демократичних перетворень у соціальному житті суспільства. Усе це дало можливість Росії досить
швидко відновити свій авторитет у Європі, втрачений після Кримської війни. Низка наступних реформ
60–70-х рр. ХІХ ст. сприяла перетворенню імперії у буржуазну монархію, а реформи 80–90-х рр. ХІХ ст.
дозволили зберегти існуючу форму державного правління. З іншого боку, реформа залишила великі
можливості для збереження залишків кріпосницьких відносин, основою для чого стало існуюче
поміщицьке землеволодіння та економічна залежність значної частини селянських господарств від
господарств поміщицьких. У будь-якому випадку, відміна кріпосного права стала неймовірним шансом
змінити своє життя і життя своєї родини досить кардинально.
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ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ДЛЯ УКРАЇНИ: НОВЕ ОСМИСЛЕННЯ
Проблема людських втрат у роки Другої світової війни є досить актуальною для нас і зараз. Інших
джерел, окрім радянських небагато, а довіряти їм складно.
До останнього часу історики переважно сперечалися щодо втрат України, територією якої війна у
1941-1945 роках пройшлася із заходу на схід та зі сходу на захід. Дехто почав додавати до цих втрат і
події, що відбувалися на заході країни від 1939. Інші ще додавали і голод повоєнних років. Проте в Києві
майже не викликало суперечок твердження, що Україна у цій війні понесла чи не найбільше жертв як
серед військових, так і цивільних.
Офіційною є думка про те, що "Друга світова війна у всьому світі забрала життя 50 мільйонів людей.
Сталін казав, що жертвами війни були 7 мільйонів. Пізніше Хрущов озвучив цифру у 20 мільйонів, і вона на
довгий час стала канонічною для Радянського Союзу. Нею ж послуговувалися у "брежнєвську епоху". У
"горбачовську перебудову" втрати людей визначили у 27 мільйонів. У перші роки незалежності Російської
Федерації цю цифру зрізали на 400 тисяч. І зараз у Росії вживається цифра у 26 мільйонів 600 тисяч осіб" [1].
Втрати людей в період який ми вивчаємо геть інший. Зокрема, вважається, що у роки Другої світової
війни загальні втрати Німеччини - 6 мільйонів життів.
Кількість громадян СРСР, яких призвали на військову службу, - 34,5 мільйони осіб. До 1 липня 1945
у радянських збройних силах залишалося всього 11 мільйонів 400 тисяч вояків. Перша офіційна цифра
втрат особового складу була оприлюднена у 1990 році - це 8,6 мільйони осіб. Нині називають цифру у
понад 10 мільйонів осіб.
"Загальні людські втрати України від війни, включно із убитими, померлими, жертвами концтаборів,
депортованими, евакуйованими, тими, хто відійшов разом із німцями, становлять до 14 мільйонів осіб.
Від 1 січня 1941 року до 1 січня 1945 населення України зменшилося із 40,9 мільйони до 27 мільйонів
осіб", - каже український історик Олександр Шаповал і додає, що матеріальні втрати СРСР становили
близько 40% від загальних втрат усіх країн, що брали участь у Другій світовій. При цьому частка України
у втратах СРСР - близько 40% [1].
Сьогодні намагаються порахувати людські втрати у роки Другої світової війни сучасні історикинауковці. Як твердить голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, треба
враховувати, що на території нинішньої Україні фактично точилися кілька воєн - німецько-польська
(1939-45), німецько-радянська (1941-45), німецько-українська (1941-44), польсько-українська (1942-1947)
та радянсько-українська (1939-54).
В одній із своїх наукових робіт він вказує : "В українських реаліях не можна навіть визначити чіткі
часові рамки цієї війни. Адже перші бойові дії, які були пов'язані із Другою світовою, почалися не у
вересні, а у березні 1939 року на Карпатській Україні. Останні постріли українських повстанців пролунали
на початку 1960 року. Можна заперечити, що ці події не були безпосередньо пов'язані із Другою світовою,
але справа у тому, що в рамках Другої світової війни в Україні відбулися не одна, а кілька воєн, ареною
яких були наші землі", - вважає Володимир Вятрович.
У всіх цих війнах Україну та українців розглядали як ресурси, каже Володимир В'ятрович, а звідси і
величезна кількість втрат, і те, що українці брали участь у всіх цих війнах на боці різних сторін.
Думка В. А. В'ятровича дуже відрізняється від думок інших іменитих науковців. Саме тому, каже
історик, що Україні не можна нав'язувати чорно-білу схему, де "з одного боку наші, а з іншого - німці". На
думку Володимира В'ятровича, враховуючи, що за підсумками тієї війни Україна не стала незалежною, а
українці - не стали вільними людьми, для сучасної України логічніше говорити не про визволення, а про
вигнання нацистів з території країни, згадувати не про перемоги, а вшановувати пам'ять усіх жертв тієї війни.
Історики звертають увагу і на нову символіку Дня пам'яті - червоний мак - квітку скорботи за всіма
жертвами війни. На відміну від інших істориків, він вважає, що "Георгієвська стрічка - символ одночасно
імперський та радянський, пов'язаний із концептом Великої Вітчизняної війни, тоді як мак - в українських
піснях, віршах - квітка, що росте там, де пролита козацька кров.
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Кілька років тому у нашому житті з’явилася нова традиція. "Червоний мак - це європейська скорботна
символіка, більше, ніж переможна, бо сучасна Європа складається із тих країн, які воювали між собою у
Другій світовій війні. І мені важко уявити, щоб, наприклад, французи сідали на мотоцикли і намагалися
встановити якісь свої державні символи десь у Берліні. Україна за ХХ століття пережила так багато
трагедій, що нас не повинні турбувати якісь звитяги. Ми були частиною імперії, але ми не є імперія, тому
для нас важливий День пам'яті, як день скорботи", - зауважує Станіслав Кульчицький.
Отже можна вважати , що нині - саме час й Україні почати вибудовувати своє бачення Другої світової
війни, і вшановувати жертв цієї війни "не по-радянські". Багато десятиліть минуло після Другої світової
війни. Зрозуміло, що на зміну одним традиціям приходять інші. Це нормально. Головне, щоб військові
лихоліття не повторювалися і люди від цього не гинули. Варто продовжувати нести пам’ять про загиблих
та передавати її наступним поколінням.
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«ПРО ЕВОЛЮЦІЮ КОЛГОСПНОЇ СИСТЕМИ»
Намаючись оцінити внесок Радянського Союзу в розвиток сільського господарства та економіки
тогочасної Української республіки, в першу чергу постає питання: "Чи могли колгоспи в 30-і роки
виконувати функції підтримки збіднілого селянства, або ж вони були складовою тоталітарного режиму та
способом для встановлення повного контролю влади над сільським населенням?"
Треба зазначити, що колективізація розпочалась у грудні 1927 року у вигляді кооперування села і
передбачала добровільність. Але під добрими намірами партії крилося більш масштабне завдання:
 налагодження каналу передачі коштів із села до міста на потреби індустріалізації;
 забезпечення населення міст дешевими продуктами харчування та сировиною;
 перетворення неконтрольованих індивідуальних господарств на великі виробництва, повністю
підконтрольні партії;
 ліквідація дрібнотоварного селянського укладу як джерела капіталізму на селі.
Переходу до колективізації сприяла криза хлібозаготівель 1927-1928 рр., яка поставила під загрозу
план індустріалізації. Щоб подолати економічну кризу, влада штучно підвищувала ціни на промислові
товари та занижувала закупівельні ціни на зерно. В подальшому дану політику комуністичної партії
назвали "ножицями цін".
Після повернення з інспекційної поїздки до Сибіру взимку 1928 р. Сталін проголосив, що при
хорошому врожаї продаж зерна відставав від плану, що було оцінено як саботаж з боку куркулів. Тобто,
доки існує такий соціальний прошарок як куркулі, існуватиме і саботаж хлібозаготівель. Проте, під
«розкуркулення» потрапляли не лише заможні господарства, а й ті, що не хотіли йти в колгоспи.
У січні 1928 р. Політбюро ЦК ВКП (б) прийняло рішення про примусове вилучення у селянства
зернових надлишків та необхідність форсованої колективізації сільського господарства.
У січні 1930 р. ЦК ВКП (б) приймає постанову "Про темпи колективізації, заходи допомоги держави
колгоспному будівництву", що передбачала жорсткі терміни його проведення. В основних зернових
районах країни її повинні були завершити до весни 1931 р., до кінця першої пятирічки колективізацію
належало здійснити в масштабі всієї країни.
Але на місцях колективізація проходила так, як її бачив місцевий чиновник. Наприклад, партійнодержавний апарат України виступив з рядом власних ініціатив щодо прискорення темпів колективізації.
24 лютого 1930 р. С. Косіор підписав лист-директиву, в якій ставилося завдання: "Степ треба цілком
колективізувати за час весняної посівної компанії, а всю Україну — до осені 1930 р.", зменшивши терміни
колективізації на 1-1,5 року.
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Початок колективізації показав, що селяни не бажають відмовлятися від своєї власності, адже
усуспільнювали не тільки засоби виробництва, а й продуктивну худобу, птицю, реманент. Досягти цього
вдавалося лише шляхом грубого насильства. Селяни відповіли антиколгоспними виступами локального
характеру, які жорстоко придушувалися. Поставлене у безвихідь селянство почало продавати або
забивати худобу, ховати чи псувати знаряддя праці.
Події набували загрозливих масштабів. На початку березня 1930 р. газета "Правда" надрукувала
статтю Й. Сталіна "Запаморочення від успіхів", в якій засуджувалися "перегини" у колгоспному
будівництві. Головну відповідальність за "викривлення партлінії" Сталін перекладав на місцеве
керівництво. Фактично, «Запаморочення від успіхів» була необхідна Радянській влади як засіб впливу на
власний народ. Селяни щиро повірили в душевні пориви Сталіна, в результаті чого через кілька місяців
перестали чинити опір насильницькому вступу в колгосп.
Сталін вважав, що політика партії себе виправдала. Валові збори зерна зменшилися, а державна
заготівля збільшилася більше ніж у два рази. У 1937 р. колективізацію було в основному завершено. На
кінець 30-х рр. у колгоспи було обєднано майже 97 % селянських господарств.
Справжній результат цієї політики був іншим. Упродовж 1931 р. у селян вилучали все зерно, в тому
числі посівний фонд, тому посівна кампанія, яка була проведена навесні 1932 року, не була ефективною.
Така жорстока продовольча політика Радянської влада призвела до поширення на теренах УРСР
наймаштабнішого голоду в історії України.
У селян, які не вкладалися в плани хлібозаготівель і боргували державі зерно, конфісковували будьяке інше продовольство. Воно не зараховувалося як сплата боргу і було лише каральним заходом.
Політика натуральних штрафів мала змусити селян здати державі приховане від неї зерно, якого насправді
не було. Спочатку каральним органам дозволяли відбирати лише м'ясо, сало і картоплю, однак згодом
вони взялися і за інші продукти тривалого зберігання.
У 1920-30-х роках газети регулярно публікували списки районів, сіл, колгоспів, підприємств чи
окремих осіб, які не виконували планів заготівлі. На боржників, які потрапили на ці «чорні дошки»
накладали різноманітні штрафи і санкції, аж до прямих репресій проти цілих трудових колективів.
У серпні 1932 року під приводом того, що розкуркулені селяни та "інші антисоціальні елементи"
розкрадають колгоспну власність, Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного
майна. За каральним документом закріпилася народна назва «закон про п’ять колосків», оскільки винним у
розкраданні фактично був кожен, хто без дозволу зібрав на колгоспному полі кілька колосків пшениці.
Ще однією складовою репресивної політики було свідоме блокування інформації про голод. У січні
1933 року радянською владою було зробленою заяву про відсутність голоду в країні. Сталін відмовився
від зовнішньої допомоги.
Згодом, політику влади, спрямовану на утворення колективних господарств та «підвищення якості
життя тогочасного селянства» було викрито, а події, до яких призвела колективізація, отримали символічну
назву - Голодомор, яка уперше згадується 17 серпня 1933 року в чеському часописі «Večernıḱ P.L.».
Під час Голодомору 1932–33 років загинуло приблизно 3,9 мільйонів осіб – такі результати
досліджень наводять представники Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. Між
тим, західна українська діаспора та частина європейських політиків і дипломатів від часу Голодомору і
дотепер оперують цифрами, які свідчать про понад 7 мільйонів жертв. Реальна кількість загиблих
внаслідок штучного голоду, є значно більшою, ніж цифри, які наводять демографи, бо ті спираються у
своїх розрахунках на радянську статистику, яка свідомо фальсифікувалась. Питання кількості людських
втрат України від Голодомору досі залишається відкритим.
Наслідком геноциду, окрім фізичного вбивства мільйонів людей, стало руйнування традиційного
устрою життя. Голод став зброєю масового біологічного знищення українців, на довгі десятиліття
порушив генетичний фонд народу, призвів до морально-психологічних змін у свідомості українців.
Традиційна культура та народні звичаї зазнали деформації. На десятки років українські селяни були
зведені до становища безправних колгоспників, позбавлених паспортів та пенсій.
Із послабленням комуністичного контролю над суспільним життям у другій половині 1980-х років
відновлюється пам'ять про Голодомор. З 1993 року в Україні на державному рівні відбувається
вшанування безневинних жертв Голодомору. Щороку в четверту суботу листопада українці запалюють
свічки як символ пам’яті про вбитих голодом.
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТРАГЕДІЯ – ВІЧНЕ ПИТАННЯ: ЯК І ЧОМУ?
Ми дізналися про велику трагедію ще у середній школі, а розуміння про її масштаб до нас буде
доходити довго. У 2020 році ми повинні говорити про проблеми людства, так щоб нас почули. На нашу
думку, катастрофа на Чорнобильській АЕС дає нам змогу навчитися не приховувати реальну ситуацію,
якою б вона не була та отримувати допомогу в будь-якій формі. Всі 34 роки Україна та країни які входили
до СРСР розплачуються за свою помилку.
Аварію на ЧАЕС ми знаємо, як найбільшу техногенну катастрофу, яка сталася внаслідок потужного
вибуху на четвертому енергоблоці, 26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв.
Наслідки Чорнобильської катастрофи Україна долає до сьогодні за допомоги багатьох країн світу. Згідно
з архівними даними, 26 квітня 1986 року, вночі о 1:23 на четвертому енергоблоці ЧАЕС в результаті серії
теплових вибухів був повністю зруйнований реактор. Значна кількість радіоактивних речовин потрапила в
навколишнє середовище. Аварія розцінюється як найбільша у своєму роді за всю історію ядерної енергетики,
як за кількістю загиблих та постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.
Вважається, що однією з причин цієї катастрофи була некомпетентність персоналу. Таку позицію
зайняли Державна комісія, сформована в СРСР для розслідування причин катастрофи. Грубі порушення
правил експлуатації АЕС, скоєні персоналом ЧАЕС, за цією версією, полягали в наступному: проведення
експерименту будь-якою ціною, незважаючи на зміну стану реактора; вивід з роботи справного
технологічного захисту, який просто зупинив би реактор ще до того як він потрапив би в небезпечний
режим; замовчання масштабу аварії в перші дні керівництвом ЧАЕС.
Втім, у 1991 році питання відповідальності було розглянуто знову і підсумковий висновок вже
відрізнявся. У ньому говорилося про те, що "Чорнобильська аварія, яка почалася через дії оперативного
персоналу, набула катастрофічних масштабів внаслідок незадовільної конструкції реактора. Крім
того, були проаналізовані нормативні документи, які діяли на момент аварії, і в підсумку ряд звинувачень,
які раніше були висунуті на адресу персоналу, не були підтверджені. У цьому звіті багато висновків,
зроблених в 1986 році, було визнано помилковими.
На 25 квітня 1986 року була запланована зупинка четвертого енергоблоку для чергового плановопопереджувального ремонту (ППР). Під час ППР зазвичай проводяться різні випробування обладнання.
На цей раз метою одного з них було випробування так званого режиму "вибігу ротора турбогенератора",
запропонованого генеральним проектувальником в якості додаткової системи аварійного
електропостачання. Випробування повинні були проводитися на потужності 700—1000 МВт. Приблизно
за добу до аварії потужність реактора була знижена приблизно до 1600 МВт, а також, згідно з
програмою, була відключена система аварійного охолодження реактора.
Перед початком експерименту рівень потужності впав до 30 МВт. Оператор спробував відновити
потужність, в результаті почавши експеримент на рівні 200 МВт - тобто нижче від запланованого.
Пожежники ціною свого здоров'я і життів не дали полум'ю розповсюдитися на дах машзалу і, таким
чином, локалізували масштаби катастрофи.
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Документальні фільми, основані на розповідях учасників подій неможливо дивитися без сліз.
Одним із наслідком трагедії було забруднення великої території, де проживали мільйони людей.
Радіоактивному забрудненню піддалося більше 200 тис. кв. км, з них 70% – на території України, Білорусі та
Росії. Було евакуйоване місто Прип'ять, а також населення 10-кілометрової зони навколо ЧАЕС. Радіоактивне
забруднення частково дісталося до інших країн. Зокрема, мова йде про Норвегію, Фінляндію та Швецію. Точну
кількість жертв аварії досі не названо. Приблизні дані – це близько 4 тисяч осіб, які загинули від радіаційного
опромінення у момент аварії. За даними Greenpeace, загальна кількість загиблих від Чорнобильської
катастрофи може скласти 90 тис. осіб. Після аварії на Чорнобильській АЕС з постраждалих районів евакуювали
116 тисяч осіб, ще 230 тисяч було переселено із зараженої зони. З числа постраждалих унаслідок аварії померло
167 653 людей, серед них 2929 ліквідаторів. 83% потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи страждають
на різні захворювання, а серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС - 92%.
Яка зараз зона відчуження?
Наразі так звана зона відчуження у 30 кілометрів навколо станції, встановлена у 1986 році після
евакуації населення, є забороненою для вільного доступу. Ця територія зазнала інтенсивного забруднення
довгоживучими радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Однак, незважаючи на забруднення території і заборону проживання в Чорнобильській зоні, деякі люди
повертаються до своїх будинків, хтось просто займає самоселами вільні території, а дехто навіть нікуди і не їхав.
Примітним є те, що останніми роками в Чорнобильській зоні активно відновлюється популяція різних
диких тварин. Так, у зараженій зоні можна побачити вовків, зубрів, лисиць, кабанів, собак, деяких великих
хижих птахів та інших тварин. Також успішно проживають в Чорнобильській зоні коні Пржевальського,
яких сюди у 1998 році завезли заради експерименту. Тепер популяція живе самостійно без людського
втручання. Коні прижилися і зараз їх популяція в зоні відчуження є однією з найбільших у світі. Вчені
кажуть, що може тварини з Чорнобильської зони і не є стовідсотково здоровими, однак відсутність
людського фактору впливає на них найкращим чином.
Отже, розглядаючи таке важке питання, кожен з нас повинен усвідомити, що ця трагедія буде з нами
завжди, тому що нашим вчинком, ми залишили великий слід в історії. Таке ніколи не забудеться, бо аварія
вплинула на долі багатьох людей.
Використана література
1. https://www.radiosvoboda.org/amp/943377.html
2. Книга «Чернобыль. Как это было.» А. C. Дятлов
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ФОРТЕЦІ СЛОБОЖАНЩИНИ
Ми живемо в краї багатому на історичні події. Але чи багато знаємо про них? Ми з цікавістю
зачитуємося фантастичними романами, майже кожен з нас може розповісти хто відкрив Америку і був
першою людиною у космосі. А що нам відомо про події, які відбувалися на території, де розташоване
місто або село, де ми народилися и живемо, якихось сто-двісті років тому?
Історія розповідає: з незапам'ятних часів територією рідної Харківської області, яка розташована на вододілі
між басейнами Дніпра й Дону (тобто не має великих водяних перешкод) проходила одна з ділянок торгового шляху
«із варяг у греки». Проте цей факт не сприяв заселенню навколишніх земель, і виною тому були блискавичні набіги
татар. Таким чином, «муравський шлях» (чи то через траву-мураву, по якій йшли торгові каравани, його так
назвали, чи ім'я хана Мурафа, загони якого користувалися цією дорогою під час грабіжницьких наскоків на
Лівобережну і Слобідську Україну, зіграло роль) пролягав по пустельній місцевості, іменованої в народі Диким
полем [1]. Нині це дорога Лозова - Мерефа - Харків, що проходить через Харківську область.
Відомо, що у вісімнадцятому столітті, за наказом Катерини ІІ, почалося активне заселення південних
степів. Задля припинення набігів злісних бусурман було вирішено побудувати мережу фортифікаційних
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споруд, які повинні не тільки захистити мирне населення від ворога, а й загнати його у пастку в районі села
Западня, Зміївського району, де знаходився засадний полк. На території Харківської області подекуди до
наших днів збереглися кілька дивовижних земляних споруд, що оберігали ці місця від нападів ворогів 300
років тому. Якщо подивитися з висоти пташиного польоту, то походять вони на залишені прибульцями
таємні знаки. Насправді все це — творіння рук наших предків, які жили тут багато років тому. Будівельники,
гарнізони фортець та їхні сім'ї стали першими жителями сіл, розташованих поблизу.
Довжина оборонної лінії становила понад 285 км. На цьому просторі насипався суцільний вал,
посилений ровом, зводилися редани, редути, блокгаузи, а через кожні 15-20 верст — земляні фортеці.
Споруджувалися фортеці за єдиним планом: укріплення мало форму чотирикутника, кожна зі сторін
якого дорівнювала 110-130 м; по кутах чотирикутника будувалися бастіони; всередині фортеці
розміщувалися пороховий льох, цейхгауз (військовий склад зброї, спорядження), казарми, колодязь.
Охороняли лінію 20 полків ланд-міліції чисельністю 22 тисячі осіб, що були озброєнні 180 гарматами,
30 мортирами й гаубицями.
На території сучасної Харківської області були розташовані 12 з 16 фортець, що з'єднувалися
земляним валом. Висотою 1-1,5 метра, він йде уздовж широкого і глибокого рову (1,5-2 м), добре
помітного і до цього дня. На будівництво кожні 100 дворів поселень повинні були відрядити 10 осіб і
фуру - запряжений віз, знаряддя праці й харчові продукти[2].
У нашому рідному Первомайському районі збереглися залишки трьох фортець — Михайлівської,
Олексіївської і Єфремівської.
Вважається, що Михайлівська фортеця Української лінії, була побудована в 1731 р. Розташована в
межиріччі р. Береки і її притоки Кисіль біля села Михайлівка. Перша назва Киселева (Кисіль, Кизил), в
1738 р. перейменована. Земляна, майже квадратна, тобто чотирьох-бастіонна. Площа кріпосного двору
більше ніж 1,2 га. Протяжність кріпосного валу по зовнішній стороні підстави становить понад 980 м.
Олексіївська фортеця Української лініїї була побудована в 1731 р. Розташована на рівній, відкритій
місцевості, зі східного боку — витік р.Берека. Перша назва Берецька, в 1738 р. перейменована. Земляна,
майже квадратна в плані, чотирьох-бастіонна. Висота валів фортеці понад 5 м. Площа кріпосного
двору більше ніж 1,5 га. До північно-західної куртині, в якій розташований в'їзд, підведена по
насипу ґрунтова дорога протяжністю близько 100 м. Протяжність фортеці по зовнішній стороні підстави
вала становить понад 1030 м. Олексіївська фортеця була з'єднана валом з сухим ровом з четвертої на лінії
Михайлівською і шостою — Єфремівською фортецями. Пам'ятник добре зберігся та дає чітке уявлення
про форму й розміри земляного укріплення першої третини XVIII ст.
Єфремівська фортеця Укр. лініїї побудована в 1731 р. До перейменування в 1738 році називалася
Троїцькою, при трійчастих байраках. Площа кріпосного двору більше ніж 1,2 га. Протяжність фортеці по
зовнішній стороні підстави вала становить понад 980 м. При ній знаходився Другий батальйон
Єфремівського полку. Розташована на виїзді з села Єфремівка. Свою назву отримала від
Єфремівського ланд-міліційського полку[3].
Майже триста років простояли стіни цих фортець, пережили війни, революції, непрості мирні часи, але
і сьогодні уяву вражає, що всі ці споруди було зведено вручну лише за допомогою тяглової сили. На жаль
нам не довелося бачити Михайлівську і Єфремівську фортеці, але по валах Олексіївської ми ходили
власними ногами. Цікаво, що саме Олексіївська фортеця розташовувалась на найнебезпечнішій ділянці лінії
оборони, тож мала посилений гарнізон. Дивне почуття опановує тобою, коли йдеш цими стінами. Всі
фортеці розташовані на височині, бо для зв'язку між ними користувалися сигнальними вогнищами, тому з їх
валів відкриваються дивовижні краєвиди - безкрайні поля і луги, річки, лісосмуги і чисте, лазурне небо над
головою. Навкруги все рідне, звичне, до болю знайоме, але чомусь легко уявити собі тих людей, наших
пращурів, слобідських козаків і селян, що 300 років тому будували фортеці і будинки, орали цілинні степи,
сіяли хліб, пасли худобу, боронили рідну землю під таким само синім або хмурим небом. Дивно, як сучасна
людина через стільки часу відчуває свій зв'язок з тими, що жили тут колись. В уяві проноситься три століття
історії. А люди такими і остаються: воюють, будують, пашуть, сіють. Колесо історії не зупинити.
Література:
1. Байцар Андрій. Муравський шлях на картах XVII-XVIII ст. https://baitsar.blogspot.com/2019/09 /xvii-xviii_9.html
2. Ф. Ласковский.. Назв. праця, стор. 69.
3. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. — Х. : Дельта, 1993. — С. 19,146 - 256 с. — (Пам’ятки
історичної думки України).
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ГОЛОКОСТ – ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ НАРОДІВ
Ще на початку 1930-х років єврейське населення Європи перевищувало 9 мільйонів осіб. Але вже до
1945 року було вбито дві третини з числа євреїв, що жили в Європі, в рамках програми "Остаточне
рішення єврейського питання" - плану знищення європейського єврейства. Це нація, яка піддалася
жорстокому насильству, гнобленню з боку німців. Нація, яка найбільше за всіх постраждала під час
страшних подій 1933 – 1945 рр – років «Великої катастрофи». Це була спроба знищити цілий народ, де б
не перебували його представники. Саме тому геноцид єврейського народу в роки війни отримав назву Голокост (англ. Holocaust - "всеспалення").
Як відомо, утиски євреїв почалися вже в 1933 р, тобто незабаром після приходу нацистів до влади. На
той момент це було зроблено не з метою винищити цілу націю, а лише змусити їх емігрувати, так би
мовити «очистити» територію від «недолюдей», як євреїв тоді називали німці. Але вже згодом все
переросло у більш масштабні події, результати яких, як ми знаємо, сколихнули весь світ. Відбувалося їх
методичне витіснення з суспільного життя, тобто вони були позбавлені політичних і ряду соціальних
прав. По-перше, вони витіснялися ментально за допомогою створення яскравого негативного образу
євреїв як одвічних ворогів німців, винних у всіх бідах Німеччини. По-друге, це було витіснення соціальне
і юридичне, яке позбавляло представників певної етнічної групи прав і положення в суспільстві. І тільки
потім почалося витіснення просторове. Це вже пов'язано з періодом Другої світової війни, коли на
окупованих територіях в 1939 р і на початку 40-х рр. створювалися великі резервації євреїв. Незабаром
туди стали виселяти євреїв і з інших європейських країн, включаючи Німеччину. У період Голокосту
нацисти переслідували також й інші групи людей, яких вважали "неповноцінним": циган, людей з
розумовими і фізичними відхиленнями, деяких слов'ян. Близько трьох мільйонів радянських
військовополонених були вбиті або померли від голоду, хвороб і жорстокого поводження. Гітлерівці
знищили десятки тисяч поляків неєврейського походження - діячів культури і церкви - і депортували
мільйони польських і радянських громадян в німецькі табори примусової праці, де вони часто гинули
через жахливі умови. З моменту приходу нацистів до влади переслідувалися також гомосексуалісти і інші
люди, чия поведінка розцінювалася як соціально неприпустима. Тисячі політичних дисидентів
(включаючи комуністів, соціалістів і діячів профспілкового руху), а також релігійних дисидентів (таких
як Свідки Єгови) також стали жертвами нацизму. Багато з цих людей померли в ув'язненні через жорстоке
поводження. З початку дії нацистського режиму націонал-соціалістичний уряд заснував концентраційні
табори для утримання там реальних і вигаданих політичних і ідеологічних противників, про що вже
йшлося раніше. Кількість ув'язнених цих таборів особливо зросла за роки, що безпосередньо передують
початку війни. Німецькі військові і поліція відправляли туди жертв етнічної і расової ненависті. Для
контролю над єврейським населенням, а також для полегшення їх подальшої депортації німці і їх
союзники створювали гетто, пересильні табори і табори примусової праці, які діяли протягом всієї війни.
Безліч подібних таборів, які функціонували в Німеччині і на окупованих нею територіях, використовували
працю і в’язнів-неєвреїв. Відсутність чіткої інформації про плани нацистів по тотальному знищенню
єврейського народу призвела до того, що жителі гетто здебільшого намагалися виконувати вимоги
окупантів, співпрацювали з ними, прагнучи вижити. Лише після того, як результат став остаточно
зрозумілий, в таборах і гетто розпочалися повстання: найбільш відомі повстання у Варшавському гетто в
січні 1943 року, а також повстання в таборі знищення «Собібор» — єдине успішне повстання у концтаборі
за всю історію Другої світової війни. Активним центром опору було Мінське гетто. Гетто в Білостоці (нині
Польща), що містило спочатку 50 000 євреїв, було ліквідовано 16 серпня 1943 року після п'яти днів боїв з
єврейським підпіллям. У Білорусі, в Україні і в Литві діяли єврейські партизанські загони. Доля євреїв
окупованих територій була вирішена. Позбавлені, як правило, підтримки місцевого населення, багато хто
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з цих людей не мали шансів вижити поза стінами гетто. Серед тих, що вижили під час Голокосту — лише
ті деякі, кого з ризиком для життя переховували місцеві жителі (не-євреї, названі «Праведниками світу»,
врятували від загибелі десятки тисяч євреїв) та ті, хто пішов у партизанські загони. Бабин Яр був обраний
німецьким командуванням через наявність там ровів і ярів. Це полегшувало завдання катам: їм не
довелося рити глибокі могили для тисяч трупів. Крім того, місце було досить віддалене від центру міста:
там легко було сховатися від допитливих, та й пострілів було не чутно. Тих, хто сам не прийшов на страту,
було відшукано і насильно приведено до «місця поховання». Врятуватися вдалося одиницям і лише
завдяки людям інших націй, які героїчно прихистили засуджених на страту, ризикуючи власним життям.
Але все одно це були крихти, які не мали нічого за собою.У Бабиному Яру продовжували розстрілювати
і після 30 вересня. Серед жертв були сінті та рома, пацієнти психіатричних лікарень, комуністипідпільники, радянські військовополонені. Розстріли були вже не такими масовими, але проводилися
послідовно - аж до звільнення міста Червоною Армією. Слідом за Бабиним Яром були ще масові вбивства
євреїв в Одесі, у Ризі, але всі ці трагедії багатьма були згодом несправедливо забуті на тлі того, які жахи
творилися в концтаборах. Після Голокосту багато з тих, хто вижив знайшли притулок в таборах для
переміщених осіб, які перебували у теренах Союзників. Між 1948 і 1951 роками майже 700 000 євреїв
іммігрували до Ізраїлю, включаючи 136 000 переміщених осіб єврейської національності з Європи. Інші
з них іммігрували до Сполучених Штатів або інші країни. Останній табір для переміщених осіб був
закритий в 1957 році. Злочини, скоєні під час Голокосту зруйнували більшість європейських єврейських
громад і повністю знищили єврейські громади в східній частині окупованої Європи.Голокост не
припинений в один момент, ця машина зупинилася не по бажанню німців, а після краху самої нацистської
Німеччини. Краху, який був викликаний не внутрішніми причинами, а зовнішніми - тиском союзницьких
військ. Убивство безневинних людей тільки за те, що вони належать до тієї чи іншої нації, стало одним з
найстрашніших і кривавих злочинів нацизму і своєрідним символом страждань мирного населення.
Література:
1. https://embassies.gov.il/kiev/AboutIsrael/history/Pages/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0
%BA%D0%BE%D1%81%D1%82.aspx
2. https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/article/introduction-to-the-holocaust

