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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
Нагімова О. У.  

студентка біологічного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  

 

ВПЛИВ СВІТЛА РІЗНОГО СПЕКТРУ НА ОНТОГЕНЕЗ  

DROSOPHILA MELANOGASTER 

 
На усі живі організми в процесі онтогенезу (тобто, протягом усього життя від моменту 

зародження до смерті) здійснюють вплив певні чинники навколишнього середовища, у тому числі 
і оптичне випромінювання (світлове). Це електромагнітне випромінювання оптичного діапазону, 
що включає в себе видимий спектр світла, інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання 
(Ландсберг Г. С., 2006). Вплив залежить від того, яку довжини хвилі має те чи інше джерело 
світла. Інтенсивність випромінювання  може змінювати адаптивні здібності живих організмів. 

Метою даної роботи було визначити вплив світла видимого спектру та інфрачервоного 