Ляшенко М.І.,
Зань К.С.,
студенти кафедри міжнародних економічних відносин
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ГОЛОДУ 1932-1933 РОКІВ В ВІТЧІЗНЯНІЙ ТА
ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
Голодомор 1932—1933 років є однією з найжахливіших сторінок історії українського народу. В цей
період за якихось 17 місяців зупинялись мільйони сердець, практично жодну родину не минуло страшне
лихо — втрата рідних, знайомих та незнайомих від голодної смерті. Навесні 1933 року по країні від голоду
вмирало 17 людей щохвилини, тисяча — щогодини, майже 25 тисяч осіб — щодоби.
Метою даної роботи є аналіз розвитку наукових досліджень, присвячених трагічним подіям
голодного лихоліття 1932-1933 років, спричинив, за відносно короткий проміжок часу, появу значного
масиву історичної літератури, що зумовило необхідність історіографічного осмислення проблеми.
Проблема голоду 1932-1933 рр. в сучасній українській історичній науці досліджувалася й
досліджується, головним чином, в руслі двох дискурсивних напрямків: так званого геноцидного й
негеноцидного. В цьому зв’язку еволюція поглядів в українській історіографії означеної проблеми
яскраво прослідковується саме на прикладі формування геноцидного дискурсу голоду 1932-1933 рр.
Перші історичні наукові праці, у яких початкова версія голоду 1932-1933 рр. як «продовольчих
труднощів» в СРСР (основних хліборобських регіонах УРСР, Західному Сибіру, Південному Уралі,
Північному Казахстані, Північному Кавказі, Кубані та Поволжі) під впливом радикально налаштованих
громадських і культурних діячів еволюціонує до поміркованої критики комуністичної влади, причому в
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рамках, окреслених самою владою (голод був стихійним наслідком колективізації, надмірних
хлібозаготівель та форсованої індустріалізації – наслідком хибного сталінського відступу від правильної
«ленінської політики на селі»)[3].
Дії влади у них з приховування фактів голоду підтверджують злочинну сутність політики тодішнього
сталінського радянського тоталітарного режиму. У Країні Рад завдяки режиму Й.Сталіна вдалося страхом перед
репресіями майже повністю вилучити пам’ять про Голодомор із публічного простору. Сталінський режим
прагнув приховати Голодомор не тільки від зовнішнього світу, а й від нащадків. Сільрадам наказано при
реєстрації смерті не вказувати її точну причину. Більше того, в 1934 році надійшло секретне розпорядження: всі
книги ЗАГС про реєстрацію смертей за 1932 – 1933 рр. вислати в спеціальні частини (де більшість із них було
знищено). Практично до кінця 80-х років ХХ ст. в СРСР офіційно в державних джерелах заперечувалася
наявність Голодомору та його жертв у 1932 – 1933 рр. Однак приховати цей страшний злочин не вдалося. Дуже
велике значення у проблемі вивчення Голоду 1932-1933 р. на Україні мають дослідження сучасного нашого
історика С. Кульчицького. Про голод він написав багато історичних статей та монографій.
Ми впевнені, що на подальшу еволюцію поглядів українських дослідників на проблему голоду 19321933 рр., безумовно, вплинула робота комісії комітету Конгресу США з вивчення голодомору, створеної під
тиском американської української діаспори 1984 р. (у квітні 1990 р. за результатами роботи комісії було
опубліковано тритомник усних свідчень про голод 1932-1933 рр.. Як відомо, ще в січні того ж року верстку
матеріалів привіз до Києва виконавчий директор комісії Дж. Мейс, з якими ознайомився С. Кульчицький, член
створеної ЦК КПУ комісії з підготовки матеріалів про голод 1932-1933 рр.). Вважається, що з цього часу
починається фактично перехід С. Кульчицького на позиції свого вчорашнього ідеологічного опонента
Дж. Мейса – голоду 1932-1933 рр. як спланованого акту геноциду. Більше того, С. Кульчицький стає
засновником українського «канонічного дискурсу Голодомору», що є домінуючим в національній історіографії.
Як свідчення цього, С. Кульчицький у 1991 р. опублікував індивідуальну монографію «Ціна великого
перелому», де зафіксовано відповідну позицію «Голод і геноцид на селі були запрограмовані завчасно».
Дослідницька еволюція поглядів на голод 1932-1933 р. С. Кульчицького в проблематиці голоду 19321933 рр. пов’язана з опануванням і популяризацією «геноцидної» версії подій 1932-1933 рр., в межах якої
формуються гіпотези й припущення, вибудовується вибіркова логіка подій і добирається відповідний
фактологічний матеріал. Вважається, що підсумки його наукових досліджень – перехід на базові положення
«концепції Конквеста – Мейса», усвідомлення внутрішньої динаміки голоду 1932 р. і терору голодом
1933 р., поява сталого інтересу до «геноцидної» версії голоду, передусім в контексті особливостей
радянського варіанту комуністичної ідеології та вирішення національного питання в СРСР[2].
Однією з перших робіт із зарубіжної історіографії голодомору стала стаття В. Савельєва «Трагедія
українського народу у висвітленні зарубіжної історіографії», що вийшла в 1990 році в збірнику архівних
документів та матеріалів «Голод 1932-1933 років на Україні очима істориків, мовою документів». Автором
уперше здійснена спроба аналізу тогочасної зарубіжної історичної літератури, присвяченої трагічним подіям
1932-1933 років в Україні. У статті досліджуються два напрямки зарубіжної історіографії – західна
радянологія та українська «нерадянська історіографія». Таким чином, досліджувана нами стаття мала вагоме
значення для висвітлення проблеми історіографії голодомору. Це була перша спроба виваженої оцінки
досягнень зарубіжної історіографії саме вітчизняними істориками ще в радянський час[1].
Однією з важливих наукових праць про цю страшну трагедію ХХ століття стала праця «Голод 19321933 років: причини та наслідки». Тут у розділі, присвяченому демографічним аспектам голоду 19321933 рр., простежується зміна акцентів соціальних на національну специфіку голоду: «Терор
голодом було застосовано лише в двох регіонах Радянського Союзу – в УСРР і на Кубані. Національна
спрямованість терору голодом визначається тим, що в обох регіонах чисельність українців у складі
населення перевищувала дві третини. Якщо до 1933 р. сталінська тоталітарна держава здійснювала масові
репресії за соціальною ознакою, то від 1933 р. розпочався терор за національною ознакою. В Україні він
був спрямований одночасно проти селян і проти національної інтелігенції (масові арешти). Восени 1932
року Сталін ухвалив низку рішень, зосереджених безпосередньо на Україні. Його мета полягала не в тому,
щоби знищити всіх українців, а в тому, щоби послабити Україну як політичний організм.Він мав
переконатися, що немає ніякої суверенної України, що немає ніякого українського національного руху,
що українці не мають достатньо сильної ідентичності, щоб кинути виклик Радянському Союзу [3].
10 жовтня 2017 року у США вийшла друком книжка Енн Епплбаум «Червоний голод. Війна Сталіна
проти України». Це була важлива подія у житті нашої української діаспори у Штатах. Ця робота не
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залишила байдужими своїх читатчів. Метою написання цієї книги було поширення інформації про
трагедію українського народу за кордоном.
Проаналізувавши історію вивчення сучасної історіографії голодомору 1932-1933 років, можна
зробити наступні висновки: по-перше, літератури про голод 1932-1933 рр. багато, але її непросто
систематизувати через діаметрально різні аспекти вивчення та історіографічна складова проблеми
залишається практично не розробленою. По-друге, грунтовні дослідження розвитку історичної думки в
контексті голодомору 1932-1933 рр. в Україні пред’явлені лише в українській та російській науковій
літературі, з'явилися вони лише в 2000-х роках. У цей період проводяться конференції та інші заходи. Потретє, різні історики по-різному досліджують голод 1932-1933рр.
Об’єктивна оцінка тих страшних подій не може бути спрямована тільки в минуле, вона має бути
спрямована в майбутнє. Тому важливо розглядати історичні події саме під призмою сучасності. Про голод треба
більше видавати публіцистичної літератури, доступної та зрозумілої широкому загалу. Це не можна забувати.
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ХТО ПОВЕРНЕ ВІЙНОЮ ВКРАДЕНЕ ДИТИНСТВО…
«Мій перший вірш написаний в окопі,
на тій сипкій од вибухів стіні,
коли згубило зорі в гороскопі
моє дитинство, вбите на війні…»
(Ліна Костенко)
Серед безлічі тем війни особливо хвилює вплив бойових дій на дитячу долю. Літератори приділили
увагу цій болючій проблемі, а ось історики чомусь або дуже стримані у своїх коментарях, або зовсім
оминають цю тему.
Намагаючись аналізувати перебіг і наслідки Другої світової війни, розумієш, що та принесла багато
страждань сотням мільйонів людей.
Особливі труднощі випали на долю дітей. У роки війни з’явилося дуже багато сиріт. Втративши
близьких, вони віч-на-віч лишалися з ворожим світом або потрапляли до дитячого будинку. Ще в Першу
світову війну, як зазначав митрополит Андрій Шептицький, «…діти, що їх примістили ми по сиротинцях, є
часами так пригноблені трагедією їх життя, що сестри, котрі є якби матерями для дітей, мусять не раз
місяцями працювати, щоб викликати усміх тих маленьких. Через цілий рік є неможливо виробити атмосферу
веселості і щастя. Діти, що мають своїх матерів та вітців, ведуть життя не на багато ліпше, чим сироти».
Війна… Душі незагоєна рана… Навіть важко уявити цей жах: обстріли, бомбардування, концтабори,
гетто, голод та холод. Жахливі сцени насильства, знущаннями загарбників, злидні і відчуття постійної
небезпеки на тлі втрати батьків паплюжили несформовану дитячу психіку.
Діти, які виросли у воєнні та повоєнні роки, дуже відрізняються від інших, оскільки дитинство пройшло повз них.
Комусь просто доводилося щодня боротися за власне життя, комусь не дісталося батьківської любові, хтось лишився
власної домівки, хтось не отримав освіти… Тому не випадково дітей війни називають дорослими з дитячими очима.
Неможливо без хвилювання читати їхні спогади про лихоліття: сльози, біль, розпач, горе - ось що для
них війна! Хтось у тилу допомагав у госпіталі, хтось працював на евакуйованому заводі. Діти чергували
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на дахах будинків під час ворожих нальотів, будували оборонні укріплення, працювали на ланах, збирали
брухт, речі для фронту, а хтось, додаючи собі років, рвався туди сам…
Юний партизан… Героїчно, але трагічно. Тому що, засинаючи в сирій землянці не під матусину
колискову або бабусину казочку, а під канонаду, які сни міг бачити маленький воїн… Страшні…. Чорнобілі… З роками їм судилося стати нічними жахіттями. Від яких не лікував ані час, ані ліки, ані алкоголь.
Бачити щохвилини смерть, вбивати самому і залишитися наївною дитиною неможливо.
Син полку... Переважно сирота. Солдати підбирали хлопчиків і знаходили їм роботу в своїх частинах.
Як правило, намагалися тримати дітей при кухнях: носити воду, рубати дрова…
З 1943 р. «синів полку» почали влаштовувати в щойно створені суворовські та нахімовські училища,
Учням давали середню освіту та первинні військові знання для оволодіння професією офіцера. Можна
вважати, що майбутнє цих дітей було визначено. Без їхньої згоди.
Маленький підпільник… Смертельний ризик при виконанні недитячих завдань. Якщо потрапляв до
рук ворога, шансів вижити практично не мав.
Найстрашніше було залишитися під німцями: перетворитися на раба, потенційного донора, кандидата
на примусове вивезення до Рейху. Нерідко гітлерівці гнали перед собою хлопчиків і дівчаток на
заміновані ділянки або ховались за дитячими спинами під час наступу.
Статистика мовчить про те, скільки дітей загинуло в роки Другої світової війни. А скільки було
покалічено душ! Війна це не тільки непоправні втрати: людські жертви, занепад промисловості, руйнація
селищ і міст… Руйнуються сім`ї, втрачаються родинні зв’язки.
Іде час. Докладаються титанічні зусилля – економіка оздоровлюється, але не скалічені окупацією,
сиротинцями, поневіряннями душі дітей. Страшні рани, нанесені війною, не загоюються.
Не є виключенням і конфлікт на Сході України. Переселенці і сироти, поранені і вбиті. Дорослі не
зробили належних висновків з подій майже 80-річної давнини, страждають самі, прирікають на
страждання невинних дітей.
Кожний день війни – це роки поневірянь. Вона як страшна хвороба: краще попередити, аніж потім
долати наслідки. Маємо стати мудрішими заради дітей. Діти не винні.
Будучи студентами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця,
навчаючись за спеціальністю «Соціальне забезпечення», визнаєм, що вплив на соціальну складову
страшніший, аніж на економічну. Тому розуміємо, що в XXI сторіччі конфлікти треба вирішувати за
столом переговорів, а не на полі бою. Досить литися крові!
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«УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: ВІД ІДЕАЛІСТИЧНИХ
ПРАГНЕНЬ ДО РЕАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ»
Проблема вирішення «українського питання» була достатньо актуальною трохи більше, аніж 100
років тому, адже здобуття кожною із сторін, що воювали у Першій світовій війні, прихильності
багатомільйонного українського народу давало багато перспектив для вдалого завершення цього
тотального конфлікту на власну користь. На жаль, українські діячі та взагалі все національно свідоме
українство опинилося у заручниках у провідних держав-учасниць війни, що хотіли розв’язати «українське
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питання» тільки у своїх інтересах, а не заради здійснення мрій українців. Як відомо війну готували всі
імперіалістичні країни. Європа поділилася на два блоки: з одного боку Троїстий союз у складі Німеччини,
Австро-Угорщини та Італії (в ході війни Італія відійшла від Троїстого союзу, а до нього приєдналася
Туреччина та Болгарія), а з другого — Антанта, до якої увійшли Англія, Франція та Росія. На боці Антанти
згодом воювали Японія, Італія, Румунія і США.
Всі держави виношували свої загарбницькі цілі. Всі країни, які вступили у війну, враховували
важливість українського чинника. Не дивлячись на те, що українські землі входили до складу АвстроУгорської імперії, першу скрипку у вирішенні питань грала Німеччина.
Німеччина розглядала варіант відродження української держави і входження її до складу майбутньої
«Великої Німеччини» разом з Нідерландами, Бельгією, Австро-Угорщиною, Данією, Польщею,
Прибалтикою, слов'янськими землями Балканського півострова тощо. В цьому контексті Україна
розглядалася як плацдарм для просування на Схід і потенціальна колонія, звідки можна буде черпати
сільськогосподарські продукти і природну сировину. Були в Німеччині сили, які бачили долю України по
- іншому: створення самостійної України, яка б послабила Росію і закрила їй вихід у Європу. Проти таких
планів виступили Франція, позиція якої була русофільською, і Англія, бо створення Української держави
ослабило б Росію, яка урівноважувала Німеччину. Не маючи своєї державності, щоб захистити свої
корінні інтереси, українці зазнали у війні особливо відчутних втрат. Українці воювали по обидва боки
ворогуючих сторін, змушені були вбивати один одного, воюючи за імперії, які ігнорували українські
національні інтереси. Наддніпрянська, або підросійська Україна, де наприкінці XIX століття проживало
23,5 мільйонів українців, дала до російської армії 3,5 мільйонів солдатів, а із Західної, або Австрійської
України з 6,5 мільйонів проживаючих тут українців було мобілізовано 250 тисяч. В 1914-1915 рр. в
Австро-Угорщині було мобілізовано чоловіків від 21 до 42 років, а в 1916— 18-50-річних. Дезертирів не
було. В складі австрійської армії українці пішли здобувати славу «тирольців сходу». Війна готувала
Україні величезні страждання і руїни, оскільки воєнні дії велися на її території.
Єдиним позитивним моментом війни була можливість в умовах послаблення імперій використати
право народу на утворення власної державності.
З вибухом війни перед українством постало болюче питання: на кого орієнтуватись. На фоні різко
антиукраїнського курсу Москви, який навела напередодні, певні досягнення українства в Австро-Угорщині
створювали передові орієнтації українців саме на цю державу. Всі воюючі країни послідовно втовкмачували в
голови своїх громадян тезу про необхідність захисту своєї батьківщини. Ніхто не хотів показати себе як агресора
перед своїми громадянами. У Західній Україні ще напередодні було вирішено підтримувати Австрію. Але це,
за образним виразом В. Мороза, був вибір між чумою і холерою. Частина членів УСДРП, очолювана А. Жуком
та В. Дорошенком, разом з колишніми лідерами Української соціал-демократичної і «спілки» М. Меленевським
(Басок) та О.Скоропис-Йолтуховським, які емігрували з Росії, 4 серпня, тобто через два тижні після оголошення
війни Росією, заснували у Львові «Союз визволення України» (СВУ) . Першим головою СВУ став Д. Донцов.
Відразу ж по створенні, Союз видав дві відозви: «До українського народу в Росії», написану Д. Донцовим, та
«До публічної думки Європи», в яких провадилася ідея, що тільки самостійна українська держава може
слугувати захистом Європи проти Російської експансії. 5 жовтня 1914 року СВУ висловила гасло побудови
самостійної української держав й у вигляді монархії (гетьманату) з конституційним устроєм під егідою
Габсбургів, тобто під протекторатом Німеччини. Вони хотіли використати в українських цілях той варіант
австро-угорської і німецької політики, згідно з яким у випадку поразки Росії у війні передбачалося утворення
української держави. СВУ розгорнув широку діяльність. Його члени виходили з того, що треба впливати на
світові уряди, розробляти і розповсюджувати матеріали про права України на самостійне життя.
У 1917—1920 рр. розв'язання "українського питання" вкрай ускладнювала приналежність українських
земель до Російської і Австро-Угорської імперій, що входили до ворожих військово-політичних угруповань —
Антанти і Четверного союзу. Світова війна незаперечно підтвердила ворожість царської Росії до національних
прагнень України, її геополітичних інтересів. Виразна експансія на Південному Заході та активна дипломатія з
державами, котрі володіли українськими землями або зазіхали на них, дедалі чіткіше диференціювали спільні
природні інтереси українського та російського народів. Активні суперечки між Росією та Австро-Угорщиною
стали показовими у боротьбі за територіальні надбання як однієї, так і іншої держави. "Війна певною мірою
стала результатом цього роду настроїв тому, — писав В. І. Вернадський, — що відносини між Росією і Австрією
визначались переважно слов'янофільсько-націоналістичною ідеологією, у якій одне з чільних місць посіло
вороже ставлення до української культури в Галичині та прагнення до возз'єднання під'яремної Русі з Росією на
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засадах етнографічної єдності". Характеризуючи національну політику російської державності в "українському
питанні", варто зазначити, що тогочасний уряд провадив и в руслі обмеження прав і свобод "чужорідних
елементів". "Українське питання" досить гостро виникло і перед урядом Австро-Угорщини. Але для двоєдиної
монархії, населеної численними народами і етносами, це питання набуло ознак гострішої боротьби, ніж у Росії.
Порівняльний аналіз засвідчує краще положення українців в Австро-Угорщині, ніж у Росії. Водночас Габсбурги
зіштовхнулися з проблемою відокремлення націй та визначення етнографічних меж між українцями й поляками
в Галичині, яка стала каменем спотикання у відносинах між українцями, поляками та центральним віденським
урядом. Основа австрійської політики в українській справі - питання про надання українцям національнотериторіальної автономії та ідея створення коронного краю. Визначаючи зміст "українського питання" в роки
Першої світової війни та його місце у політиці Росії й Австро-Угорщини, варто зауважити, що для українців
воно полягало насамперед у задоволенні національних потреб культурного і політичного характеру. Якщо
урядові кола Габсбурзької імперії пов'язували його розв'язання з проведенням адміністративної реформи на
основі розширення самоврядування народностей із залученням їхніх представників до активнішого політичного
життя, то для царської Росії "українське питання" мало суто адміністративно-територіальний характер, його
розв'язання пов'язувалось з уніфікацією, через асиміляцію українців, російського народу та запровадження
російського устрою на завойованих територіях Західної України.
Після поразки Німеччини у Першій світовій війні і підписання нею Версальського договору змушує
правлячі кола країни тимчасово відмовитися від завойовницьких планів. Але в цей час в Німеччині
посилюються ідеї реваншу з боку реакційних сил монополістичної буржуазії, юнкерства, представників
правого крила різних політичних партій. Головною метою цих сил залишається військова експансія проти
України, яка увійшла до складу більшовицької Росії, адже саме з нею були пов'язані великі надії
імперіалістичних кіл Німеччини на майбутнє, її завоювання проголошувалося «метою німецької історії».
В умовах бездержавності України питання про возз'єднання розв'язувалось на міжнародній арені без
участі її народу, не в інтересах його самовизначення. Про возз'єднання йшлося на таємних переговорах,
які провадилися під час війни. Вимоги щодо приєднання Галичини та Угорської Русі, висунуті російським
царизмом, мали суто імперський та експансіоністський характер. Адже території, на які зазіхала Росія,
визнавали як етнічні російські землі, заперечуючи існування не лише української культури, а й
українського народу. Підтримка агресивних домагань Росії її західними союзниками означала якщо не
повне розуміння її ідей, то нівелювання та заперечення існування української нації.
Отже, війна, в яку була волею долі втягнута Україна, завдала останній не лише величезних людських
та матеріальних втрат, а й підняла питання, бути чи не бути українській державності. Шукаючи шляхів
примирення, дипломатія держав Антанти намагалася здійснити новий перерозподіл політичної карти
світу, не звертаючи особливої уваги на "українське питання", перекреслюючи тим прагнення українців до
відродження державності.
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КОЛОНІАЛЬНА ЕКСПАНСІЯ НІМЕЦЬКОЇ ІМПЕРІЇ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД
Питання про колоніальну експансію Німецької імперії досі є актуальним та притягує до себе погляди
науковців. Сьогодні Німеччина є провідною країною з високим рівнем життя та передовою економікою,
проте у неї досить неоднозначне минуле. Безумовно, в її історії є багато різних моментів, проте нудною
цю історію нізащо назвати не можна. І однією з неоднозначних сторінок було намагання створити сильну
колоніальну імперію.
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У 1871 році більшість німецьких земель об’єдналися в одну державу на чолі з королем Пруссії Вільгельмом
І, який став імператором Німецької імперії. Об’єднанню Німеччини сприяли багато факторів: промисловість
окремих німецьких князівств, митна політика, популярність кронпринца Фрідріха Вільгельма, військові
реформи, зростання німецької самосвідомості, дипломатичні та політичні дії Отто фон Бісмарка. Період з 1971
року до 90-х років ХІХ ст. названо саме ім’ям канцлера Бісмарка, який проводив зовнішню політику.
Бісмарк був зосереджений на «німецькому питанні» і колоніальні завоювання його мало цікавили.
Основними векторами зовнішньої політики Німеччини в цей період були укладення альянсів з різними
державами, спроби відрізати Франції шлях до реваншистської війни, контроль ситуації на Балканах та
ствердження імперії як сильного політичного гравця. Канцлер вважав, що здобуття колоній не є
пріоритетним завданням, адже на їх завоювання та утримання піде багато сил та грошей, а економічна
вигода від них досить сумнівна. Він не хотів псувати відносини з Британією та США, до того ж у
Німеччини не було достатньо сильного флоту для таких дій. Навіть колонії, які пропонували переможені
Данія та Франція у якості контрибуцій, не були прийняті.
Однак у 1884 році Бісмарк все ж заявив, що заморські володіння німецьких комерсантів тепер будуть
знаходитись під захистом держави. На такий крок його підштовхнуло бажання отримати підтримку націоналлібералів на виборах до Рейхстагу, а також перенаправити потік емігрантів до США в німецькі володіння. Але
у 1885 році Бісмарк знову відійшов від ідеї проведення колоніальної політики, натомість зосередившись на
покращенні відносин з Англією та Францією. Колонії використовувалися лише як інструменти політичного
впливу. На Берлінський конференції 1884—1885 років Африка була розділена між європейськими державами,
а згідно з Гельголандсько-занзібарській угоді 1890 року африканський протекторат Віту був обміняний на
стратегічно важливий для Німеччини острів Гельголанд в Північному морі.
Настрої суспільства щодо цього були зовсім іншими. Німці прагнули не відставати від колоніальних
імперій, це було питанням гордості та водночас бажанням теж мати дешеві колоніальні товари. Ще з
середини ХІХ cт. німецькі колоніальні кола починають розробляти проекти майбутньої імперії. Головні
напрямки стосувалися Африки (Камерун, Того, Мозамбік, Намібія), Океанії (Каролінські о-ви та Самоа),
Східної Азії (о. Тімор, архіпелаг Сулу, філіппінський острів Мінданао), а особливо Китаю. Так, німецький
дипломат Густав Нахтігаль стверджував, що така політика посприяє ліквідації колоніальної гегемонії
Великої Британії. У розпал колоніальної пропаганди його праця "Сахара і Судан" сприяла формуванню в
суспільства ідеї про успішну заокеанські політику. Сферою такої політики, на його думку, були Африка,
Судан, Великі Африканські озера. Саме там мала бути створена колонія "Нова Індія" залежна від Німеччини.
У 1873 році було організовано «Африканське товариство в Німеччині», яке мало географічно
досліджувати Африку. У 1882 році з’явилося «Німецьке колоніальне товариство», яке об’єднувало більш
ніж 15000 прихильників колоніальної політики. У 1884 році воно об’єдналося з «Товариством за німецьку
колонізацію», яке прагнуло практичної реалізації цієї політики.
Проте справжня гра почалась після приходу до влади Вільгельма ІІ у 1888 році. Нового поштовху
кайзерівській колоніальній політиці надала відставка Л. Капріві, який був наслідником Бісмарка на посту
канцлера, та канцлерство Х. Гогенлое-Шиллінгсфюрста (1894-1904 рр.), який усіляко підтримував
колоніальні прагнення Вільгельма ІІ. У 1894 році остаточно оформився Пангерманський союз, який
всебічно підтримував колоніальний рух та був прихильником агресивної колоніальної політики. Саме він
став дієвою ідеологічною зброєю в руках Вільгельма ІІ.
До Пангерманського союзу увійшли парламентарі, здебільшого з консервативної та націонал-ліберальної
партій, професори, юристи, підприємці та офіцери. Фінансувався ж союз великими металургійними фірмами.
Активно сприяв діяльності Пангерманського союзу і сам імператор, таким чином заручившись підтримкою
могутньої на той час організації, що здатна привернути на його бік не лише провідних політиків, а й уряд країни.
Першими кроками до початку колоніальної політики були активна пропаганда за допомогою виступів
депутатів у рейхстазі, тісне співробітництво з правлячими колами, а також преса. Вони переконали
більшість представників правлячих кіл, що колишня політика О. фон Бісмарка була дуже вузькою, тільки
«європейською». Тепер Німеччина повинна вести «світову політику».
В мирних цілях до колоній постійно відправляли науковців: медиків, вірусологів, географів та біологів,
які проводили там дослідження. Це робили для того, щоб майбутні переселенці були у безпеці на нових
землях. Такі дії можна назвати просто ще одним елементом у великому плані створення колоніальної імперії.
Впродовж останнього десятиліття XIX ст. Німеччина здійснила низку колоніальних загарбань в Азії,
Океанії і Африці. Її колоніями стали колишні володіння Іспанії і Португалії та землі на території Китаю.
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Німецька колоніальна імперія придбала кілька територій: Німецьку Східну Африку, Німецьку ПівденноЗахідну Африку, Німецький Камерун та Африканський Тоголанд.
Китай представляв особливий інтерес у німецьких колах прихильників колоніалізму. Ще у 1869–1870 рр.
відомий географ і мандрівник Ф. Ріхтгофен запропонував Бісмарку оволодіти одним з портів на
тихоокеанському узбережжі Китаю з метою розвитку торгівлі Пруссії з далеким Сходом. Він, зокрема,
звернув увагу на вигідне розташування островів Чжоушань, проте ця пропозиція тоді була відхилена.
Пізніше Кайзер Вільгельм ІІ повернувся до цієї ідеї. У 1897 р. почалося завоювання китайських земель. Німці
захопили порт Цзяочжоу, який в подальшому планували використовувати як опорний пункт у загарбанні
китайських територій. Остаточно договір між Німеччиною і Китаєм був підписаний 6 березня 1898 р.
Німеччина одержала в оренду на 99 років бухту Цзяочжоу для організації військово-морської бази і добилася
монопольного права на спорудження залізниць у Шаньдуні й на вільну експлуатацію там гірських надр.
Німеччина також проводила активну загарбницьку політику в Тихому океані, анексувавши цілу низку
островів, що отримали назву Німецька Нова Гвінея. Північно-східний регіон Нової Гвінеї називався
Кайзер-Вільгельмсленд, архіпелаг Бісмарк на островах на схід, який також містив два більші острови під
назвою Новий Мекленбург і Нова Померанія, вони також придбали Північні Соломонові острови. Ці
острови отримали статус протекторату. У результаті остаточно склалася Німецька колоніальна імперія,
яка поступалася за площею тільки Британській та Французькій.
В колоніях ніколи не було спокою. Найбільш повставали жителі африканського континенту, які чинили
опір анексії своїх територій. Це призвело до кількох колоніальних конфліктів. У 1904 році в Німецькій ПівденноЗахідній Африці відбувся перший геноцид ХХ століття – геноцид племен Гереро та Нама в ході придушення
повстання місцевого населення. Повстання Маджі-Маджі в Німецькій Східній Африці також було жорстоко
придушене, жертви були численними, а деякі племена – винищені. Втручання Другого Рейху у поділ Китаю
стало однією з причин масового іхетуанського повстання, а в майбутньому – розгортанні масштабного
конфлікту – Російсько-японської війни 1904 – 1905 рр. До того ж, однією з головних причин Першої світової
війни було бажання колоніального переділу світу та завелика впевненість німців у своїх силах, армії та ресурсах.
Колоніальна політика кайзерівської Німеччини, хоч має коротку історію, розглядається як досить
жорстока, загарбницька, та агресивна. Вона виникла на фоні піднесення Німеччини, теорії про її
«особливий шлях», віри в те, що країна може стати в ряд з провідними імперіями світу, а може і
перевершити їх. Німецька колоніальна істерія принесла небагато вигід метрополії, страждання та смерть
корінним народам, а також підвела світ до масштабного колапсу – Першої світової війни.
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СТОРІНКИ ЕТНІЧНОЇ ІСТОРІЇ СЕЛА УРЗУФА
Кожен народ – це своєрідний, створений тільки йому притаманними фарбами образ. Мета роботи
полягає в тому, щоб дослідити окремі сторінки етнічної історії населення села Урзуф, з’ясувати, як
відбувалося формування етнічного складу населення, виявити в чому полягає його національна
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неповторність, простежити історичну долю грецького населення нашого села та зробити відповідні
висновки. Об’єктом дослідження є деякі сторінки етнічної історії греків Північного Приазов’я. Предмет
дослідження – етнічна історія села Урзуф, його культура та традиції, взаємні відносини грецького
населення з сусідами інших національностей.
Село Урзуф має багату історію, культуру та традиції. Цю історію пам’ятають його мешканці, вони шанують
своїх предків,продовжують їх кращі традиції, зберігають і розвивають національну культуру.
Формування етнічного складу населення Урзуфа відбувалось впродовж тривалого історичного часу. Село Урзуф
засновано греками – переселенцями з Криму у кінці XVIII століття. З другої половини XIX століття в Урзуф
починають переселятися українці та росіяни в пошуках заробітків. В історії урзуфських греків, як і всіх греків
Північного Приазов’я були періоди національного піднесення у 20-х та на початку 30 років XX століття, а були
часи, коли небезпечно було називати себе греком. На тлі цієї непростої історичної долі греків Північного Приазов’я
особливо примітна їх взаємна терпимість та терпимість до інших народів, які жили поруч. Мешканці села згадують,
що у середовищі нащадків греків – переселенців, українців і росіян міжетнічні процеси характеризувалися
культурною інтеграцією: відбувалося взаємозбагачення культур, традицій та навичок, склався загальний в
основних рисах культурний комплекс, але кожна група зберегла свою мову, традиції, культуру.
Питання етнічної історії греків Північного Приазов’я вивчалися багатьма науковцями та суспільними
діячами краю. Новизна нашого дослідження полягає в тому, що ми намагалися простежити деякі сторінки
етнічної історії населення села Урзуф. Ми зробили аналіз статистичних показників і виявили зміни в
національному складі сімей Урзуфа. Узагальнюючи результати опитування населення, ми виявили
особливості сімейних традицій та обрядів у селі Урзуф, відзначили відмінність урзуфських традицій від
традицій, які існують в інших грецьких селах. Вважаємо що, результати досліджень можна
використовувати на уроках історії при вивченні відповідних тем, на уроках художньої культури, у
позакласних заходах для проведення етнографічних фестивалів, виховних годин.
У культурі кожного народу втілені його етичні ідеали, естетичні погляди і смаки. Закріплені вони в
національній мові, традиціях, нормах моралі і звичаях. Виражені притаманними лише йому чуттєво –
емоційними формами, художніми образами і логічними поняттями. І лише зберігаючи національну
неповторність кожного народу, можна зробити гідний внесок у загальну скарбницю культури народів України.
Село Урзуф розташовано на березі Азовського моря, у 25 кілометрах від районного центру Мангуш
та у 50 кілометрах від залізничної станції Маріуполь.
Початок історії Урзуфа було покладено переселенням християн з Криму до Приазов’я в кінці 70-х років XVIII
століття, яке відіграло доленосну роль у житті греків. Військові успіхи Російської імперії у війні з Туреччиною в
1768-1774 роках сприяли пожвавленню її колонізаційної політики. Виникла необхідність заселення та освоєння
земель Причорномор’я та Приазов’я. Тривала активна агітація за переселення в межі імперії, не дивлячись на
обґрунтованість сумнівів християн Криму, дала необхідний царському уряду результат. У 1778 році почалася
епопея переселення християн із володінь Кримського ханства на територію Російської імперії.
Після численних поніверянь, жертв та втрат греки домоглися того, що 21 травня 1779 року Катерина
II надала «Жалувану грамоту християнам грецького закону, які вийшли з Криму в Азовську губернію на
поселення». Грекам були виділені землі Приазов’я, а також визначалися їх права та привилеї. Їм
надавалась «для удобнейшего поселения…достаточная часть земли…» окремо від інших поселень «…от
Азовського моря до гирла ріки Берди, де фортеця Петровська, для якої залишається округа в 12 тисяч
десятин…». На 10 років переселенці звільнялися від державних податків та служб. Незаможнім було
обіцяно надання продовольства на перший рік, посівні насіння, худоба з поверненням через 10 років, вони
звільнялися від рекрутських наборів. Греки Приазов`я отримали деяку автономію, про що свідчило
створення Маріупольського Грецького суду з особливим статусом .
Вихідці з різних частин Криму обирали для свого поселення місця, найбільш відповідні тим, де вони
мешкали раніше, та у своїй більшості давали цім поселенням кримські назви, як пам’ять про свою
батьківщину. Греки на нових місцях селилися за мовною ознакою: окремо елінофони та тюркофони. Так
були засновані у 1780 році місто Маріуполь та 21 грецьке село у Приазов`ї, у тому числі село Урзуф.
Судячи по маршруту слідування і вибору місць заселення, ймовірно, останнім було засновано село
Урзуф. Як пише єпископ Феодосій (Макарєвський), греки «зайняли під поселення собі найдавніший,
багатий і великий зимівник запорожця Степана Коваля». Він знаходився недалеко від берега Азовського
моря, по лівій стороні гирла річки Зеленої. Заснували село вихідці з кримських сіл Маджарь, Гурзуф і
Кізилташ. Вийшло всього 270 осіб, дійшло до кінцевого пункту менше 200, решта померли в дорозі майже
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за два роки мандрів або повернулися до Криму. «Це були нащадки старовинних Боспорських колоністів,
які у Криму населяли південне узбережжя Чорного моря та зуміли зберегти грецьку мову, відому під
назвою «апла». Вони були відомі під назвою «тати» - безземельні».
У 1781 році, згідно з Ордером Г.О. Потьомкіна В.О. Черткову, за селом Урзуф було зафіксовано 12 тисяч
десятин землі. На початку своєї історії це було по числу жителів найменше з усіх грецьких сіл. За даними
перепису населення 1782 року у селі Урзуф мешкало 180 осіб: з них 62 чоловіки, 57 жінок. 60 дітей. В
молитовному домі козака Степана Коваля узуфці заснували церкву в ім'я архангела Михайла. Митрополит
Ігнатій власноруч освятив її та провів перше богослужіння. Душевний спокій люди знаходили у слові Божому.
Перші роки життя на новому місці були дуже важкими для греків Урзуфа, як і для інших
переселенців. Мешкали вони у землянках. Зазнаючи величезних труднощів, урзуфцям доводилося
освоювати нові землі,заново формувати свій побут, будувати житло, починати господарську діяльність.
Незвичним був клімат, відчувався брак продовольства, люди хворіли. Дуже частими були неврожайні
роки. Через це у 1803, 1805, 1813 роках греки Приазов’я переживали голод.
Майже 40 років знадобилося приазовським грекам для того, щоб подолати труднощі переселення і досягти
зростання в господарському розвитку. Для цього мала була відбутися величезна напружена робота. Вже на
початку 20-х років ХIХ століття греки досягли господарського піднесення. До цього часу в цілому
сформувалися основні напрямки розвитку господарства урзуфців. Поряд з традиційним вівчарством
розвивалися такі галузі як садівництво, виноградарство, вирощування зернових культур, рибна ловля, домашні
ремесла. В Урзуфі у 1820 році мешкало 222 особи, існувало два хутори. Серед тих, хто орал приазовську целіну
були Савва Федоров, Федір Аврамов, Константин Котлубеев, Олександр Янакиев та інші. В «Ревізьских
казках» села Урзуф ми знаходимо під номером сім’ї 34 за 1815 рік прізвище Ковуренко им’я Паращева
Чисельність населення села Урзуф поступово зростала, ось деякі статистичні показники, які нам
вдалися зібрати з різних джерел та звести в одну таблицю
Чисельність населення села Урзуф
Рік
1784
1816
1868
1897
1900
1915
1923

Дворів

195
388
400

Чоловіків
97
231
493
1139
1336
1421

Жінок
85
244
461
1170
1355
1443

Всього
182
475
954
2309
2691
2855
2357

Під час дослідження ми намагалися відтворити сучасний національний склад населення села Урзуф.. З цих
причин не має можливості з’ясувати точну етнодемографічну ситуацію у грецькому середовищі. Останній
перепис відбиває лише загальні тенденції. Пономарьова І.С. відзначає, що на території Маріупольської
міськради, згідно з переписом 2001 року кількісно переважають українці та росіяни, поте греки становлять
половину від усіх національностей. Відповідно: українці – 248683, росіяни – 226848, греки – 21923. На території
Першотравневого району (відтепер Мангушського) чисельно переважають українці. Греки та українці разом
складають майже половину всього населення району, при тому, що росіян на 25,4% більше, ніж греків.
Відповідно: українці -1435, росіяни – 7881, греки -5882 . Ми простежили склад населення села Урзуф: за даними
перепису 2001 у селі проживало 2650 осіб, з них українців 1170, росіян 520, греків 790. Зіставивши отримані
результати, маємо змогу зробити наступі висновки: у 2001 році відсоток греків був 4,2 у Маріуполі, 21 – у
Першотравневому районі та 27 у селі Урзуф. Всі ці факти знайшли відображення у наступній таблиці:
Етнічний склад населення за даними перепису 2001 р.
Населений пункт
місто Маріуполь
Першотравневий
(Мангушський) район
село Урзуф

Національність:
греки
росіяни
українці
греки
росіяни
українці
греки
росіяни
українці

Кількість населення
21923
226848
248683
58,82
7881
14735
790
520
1170
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Відсоток
4,2
45,6
50
21
28
50
27
20
42

Підрахунок числа осіб, що належать до тієї чи іншої етнічної спільноти, вкрай скрутний. Якщо раніше
під час всесоюзних переписів чисельність етнічних груп применшувалась, то тепер вона збільшується за
рахунок нової етнічної самоідентифікації, особливо нащадків від змішаних шлюбів. Дані переписів
населення можуть дати лише приблизні цифри. Але не дивлячись на це, ми бачимо, що і донині Урзуф
залишається грецьким селом, де мирно співіснують різні етноси, взаємно збагачуючи один одного. В той же
час грецька спільнота села зберегла відносно високий рівень етнічної самосвідомості та ідентифікації
порівняно з українським населенням, що знайшло відображення у матеріальній та духовній культурі.
У результаті проведеної роботи нам вдалося дослідити окремі сторінки етнічної історії села Урзуф.
Було з’ясовано, як відбувалося формування етнічного складу населення села Урзуф. Ми спробували
зробити аналіз списків мешканців села Урзуф.
Зараз Урзуф- це багатонаціональне село, яке є перлиною Азовського моря. Тут щорічно відпочивають
велечезна кількість людей. Це мальовничні місця, які нагадують вам про життя греків.
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Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького»
ПЕРЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ САМООБОРОНИ В УПА-ЗАХІД
(ГРУДЕНЬ 1943 – БЕРЕЗЕНЬ 1944 РОКУ).
Після створення в Галичині, навесні 1943 р., Української народної самооборони (УНС), впродовж
другої половини 1943 р. вона пройшла через бої із червоними і польськими партизанами та німецькими
окупантами. В Галичині створювалися вишкільні групи різної чисельності. На території Львівської та
Тернопільської областей це були рої та чоти – формування від десяти до п’ятдесяти чоловік. У
Дрогобицькій та Станіславській областях – сотні і курені по декілька сотень чоловік.
На початок грудня 1943 р. сили УНС в Галичині, на нашу думку, мали становити приблизно 3000 –
3500 бійців. 5 грудня 1943 р. на нараді Проводу Організації українських націоналістів (ОУН) було
розглянуто питання про поширення діяльності Української повстанської армії (УПА) на Галичину. На цій
нараді були присутні Роман Шухевич-«Тарас Чупринка», Дмитро Маївський-«Косар», Мирослав Прокоп«Володимир», Дарія Ребет-«Орлян», Василь Охримович-«Грузин», Василь Кук-«Леміш», Дмитро
Грицай-«Перебийніс», Микола Лебедь-«Максим Рубан» і Олександр Луцький-«Беркут» [1, арк. 280–281].
Було вирішено на базі УНС в Галичині розгорнути Генеральну воєнну округу (ГВО) УПА-Захід.
Власне тоді ж в грудні 1943 р. і відбувся поділ УПА на три ГВО: УПА-Північ (Волинь, Полісся), УПАЗахід (Галичина, Буковина, Закерзоння) і УПА-Південь (Поділля) [11, с. 22, 35–36]. Крім нової назви
УПА-Захід було дозволено вживати і стару назву УНС [3, арк. 94].
Командиром УПА-Захід був призначений О. Луцький-«Беркут», він же перед тим командував УНС в
Галичині [1, арк. 255]. З 26 січня 1944 р. командиром УПА-Захід за наказом Р. Шухевича-«Тараса
Чупринки» стає Василь Сидор-«Шелест» [2, арк. 225].
У 1943 р. УНС в Галичині поділялася на чотири обласні командування: Львівське – командир Остап
Линда-«Ярема», Тернопільське – командир Дмитро Росоловський-«Чугайстер», Дрогобицьке – командир
Лука Павлишин-«Вовк» і Станіславське – командир Іван Белейович-«Дзвінчук» [10, с. 174].
Із утворенням УПА-Захід в грудні 1943 р., дана ГВО почала поділялася на воєнні округи (ВО): 1-а «Башта»
(місто Львів і околиці), 2-а «Буг» (Львівська область), 3-я «Лисоня» (Тернопільська область), 4-а «Говерля»
(Станіславська область), 5-а «Маківка» (Дрогобицька область), 6-а «Сян» (Закерзоння). Планувалося також
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створити ще два військові округи: 7-й «Сучава» (Буковина) і 8-й «Срібна» (Закарпаття), але це так і залишилося
в планах [10, с. 174]. Територія Буковини і Закарпаття були приєднані до ВО 4 «Говерля» [7, с. 276].
Для кожної воєнної округи були призначені командири: ВО 1 «Башта» – командир Віктор Харків«Хмара», ВО 2 «Буг» – командир О. Линда-«Ярема», ВО 3 «Лисоня» – командир Омелян Польовий«Остап», ВО 4 «Говерля» – командир Іван Бутковський-«Гуцул», ВО 5 «Маківка» – командир І.
Белейович-«Дзвінчук» та ВО 6 «Сян» – командир Яків Чорній-«Ударник» [10, с. 174].
До переформування УНС в УПА-Захід, в Галичині було створено Крайовий штаб УНС, який керував
всіма повстанськими формуваннями в Галичині, до нього входили: О. Луцький-«Беркут» – командир
УНС в Галичині, Володимир Банах-«Гордієнко» – начальник штаба, Іван Голембйовський – персональномобілізаційний референт, Костянтин Петер-«Сокіл» – керівник військової розвідки, Василь Чижевський«Демид» – ад’ютант О. Луцького, фактично він керував штабом УНС [1, арк. 251], Степан Новицький«В’юн» – військовий інспектор штабу [10, с. 18].
Після переформування, в Крайовий штаб УПА-Захід входили: О. Луцький-«Беркут» – командир
УПА-Захід, С. Новицький-«В’юн» – начальник штаба і організаційно-мобілізаційний референт, В.
Чижевський-«Демид» – ад’ютант О. Луцького, «Сергій» – керівник розвідки, В. Банах-«Гордієнко» – член
штаба, але через хворобу в штабі він практично не працював, «Вовк» – начальник зв’язку [1, акр. 256].
На низових ланках, перехід від УНС до УПА-Захід, на відміну від вищих ланок (крайовий штаб і штаби воєнних
округ) проходив не так швидко і тривав до березня 1944 р.. Проте документи, які видавалися командуванням УПА в
Галичині на початку 1944 р. також використовували назву УНС. Видана політвиховним відділом програма
політичного вишколу для повстанців називалася «Програма політичного вишколу для бійців УПА і УНС». Крайовий
провід Західних українських земель (ЗУЗ) ОУН, в документі від 29 лютого 1944 р. для військового штабу воєнної
округи і повітовим провідникам також використовував абревіатуру УНС [9, с. 217, 594, 595].
У свої звітах для вищого керівництва, про ситуацію на території Галичини на початку 1944 р., оунівці
продовжували вживали назву УНС. Цю назву ми зустрічаємо у таких документах: «Вістки за час від
15.12.43–15.01.44 р. Львівщина. 9 лютого 1944 р.», «Спеціальному звідомлення. Львівщина. 17 лютого
1944 р.», «Надзвичайний звіт про події в Нивицях. Львівщина. 17 лютого 1944 р.» [5, арк. 39–42],
«Політичний огляд подій. За місяць січень 1944 р. Станиславівщина» [4, арк. 125], «Вісті з терену за час
від 10.01.–01.02.44 р. Станиславівщина. 8 лютого 1944 р.» [6, арк. 196] та інших.
Повстанські відділи, які були створені в 1943 р. на початку 1944 р. продовжували використовувати
назву УНС. Так само назву УНС використовували повстанські відділи, які були створені на початку 1944
р., це стосується чот «Лапайдуха», «Іванка», «Малинового» та «Чорногори» на Золочівщині (Львівська
область). Створені у другій половині січня 1944 р. в Сокальському районі Львівської області шість рої, по
10–12 чоловік кожен, теж носили назву УНС [8, с. 18, 512]. Аналогічна ситуація проходила і в інших
галицьких областях – Тернопільській, Дрогобицькій і Станіславській.
Отже, з грудня 1943 р. по березень 1944 р. в Галичині відбулося переформування УНС в УПА-Захід,
цей період ознаменував новий етап в історії українського-національно визвольного руху на території
Західної України, який продовжував боротьбу проти німецьких окупантів.
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ГОЛОДОМОР ОЧИМА СУЧАСНОСТІ. ГОЛОДОМОР ЦЕ ЗЛОЧИН ЧИ ГЕНОЦИД?
Голодомор 1932-1933 років для всього світу однозначно величезна трагедія. Голод став наслідком
терору комуністичного режиму, який штучно створив умови існування, несумісні з життям. У багатьох
людей почувши слово голодомор виникне асоціація і в пам’яті випливе якийсь історичний факті,
найперший з них це те, що голодомор був геноцидом. І так найчастіше трапляється в людей старшого
покоління. Саме вони сприймали інформацію не перевіряючи її достовірності. Саме цьому поколінню
влада нав’язала свої переконання й розповіла ту історію українського народу, яку було написано задля
власної користі, з власних переконань, не на основі всіх фактів які були доступні й найголовніше не з
критичної точки зору. В сучасних школах, ще з дошкільного віку, починають говорити про трагічні події
історії і висвітлювати проблему голодомору тільки з одного боку. І це є найважливіша проблема
сучасності. Для того щоб переповісти й навчити майбутні покоління правдивої, реалістичної історії,
насамперед, ми повинні самі читко зрозуміти й розібратись в питанні чи був все ж таки голодомор
геноцидом, і чи справді український народ єдиний страждав від голоду та несправедливої жорстокості?!
Мета даної роботи полягає у тому, щоб розібратися в тому чи були події 30-их років геноцидом
українського народу, спираючись на історичні факти та літературні джерела. 28 листопада 2006 року
верховна Рада України визнала голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу, проте
суперечки на цю тему все ще залишаються актуальними. Із 7 мільйонів загиблих в СРСР в 1932-1933
роках близько 3-3,5 мільйонів довелося на українське селянство. Ще близько 1,3 мільйонів людей
загинули в Казахстані, 1 мільйон на Кавказі, 0,5 мільйонів в Поволжі і близько мільйона в інших регіонах
СРСР. Чи можна назвати ці злодіяння комуністичної влади геноцидом для багатьох досі залишилося
невирішеним питанням. Перш за все, необхідно побудувати чітке розуміння того, що таке саме геноцид.
Геноцид - це дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну,
расову або релігійну групу. Основним аргументом людей, які схилені заперечувати голодомор геноцидом
є те, що комуністи знищували людей не за національною ознакою, а за класовою. Масові репресії було
направлено проти селянства, а не проти українців, казахів, росіян чи народів Кавказу. Маса документів
тих часів свідчить про те, що Сталін і його оточення прагнули знищити селянство як клас, а не українців
як націю. Більш того, значна кількість країн, які заперечуюсь, що голодомор був геноцидом лише через
особисті відносини і це легко пояснити. Навколо цієї теми за такий короткий проміжок часу здіймалось
занадто багато брехні. Яскравий приклад: «П’ятий президент України Петро Порошенко назвав цифри
від 7 до 10 млн закатованих.» Звідси виникає питання – звідки взялися взагалі такі цифри? А все дуже
просто. Багато хто хотів, щоб кількість жертв голоду в Україні була більшою, ніж кількість жертв євреїв,
які загинули при Голокості. Навіщо? Логіка явно відсутня, проте це факт. При Голокості загинули шість
мільйонів євреїв. Значить, українців має бути не шість, а сім, і навіть десять мільйонів. Після такого
яскравого прикладу можемо повернутися до причин, через які деякі країни не визнають голодомор
геноцидом. Багато чого залежить від суто політичних причин. Але знову-таки, наша держава мало що для
цього робить і зрозуміло чому. Для того, щоб Вірменія визнала Голодомор геноцидом, потрібно, щоб ми
визнали вірменську різанину геноцидом. Ми не визнаємо. Чому? Щоб не псувати відносини з
Азербайджаном. Проте, де все ж таки істина. Неможливо прийти до об’єктивної думки оперуючи
сучасними джерелами. Вся правда була перекручена сто разів і зверху пропущена через чиюсь особисту
думку. У пошуках відповіді поталанило звернутися до книги «Голодомор 1932-1933 років в Україні.
Документи та пам’ятки» автором якої є Упорядник Руслан Пиріг. В УРСР знищувалися далеко не лише
селяни і не селянство як таке. Посилаючись на книгу вдалося дізнатися наступне. « «Вождь народів» у
листі Кагановичу від 11 серпня 1932 року двічі повторив, що «мы можем потерять Украину» ». Робилося
все, щоб цього не сталося. Це засвідчує, зокрема, закрита постанова ЦК ВКП(б) і Раднаркому СРСР «Про
хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі і в Західній області» від 14 грудня 1932 року, де, крім
вилучення хлібу в селян та встановлення спеціального режиму в УРСР та на Кубані, йдеться про фактичне
скасування політики українізації і констатується: «замість правильного більшовицького проведення
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національної політики у ряді районів України, українізація проводилася механічно, без урахування
конкретних особливостей кожного району, без старанного підбору більшовицьких українських кадрів, що
полегшило буржуазно-націоналістичним елементам, петлюрівцям і ін. створення свого легального
прикриття, своїх контрреволюційних осередків і організацій» . Отож Голодомор був спрямований на
упокорення всіх жителів України за громадянською ознакою (як мешканців цієї певної території ), а не за
етнічною. Голодомор був спрямований на упокорення далеко не однієї України.
Згідно з результатами опитування, проведеного соціалістичною групою «Рейтинг», 79% громадян
України визнають голодомор геноцидом. Сучасне покоління, навіть те, яке є обізнаним і знає історію цих
жахливих подій припускає помилку. Для того, щоб визначитися раз і назавжди достатньо логічно
подумати. Голод в Україні, який спричинив за собою мільйони загиблих людей, був? Був, і не тільки в
Україні. Він не був наслідком якогось стихійного лиха і значного неврожаю? Не був, і не тільки в Україні.
Тодішня влада вигрібала у селян урожай до останньої зернини? Вигрібала, і не тільки в українських селян.
Ці події можна було б визнавати геноцидом у тому випадку, якщо б голод і репресії були спрямовані
конкретно на територію України, конкретно на українців. На ділі ж таку долю розділила не одна країна,
натиск був направлений відповідно до територіального аспекту. У 1932- 1933 роках комуністи знищували
людей не за національною ознакою, а за класовою. Тому винищення мільйонів людей не можна назвати
геноцидом. Отже, на основі проведених досліджень ми дійшли таких висновків: владою української
держави встановлюються непарильні історичні свідчення, ми дослідили що число загиблих від
голодомору 30-их років в Україні становило близько 7 млн осіб, в той час як влада нашої держави
спотворює реальні докази та факти і встановлює більше число таких осіб. Таким чином, на нашу думку,
влада держави своїми діями намагається проводити інформаційну війну з колишніми країнами СРСР,
намагаючись показати народу що ці цифри свідчать про «нетерпимість» населення цих держав щодо
української нації. Хоча на основі проведеного нами аналізу, ми дійшли висновку, що такої нетерпимості
не існувало, відповідно до історичних джерел та інших доказів число загиблих українців є меншим ніж
намагається встановити теперішня влада, а окрім українців під час голодомору загинуло багато людей
іншої нації. Тому, голодомор 1932-1933 років ми геноцидом вважати не можемо. Окрім цього нами було
висвітлено важливість розвитку історичної грамотності у молочного покоління та його здатності до
критичного мислення, а також необхідності виховання патріотизму у майбутнього покоління задля
недопущення повторення такої трагедії.
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НАСЛІДКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Події ХХ століття надзвичайно глибоко вплинули на подальшу долю людства та на весь хід світового
розвитку. Наймасовішою та найкровопролитнішою подію беззаперечно стала Друга світова війна, що втягнула
шістдесят одну державу, понад вісімдесят відсотків населення планети, військові дії велися на території сорока
країн Європи, Азії, Африки, та на величезних океанських та морських просторах. Друга світова війна призвела
до низки незворотних змін та перетворень як в державних устоях, так і на геополітичній карті.
На мою думку, одним із важливих історичних наслідків перемоги над
фашистською Німеччиною
та її союзниками було завершення об’єднання українських земель. Питання про повоєнні кордони
України ставилось ще на Тегеранській (1943 р.) та Кримській (1945 р.) конференціях глав
держав антигітлерівської коаліції: СРСР, США і Великобританії. Радянське керівництво, спираючись на
перевагу, здобуту в результаті перемоги у Другій світовій і Великій Вітчизняній війні, рішуче домагалося
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закріплення кордону на так званій „лінії Керзона”, що гарантувало об’єднання українських земель у складі
УРСР і юридично закінчувало входження до України західних областей, у тому числі й тих, що
перебували в її складі у 1939-41рр. Після чого,у зв’язку з цим було підписано цілий ряд договорів із
сусідніми країнами про врегулювання післявоєнних кордонів.
Другим, не менш важливим наслідком війни було те, що 26 квітня 1945р. на конференції в СанФранциско Україна увійшла до складу ООН як один із засновників організації, тобто наша країна
завоювала авторитет на міжнародній арені, адже зробила величезний внесок у досягнення перемоги над
нацистською Німеччиною та Японією.
Щонайменше 5,3 млн. осіб, або один із кожних шести мешканців України, загинули у Другій світовій
і Великій Вітчизняній війні. 2,4 млн. українців було вивезено на примусову працю до Німеччини. Втрати
України становлять 40–44% загальних втрат СРСР. Матеріальні збитки в Україні оцінювались у 286 млрд.
крб. (загальні збитки СРСР – 679 млрд., з яких 225 млрд. припадає на Росію, 75 – на Білорусію, 20 – на
Латвію, 17 – на Литву, 16 – на Естонію).
Український народ, який став одним із переможців у цій кривавій бійні, сподівався, що після війни
все буде інакше, що тоталітаризм – то вчорашній день людства. Однак ці надії виявилися марними. Ще
протягом довгих десятиліть Москва відмовляла українському народові, як і іншим народам СРСР, у праві
на вільний, самостійний розвиток, на власну незалежну державу.
Третім важливим наслідком слугує те, що після Другої світової війни в результаті розгрому
гітлерівського фашизму та японського мілітаризму на міжнародній арені відбулися зміни у
співвідношенні сил. Було створено світову систему соціалізму, під тиском національно-визвольної
боротьби зазнала краху колоніальна система імперіалізму, внаслідок чого на політичній карті світу
з'явились нові незалежні держави.
Ще один із найважливіших наслідків ,це те що почався тривалий період загострення відносин між
двома світовими системами - капіталістичною і соціалістичною, виникла "холодна війна", було створено
військово-політичні блоки: НАТО (1949 р.). Наприкінці XX ст. міжнародна обстановка набула нових рис
під впливом особливостей розвитку головних чинників, які визначають систему міжнародних відносин:
завершилася "холодна війна"; нова могутня хвиля революційних виступів у ряді країн Східної Європи
привела до краху світової системи соціалізму; розпалася Організація Варшавського Договору. Для
Радянського Союзу повоєнні роки були складні й суперечливі. Радянський Союз, переміг у Великій
Вітчизняній війні, за повоєнні роки пройшов шлях від максимального злету тоталітарної системи до її
занепаду і розпаду країни на 15 окремих незалежних держав ,але не дивлячись на все зараз ці 15 країн
можуть легко називати себе героями Другої світової війни.
Також, перемога антифашистської коаліції привела до кардинальних змін у міжнародних відносинах
та у внутрішньому житті більшості країн світу. Вона врятувала народи світу від фашистського
поневолення, відкрила шлях до демократичних перетворень. Червона Армія визволила від фашистського
рабства 10 країн Європи й частково 2 країни в Азії (загалом з населенням близько 200 млн. чоловік).
Понад 1 млн. радянських солдатів та офіцерів загинули в боях за їхню свободу, в тому числі в Польщі —
понад 600 тис. чоловік, Чехословаччині — 140 тис., Угорщині — 140 тис., Румунії — 69 тис., Австрії —
26 тис., Югославії — 8 тис., Китаї — 8 тис., у Німеччині — 102 тис. чоловік .
Четвертим наслідком слугує, підвищення міжнародного авторитету Радянського Союзу, посиленню його
впливу на світову політику. Якщо перед війною СРСР підтримував дипломатичні відносини з 25 державами, а
в червні 1941 р. — тільки з 10, то в роки війни 32 країни офіційно встановили з ним нормальні зв'язки. В кінці
війни Радянський Союз мав дипломатичні відносини з 52 державами. (В 1990 р. це число досягло 143.) Жодна
серйозна міжнародна проблема вже не могла вирішуватися без Радянського Союзу. Після розпаду СРСР
в 1991 р. торжество й славу Перемоги свято бережуть народи незалежних держав, що постали на його території.
Також, ще одним з наслідків Другої світової війни став прийнятий Закон про п'ятирічний
план відбудови й розвитку народного господарства. Ставилося завдання довести валовий продукт
промисловості в 1950 р. порівняно з 1940 р. до 113%. Особливо значні труднощі переживало сільське
господарство. У цю сферу спрямовувалося всього близько 7% капітальних витрат. Селянство
утискувалося надмірними податками. Це говорить про те що ,навіть після таких втрат, за такий короткий
час можливо виправити ситуацію яка нахлинула на нашу країну ,але владі довелося жертвувати
інтересами людей за для того щоб вивести країну на гарний спосіб життя.
37

Це була перемога прогресивних сил людства над фашистською реакцією, над державною системою
німецько-нацистської та японсько-мілітаристської тиранії й поневолення народів, над нелюдською
ідеологією фашизму. В досягнення перемоги найвагоміший внесок зробили народи й армії передусім
СРСР, США, Англії, Франції та Китаю. Важливу роль відіграли інші Об'єднані Нації — члени
антигітлерівської коаліції. Назавжди ввійшли в історію героїчні дії Польської й Чехословацької армій, що
воювали разом з Червоною Армією, мужня боротьба партизанів, патріотів-підпільників, учасників рухів
Опору в Албанії, Болгарії, Югославії, Франції, Греції та інших окупованих фашистами країнах.
Друга світова війна стала відправною крапкою початку періоду значних геополітичних змін,
перетворень політичної системи Старого світу. Друга світова війна залишається живою історією, яка
пов’язана з сьогоднішнім днем. Дослідники звертаються до історії та наслідків минулої війни, аби знайти
відповіді на актуальні питання сучасності. Йдеться про вивчення й осмислення історичних фактів і явищ,
про нове прочитання світового конфлікту, оскільки постійні зміни в нашій сучасності мають своє
глибинне коріння в минулому.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЛОДОВ
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Биологически активные вещества растительного происхождения приобретают все большее значение
и практическое применение в медицине, так как наделены менее выраженным побочным действием по
сравнению с синтетическими препаратами. Среди различных классов природных соединений,
обуславливающих лечебный эффект лекарственного растительного сырья, значительное место занимают
полифенольные соединения. Они имеют широкий спектр фармакологической активности: наделены Рвитаминным эффектом, уменьшают ломкость кровеносных капилляров, усиливают действие
аскорбиновой кислоты, оказывают седативное и антиоксидантное активности, используются как
противовоспалительные и противоязвенные средства [1].
Лекарственные растения являются источником полифенольных соединений - сильных природных
антиоксидантов. Поэтому вполне возможно, что в основе действия растительного экстракта могут лежать
механизмы, характерные для отмеченной группы биологически активных соединений: угнетение цепных
реакций свободнорадикального окисления из-за торможения прооксидантных ферментов, образование
металлических хелатов или нейтрализация радикалов [2].
В качестве объекта исследования было выбрано Citrullus colocynthis.
Растительное сырье Citrullus colocynthis применяют как противодиабетическое, слабительное,
инсектицидное средство, как антидот при укусах змей, в терапии бактериальной инфекции, рака. В народной
медицине Citrullus colocynthis известный также как противоревматическое и антигельминтное средство. Листья
Колоцинт эффективны при мигрени и невралгии, а корни - при желтухе, фурункулах и пустулах. Экстракты
Колоцинт проявляют антибактериальную, фунгицидную, противовоспалительную активность [3,4].
На сегодня доказана взаимосвязь между свободно-радикальным окислением и развитием большинства
патологических процессов - эндокринологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Современные условия
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жизни, негативное влияние факторов внешней среды, психоэмоциональное напряжение, генетические факторы
- все это является предпосылкой для нарушения окислительно-восстановительного равновесия в организме.
Решающую роль в этом отношении имеют активные формы кислорода [5].
Известно, что антиоксидантный и антирадикальной эффекты ЛРС достигаются за счет наличия
неензиматичних молекул, представленных преимущественно полифенольных соединений - флавоноидами,
фенолкарбоновых кислотами, катехины. Фитохимический скрининг растительного сырья C. сolocynthis
показал наличие фенольных соединений, фенолкарбоновых кислот (хлорогеновая кислота), флавоноидов
(изосапонарин, изовитексин и изоориентин-3'-О-метил эфир), высокое содержание танинов [6].
В связи с вышеизложенным, актуальной задачей было проведение оценки антиоксидантной
активности исследуемых водных экстрактов плодов C. сolocynthis. Исследование проводили
спектрофотометрически in vitro по стандартной методике [7].
Как систему, продуцирующую супероксидрадикал, принимали аутоокисление адреналина в адренохром
в щелочной среде. АОА рассчитывали по степени торможения аутоокисления адреналина в адренохром.
Показано, что исследуемые водные экстракты проявляли высокую АОА в диапазоне всех
концентраций, предупреждая образование супероксид-радикала in vitro. Следует также отметить ярко
выраженную зависимость степени АОА экстрактов от их концентрации и времени экспозиции.
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ОСНОВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
(НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ «МАТИ ТА ДИТИНА»).
Сьогодні зростаючою у світі є проблема лікування безпліддя у жінок та чоловіків. За різними оцінками,
безпліддя вражає від 8 до 12 % репродуктивних пар в усьому світі, при цьому показники безпліддя значно
вищі (до 30 %) в деяких регіонах світу, до яких відносять Центральну та Східну Європу [1, С. 32]. Невтішна
державна статистика по Україні підтвердила ці оцінки. Так, у 2016 р. було зареєстровано 38998 випадків
жіночого безпліддя (77,67 % серед усіх випадків безпліддя) та 11210 випадків чоловічого безпліддя (22,32 %
відповідно) [2]. Саме тому в останні роки в Україні активізувалася діяльність медичних закладів, що
спеціалізуються на лікуванні безпліддя. Одним із таких є медичний центр «Мати і дитина». Фахівці центру
скеровують увагу на використання новітніх методів у боротьбі з безпліддям. Насамперед, мова йде про
преімплантаційну генетичну діагностику (ПГД) ембріона, що допомагає виявити можливі хромосомні
відхилення перед перенесенням до порожнини матки (при цьому не шкодячи йому), визначити стать дитини
для недопущення передачі захворювань, встановити причини невдачі при попередніх заплідненнях тощо.
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Процедуру виконують у програмі ЕКЗ чи ЕКЗ/ІКСІ. Для проведення преімплантаційної генетичної
діагностики найчастіше використовують методи FISH-аналізу (флуоресцентна гібридизація in situ), PCRаналізу (полімеразна ланцюгова реакція), NGS-аналізу (секвенування нового покоління) [3].
Внутрішньоматкова інсемінація, що застосовується у центрі, покращує ефективність запліднення,
насамперед завдяки використанню допоміжних препаратів, стимулюючих дозрівання фолікулів.
Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) також вважається допоміжною репродуктивною технологією,
проте проходить під контролем спеціалістів поза тілом. Яйцеклітину забирають з організму жінки для
штучного запліднення біоматеріалом здорового чоловіка. Ембріологи переносять заплліднену
яйцеклітину в інкубатор, де стежать за розвитком протягом 2-5 днів. На 5 день культивування у
ембріологічній лабораторії ембріон досягає самої просунутої стадії розвитку - стадії бластоцисти, яку і
переносять до порожнини матки. Вона імплантується до стінки для подальшого розвитку. Імовірність
успішного запліднення донорськими сперматозоїдами досягає 70 % [5].
Донація ооцитів та сперматозоїдів застосовується за попередніми медичними показаннями та
передбачає добровільну участь у процесі донорів жінок та чоловіків, які надають свій репродуктивний
матеріал для використання третіми особами.
У центрі практикують кріо-цикли – процедуру, при якій для перенесення використовуються
розморожені ембріони. Процедура економічно вигідніша, ніж ЕКЗ і дає змогу знизити гормональний
вплив на організм матері, оскільки дозволяє обійтись без додаткової стимуляції фолікулів, наркозу.
Медики центру широко впроваджують процедуру інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда
(ІКСІ), що на сьогодні є прогресивним кроком у боротьбі із чоловічим безпліддям. При отриманні хоча б
одного морфологічно нормального і рухомого сперматозоїда, за допомогою спеціального мікроскопа і
маніпулятора, оператор має можливість помістити сперматозоїд в яйцеклітину. Після використання
методу ІКСІ розвиток плода протікає точно так же, як і при природному зачатті дитини. Шанси зачаття
дитини складають від 45% [4]. Для лікування чоловічого безпліддя практикують також голкову біопсію
кількох ділянок яєчок (ТESA), аспірацію тканини яєчка для наступного пошуку сперматозоїдів (ТESЕ).
Ці процедури вважаються інновацією у репродуктивній медицині, адже тривають 15-20 хв., економічно
вигідні, проводяться без мікрохірургії та дають позитивні результати.
Широке застосування усіх вищезазначених методів, професіоналізм вітчизняних медиків, їхня активна
співпраця із зарубіжними колегами, переймання досвіду та здобутків іноземних клінік дали позитивні результати:
2018 р.: 542 «свіжі» цикли (Fresh ET) – 336 вагітностей, частота настання вагітності: 61,6%;
1890 кріо-циклів (Cryo ET) – 1091 вагітність, частота настання вагітності: 57,7%;
2019 р.: 487 «свіжих» циклів (Fresh ET) – 301 вагітність, частота настання вагітності: 61,9%;
2246 кріо-циклів (Cryo ET) – 1177 вагітностей, частота настання вагітності: 52,4% [3].
Проте, поряд із вдосконаленням процедур зі штучного запліднення та зростанням позитивних
результатів, у 8-10% випадків встановити причину безпліддя неможливо у зв’язку із не до кінця
вивченими чинниками, що впливають на репродуктивний процес. Насамперед це недостатньо досліджені
генетичні аспекти регуляції сперматогенезу та репродукції в цілому; генетично обумовлена патологія
мейозу, порушення диференціювання і дозрівання сперматид в зрілі статеві клітини. Тому перспективним
напрямком подальшого вдосконалення методів лікування безпліддя є розширення застосування в
діагностиці молекулярно-генетичних, молекулярно-цитогенетичних, електронно-мікроскопічних
методів, кількісне та якісне виявлення порушень репродуктивних функцій людського організму.
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Теоретичні дослідження з питань дистанційного навчання базуються на методологічних працях С.
Архангельського, Ю. Бабанського, С. Гончаренка, М. Махмутова, Є. Полота, В. Сагарди, Л. Виготського,
П. Гальперіна, Г. Костюка, О. Матюшкіна, Н. Тализіної та інших. Значних зусиль до формування системи
дистанційного навчання доклали вчені С. Батишев, О. Кірсанов, Ч. Куписевич, І. Огородніков, О. Пєхота,
Л. Романишина, П. Сікорський, І. Харламов; психологи Б. Ананьєв, Г. Балл, В. Виготський, М. Данилов
та інші, у творчому доробку яких аналізується процес індивідуалізації особистісно орієнтованого навчання.
Впровадження сучасних інформаційних технологій у повсякденне життя українських громадян стало
каталізатором для розвитку процесів пов’язаних з дистанційним навчанням. Інтернет, як джерело
інформації, давно вже став реальністю, а розвиток телекомунікацій, без яких ця форма навчання
немислима, йде швидкими темпами. Таким чином, одна з умов реалізації дистанційного навчання, а саме
підготовка технічної бази, фактично поступово виконується.
Головним завданням все-таки є наявність і розробка учбово-методичного забезпечення для самостійної
роботи студентів. Електронні носії інформації дозволяють впроваджувати так звані «електронні лекції».
Лекційний матеріал може бути викладений у вигляді тексту, озвучений і доповнений відеоматеріалами; мова
йде про відеолекції, слайди-лекції, якісні комп’ютерні тренінги, різного роду тести та навчальні програми,
додатковий ілюстративний матеріал, а також доступ у потрібний час до довідкових даних, словникових
термінів. Головна перевага даних матеріалів полягає у тому, що студент зможе самостійно користуватись
ними в зручний для себе час. Для дистанційного навчання особливого значення набуває наявність і
найголовне якість електронних підручників, що повинні бути по всіх дисциплінах навчального плану. Робота
з електронним підручником дозволяє зробити навчальний процес індивідуальним. Кожен студент сам
вибирає послідовність вивчення навчального матеріалу виходячи зі свого інтересу і можливостей.
Але на шляху дистанційної освіти є чимало труднощів. Залишаються невирішеними питання проведення
контролю знань студентів.. При наявності якісних комунікаційних каналів іспити можна проводити за
допомогою двосторонніх відеоконференцій. Але тут виникає проблема – якості зв'язку. На сайтах деяких вузів
працюють системи конференцій, але це скоріше виключення, ніж правило. Інші переваги Інтернету - доступ
до глобальних бібліотек, баз даних найбільших університетів, жива робота з викладачами й іншими
слухачами, здача іспитів у режимі "онлайн", цифрове відео - поки що так і залишаються проблемами. Тому
єдиним реально працюючим інструментом для дистанційного навчання стала електронна пошта.
Дистанційне навчання - засноване на сучасних інформаційних і комунікаційних технологіях
навчання й підвищення кваліфікації. Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний
етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп'ютерних
навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної
аудиторії. Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого навчають, самі почувають
необхідність подальшого навчання, а не піддаються тиску з боку. Дистанційна освіта стала справжньою
новацією ХХ1 століття. Віртуальний курс лекцій дозволяє скоротити або розтягти час навчання за своїм
розсудом. Ефективність дистанційного навчання полягає і в тому, що можливість навчатися дистанційно
не обмежує можливості навчатися й удосконалюватися в професійній діяльності під час роботи на
підприємстві. Серед переваг такого навчання називається можливість займатися у будьякому місці, де є
комп'ютер, матеріал відповідає усім вимогам, які пред'являються до студентів будь-якого вузу, крім того,
у студента є можливість виконувати завдання у зручний для нього час. Серед недоліків - процес виконання
завдань залишається за кадром. Теоретично їх може зробити хтось інший.
Досить часто дистанційне навчання плутають із заочною освітою, але це не одне і теж. Якщо,
навчаючись на заочному, студент зустрічається з викладачем на вичитування лекцій та іспитах, а основний
матеріал освоює самостійно і до всього доходить сам, то дистанційне навчання має на увазі, що обидві
сторони знаходяться на зв'язку практично постійно і спілкуються за допомогою передових технологій.
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Дистанційне навчання забезпечує можливість навчатися тоді, коли зручно студенту, у тому темпі, що
він сам обирає (в рамках установлених строків проведення курсів), в тому місці де він перебуває (не має
потреби витрачати час на дорогу до ВНЗ, для здачі поточних, а іноді і підсумкових контролів). Тому до
контингенту потенційних студентів дистанційної форми навчання можна віднести тих, хто часто
перебуває у відрядженнях, військовослужбовців, територіально віддалених слухачів, жінок, що
перебувають у декретній відпустці, людей з фізичними вадами, тих, хто поєднує навчання й роботу,
співробітників, що підвищують свою кваліфікацію. Вивчення досвіду впровадження дистанційної форми
навчання в системи освіти різних країн дозволило виділити основні мотиваційні причини, що спонукають
навчальні заклади до організації системи дистанційного навчання: поліпшення якості навчання; переваги
нових педагогічних технологій; зростаючий попит на нову форму навчання; отримання доходів;
можливість постійної взаємодії викладачів і студентів; необхідність виживання в інформаційному
суспільстві; можливість скорочення витрат на реорганізацію освіти.
Загалом, дистанційна освіта в Україні не відповідає вимогам, що ставляться до інформаційного
суспільства і не забезпечує повноцінного входження України в міжнародний освітній простір. Щоб
система дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі освіти України, потрібно, передовсім,
створити глобальну компʼютерну мережу освіти й науки, оскільки саме компʼютер дає змогу отримувати
навчальний матеріал, є водночас і бібліотекою, і центром довідкової інформації, і комунікативним
центром, що робить його одним з учасників реалізації програми безперервної освіти в Україні .
Отже, значне відставання України від країн зарубіжжя з питань дистанційної освіти, зумовлене
об’єктивними та суб’єктивними причинами, стримує розвиток вітчизняної освіти, уповільнює темпи її
входження в світовий освітній простір як рівноправного партнера.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
В сучасних умовах реформування вищої освіти, впровадження ІКТ у всі сфери життя, якісна підготовка майбутніх
науково-педагогічних працівників, організація науково-дослідної роботи, результати якої були б доцільними як у
практичному так і в теоретичному аспекті є пріоритетним напрямком роботи закладів вищої освіти.
Вагомим внеском в модернізацію вищої освіти України може стати публікація результатів науководослідної діяльності в наукових журналах, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних,
такі як Scopus та Web of Science. Публікація результатів науково-дослідної роботи в міжнародних
наукометричних базах даних вирішує проблему як із розповсюдженням та доступом до результатів наукового
дослідження в світовому науковому просторі, так і збір та обробка кількісних та якісних показників робіт автора,
зокрема загальна кількість цитувань автора, індекс Гірша автора, всі наукові публікації.
Стрімкий розвиток онлайн-сервісів, медіа-ресурсів, новинних порталів вносить свої корективи в якість та
достовірність наукової інформації в мережі Інтернет, тому сучасному науковцю необхідно орієнтуватися перш
за все на якість наукової інформації. Позитивною світовою тенденцією застосування міжнародних
наукометричних баз даних для пошуку та аналізу наукової інформації, зокрема Scopus та Web of Science.
З метою трансформації української науки та апробації наукових результатів в світі в 2019 році
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про надання доступу закладам вищої освіти і
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науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України до
електронних наукових баз даних» № 670 від 16.05.2019 р. [2] закладами вищої освіти було отримано
доступ до міжнародних електронних наукових баз даних Scopus та Web of Science за рахунок державного
бюджету, було встановлено нові вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук, а також вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук, які зазначені в Наказі № 1220 від 23.09.2019 [3].
Платформа Web of Science пропонує доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних
періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих
матеріалів. Вона охоплює найбільш впливових журналів світу (в тому числі й тих, які знаходяться у
відкритому доступі) та матеріали конференцій в галузі природничих, суспільних, гуманітарних наук і
мистецтва. Доступ до платформи здійснюється за посиланням http://webofscience.com/, доступ до
платформи можна отримати лише в організації, індивідуальної підписки не передбачено. Для отримання
віддаленого доступу необхідна попередня реєстрація, так в Запорізькому національному університеті
можна здійснити реєстрацію самостійно з локальної мережі, або звернутися до наукової бібліотеки для
отримання консультаційної допомоги з питань роботи в наукометричних базах даних.
Web of Science має зручну навігацію, інтерфейс на восьми мовах світу та налічує 254 категорії за різними
напрямками. Здійснивши аналіз українських наукових публікацій в міжнародних наукометричних базах даних,
можна прослідкувати позитивну динаміку та зростання кількості публікацій українських вчених в авторитетних
наукових виданнях світу. Так, за результатами пошуку близько 200 тис. наукових публікацій належать
українським вченим, із них близько 2,5 тис. віднесено до категорії освітніх та педагогічних наук (категорія
«EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH»). Послуговуючись інструментам аналізу результатів пошуку
можна прослідкувати динаміку публікацій за роком видання, тип опублікованих документів, профілі
організації, автор публікації, мову видання, наукові журнали, в яких опубліковано результати досліджень.
В умовах сьогодення, збільшення кількості наукової інформації в світовому та українському
інформаційному просторі ставить перед науковцями та науково-педагогічними працівниками завдання якісного
відбору наукової інформації для застосування в науково-практичній роботі, навичкам аналізу та пошуку
інформації. Одним із варіантів оптимізації процесу відбору є застосування міжнародних накометричних баз
даних в науково-дослідній роботі, адже знання прийомів пошуку якісної інформації та постійне їх
удосконалення дасть можливість зробити процес пошуку та аналізу інформації ефективнішим і якіснішим.
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науковий співробітник відділу соціально-політичної історії,
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ЛЬВІВЩИНИ
Будь-яке суспільство поділяється на тих, хто править, й тих, ким управляють. Керуючу меншість
прийнято називати політичною елітою. У класичному розумінні політичною елітою можна вважати
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сукупність осіб, які займають ключові позиції в структурі влади або ж осіб, які наділені владою та в той
чи інший спосіб впливають на прийняття політичних рішень.
Оскільки явище політичної еліти в Україні є недостатньо дослідженим, а в регіональному контексті
(інтерес до якого значно зріс завдяки процесам децентралізації) ще й досить різновекторним та
багатогранним, проблема потребує системного та комплексного вивчення. На нашу думку, вагомий вплив
на розвиток Львівщини та особливості політичного процесу в регіоні здійснює неформальна політична
еліта (керівні групи суспільства, які впливають на прийняття рішень в регіоні, але при цьому можуть не
обіймати посад в державному апараті та не займатися політикою безпосередньо, однак завдяки ресурсам
(фінансовий капітал, авторитет, доступ до формування суспільної думки та маніпулювання нею, спільні
бізнес-інтереси тощо), якими вони володіють, формують певний тип відносин з масами, посідають вагоме
місце у процесі прийняття важливих рішень та впливають на здійснення політичної влади).
На прикладі Львівщини розглянемо особливості процесу формування та функціонування таких груп
неформальної еліти як бізнес-еліта, власники ЗМІ та лідери злочинних угрупувань.
Процес формування бізнес-еліти Львівщини мало чим відрізнявся від загальнодержавних тенденцій та
припав на 1990-ті рр. Окрім збагачення та процвітання, важливим завданням для представників бізнесу було
домовитися з владою про забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку власних інтересів, що у
свою чергу, призвело до корупційних схем та незаконних домовленостей. Про «великий бізнес», який
вирізняється стійкими позиціями в регіоні можна говорити, починаючи з 2000-х рр. Досить помітними в
політичному житті Львівщини були фінансово-промислові групи, пов’язані з прізвищами С. Сенчука,
П. Димінського, Б. та Я. Дубневичів та ін.
Прізвище С. Сенчука, перш за все, асоціюють з концерном «Еколан». У політичних колах він відомий
завдяки головуванню у Львівській обласній раді (1998–2001) та Львівській обласній державній
адміністрації (1999–2001). Бізнесмен та політик неодноразово фігурував у низці скандалів, серед яких
зловживання службовим становищем, протизаконна підприємницька діяльність (приватизація
підприємств, які ввійшли в корпорацію «Еколан», житлових приміщень та виділення земельних ділянок
під власні потреби). Окрім фактів, які вказують на пряме відношення С. Сенчука до політики, є ще непрямі
докази можливого фінансування С. Сенчуком президентської кампанії В. Ющенка 1.
Наступною відомою фігурою Львівщини є П. Димінський, бізнес якого включає нафто-переробну галузь
(НПК «Галичина»), медіабізнес (інформаційне агентство ZIK), спорт (ФК «Карпати»). Активна політична
діяльність бізнесмена, який позиціонував себе як «непублічна особа», розпочалася в 2000-х рр., коли він плідно
співпрацював з низкою політичних партій, включаючи і надання їм фінансової допомоги (НРУ, блок «Наша
Україна», ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ», ВО «Батьківщина»), що дозволяло йому впливати на
результати виборів до парламенту, органів місцевого самоврядування, на діяльність та кадрову політику
Львівської облдержадміністрації. Особисто він був народним депутатом України IV скликання (2002–2005) –
від політичної партії Блок Віктора Ющенка «Наша Україна». Наступна ж спроба отримати мандат депутата у
2006 р. через партію екологічного порятунку «ЕКО+25%» (був під №9 у виборчому списку партії) виявилася
невдалою, партія не набрала достатньої кількості голосів та не зуміла потрапити до Верховної Ради України.
Брати Дубневичі асоціюються з так званою «залізничною групою» та тісною співпрацею з колишнім
Міністром транспорту та зв’язку України Г. Кірпою (2004 р.). Довготривалий контракт з
«Укрзалізницею» (ООО «Корпорація Колійні ремонтні технології» впровадження винаходу «кріплення
шпали») стало інструментом як для збагачення ФПГ (фінансово-промислової групи), так і нав’язування
зв’язків з політичною елітою країни. Досить помітною була взаємодія бізнесменів з такими політичними
силами як ВО «Батьківщина», «Партія «Відродження», БПП «Солідарність». Тривалий час брати
Дубневичі були головними «спонсорами» у Львівській області політичної партії ВО «Батьківщина» та
провладної партії «Відродження» (Г. Кірпа). Існування потужної «групи Дубневичів» серед
депутатського корпусу вказувало на повну підконтрольність обласної ради, обраної у 2015 р., де кожен
третій депутат був вихідцем з Пустомитівського та Городоцького районів (саме там народилися, створили
первинний бізнес АПК та почали політичну кар’єру Б. та Я. Дубневичі) та й сам голова Львівської
обласної ради О. Ганущин, за інформацією окремих ЗМІ, також був наближеним до братів Дубневичів 2.
Надаючи значення формуванню громадської думки, представники ФПГ стали помітними «гравцями» на
медіа-ринку Львівської області. Так, провідні інформаційні ресурси в регіоні (передусім телерадіомовлення,
Інтернету) входили до складу медіахолдингів, які очолювали П. Димінський (інформагенція ZIK («Західна
інформаційна корпорація»), телеканал ZIK), Б. і Я. Дубневичі («Львівська газета», радіо «FM Галичина»,
телекомпанія Гал-ТБ, Інтернет-сайт Galnet.org), А. Садовий, а точніше його дружина Катерина Кіт-Садова, яка
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є бенефіціарним власником ТРК «Люкс» (до складу якої входять «24 канал», радіо «Lux FM», інтернет-видання
Zaxid.net, радіо «Максимум», сайт Football 24) та рекламне агентство «Люкс» 3; 4.
Проблема організованої злочинності набула актуального значення для Львівщини починаючи з 1990-х рр. Як
і на решті території країни масова приватизація посприяла зростанню рекету, контрабанди, поширеним явищем
стала торгівля наркотичними засобами та краденими автомобілями. І хоча до кінця 1990-х рр. діями силових
структур держави з організованою злочинністю як суспільним явищем було покінчено, в області і надалі з високою
інтенсивністю тривали процеси, пов’язані з незаконною підприємницькою діяльністю, перерозподілом сфер
впливу і власності, рейдерськими захопленнями, замовними вбивствами 6. Іншим боком існування явища
організованої злочинності стало її поступове проникнення в політику, що головним чином проявлялося через
поодиноке «просочування» «колишніх» кримінальних авторитетів як «бізнесменів» чи «політиків» до складу
органів місцевого самоврядування (районних, міських, обласної ради) та навіть Верховної Ради України 6.
Яскравим прикладом зв’язків кримінального світу з політикою може послугувати історія «білявки в
законі» Л. Софієнко. Показово, що її прізвище на початку 1990-х рр. часто фігурувало в кримінальних
справах, відомими були факти її причетності до злочинних угрупувань, які займалися рекетом. Проте
починаючи з 2000-х рр. Л. Софієнко стає відома як власниця міжнародного бізнесу в аграрній та
енергетичній сферах. Як можна прослідкувати з її біографічної довідки, таке процвітання бізнесу, не в
останню чергу, відбулося завдяки її чоловіку екс-регіоналу – В. Пехову (помічник міністра аграрної
політики та продовольства часів екс-президента В. Януковича, міністра М. Присяжнюка) 7.
Ще одним дієвим способом отримання колишніми кримінальними авторитетами Львівщини певних гарантій
та безпеки було членство в політичних партіях та їх фінансування. Після перемоги Революції Гідності розголосу
набуло оприлюднення викривальних матеріалів щодо зв’язків з кримінальним світом ВО «Свобода» 8. Саме тоді
львівський бізнесмен В. Дідух (відомий як кримінальний авторитет В. Морда) заявив, що дав нардепу
від ВО «Свобода» І. Кривецькому 48 млн. дол. США на утримання осередків партії, організацію мітингів та
зарплату працівникам, а також, що саме він допоміг політичній партії «народитися» 9. Поява такої інформації в
ЗМІ стала однією з причин стрімкого падіння рейтингу партії як на Львівщині, так і в країні в цілому.
Підсумовуючи, зазначимо, що процес формування неформальної політичної еліти Львівщини мало
чим відрізнявся від загальнодержавних тенденцій. Так, основне бізнес-середовище регіону сформувалося
в к. 1990-х – поч. 2000 рр., а одним із першочергових завдань, яке переслідували представники бізнесу
було домовитися з владою про забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку власних інтересів,
що у свою чергу, призвело до корупційних схем, незаконних домовленостей та клієнтелізму.
У цілому діяльність львівської неформальної еліти була спрямована на всіляку співпрацю з владою
або ж безпосередню їхню участь у політиці з можливістю впливати на політичні рішення в регіоні, мати
доступ до розподілу фінансових ресурсів та кадрових призначень на рівні місцевої влади.
Проаналізований матеріал дозволив зробити висновок, що входження в цю категорію еліти «нових
облич» відбувається значно рідше, ніж оновлення в групі формальної політичної еліти. Кількісні зміни в
добре сформованих кланах, якщо й відбуваються, то лише шляхом прийняття «своїх» людей.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ
СПІВУДАРНИМИ СТРУМЕНЯМИ У ВИСХІДНИХ ПОТОКАХ ГАЗУ
Процесі взаємодії крапель рідини і часток пилу діє велика кількість механізмів осадження, які
забезпечують уловлювання часток пилу з газового потоку, а також має місце різноманіття аеродинамічних
умов взаємодії контактуючих фаз при мокрому пиловловлюванні, до цих пір відсутні аналітичні залежності,
дозволяючи з достатньою мірою точністю, визначати ефективність уловлювання пилу.
Тому спроби розробити математичну модель процесу пиловловлювання для конкретних умов або
певного класу апаратів, зокрема, засобів очищення газів, заснованих на використанні співударних
струменів в якості зрошуючої фази, є актуальними.
Як відомо, ефективність очищення від пилу мокрих пиловловлювачів визначається, головним чином,
витратами енергії на здійснювання процесу пиловловлювання, причому встановлена пряма залежність
між збільшенням ефективності мокрих пиловловлювачів і зростанням витрат енергії.
Головним енергетичним параметром мокрого пиловловлювача є, як відомо, сумарна енергія
зіткнення КТ , тобто витрата енергії на обробку рідиною певного об'єму газів в одиницю часу:

K T  p  p1 

V1 ,
V2

де: р1 – тиск розпилюваємої рідини, Па.
Схема векторів швидкостей краплі і часток пилу і їх проекції на осі координат

Рис. 1
Точне визначення енергії зіткнення в цілому ряду мокрих пиловловлювачів представляє певні труднощі,
оскільки енергія, затрачиваєма на очищення газу від пилу, насправді буває менше загальної витрати енергії
у зв'язку з тим, що вона не включає втрати на тертя в підводячих і відводячих газоходах, і розпилювачах.
Як наголошується в [ 1 ], величину енергії газового потоку можна приймати рівною гідравлічному
опору апарату Δ р. Але це справедливо лише для швидкісних мокрих пиловловлювачів, де величина
корисної енергії (енергії зіткнення) значно перевершує втрати за відсутності зрошування.
Вочевидь на підставі цього факту автори [ 2 ] і зробили висновок про те, що енергетичний метод
розрахунку мокрих пиловловлювачів прийнятний лише для високошвидкісних газопромивників. Для
низьконапірних апаратів енергетичний метод розрахунку повинен застосовуватися обережніше з причини
того, що він може привести до значного завищення величини корисної енергії.
Для того, щоб у кожному конкретному випадку встановити можливість вживання енергетичного
методу розрахунку мокрих пиловловлювачів, необхідно порівняти енергію рідкої і газообразній фаз,
46

витрачаємий на пиловловлювання. При дослідженні процесу очищення низьконапірних газів, в першу
чергу, будемо виходити з параметрів, характерних для ШЕВ.
Розрахунок енергій зроблений для максимальних значень параметрів газового потоку, що в
практичних умовах буває далеко назавжди, і проте енергія рідинного потоку більш ніж в три рази більше
енергії газового потоку. Це показує, що у випадку, розглядаємо у даній роботі, вирішальна роль в процесі пиловловлювання належить енергії рідини, що підтверджує недоцільність вживання енергетичного
методу розрахунку пиловловлювача.
Аби розглянути процес взаємодії співударних струменів з висхідним газовим потоком, схема якого
представлена на рис. 1, виділим з плоского радіального струменя елементарний об'єм.
Вплив різних чинників на процес пиловловлювання краплями рідини, можна встановити в результаті
розгляду взаємодії крапель рідини і часток пилу, проходячого в елементарному об'ємі факела співударних
струменів і подальшого інтегрування отриманих диференціальних рівнянь.
Схема для розрахунку матеріального балансу твердого матеріалу (пилу часток) в елементарному
об'ємі при взаємодії співударних струменів з газовим потоком під прямим кутом представлена на рис. 2.
Вивід залежності для розрахунку ефективності апаратів, в яких в якості зрошуючої фази для очищення
запилених газів в ШЕВ використовуються спів-ударні струмені, проведемо, взявши за основу вивід
відповідних рівнянь для порожнистих скруберів з поперечним зрошуванням рідини, приведений в [ 3 ].
Для очищення низьконапірних газових потоків, як видно з рис. 2, і в умовах, описаних в [ 1 ],
розпорошена рідина взаємодіє з частками пилу під прямим кутом. Зрошуючи рідину передбачається
подавати в розпилювачі під тиском не перевищуємим 0,5 МПа. Тому можна зробити вивід про те, що
умови взаємодії в даному випадку ідентичні умовам, описаним в [ 1 ], і застосовність методики
розробленій для порожнистих скруберів очевидна і для ШЕВ.
Схема для розрахунку матеріального балансу процесу пиловловлювання співударними струменями
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Рис. 2
Література
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ
Широкова Т.А.,
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Чистовська Ю.Ю.,
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Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького
ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
Після лікування в госпіталі військовослужбовці стикаються з проблемою відновлення своєї
функціональності. Відомо, що наслідки поранень і тривала прикутість до ліжка з обмеженням рухів призводять
до атрофії і ослаблення м'язів, формуються контрактури, які не дають можливості повноцінно рухатися.
Навіть після порятунку кінцівки, ефективної репозиції кісткових уламків або фіксації переломів
хребта необхідна реабілітація. Це дуже важливий етап лікування, без якого неможливе повноцінне
повернення військовослужбовців до мирного життя.
Реабілітація військовослужбовців після поранень вимагає тривалого часу, а саме - від 1-2 до 5-6
місяців і більше. Реабілітаційні заходи вимагають терпіння і наполегливості не лише самого пораненого,
але і професіоналізму, чуйності і терпіння медичного персоналу.
Винятково важливим у реабілітації є правильний, індивідуальний підхід до лікування в кожному
окремому випадку. Мається на увазі вибір оптимальних прийомів і технічних засобів для найбільш
ефективного впливу в тій чи іншій ситуації. Це визначає швидкість реабілітаційних заходів, комфортне
перенесення постраждалим процедур і відповідний результат. Слід враховувати, що для ефективної
реабілітації після поранень необхідна послідовна взаємодія різних методів.
На першому етапі реабілітації після поранень необхідно вирішити медичні проблеми, такі, як
купірування болю і запалень, усунення фіброзів і розробка контрактур. У разі патології інших органів і
систем необхідні спеціальні заходи по відновленню втрачених функцій [1].
Після цього, необхідно проводити численні сеанси масажу і мануальної терапії, які дозволяють усувати
блоки суглобів, зміщення хребців і проводити розробку опорно-рухового апарату, а також спрямовані на
усунення поганої рухливості суглобів і створення можливості займатися фізичними вправами.
Крім того, використовується цілий комплекс фізіотерапевтичних процедур на сучасному обладнанні.
Фізіотерапія дає можливість ефективно знімати біль і запалення, відновлювати іннервацію тканин і
посилювати регенерацію, усувати контрактури і ущільнення, відновлювати і посилювати кровопостачання.
Далі, потрібно навчити пацієнтів самостійно вирішувати проблеми зі здоров'ям, для того, щоб не
страждала якість життя. Для цього, потрібні багаторазові заняття ЛФК та кінезіотерапією.
Але фізична реабілітація військовослужбовців після участі в бойових діях - це тільки одна сторона
питання. Дуже часто не меншою, а іноді і набагато більшою проблемою є реабілітація психічна. Слід
пам'ятати, що у більшості військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях,
розвивається посттравматичний синдром [2].
Посттравматичний синдром або посттравматичний стресовий розлад (ПТСР, «в'єтнамський синдром»,
«афганський синдром» і т. п.) - це важкий психічний стан, який виникає в результаті одиничної або
повторюваних психотравмуючих ситуацій, як, наприклад, участь в військових діях, важка фізична травма,
сексуальне насильство, або загроза смерті. Ці події так різко відрізняються від всього попереднього досвіду та
спричинили такі сильні страждання, що людина відповіла на них бурхливою негативною реакцією [3].
Нормальна психіка в такій ситуації природно прагне пом'якшити дискомфорт: людина, що пережила
подібну реакцію, докорінно змінює своє ставлення до навколишнього світу, щоб жити стало хоч трохи легше.
Якщо травма була порівняно невеликою, то підвищена тривожність і інші симптоми синдрому
поступово пройдуть протягом декількох годин, днів або тижнів. Якщо ж травма була сильною, або
травмуючі події повторювалися багаторазово, хвороблива реакція може зберегтися на багато років.
Для військовослужбовців, які брали участь в бойових діях, і бажають знову повернутися повноцінними
солдатами, необхідне комплексне відновлення всіх функцій організму, тобто фізичного і психічного здоров'я
в повному розумінні слова. Отже, крім реабілітації потрібна реадаптація до умов військової служби.
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Система реадаптації будується з урахуванням потреб не тільки самого військовослужбовця, а й його
найближчого соціального оточення. Метою діяльності командирів, заступників з виховної роботи,
військових психологів на етапі «карантину» є задоволення природних потреб учасників бойових дій у
визнанні, розумінні, престиж, зняття психологічної напруженості психологічна підготовка до мирних
умов життєдіяльності. На даному етапі, як показує практика військових конфліктів в Афганістані,
Перській затоці, Чечні, В'єтнамі, доцільно проведення наступних заходів:
- по-перше, необхідно здійснити ретельний розбір бойових дій особового складу, в ході якого оцінити
внесок кожного у вирішення бойових задач підрозділу, частини;
- по-друге, протягом періоду реадаптації військовослужбовці повинні бути залучені в нескладну
діяльність (бойове навчання, робота по обслуговування техніки, написання листів, культурна та
спортивна діяльність); малорухливі заходи повинні бути зведені до мінімуму;
- по-третє, необхідно організувати спеціальну психологічну підготовку учасників бойових подій до життя і
діяльності в мирних умовах; тут доцільно використовувати лекції, бесіди, консультації, групові заняття;
- по-четверте, досвід проведення реадаптації військовослужбовців показує, що необхідно вже на цьому
етапі ретельно виявляти військовослужбовців, які отримали бойові психічні травми; на цьому етапі
необхідно дотримуватися конфіденційності, тому що включається механізм «Психіатричної стигматизації».
На думку американських фахівців, після війни в мирне життя повертається зовсім інша людина. У зв'язку з
цим, ветеран повинен докладати зусиль, щоб його нові навички, отримані на війні, застосувати в мирному житті.
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ПРИКЛАД ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРНАРНИХ КВАЗІГРУП
Одним із основних методів побудови квазігруп є їх продовження. Продовження квазігруп - це спосіб
побудови скінченної квазігрупи порядку n  k (k  n) з квазігрупи порядку n . Але на теперішній
момент існують лише методи продовження бінарних квазігруп. [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7]
Під продовженням квазігруп ми маємо на увазі алгоритм побудови з квазігрупи порядку

n

квазігрупи порядку n  k приєднанням до даної k додаткових елементів. Іншими словами, для
бінарних квазігруп цей алгоритм показує, як заданий латинський квадрат продовжити на новий
латинський квадрат за допомогою приєднання додаткового рядка та стовпця.
Тернарна квазігрупа (або 3-квазігрупа) – це пара (Q, g ) де Q – множина, а тернарна операція g

a, b, c із Q кожне з рівнянь g ( x, a, b)  c ,
g (a, y, b)  c , g (a, b, z )  c має єдиний розв’язок [8, с.292].

задовольняє умовам: для довільних
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Шаром називатимемо сукупність комірок у яких дві координати фіксовані, тому є три типи шарів:
стовбцеві, рядкові та стрічні шари (кожен шар є квадратом).

(приклад шару)
Стрічний

шар

перпендикулярний

до

стрічки.

до

рядка.

Стрічним

шаром

називатимемо

шар

шаром

називатимемо

шар

C1a : {( x, a, b) | x  Zn } .
Рядковий

шар

перпендикулярно

Рядковим

C2b : {(a, y, b) | y  Zn } .
Стовбцевий шар перпендикулярно до стовбця. Стовбцевим шаром називатимемо шар

C3c : {(a, b, z) | z  Zn }

Зауважимо, що сукупність комірок знаходяться в різних шарах, якщо 1a  2b,1a  3c,2b  3c .
Дві комірок з координатами

(a, b, c) та (a ', b ', c ')

не знаходяться в одному шарі, якщо

a  a ', b  b ', c  c '
Одновимірною (унарною) діагоналлю куба називаємо сукупність із n комірок, кожні дві з яких не
знаходяться в одному шарі.
Одновимірною (унарною) трансверсалю латинського куба називатимемо таку його одновимірну
діагональ, в якій всі елементи різні. Унарна трансверсаль є підстановкою.

(приклад одновимірної трансверсалі по
шарах)

(приклад одновимірної трансверсалі при
накладенні шарів)
2

Двовимірною (бінарна) діагоналлю куба називатимемо сукупність із n комірок таких, що в
кожному рядку , кожному стовпці і в кожній стрічці знаходиться рівно по одній комірці, а це і означатиме,
що при проектуванні на будь яку з граней вони дадуть повний квадрат.
таких,
що
виконується
умова
Db : {(ai , bi , ci ) | i  1, 2,..., n}

(ai , bi )  (a j , b j ), (ai , ci )  (a j , c j ), (bi , ci )  (b j , c j ) при i  j .

Двовимірна (бінарна) трансверсаль латинського куба, це двовимірна діагональ, яка при проектуванні
в рядковому, стовбцевому і стрічному напрямку є латинським квадратом.

(приклад двовимірної діагоналі по шарах)

(приклад двовимірної діагоналі при
накладенні шарів)
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Дві трансверсалі називаються попарно неперехресними, якщо неперехресні їхні діагоналі, тобто
діагоналі не мають спільних комірок.
Кубом порядку n називатимемо сукупність комірок які індексовані елементами множини

Z n3 : Z n  Z n  Z n
Латинський кубом називатимемо куб комірки якого заповнені n елементами, таким чином, що в
кожному рядку, кожному стовпці і кожній стрічці кожен елемент зустрічається лише один раз.

(Прикладом латинського куба )

n  5.
n  5 , та розкладемо його за стрічним шаром.

Приклад побудови тернарної квазігрупи при
1. Побудуємо латинський куб розмірності
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2. Виділимо двовимірну діагональ куба, та зафіксуємо в ній одновимірну діагональ куба (виділена
жирним курсивом).
3. Будуємо ще по одному шару(рядковому, стовбцевому та стрічному), та винесемо елементи
двовимірної діагоналі у нові шари. А на їх місце запишемо новий елемент.
4. На місця куди мали виноситися елементи унарної діагоналі записуємо новий елемент.
5. На ребро що утворилося на стику стовбцевого та рядкового шарів записуємо елементи унарної діагоналі.
6. На порожні місця записуємо новий елемент.

Отже запропонований метод дозволяє продовжити квазігрупу порядку

n до квазігрупи порядку

n  1. Це розширить можливості продовження квазігруп та дасть змогу узагальнити вже існуючі
результати продовження бінарних квазіруп, на випадок латинського куба
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Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу
Донбаської державної машинобудівної академії
МАТЕМАТИКА В АРХІТЕКТУРІ
Математика-це не тільки струнка система законів, теорем і завдань, а й унікальний засіб пізнання
краси. Багато математичних теорій нерідко здаються штучними, відірваними від реального життя, просто
незрозумілими. Якщо ж підійти до цих проблем з позиції історичного розвитку, то стане, видно їх
глибокий життєвий сенс, їх необхідність. Математика і архітектура розвивалися одночасно. В давнину не
можна було провести сувору межу між цими двома видами мистецтв.
Найдавніша сфера людської діяльності і її результат – архітектура. Головний сенс поняття архітектура
полягає в тому, що це сукупність будівель і споруд різного призначення, це простір, створене людиною і
необхідне для його життя і діяльності.
Завжди архітектура була дивовижною областю людської діяльності. У ній тісно переплетені і строго
врівноважені наука, техніка і мистецтво. Тільки відповідне, гармонійну єдність цих початків робить
споруджений людиною спорудження пам'ятником архітектури, непідвладним часу, подібно до
пам'ятників літератури, скульптури, музики. Хороший архітектор повинен знати аналітичну геометрію і
математичний аналіз, основи вищої алгебри та теорії матриць, володіти методами математичного
моделювання та оптимізації.
Математика пропонує архітектору ряд, якщо так можна назвати, загальних правил організації частин
в ціле, які допомагають:
- розташувати ці частини в просторі, так, що в них проявлявся порядок;
- встановити певне співвідношення між розмірами частин і поставити для зміни розмірів (зменшення або
збільшення) певну єдину закономірність, що забезпечує сприйняття цілісності і уявлення про порядок;
- виділити певне місце в просторі, де буде розміщуватися спорудження, описати його певної
математичної формою, яка також дозволить виділити його з інших споруд і ввести в їх склад, створивши
нову композицію, новий архітектурний ансамбль.
Виникає природне запитання - звідки математика черпає ці загальні правила. А отримує вона їх з
природи. Головна заслуга математики полягає в тому, що вона виявляє глибинні властивості, які закладені в
природі, але не лежать на поверхні. Вона безпосередньо пов'язана з тією геометричною формою, яка є для
нього базової. Іншими словами, мова йде про ту геометричну фігуру, яка може розглядатися в спорудженні.
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Найміцнішою архітектурною спорудою з давніх часів вважаються єгипетські піраміди. Як відомо
вони мають форму правильних чотирикутних пірамід. Ці споруди фантастичні фігури з каменю,
спрямовані до Сонця. Своїми величезними розмірами, досконалістю геометричної форми вони вражають
уяву. Недарма ці творіння рук людських вважали одним з чудес світу.
Чому з усіх геометричних тіл саме піраміду вибрали давньоєгипетські архітектори, для того щоб в
віках прославити своїх фараонів? Швидше за все причина криється в тому, що така конструкція - одна з
найбільш стійких. Адже зі збільшенням висоти піраміди маса її верхній частині зменшується, а це головний принцип надійності споруди. Вони служили символами величі і могутності фараонів,
свідченням могутності країни.
У своїх творах архітектори повинні поєднати функціональність, красу, гармонійність, комфортність,
економічність і довговічність. У цьому їм і допомагають знання математики. Наприклад:
- для вимірювання площі земельної ділянки, архітекторові необхідні знання формули розрахунку
площі і, звичайно ж, одиниць виміру.
- при перенесенні розмірів земельної ділянки та проектуванні будівлі архітектор користується
ознаками подібності фігур, тобто він не креслить об'єкт в натуральну величину, а користується
масштабом, стандартне відношення якого 1: 100.
- при плануванні архітектор користується багатьма теоремами і аксіомами. Наприклад, щоб
відкласти кілька послідовно рівних відрізків, використовується знаменита теорема Фалеса.
Після того, як всі деталі будівлі побудовані, на план наносять всі необхідні написи і розміри.
Математичні розрахунки, вимірювання, побудови - це найважливіші та незамінні методи для архітектора.
З багатьох відносин, якими здавна користувався людина при створенні гармонійних творів, існує одне,
єдине і неповторне, що володіє унікальними властивостями. Воно відповідає такому розподілу цілого на дві
частини, при якому відношення більшої частини до меншої дорівнює відношенню цілого до більшої
частини. Найдавніші відомості про неї відносяться до часу розквіту античної культури. Приблизно це
відношення дорівнює 5/3, точніше 8/5, 13/8 і т. д. Термін «золотий перетин» ввів Леонардо да Вінчі.
Для повної переконливості і розуміння цінності і значення відносини золотого перетину, розглянемо
пропорційність пірамід Хеопса і Хефрена, де найбільш явно використовується цей принцип, тобто
принцип золотого перетину. Немає сумнівів в тому, що, роблячи будівництво таких гігантів, зодчі дуже і
дуже уважно розраховували всі їх розміри. Інакше неможливо мислити організацію цієї надзвичайної за
масштабами будівництва. Точні пропорційності цих споруд не викликають жодних сумнівів.
Архітектурні твори живуть в просторі, є його частиною, вписуючись в певні геометричні форми. Крім
того, вони складаються з окремих деталей, кожна з яких також будується на базі певного геометричного тіла.
Часто геометричні форми є комбінаціями різних геометричних тіл, які складають різні архітектурні течії.
Середньовікові готичні споруди були спрямовані вгору, вражали величністю, головним чином за рахунок
висоти. І в їх формах також широко використовувалися піраміди і конуси, які відповідали загальній ідеї прагненню вгору. Характерними деталями для готичних споруд є стрілчасті арки порталів, високі стрілчасті
вікна, закриті кольоровими вітражами. Яскравими прикладами готичного стилю є Лютеранська кірха (м.Луцьк),
Церква Святої Ольги та Єлизавети (м.Львів), Миколаївський костел (м.Київ), Єзуїтський костел (м.Чернівці).
А в архітектурному стилі "Хай Тек" вся конструкція відкрита для огляду. Тут ми можемо бачити
геометрію ліній, які йдуть паралельно або перетинаються, утворюючи ажурне простір споруди.
Прикладом, своєрідною прародителькою цього стилю може служити Ейфелева вежа. Також сучасний
архітектурний стиль, завдяки можливостям сучасних матеріалів, використовує химерні форми, які
сприймаються нами через їх складні, вигнуті (опуклі і увігнуті) поверхні.
Складно уявити сучасне містобудування без математичних моделей-прогнозів. З'являються все нові
можливості моделювання, засновані на математичних розрахунках, комп'ютерні програми, що
дозволяють архітектору швидше виробляти точні вимірювання, розрахунки.
Розглянувши математику в архітектурі, ми побачили більше, ніж красиві будівлі, ми побачили всю
складність проекту і зведення цих споруд. Мовою архітектури, можна сказати, що математика - це
грандіозне уявне спорудження. Ми бачимо, що архітектура і математика протягом століть активно
впливали один на одного та давали нові ідеї і стимули, спільно ставили і вирішували завдання.
Література:
1. Академия педагогических наук СССР «Что такое? Кто такой?» М.; Издательство «Просвещение» 1968; 479 стр.
2. «Большая иллюстрированная энциклопедия школьника» М.; Издательство «Махаон» 2003; 490 стр.
3. http://5klass.net/mkhk-11-klass/Geometrija-v-arkhitekture/004-Istorija-geometrii.html.
4. http://www.myshared.ru/slide/40354/.
54

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Дудок А.Р.,
аспірантка кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів
Львівського національного університету ім. Івана Франка
ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ СУЧАСНОЇ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У сучасній англістиці продовжуються пошуки нових підходів до вивчення складних дериваційних
механізмів англійських префіксальних дієслів. В англійських словниках та довідкових джерелах,
значення дієслівних префіксів виділяється окремо і описується відповідно до співвідносних об’єктів.
Дієслівні префікси, за традицією, розглядаються не самостійно із притаманним їм інваріантним
значенням, хоч і подаються окремо у словниках, а в залежності від кореневого дієслова.
Актуальність наукової розвідки полягає у розгляді проблеми дериваційного потенціалу дієслівних префіксів
та їх ролі у формуванні численних смислів у сучасній англійській мові. Останнім часом дослідники, дериватологи,
наголошують на тому, що специфічною комплексною одиницею класифікації й аналізу словотвірного матеріалу,
що уможливлює вияв системної організації словотвору, є словотвірна парадигма, яку трактують як сукупність
дериватів, що мотивовані тим самим твірним і перебувають на одному ступені похідності [1;4,С.107-116]. На думку
дослідників, словотвірна парадигма є найкращим шляхом дослідження дериваційного потенціалу лексико семантичних груп слів різних частин мови, здатна фіксувати дериваційний потенціал дієслова [2].
Проте, незважаючи на значні напрацювання в цій царині, залишаються питання, які потребують
подальшого дослідження, одним із яких є вивчення дериваційного потенціалу префіксальних дієслів.
Загальновідомо, що префікс – це дериваційна морфема, яка передує кореню та змінює його значення.
У результаті диверсифікації семантики дієслівних префіксів утворюються найпродуктивніші дієслівні
моделі. На сьогодні мовознавці зробили значний внесок щодо класифікації префіксів, їх значеннєвих
характеристик семантичного та когнітивного наповнення [3]. На наше переконання, врахування власного
іманентного значення префікса дає змогу розкрити мовний механізм породження його різних смислів у
відповідно різних контекстах, а отже полегшує розуміння нових вживань, а також уміння вживати їх у
мовленні згідно з закономірностями і традиціями сучасної англійської мови.
Запропонована розвідка уможливлює, у загальних рисах, простежити ключові тенденції у розвитку
дериваційної дієслівної лексики сучасної англійської мови як динамічної системи, що відображає
породжувальний потенціал ментального лексикону та виділити її як самодостатню лексико-семантичну
групу. З огляду на зазначене вище, дериваційний потенціал може виявлятися у таких словотвірних
категоріях як: словотвірна парадигма, словотвірний ланцюжок, словотвірне гніздо, тощо. Зокрема,
словотвірна парадигма демонструє дериваційні потенції одного дієслова, так би мовити, на одному
дериваціонному кроці. Таким чином, описати дериваційний потенціал однієї лексичної одиниці у даній
словотвірній категорії означає «описати типи парадигматичних функціональних угруповань, в які вона
здатна входити під час актуалізації різних аспектів семантики дієслова» [5, С. 117 – 121].
Вважаємо, що розвиток дериваційного потенціалу префіксального дієслова можемо простежити у
динаміці, відновлюючи його словотвірну парадигму, словотвірний ланцюжок, словотвірне гніздо за
словником, який відображає лексичний склад тощо. Таким чином, дериваційне зростання вимальовується
у порівнянні (в кількісному та якісному співвідношеннях) похідних, що входять до зазначених
словотвірної парадигми, словотвірного ланцюжка, словотвірного гнізда на різних етапах розвитку мови.
На наш погляд, серед дієслівних префіксів переважають одиниці, головно, латинського та грецького
походження, як от: auto - agri -, extra, audio-, euro -, flexi -, poly -, sub -, post -, anti -, co -, de -, non -, pre -,
ne -, in -, tele -, maxi -, mini -, super – тощо. Наведімо низку прикладів, які ілюструють високий
продуктивний, дериваційний потенціал префікса:
 autograph - 1. to write with one’s own hand;
2. to write one’s signature in or on
 1) superannuate – 1. to retire with a pension because of age or infirmity;
2. to become too old or obsolete
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2) superscribe – to write or engrave on the top or outside of something, esp. to write (a name or address)
on a letter or package;
3) superintend – to direct or control the work or operation of. Прості англійські дієслова не повністю відтворюють
смисли префіксальних дієслів, а позначають динамічну реалізацію співвідношень позначених префіксом.
 1) telecast – to broadcast (a program) by television; televise;
2) teleview – to watch or observe by means of television;
3) televise – to transmit or receive by television. Дієслівний префікс у парадигматичному плані
відрізняється високою абстракцією.

1) subdue – to bring under control; overcome, as by persuasion: ( For ex.: The police subdued the angry crowd.);
2) subjoin – to add at the end; append;
3) sublet – to give to another a part of (a contract held by oneself): (For ex.: His company sublet the
contract for the electrical work). Дієслівні префікси за традицією розглядаються не самостійно, зі своїм
інваріантним значенням, а в залежності від кореневого дієслова.
 1) polymerize – to subject to or undergo polymerization;
2) polyunsaturate – to contain more than two double or triple bonds in a molecule, as certain vegetable
and animal fats and oils. Вплив префікса на смислове значення дієслова є суттєвим.
 1) anticipate – 1. to look forward to; expect:( For ex.: 1. I do not anticipate any trouble. 2. I anticipate
his arrival at four o’clock.)
2. to take into consideration or deal with an advance: ( For ex.: Your question anticipates the material to be covered later.)
2) antiquate – to cause to become old – fashioned; make obsolete.
 postdate – 1. to date with a date later than that of execution;
2. to assign (an event) to a date subsequent to that of actual occurrence;
3. to follow in time; Основна увага тут зосереджена на суті власного значення префікса,
його ролі у породженні різних смислів префіксального дієслова.
2) postpone – 1. to put off to a later time;
2. to place later in order of precedence, preference or importance[6; 7;].
Зазначимо, що префікс, у нашому випадку, з дієсловами, позначає певний тип співвідношень у
парадигматичному плані мови, де він без додаткових слів протиставляється іншим типам і тому має
інваріантне значення. Вбачаємо, що у перспективі подальших наукових розвідок є дослідження
словотвірного потенціалу твірних основ інших частин мови з різними категоріальними значеннями на
засадах основоцентричної дериватології, типолого - зіставного аналізу словотвірного потенціалу похідних
слів слов’янських та германських мов, що буде слугувати створенню комплексної теорії словотвору.
Як висновок, досліджувана тематика продуктивності та дериваційного потенціалу префіксальних
дієслів сучасної англійської мови заслуговує на увагу мовознавців та чекає нових наукових розвідок.
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СЕМАНТИЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ
«МОБІЛЬНИЙ ЗВЯЗОК»
У сучасних термінологічних студіях
значний інтерес викликають проблеми галузевих
термінологічних систем, розширення їх меж, збільшення кількості компонентів, які входять до них. Проте
суттєвою проблемою сучасного термінознавства залишається упорядкування термінологій різних галузей
знань із постійною увагою до точних визначень наукових понять та зв’язків між ними, що має знаходити
відтворення у відповідних термінологічних позначеннях [3].
Англійська фахова мова (або мова спеціального призначення) – це сукупність усіх мовних одиниць,
що функціонують у професійній комунікативній сфері для забезпечення комунікативного діалогу між
фахівцями; базову основу цієї сукупності мовних засобів становлять чітко визначені терміни. Порівняно
із загальновживаною лексикою, спеціальні одиниці фахової мови характеризуються точністю
позначуваних ними понять і формуванням цілісної системи, де кожний термін має своє місце та поле
функціонування [2].
Синтаксична термінологія як компонент наукової мови сформувалася під впливом змін у системі
англійської мови. На різних етапах розвитку залежно від науково-технічних та соціально-економічних
умов розвиток синтаксичної термінології не був планомірним. Абсолютний прогрес мови виявляється
насамперед у розвитку словникового складу та його поповненні. Поповнення словникового складу – це
один із процесів пристосування мовної системи до нових умов комунікації у зв’язку зі змінами в
позамовному середовищі. Саме упровадження мобільного зв’язку внесло кардинальні зміни в життя
людей. Уплив сучасної технічної революції обумовлює появу нових слів, словосполучень та термінів в
англійській мові, які пронизують усі сфери повсякденного існування сучасної людини: роботу, дозвілля,
навчання, науку.
Англійська фахова мова мобільний зв'язок – складне лінгвістичне явище, трансфер фахової
інформації фахівців галузі мобільних технологій, вона послуговується сукупністю інтрагалузевих,
міжгалузевих та загальнонаукових термінів, професіоналізмів та жаргонізмів [1,С.15-17]. З огляду на
зазначене, суттєвим є виявити семантичні та синтаксичні механізми творення термінів сфери мобільних
технологій на поширеному в узусі прикладовому матеріалі. Однак,
термінологічні
одиниці
досліджуваної сфери мобільних термінологій обмежені у вживанні параметрами неофіційного
спілкування і більшою мірою марковані позначкою «сленг», як от для прикладу: tekky (techno-freak) –
людина, яка одержима технічними нововведеннями. Передусім, до семантичних механізмів творення
термінів, мобільний зв’язок відносимо до високопродуктивних префіксів, як от: de- та mis-: defriend –
видалити кого-небудь зі списку контактів; to mistext – відправити повідомлення помилково іншій людині.
Зокрема у сфері мобільного зв’язку активно використовуються й напів - префікси techno-tele-: technolust
– людина, яка завжди хоче мати найсучасніший пристрій (телефон, ноутбук тощо); teleshopping –
здійснювати покупки по телефону, побачивши товар по телевізору чи у комп’ютері [6].
Серед аналізованих термінологічних утворень виокремлюємо ті, які виникли різними семантичними
та синтаксичними шляхами, зокрема, спеціалізація прямих значень, загальновживаних слів та
застосування їх у сфері мобільних технологій. – e.g. bite – мінімальна одиниця інформації, chat - одночасна
розмова декількох абонентів через мережу, portal – сайт з якого користувач починає свою роботу в
мережі Інтернет, spider- спеціальна програма, яка постійно обходить мережу і збирає інформацію із
веб – сторінок [6]. За нашими спостереженнями, найпродуктивнішою у будь якій терміносистеміі є
субстантивація, шляхом якої утворюються, головно, термінологічні одиниці оказіонального плану.
Утворення термінів шляхом використання загальновживаної лексики широко репрезентовано серед
безафіксних утворень, де й формується більшість термінів мобільного звязку.
Суттєвим семантичним механізмом творення англійських термінів сфери технологій мобільного зв’язку
є напів-суфікси з високорозвиненими комбінуючими компонентами, як от – holic, -phobic: appoholic –
людина, що схильна до завантаження даремних додатків; mobileholic – людина, яка одержима мобільними
телефонами; phonaphobic – страх розмовляти по телефону. Як засвідчив аналізований матеріал,
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синтаксичні механізми творення термінів мобільного зв’язку це головно іменникові двокомпонентні
композити: Lifehack – пристрій, який полегшує життя; life-logging – автоматичне фіксування
повсякденного життя людини на цифровий носій з використанням портативних технічних пристроїв і
систем; spyware – шпигунська програма для крадіжки інформації [6].
Таким чином, англомовні терміни виступають мовними маркерами, за допомогою яких здійснюється
розуміння текстів сфери мобільних технологій. Поява в англомовній терміносистемі, мобільний зв'язок
нового терміна призводить до їх виникнення шляхом інтенсивних міжмовних впливів та процесів
запозичення [5]. Досліджувана термінологія охоплює спеціальну лексику, загальновживану, професійний
жаргон і є невід’ємним компонентом мовнокультурної комунікації та компетентності спеціалістів сфери
мобільних технологій, e.g. digital divide – прірва між багатими, комп’ютиризованими і бідними країнами,
cyberculture (кіберкультура) – нова за формою і за змістом культура в суспільстві, якa практично
використовує комп’ютерні технології [6].
Отже, поділяємо думку дослідників, що терміносистема мобільний зв'язок – складна
поліфункціональна відкрита система, яка, зазнаючи впливу зовнішніх та внутрішніх чинників,
адаптується до сучасних реалій і робить її динамічною [4]. Поповнення її складу здійснюється не лише
через появу нових термінів, а також внаслідок переосмислення уже наявних значень. Характерною
особливістю дослідженої терміносистеми є її здатність, з урахуванням науково-технічної ситуації,
набувати нових конотативних і семантичних відтінків, смислових прирощень тощо, e.g. friend surge додавання в соціальних мережах великої кількості нових друзів, fakester - людина, що створює профіль,
у соціальній мережі, який містить неправдиву інформацію з метою обману в корисливих цілях [6].
Отже, доходимо висновку, що семантична та функціональна варіативність є невід’ємною складовою
терміна сфери мобільних технологій, адже змістова динаміка дає змогу йому адекватно відображати
мінливу дійсність, адже завдяки дискретній будові змісту терміна можливий кількісний склад
семантичних компонентів його значення, в результаті чого термін у різних умовах функціонування може
звужувати або розширювати свою семантику.
Вважаємо, що у подальші дослідження може бути залучено увесь термінологічний корпус на
позначення мобільних технологій, з метою експлікації його глибинного смислотвірного потенціалу,
ієрархічну організацію концептів, яка за допомогою внутрішніх семантичних та синтаксичних процесів,
поєднується з термінами цієї сфери. Такий науковий підхід відкриває перспективи подальшого
поглибленого аналізу семантики англомовної терміносистеми не лише на семантичному, а й на
когнітивному та концептуальному рівнях
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СТОРІТЕЛЛІНГ ЯК СУЧАСНИЙ ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ДОНЕСЕННЯ
ІНФОРМАЦІЇ ДО СЛУХАЧА
Пріоритетним напрямком модернізації освіти, виховання компетентної і розвиненої особистості, яка
прагне до максимальної реалізації своїх можливостей, відкритої до сприйняття нового досвіду, здатної на
усвідомлений та відповідальний вибір у різних життєвих ситуаціях.
Для вирішення цього завдання важливо навчити здобувачів освіти вирішувати мовними засобами ті
чи інші комунікативні завдання в різних сферах і ситуаціях спілкування.
Сторітеллінг (story – історія, telling – розповідати) – це сучасний ефективний метод донесення інформації
до слухача шляхом розповіді смішних, зворушливих або повчальних історій з реальними чи вигаданими
героями. Метод поєднує в собі психологічні, управлінські та інші аспекти і дозволяє не лише ефективно
донести інформацію, а й зацікавити, мотивувати слухача на певні вчинки і отримати максимально високі
результати. Сьогодні сторітеллінг широко використовується в різних сферах людської діяльності:
маркетингу, коучингу, ораторській майстерності і те, що важливо для нас в освітньому процесі.
Сутність технології проста: "Найкращий спосіб презентувати ідею чи себе, передати знання чи
мотивувати на діяльність – розповісти історію" [1].
Сторітеллінг включає в себе різні напрямки: в ньому тісно переплітаються психологія і педагогіка,
дидактика та акторська майстерність. Метод сторітеллінгу, сприяє формуванню орієнтовної основи
поведінки в мовних ситуаціях, ознайомленню учнів з варіантами мовних дій, умінь їх комбінувати і
знаходити нові рішення. На уроках, особливо гуманітарного циклу, важливо не тільки розповідати
створені історії, а й надавати учням можливість створювати власні і розповідати або презентувати їх.
Здобувачам освіти дуже важливо навчитися не тільки складати захоплюючі історії, а й навчитися
розповідати їх на аудиторію, щоб бачити можливість бачити аудиторію і вміти триматися перед нею [2].
Дослідження сторітеллінгу показує, що варто заохочувати та поширювати цей метод у навчанні, тому що
він допомагає не тільки запам’ятати матеріал, а й емоційно вразити, виховувати цінності, збагачувати усне
мовлення, розвивати творчі здібності та ораторські .
З чого ж слід почати самому вчителю? Ми розуміємо, що далеко не кожна розповідь є історією. Для того
щоб створити цікаву захоплюючу історію, вчителю необхідно: чітко визначитися з темою; розробити сюжет
з несподіваними вивертами і яскравими образами; вигадати непересічного героя; зробити вірні висновки [3].
В цілому алгоритм дій буде наступним:
1. Визначення теми та мети уроку, адже від цього залежить вибір сюжету історії;
2. Розробка детального сюжету на основі подій оповіді;
3. Вибір головного героя, його імені, характеру, зовнішності тощо;
4. Вигадка інтриги – чим більше несподіваною вона буде, тим краще. На цьому етапі вже можна
складати перший варіант історії;
5. Читаємо готовий варіант, додаючи яскравості, різнобарвності та художніх засобів [4].
Перевага віддається історіям з цілком реальними подіями, але вона може бути вигаданою від початку
до кінця. Реальні події, випадки з життя завжди викликають величезну цікавість, емоційно зворушують,
навчають. Велику вагу варто приділити емоційній сфері та динамічності сюжету, події мають йти одна за
одною. Вчитель подає факти про переваги героя, ситуації, явища таким чином, щоб це викликало емоції.
Потрібно, щоб слухач не просто почув і уявив картинку чи ситуацію, а й зміг примірити її на себе.
Створена історія покаже, змалює не саму ситуацію, а вкаже на рішення проблеми з її допомогою. Історія
не говорить прямо: «Зроби!» - ні, він [сам метод] моделює раціональну та емоційну необхідність [5].
Варіанти сюжетів.
Існує п’ять основних сюжетів, які можна використовувати, змінюючи основну лінію згідно з нашими потребами.
1. Класичний. Структура: головний герой – ціль – перепони на шляху до цілі – подолання проблеми –
результат. Цей варіант підходить до етапу мотивації, пояснення певних процесів або явищ, вибору шляхів
розв’язання певних проблем чи завдань.
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2. Боротьба з монстром. Структура: головний герой – ціль – зустріч з сильним монстром – боротьба
та перемога – досягнення цілі. Теж підходить до етапу мотивації.
3. Історія Попелюшки. Структура: герой – незвичайна ситуація – поява проблем або ворогів – втручання
чарівного помічника – щасливе вирішення проблеми або вихід із складної ситуації. Підходить для мотиваційних
промов, пояснення нового матеріалу, опису еволюційних змін в певних сферах життя, вибору виду вирішення задач.
4. Квест. Структура: герой – ціль – зміна кількох локацій та вирішення в кожній з них певних завдань –
почергове досягнення міні-результатів – тріумф. Підходить для моделювання проблемних ситуацій,
вирішення аналітичних завдань, етапу закріплення набутих навичок та вмінь.
5. День байбака. Структура: герой – цілі – дії героя та повернення до початкової точки – вибір
правильної стратегії дій – досягнення мети. Підходить для проведення роботи над помилками [6].
Кожен з цих варіантів має викликати емпатію, передати знання.
Сучасна педагогіка все більше говорить про особистісну орієнтацію освітнього процесу, його
індивідуалізацію, особистісний зміст освіти. Шкільна програма в основному наголошує на двох типах
здібностей – вербально-лінгвістичному (переважно в письмовій формі) і логіко-математичному. Сторітеллінг в
цьому випадку теж стає в пригоді. Як же можна використовувати його в залежності від виду інтелекту?
Пропонуємо такі варіанти:
 власне розповідь, усна чи письмова;
 комікс;
 влог;
 створення малюнків – дуже лаконічна історія;
 пластилінові мультики з власною озвуч кою;
 аплікації, вишивки.
Кожна дитина може обрати свій варіант і розповісти чи показати свою історію.
Сторітеллінг можна використовувати в низці занять. Наприклад, в темі "Культура української мови"
є питання про стандартні етикетні ситуації. У підручнику вони надані у досить незручному для
запам’ятовування формі: 1) вітання; 2) скарга; 3) звертання; 4) втішання; 5) знайомство; 6) …[3]у такому
вигляді і послідовності запам’ятається від 5 до 7 ситуацій у кращому випадку. Але якщо подати їх у
вигляді історій, то здобувачі освіти запам’ятають набагато більше ситуацій [7].
Головна особливість сторітеллінгу – історія не нав’язує свою думку і нічого не пропонує, аудиторія
сама зробить свої висновки і, головне, збереже у пам'яті набагато більше інформації.
Пам'ятка для вдалого сторітеллінгу [8]:
 Складання історій – одна з кращих спроб донести інформацію так, щоб запам’яталась і надихнула;
 Історії "працюють", якщо не нав’язують точку зору. Вони проводять слухача від пункту "А" до
пункту "В", а висновки з історії учень-слухач робить самостійно;
 Існують техніки сторітеллінгу, які допомагають сплести канву для історії. А вчитель має навчити
здобувача освіти складати цікаві історії, використовуючи різні техніки і прийоми;
 Щоб учні навчилися писати цікаві історії, потрібно домогтися, щоб вони додавали в текст факти
і деталі, які б впливали на всі органи почуттів і оживляли Героя;
 Сторітеллінг – це мистецтво створення об'ємного світу. Потрібно вчити створювати трьохвимірну
картинку, яка занурить в світ подій;
 Уникайте монотонності. Героя чи подію потрібно показати з різних сторін.
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ОСНОВНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У дистанційному навчанні використовують традиційні форми навчання, тільки дещо модифіковані.
Розглянемо деякі з них.
Одна з найважливіших форм навчальних занять – лекція. Шкільна
лекція – така форма навчання,
за якою вчитель, викладаючи навчальний матеріал, допомагає учням сформулювати проблеми; опанувати
логіку пізнання; зробити власні відкриття [2, с. 25].
Електронні лекції мають свої особливості, які відрізняють їх від традиційних: чітко структурований
зміст; блокова схема побудови матеріалу; розвинена гіпертекстова структура; використання додаткових
прийомів викладу матеріалу (звук, анімація, графіка). Електронна копія друкованого тексту лекції є однією з
примітивних варіантів електронних лекцій. Єдина перевага електронних копій – простота складання. У
виняткових випадках електронні копії можуть частково замінити повноцінні електронні лекції.
Створити електронну лекцію під силу кожному вчителеві – достатньо відсканувати потрібний
теоретичний матеріал, розмістити в певній послідовності, пов’язати гіперпосиланнями – лекція готова!
Надавати допомогу в самостійному опануванні навчальним матеріалом та керувати роботою учнів
допомагають учителеві консультації. Вони можуть бути індивідуальні й групові. Консультації із
застосуванням засобів інформаційних та телекомунікаційних технологій: телефону, електронної пошти,
Skype, відео- й телеконференцій.
Як зазначають Солодовник А. О. та Шарко В. Д., у педагогічному аспекті відеоваріант нічим не
відрізняється від традиційного, тому що учасники процесу бачать один одного на екранах моніторів
комп'ютера [3]. Віртуальні семінари – семінари, коли учасники не бачать один одного, а обмінюються
тільки текстовими повідомленнями.
Семінари можуть проходити у нереальному масштабі часу (офлайн) і при цьому вчитель може
оцінити активність кожного слухача. Якщо конференція не керується, то кожен учасник бачить на екрані
всі тексти питань і відповідей інших учасників семінару.
Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у дистанційному навчанні. Форум може
бути присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму реалізує дискусію чи обговорення,
стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів
дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий.
Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проектом, створюються форуми для кожної окремої
групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи
завдання, потім – обговорення загальної проблеми проекту усіма учасниками навчального процесу.
Ще один вид спілкування користувачів мережі в режимі реального часу це чат. Є кілька різновидів
чатів: текстовий, голосовий, аудіо або відео чат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат
дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення, наприклад, іноземної мови у
дистанційній формі є важливим моментом. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у
рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проектної діяльності, обміну інформацією.
Для організації дослідницької діяльності учнів в мережі Інтернет використовують веб-квести. Квести
створюються для того, щоб учні вчилися використовувати отриману інформацію з практичною метою. Дана
технологія сприяє розвитку критичного мислення, аналізу, синтезу і оцінки інформації. Робота з веб-квестами
може бути запропонована і як домашнє завдання для учнів, які цікавляться предметом, її можна провести в класі
за наявності здвоєних уроків. Реальне розміщення веб-квестів в мережі у вигляді веб-сайтів, створених самими
дітьми, дозволяє значно підвищити мотивацію учнів та досягнення кращих навчальних результатів.
Технологія, що, за словами Царенко В. О., дає можливість повною мірою відтворити умови спільної форми
організації навчання, а саме семінарських і лаборат орних занять, лекцій тощо – вебінар. При цьому учасники
вебінару можуть фізично знаходитися в різних місцях, а їх взаємодія забезпечується завдяки активному
застосуванню засобів аудіо- та відеообміну даними і спільної роботи з різноманітними об’єктами [4].
Кожен учасник вебінару виконує свою роль, яка визначає інтерфейс віртуального класу і право на
використання функцій, що може передаватися іншим учасникам.
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Розширення можливостей учителя при застосуванні дистанційного навчання підсилює мотивацію
навчання учнів. За допомогою дистанційної форми навчання можна брати участь у міжнародних
Інтернет-проектах, проводити шкільну дослідницьку діяльність, бути активними учасниками Інтернетолімпіад, творчих конкурсів.
Така форма сприяє використанню Інтернет-ресурсів, створенню власних мультимедійних
презентацій, використанню інформаційно- комунікаційних технологій у позаурочний час. Використання
учнями інформаційно-комунікаційних технологій з елементами дистанційного навчання в освітньому
процесі на уроці і в позаурочній діяльності в школі з'явилося завдяки поширенню в педагогічному
середовищі варіативних моделей проведення уроків: перше, проведення уроку гуманітарного циклу з
використанням навчальних мультимедійних курсів на CD-ROM, друге, проведення уроку з
застосуванням навчальних ресурсів мережі Інтернет.
Як зазначає Т. Дерба, у рамках дистанційної форми навчання можна виділити наступні модифікації:
1. Дистанційна форма навчання. Учень індивідуально записується на курс та навчається
дистанційно за методикою відповідного навчального центру.
2. Дистанційно-очна форма навчання. Учень вивчає предмет у школі та має можливість додатково
вивчати його дистанційно. Вчителем може бути шкільний учитель або викладач іншого закладу. За такої
форми навчання дистанційні матеріали органічно залучаються в традиційний навчальний процес.
3. Класно-дистанційна форма. Учні одного класу (однієї школи) вивчають предмет за дистанційною
формою. Вони мають можливість спілкуватися зі своїм учителем. Кількість очних уроків зменшується,
вони перетворюються на очні консультації. У ролі вчителя виступає вчитель своєї школи.
4. Дистанційна форма навчання з учителем-куратором. Учні навчаються дистанційно, а вчитель з
іншої школи. Причому шкільний вчитель із предмету дистанційного навчання є вчителем-куратором, він
виконує функції консультанта на місці (роз’яснює школярам деталі дистанційного навчання та
незрозумілі місця з предмету).
5. Учні беруть участь в окремих тематичних семінарах, які обговорюються на очних заняттях [1].
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Безсумнівно, що великий інтерес до дистанційного навчання, який існує сьогодні в усьому світі, має
об'єктивну основу. З одного боку, зростає потреба населення більшості країн у вищій і безперервній освіті.
При цьому зростаюча мобільність життя викликає потребу в мобільних навчальних системах. З іншого
боку, розвиток Інтернету та телекомунікацій відкриває нові можливості дистанційного навчання при
відносно низькій собівартості. [2, c. 154-157].
Дистанційне навчання – це можливість навчатися в індивідуальному режимі, незалежно від місця і часу,
можливість вчитися все життя. У всьому світі спостерігається зростання числа студентів, що
використовують цю систему. Завдяки технологіям, зростає і число вузів, які використовують їх в
навчальному процесі; створюється велика кількість міжнародних освітніх структур і т. д. Сучасна освіта – це
симбіоз змісту і технологій навчання. [1, c. 202].
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Звичайно, є професії, диплом за якими можна отримати заочно. Наприклад, важко уявити собі
дистанційно навчену балерину, хірурга або фізика-експериментатора. Однак хірург може отримувати
консультації по Інтернету, балерина – вивчити історію попередніх вистав, а про користь мережі для
підготовки фізиків і говорити не доводиться.
У відповідь на об'єктивну вимогу щодо часу багато навчальних закладів почали створювати дистанційні
навчальні програми. Однак, незважаючи на те, що практично кожна організація, що веде дистанційне
навчання, декларує використання при навчанні Інтернет-технологій, на ділі нерідко з усіх можливостей
Інтернету використовується тільки e-mail, а в якості навчальних матеріалів застосовуються паперові носії,
аудіо та відео матеріали. Це і зрозуміло, оскільки розробка систем дистанційного навчання, в повній мірі
використовує можливості сучасних комп'ютерних технологій і Інтернету, проте це справа дорога і тривала.
Інтернет представляється майже ідеальним технічним засобом для дистанційного навчання. З його
допомогою можна доставляти до учня будь які дидактичні матеріал (підручник, відеозапис лекції або
демонстрації експерименту), провести контрольну роботу, контроль знань за допомогою тестування [2, с. 160].
Навчальний процес, який здійснюється на основі технологій дистанційного навчання, включає в себе
як обов'язкові аудиторні заняття, так і самостійну роботу студентів. Участь викладача в навчальному
процесі визначається не тільки проведенням аудиторних занять, а й необхідністю здійснювати постійну
підтримку навчально-пізнавальної діяльності студентів шляхом організації поточного та проміжного
контролю, проведення мережевих занять і консультацій.
Застосовувані при дистанційному навчанні інформаційні технології можна розділити на три групи:
технологія подання освітньої інформації; технології передачі освітньої інформації; технології зберігання
і обробки освітньої інформації. [4].
У сукупності вони і утворюють технології дистанційного навчання. При цьому при реалізації освітніх
програм особливе значення набувають технології передачі освітньої інформації, які, по суті, і
забезпечують процес навчання і його підтримку.
В основі процесу навчання завжди лежить передача інформації від викладача до студента. У цьому
сенсі будь-яку технологію, яка застосовується в освіті, можна називати інформаційною. Щоб уникнути
неправильної інтерпретації, необхідно визначити три поняття, які мають першорядне значення для
дистанційного навчання, це: освітня інформація; освітні технології; інформаційні технології.[4].
Освітня інформація – це знання, які необхідно передати тому, кого навчають для того, щоб він міг
кваліфіковано виконувати ту чи іншу діяльність.
В дисциплінарної моделі навчання, що властива очній системі освіти, інтерпретатором знань виступає
викладач. При дистанційному навчанні інтерпретатором в більшій мірі є сам студент і тому до якості
освітньої інформації і способам її подання повинні пред'являтися підвищені вимоги.
Перш за все, це відноситься до новостворених електронних підручників, а також до інформаційних баз і
банків знань, довідковим і експертним системам, що використовуються з метою освіти. Запропонована в них
інформація, на відміну від поліграфічної, повинна мати зовсім іншу організацію і структуру.
Освітня інформація не повинна накопичуватися тільки в одному або небагатьох місцях. Її розподіл
має мати острівний характер, так, щоб забезпечити максимально можливий доступ студентів до неї з будьяких віддалених місць, без істотного збільшення завантаження телекомунікаційних каналів.
Освітні технології – це комплекс дидактичних методів і прийомів, використовуваних для передачі
освітньої інформації від її джерела до споживача і залежать від форми її подання [5].
Особливістю освітніх технологій є випереджаючий характер їх розвитку по відношенню до технічних
засобів. Справа в тому, що впровадження комп'ютера в освіту призводить до перегляду всіх компонентів
процесу навчання. В інтерактивному середовищі «студент – комп'ютер – викладач» велика увага повинна
приділятися активізації образного мислення за рахунок використання технологій, які активізують роботу
правої півкулі головного мозку, синтетичне мислення.
До освітніх технологій, які найбільш пристосовані для використання в дистанційному навчанні,
відносяться: відео-лекції; мультимедіа-лекції і лабораторні практикуми; електронні мультимедійні
підручники; комп'ютерні навчальні і тестуючі системи; імітаційні моделі і комп'ютерні тренажери;
консультації та тести з використанням телекомунікаційних засобів; відеоконференції [3, с. 401].
Інформаційні технології – це апаратно-програмні засоби, що базуються на використанні
обчислювальної техніки, які забезпечують зберігання і обробку освітньої інформації, доставку її тому,
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якого навчають, інтерактивна взаємодія студента з викладачем або педагогічним програмним засобом, а
також тестування знань студента.
У навчальному процесі важлива не інформаційна технологія сама по собі, а те, наскільки її
використання служить досягненню власне освітніх цілей. Вибір засобів комунікації повинен визначатися
змістом, а не технологією. Результат навчання залежить не від типу комунікаційних та інформаційних
технологій, а від якості розробки та надання курсів.
Основна роль, виконувана телекомунікаційними технологіями в дистанційному навчанні –
забезпечення навчального діалогу. Навчання без зворотнього зв'язку, без постійного діалогу між
викладачем і учнем неможливо. Навчання (на відміну від самоосвіти)за визначенням є діалогічним
процесом. У дистанційному навчанні навчальний діалог необхідно організувати за допомогою
телекомунікаційних технологій [1, с. 105].
Комунікаційні технології можна розділити на два типи – on-line і off-line. Перші забезпечують обмін
інформацією в режимі реального часу. При використанні off-line технологій отримані повідомлення
зберігаються на комп'ютері адресата. Користувач може переглянути їх за допомогою спеціальних програм
у зручний для нього час.
Основна перевага off-line технологій полягає в тому, що вони менш вимогливі до ресурсів комп'ютера
і пропускної здатності ліній зв'язку.
До технологій цього роду відносяться електронна пошта, списки розсилки і телеконференція. За
допомогою list-сервера може бути організована розсилка навчальної інформації, за допомогою
електронної пошти встановлюється особисте спілкування між викладачем і студентом, а телеконференція
дозволяє організувати колективне обговорення найбільш складних або питань, які викликали труднощі у
певному курсі[3, с. 387].
Важливою перевагою off-line технологій є великий вибір програмного забезпечення для роботи з
електронною поштою і телеконференцією. Сучасні поштові програми дозволяють відправляти повідомлення в
гіпертекстовому форматі. Крім того, до листа може бути прикріплений файл довільного формату.
З on-line технологій перш за все потрібно відзначити chat, що дозволяє здійснювати обмін текстовими
повідомленнями через Internet в реальному часі. У найпростішому випадку «розмова» відбувається між
двома користувачами. Для колективної бесіди необхідно підключатися до спеціального серверу – IRCсервера. Тоді при роботі користувач бачить перед собою екран, на якому відображаються повідомлення,
із зазначенням того, хто відправив дане повідомлення. Більшість програм дозволяє також викликати когонебудь з присутніх користувачів на «приватний» діалог, закритий від інших користувачів.
При організації спільних освітніх програм особливе значення набувають мережеві технології
дистанційного навчання, оскільки саме вони дозволяють найбільш повно реалізувати принцип
розподілення освітніх ресурсів і кадрового потенціалу.
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РЕЦЕПЦІЯ БІОЕТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СВЯТОСТІ ЖИТТЯ У ТВОРАХ
УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ
Біоетика – міждисциплінарна наука, головним предметом якої є життя в цілому і людське зокрема. З
огляду на розмаїття фахових методологічних і світоглядних особливостей, у науковців сформувалися
неоднорідні погляди на цей предмет, зокрема на те, чи всі життя мають однакову цінність, і на те, яким
чином ми можемо вшанувати цю цінність. Таким чином, сформувалися два протилежні уявлення про
значущість людського життя – концепції святості і якості життя. Дана доповідь присвячена аналізу
проявів першої з них у творах вітчизняних науковців, як філософів, так і спеціалістів медичної сфери.
Саме уявлення про те, що людське життя має особливу цінність сформувалося задовго до виникнення
біоетики як окремої галузі. Воно має релігійне, а саме – християнське походження. Термін «святість
життя» Новий словник медичної етики пояснює у такий спосіб: «це, по суті, релігійне поняття базується
на уявленні, що життя є даром Бога. Додатковим фактором в середині християнства є віра у те, що людей
створено за образом Бога. В нерелігійних колах термін використовують для позначення граничної поваги,
з якою має трактуватися людське життя» [17, c. 228].
Концепція передбачає, що кожне людське життя є цінним, «святим», недоторканним, незалежно від
його характеристик, проявів, тривалості і якості. Її головний принцип можна виразити у формі
«категоричного імперативу шанування її життя і здоров’я на кожному етапі, від зачаття до природної
смерті» [14, c. 127]. Виділяють дві головні максими концепції святості. Перша полягає у тому, що
особливу цінність має саме людське життя, друга – в тому, що всі людські життя є однаково цінними. На
думку, Дж. Кіоуна, прибічники концепції святості життя являють собою помірковане крило між
концепціями віталізму (яка вимагає збереження людських життів за всяку ціну) і концепцією якості життя
(згідно з якою, цінним є життя лише індивіда з певними – особовими – характеристиками) [15, c. 255].
Концепції святості життя дотримуються філософи, теологи, природничники різного походження,
релігійної приналежності тощо. З-поміж світських найвидатнішими вважають А. Швайцера і Р. Дворкіна.
Є ще юдейське крило: напр. Л. Р. Кас, Д. Ґелернтер і Д. Дж. Бляйх. Найчастіше, однак, цю концепцію
пов’язують з офіційною позицією Католицької Церкви. Варто згадати таких дослідників-католиків, як
П. Ашик, Т. Бєсаґа, Дж. Дж. Волтер, Ґ. Голуб, П. Кєневіч, В. Е. Мей, В. Охманьскій, А. Павлік,
Д. П. Салмесі, Г. Чах, Т. А. Шенон, Т. Щліпко.
Показово, що в Україні рецепція святості життя також найбільше помітна саме у творах дослідників, так
чи інакше пов’язаних з Католицькою Церквою. Варто згадати, насамперед, співробітників і студентів
Львівського національного медичного Університету ім. Данила Галицького. Це Л. О. Баран, К. Б. Білецька,
О. В. Вознюк, Р. Т. Градик, І. З. Держко, О. Р. Джура, І. М. Паробецька, Г. Т. Терешкевич, Т. І. Ширій.
Вартий уваги доробок співробітників Українського Католицького Університету, зокрема І. Бойка і
П. Гусака, Інституту фізіології імені А. А. Богомольця – З. О. Серебровської, священиків М. Лучківа,
С. Серебровського, громадської діячки Г. З. Самборської. Найповніше їхня позиція була виражена на кількох
Національних конгресах з біоетики. Спробуймо придивитися ближче до тих поглядів, які вони висловлюють.
Проаналізувавши тексти виступів українських прибічників концепції святості життя на Четвертому і
Шостому національних конгресах з біоетики, що відбулися, відповідно, 2010 р. і 2016 р., помічаємо їхнє загальне
спрямування. Це ствердження особливого статусу людського життя, наголошування на тому, що сучасне
суспільство перебуває у моральній кризі, аргументація на користь недопустимості абортів та евтаназії.
Особливий статус людського життя прибічники аналізованої концепції стверджують за допомогою не
філософських, а богословських аргументів. Читаємо, наприклад: «людське життя священне, бо з самого початку
воно несе в собі творчу дію Бога і назавжди перебуває в особливому зв’язку з Творцем» [9, с. 55]. Г. Т.
Терешкевич та І. З. Держко зауважують, що цінність людського життя є вищою за значущість матеріальних
благ, адже людина становить оживлену духом матерію. Пожертвування життям є допустимим тільки на користь
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вищих, моральних благ [12, с. 24]. Застерігаючи проти вбивства (аборту й евтаназії), доповідачі посилаються на
те, що людське життя є недоторканним і священним, оскільки належить Богові [6, с. 30].
І. Бойко вбачає моральну кризу у розповсюдженні матеріалістичного світогляду та обездуховлення
суспільства. У свою чергу, ця криза ставить під загрозу людське життя через легкодоступність
контрацептивів, легалізацію абортів та – в інших країнах – евтаназії, експерименти на людських ембріонах.
Ці та подібні практики дослідник вважає ознаками поширення «культури смерті» [3, с. 202]. На причини
такої кризи вказує Б. І. Остапенко: «торжество споживацтва відкидає духовну висоту людського роду» [16,
с. 20]. На думку дослідника, медицина опинилася в кризі внаслідок прийняття моральної теорії утилітаризму.
Остання становить один із принципів концепції якості життя, яка, отож, теж зазнає критики. Цій критиці
присвячують свою доповідь Ю. І. Мартинюк та М. М. Мартинюк, стверджуючи, що певні «концептуальні
зміни сприяли переконанню, що життя з низькою якістю не гідне існування» [7, с. 27]. Згадується
суб’єктивізм та упередженість опонентів, адже «ті, що володіють ‘високою якістю життя’, вирішують, що
комусь краще померти, виключно тому, що людина не може вирішувати самостійно, або стає тягарем для
суспільства» [7, с. 28]. Натомість згідно концепції святості життя, «природна й онтологічна гідність
ґрунтується не на фізичному чи матеріальному благополуччі, а передусім на духовності людини і
залишається такою навіть тоді, коли через захворювання людина вже не здатна виявити себе у духовно
свідомих діях» [13, с. 26]. Втратою моральних цінностей визначають актуальність впровадження курсів
біоетики в медичних навчальних закладах. Наголошується на тому, що це має бути виклад саме
персоналістичної біоетики, тобто заснованої на концепції святості життя: «медичний працівник повинен
бути носієм правди про людину, її гідність та покликання, яке воно має від свого Творця» [1, с. 112].
Провідною рисою, яка об’єднує чимало виступів прибічників концепції святості життя є наголошування на
необхідності захищати людське життя «від зачаття до природної смерті». Його ми знаходимо у шістьох
доповідях Четвертого національного конгресу з біоетики [9, с. 55; 8, с. 65; 1, с. 112; 11, с. 195; 10, с. 200; 5, с. 202].
Обґрунтовується недопустимість як аборту, так і евтаназії. Наприклад, Р. Т. Градик і Т. І. Ширій наводять
моральну альтернативу евтаназії: «померти ‘добре’ означає бути в мирі з Богом, з самим собою та ближніми»
[4, с. 43]. Натомість К. Б. Білецька застерігає від законотворчих ініціатив з легалізації евтаназії в Україні [2,
с. 44-45]. Частіше, однак, говорять про небезпеку практики штучного переривання вагітності, напевно, з
причини її легальності в нашій країні. Зокрема, З. О. Серебровська захищає особовий статус людського
ембріона, що забезпечує йому право на життя, пропонуючи аргументи, вибудовані на кшталт знаменитих
п’яти шляхів доведення існування Бога Томи Аквінського [10, с. 200-201].
Навіть короткий аналіз думок українських прибічників концепції святості життя, які вони висловили у
доповідях Четвертого і Шостого національних конгресів з біоетики, дозволяє нам дійти кількох вагомих
висновків. По-перше, видається, що свідома рецепція положень цієї концепції в Україні представлена краще,
ніж у випадку концепції якості життя. По-друге, ми бачимо одностайність думок, які часто – як у випадку
Львівського національного медичного Університету ім. Данила Галицького, сформувалися в одній інституції.
По-третє, на жаль, констатуємо, що українським прибічникам концепції святості життя, на відміну від багатьох
їхніх колег за кордоном, бракує філософської аргументації. Вони посилаються на богословські джерела, що не
є релевантним у секулярному і плюралістичному суспільстві. Цю прогалину варто надолужити.
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Долгушина Л.В.,
судовий експерт сектору почеркознавчих досліджень
Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України
ГРАФІТІ ЯК ОБ'ЄКТ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Судово-почеркознавча експертиза є одним із затребуваних і водночас складних видів дослідження у
судовій криміналістиці. Вона дозволяє вирішити ряд ідентифікаційних (ототожнення особи – виконавця
рукопису або його фрагмента), діагностичних (встановлення умов виконання рукопису або стану виконавця
під час виконання рукопису), а також класифікаційних (встановлення соціально-демографічних
характеристик виконавця рукопису) завдань в цивільних, господарських та кримінальних справах.
Одним з найбільш цікавих та не вивчених об’єктів судового почеркознавства є графіті. Графіті –
(італ. graffiti, що походить від grafficare – «дряпати», дослівно «надряпані») – спершу так називали одну
з технік настінного малярства. Пізніше цим словом скористалися археологи, використовуючи його як
загальний термін для позначення всіх видів випадкових написів і малюнків на стінах будинків. У
свідомості людини нашого часу зі словом графіті асоціюється передусім добре відомий розпис будинків,
прогонів на поверхах, ліфтів, вбиралень тощо [1].
Складність дослідження графіті, як об’єкту почеркознавчого дослідження, полягає в характері його
виконання, що робить його «незвичним» та, водночас, цікавим об’єктом почеркознавчого дослідження.
За правилами письма, рукописні записи виконуються в певному положенні виконавця, на поверхні,
спеціально призначеної для письма, з використанням певного писального приладу (олівця, кульковою або
пір'яною ручкою, фломастером і т.п.). При розгляді графіті, мається на увазі, що дослідженню підлягає
рукописний текст, виконаний нетрадиційними писальними приладами (аерозольним балончиком, фарбою,
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крейдою, цвяхом і т.п.) на нетрадиційних поверхнях (дзеркалах, вікнах або дверях квартир, пам’ятниках і
т.п.), у незвичній позі (стоячі, сидячі і т.д.), що обумовлює появу в них низки специфічних особливостей.
Виписуючи літеру, склад, чи слово, особа що пише передає ознаки виконуваного письмово-рухового
комплексу рухів як відповідні або невідповідні раніше сформованим. Наявність графічних навичок не
знімає свідомого регулювання письма. Але регуляція здійснюється не на основі усвідомлення вимог, що
пред’являються до кожного окремого графічного елементу і руху, а на основі сприйняття відповідності
або невідповідності складних графічних комплексів тим, які утворилися раніше при навчанні письму.
При виконанні рукописів в незвичній зовнішніх умовах потрібна істотна перебудова механізму письма,
пристосування його до задачі збереження притаманного йому зорово-рухового образу письмових знаків.
Підвищується контроль за рухами і посилюється роль зору. Автоматизм руху знижується. Відбувається порушення
звичного координаційної співвідношення різних груп м'язів, що веде до зниження точності рухів [2, с. 175].
Все це призводить до змін в почеркових реалізаціях, не властивих звичайному почерку виконавця, а
саме: може спостерігатися збільшення розміру літер, поява нестійкого нахилу вертикальних штрихів, зміна
співвідношення розмірів елементів літер, поява цілого ряду нехарактерних рухів, зменшення числа варіантів
деяких літер, характерних для звичайного письма даної особи (в основному, за рахунок зникнення більш
складних за будовою варіантів), зменшення ступеню зв’язаності, відмова від деяких спрощень при виконанні
та зв’язуванні літер і т.д. [3, с 87], що робить процес ідентифікаційного дослідження більш складним.
Під час призначення судової почеркознавчої експертизи з дослідження рукописних текстів, виконаних
нетрадиційним писальним приладом в незвичних умовах, в постанові слідчого, по можливості, повинні бути
відображені всі наявні відомості про обставини справи, а саме – умови виконання рукописних записів, які
підлягають дослідженню рукописних текстів (у темряві, лівою рукою, стоячи і т.д.), чи знаходилась особа в
незвичайному стані під час виконання рукопису (стан сп'яніння, душевне хвилювання і т.д.) та ін..
Однією з особливостей проведення дослідження таких текстів є значний розмір самих об'єктів, на
яких виконано досліджуваний текст і, в більшості випадків, неможливість їх вилучення. У даній ситуації
як об'єкт можуть виступати фото таблиці з місця події з фотографіями, зробленими за правилами
масштабної фотозйомки, протокол огляду місця події та схема місця події.
Особливу увагу слід приділити наданню зразків для проведення дослідження. Вимоги, що
пред’являються до зразків:
- за часом виконання: бажано, щоб зразки були співставні за часом виконання досліджуваним
рукописним записам;
- за матеріалом письма: важливо, щоб зразки були виконані тим же писальним приладом і при
можливості на аналогічній поверхні. Вплив виду пишучого приладу і матеріалів письма на зміну ознак
почерку може бути дуже значним;
- за умовою виконання: якщо досліджуваний об'єкт виконується в незвичайних умовах (стоячи,
сидячи та ін.), то в якості зразка почерку бажані об'єкти, виконані в аналогічних умовах;
- за способом виконання: якщо досліджуваний об’єкт виконаний з наслідуванням або написаний
лівою рукою, рекомендується спробувати знайти зразки, виконані таким же способом.
У більшості випадків зразки, виконані у відповідних незвичних умовах, відсутні, тому подальше
дослідження проводиться за наявними вільними, умовно-вільними та експериментальними зразками,
виконаними в звичайних умовах.
У спеціальній літературі не має інформації про методи рішення задач, пов’язаних з судовопочеркознавчим дослідженням рукописних записів, виконаних на нетрадиційних поверхнях. Крім того,
дослідження такого роду об’єктів є дещо обмеженим у зв’язку з неможливістю встановлення точок
початку та кінця штрихів, послідовності виконання штрихів при перетині і т.д. Тому досліджувати такого
роду почеркознавчі об’єкти слід у відповідності до методики дослідження рукопису у незвичних умовах.
У зв’язку з можливістю використання технічних способів імітації рукописних написів (трафаретів) у
якості обов’язкової частини кожного почеркознавчого експертного дослідження однією з вимог загальної
методики [4, с. 17] є обов’язкове встановлення способу виконання досліджуваного напису рукописним
або технічним способом.
Під час подальшого дослідження зазначених рукописних записів, необхідно дослідити механізм
відповідного тексту, зіставити його з механізмом звичного рукописного письма та вирішувати питання
про можливість перенесення властивостей рукописного письма на досліджуваний випадок. В залежності
від отриманих результатів деякі записи подібного роду можуть розглядатися в якості об’єктів та бути
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придатними для судово-почеркознавчого дослідження з метою встановлення виконавця. Якщо літери
досліджуваного тексту мають скорописну форму, то в якості окремих ознак фіксують розбіжність від
норм пропису, якщо літери мають друковану форму, то ознаки в них виявляються у відповідності з
рекомендаціями для друкованого почерку.
Однак, встановлення виконавця такого рукопису можливо лише тоді, коли в ньому в достатній мірі
відобразилися особливості письма її виконавця, що у своїй сукупності є індивідуальними, тобто
притаманні лише почерку конкретної особи. Внаслідок чого окремо розміщені цифри та штрихи, які не
відображають сукупності ознак письма, як правило, не дозволять встановити особу-виконавця.
Що стосується діагностичного дослідження рукописних текстів, виконаних нетрадиційним
писальним приладом в незвичних умовах, то слід відмітити, що такі рукописні тексти, як правило,
відноситься до категорії коротких записів. У зв’язку з чим вирішити питання про час виконання тексту,
встановлення статі або віку, психічного стану виконавця є практично неможливим. Тому діагностичне
дослідження таких об'єктів, найчастіше, зводяться до встановлення факту виконання кількох текстів
однією особою [5, с. 152].
Підводячи підсумок, можна сказати, що незважаючи на наявність таких особливостей під час
дослідження графіті як: неможливість надання справжнього досліджуваного тексту (надаються
фотозображення), відсутність зразків почерку виконавця рукописи, що відповідають вимогам
порівнянності, складність оцінки виявлених співпадаючих ознак почерку в зв'язку з незвичністю умов
виконання тексту, що ускладнює процес дослідження, деякі рукописні записи виконані в стилі графіті все
ж можуть бути придатними для вирішення як діагностичних, так і ідентифікаційних почеркознавчих
завдань, а сам об’єкт графіті може розглядатися як об’єкт судової почеркознавчої експертизи.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОЗАСУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
КОНТРОЛЮЧОГО ОРГАНУ ПРО ВІДНЕСЕННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НА
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ РИЗИКОВИХ
Для забезпечення сталого економічного розвитку держава має забезпечити постійне надходження
податків до державного бюджету. Одним з таких інструментів є мінімізація ризиків при реєстрації
податкових накладних та розрахунків коригувань.
Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних на підставі ризикової діяльності платника податку на додану вартість наведено в
постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації
податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» №1165 від
11.12.2019. Зазначеним Порядком передбачено вісім критеріїв за якими встановлюється ризиковість
платника податку на додану вартість.
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Варто зазначити, що наявна автоматизована система значно ускладнює ті функції, якими можуть
користуватися платники для неправомірного занижування податкового зобов'язання з податку на додану вартість.
Отже, законодавча база у даному питанні потребує вдосконалення задля недопущення порушення
прав суб’єктів реального сектору економіки. Так, основними проблемами чинного законодавства з
порушеного питання є фактична можливість контролюючого органу віднести будь-який суб’єкт
господарювання до переліку ризикових на підставі п. 8 Критеріїв ризиковості наведеного у Постанові
Кабінету Міністрів України №1165 від 11.12.2019.
Ще більшою проблемою є неможливість зобов’язати контролюючий орган виключити платника
податку на додану вартість з переліку ризикових. Така позиція наведена у Постанові Касаційного
адміністративного суду у справі №240/3665/19. Верховний Суд дійшов висновку, що віднесення
Товариства до платників, які відповідають критеріям ризиковості, є одним із заходів щодо збору,
опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на відповідача функцій
та завдань. Безпосередньо рішення Комісії по віднесенню платника податків до переліку таких платників
які відповідають критеріям ризиковості без прийняття рішення про відмову у реєстрації податкових
накладних/розрахунків коригувань не порушує права та інтереси платника податків. Аналогічна позиція
міститься у справах №540/2077/18, №480/4006/18.
Варто стверджувати, що така позиція є хибною, оскільки віднесення Комісією контролюючого органу
Товариства до переліку платників податків, які відповідають критеріям ризиковості є передумовою
зупинення податкової накладної/розрахунку коригування, що додатково покладає на платника податку на
додану вартість надавати контролюючому органу письмові пояснення стосовно підтвердження
інформації, зазначеної у податковій накладній. Процедура реєстрації зупинених податкових накладних
займає значну кількість часу, через що платник податків може нести репутаційні та матеріальні збитки.
Отже, слід вважати, що законодавцем має бути впроваджена можливість виключення платника податку
на додану вартість з переліку ризикових у відповідності до п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України.
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КВАЛІФІКАЦІЇ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ В ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ З
УРАХУВАННЯМ ЇЇ ВИДУ
Втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність кваліфікується не однаково залежно від того, чи
було втягнення в злочинну діяльність взагалі (наприклад, навчання прийомів кишенькових крадіжок), чи
вчинення конкретного злочину. Якщо втягнення у злочинну діяльність не пов'язане з вчиненням
конкретного злочину, то скоєне кваліфікується лише за ст.304 КК України.
В іншому випадку — коли на неповнолітнього справляється вплив з метою домогтися його участі у
певному злочині — втягнення набуває одночасно ознак співучасті в злочині. При вирішенні проблеми
кваліфікації таких дій слід враховувати момент закінчення злочину, передбаченого ст.304 КК України. Як
уже зазначалося, втягнення в злочинну діяльність є злочином з формальним складом, а закінченим він є з
моменту виконання дії, спрямованої на неповнолітнього. Складом злочину, передбаченого ст.304 КК
України, не охоплюється поведінка самого неповнолітнього, а також посягання винного, яке виходить за
межі втягнення. Виходячи з цього, дії особи, котра завдяки впливу на неповнолітнього досягла того, що
він вчинив злочин, чи сприяла вчиненню ним злочину, належить кваліфікувати і за ст.304 КК, і як
співучасть у тому злочині, який вчинив неповнолітній. Відповідні роз'яснення з цього приводу містилися
ще в Постанові Пленуму Верховного Суду колишнього СРСР від 3 грудня 1976 р. № 16. Слід зазначити,
що не можуть оцінюватися як співучасть випадки вчинення злочинів спільно з неповнолітнім, якщо у
неповнолітнього, котрий досяг віку кримінальної відповідальності, намір вчинити злочин виник
незалежно від поведінки дорослого. Однак втягнення у злочинну діяльність має місце незалежно від того,
за чиєю ініціативою вчинялися відповідні дії, — чи втягування — дорослим, чи самого неповнолітнього.
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Кримінальна відповідальність за втягнення у злочинну діяльність настає незалежно від того, чи були дії винного
успішними, результативними, чи ні. Тобто те, зайнявся чи не зайнявся неповнолітній злочинною діяльністю,
вчинив чи не вчинив він конкретний злочин, не впливає на кваліфікацію посягання за ст.304 КК України.
Разом з тим, невдале втягнення у вчинення конкретного злочину впливає на кваліфікацію дій винного,
які існують поза межами складу аналізованого злочину. Відомо, що невдале підмовництво кваліфікується
як готування до злочину, до якого винний підмовляв гаданого виконавця. Однак у такому разі виникає
проблема конкуренції між нормою про відповідальність за втягнення неповнолітнього у злочинну
діяльність (ст.304 КК України) та нормами, якими передбачається відповідальність за готування до
злочину. Очевидно, при цьому слід керуватися загальним правилом кваліфікації попередньої злочинної
діяльності: при конкуренції норм про готування (або замах ) до більш небезпечного злочину й норм про
менш небезпечний закінчений злочин перевага віддається нормі , якою передбачається скоєння більш
небезпечного злочину. Тобто, якщо злочин, у вчиненні якого безуспішно втягувався неповнолітній,
карається більш суворо, ніж передбачений ст.304 КК України, то скоєне кваліфікується як готування до
цього злочину. Якщо цей злочин менш небезпечний, ніж втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність,
то вступає в силу інше правило кваліфікації: закінчений злочин охоплює собою менш небезпечну
попередню злочинну діяльність – скоєне кваліфікується лише за ст.304 КК України.
Відповідальність за ст.304 КК України настає за втягнення у злочинну діяльність будь-яких осіб, котрі є
неповнолітніми, тобто не досягли 18-річного віку. Кваліфікація успішного втягнення – дій, які виходять за
межі складу злочину, передбаченого ст.304 КК України, - відбувається з урахуванням того, досяг чи не досяг
неповнолітній віку кримінальної відповідальності за злочин, вчинений внаслідок дій «втягувача». Відомо,
що особа, котра використовує неделіктоздатну особу для вчинення злочину, несе відповідальність як його
виконавець, оскільки має місце так зване посереднє спричинення. Проте юридична фікція визнання
виконавцем злочину, вчиненого неделіктоздатним, того, хто його використовує, звичайно поширюється
лише на ті випадки, коли малолітній, неосудний та ін. виступають як виконавці злочину.
Література:
1. Абросімова Ю. А. Загальносоціальні причини та умови злочинності неповнолітніх в Україні / Ю.
А. Абросімова // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 137 – 141.
2. Болотова В. О. Безпритульні діти : соціальний портрет / В. О. Болотова, Т. Н. Чернецька // Вісник
НУВС. – Харків : НУВС, 2009. – Вип. 19. – С. 296 – 300.
3. Борьба с вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность / отв. ред. И. П. Лановенко. –
К. : Наукова думка, 1986. – 256 с.
4. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки : затв. постановою Кабінету
Міністрів України від 28.01.2009 р. № 41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
5. Дзундза В. В. Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу
антигромадську діяльність : авт. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. В. Дзундза. – Харків : НУВС, 2005. – 30 с.
6. Довідка про стан злочинності в Україні станом за 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://mvs.gov.ua.
7. Заросинський Ю.Л. Причини і умови злочинності неповнолітніх потребують теоретичного і практичного
розроблення / Ю. Л. Заросинський, О. Л. Заросинський // Право України. – 2004. – № 3. – С. 64 – 69.
8. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к96-ВР в ред. від 06.04.2010 р. [Електронний ресурс].
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
9. Крестовська Н. М. Використання дітей молодшого віку при жебракуванні : проблеми кваліфікації
та юридичного реагування / Н. М. Крестовська, М. А. Готвянська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://mndc.naіau.kіev.ua/Gurnal/12text.
10. Кривоченко Л. Поняття втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність / Л. Кривоченко //
Радянське право. – 1970. – № 11. – С. 76 – 79.

71

Наукове видання
Українською, англійською та російською мовами

Матеріали V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
(м. Київ, 12-13 жовтня 2020 року)

Підписано до видання 16.10.2020 р.

72

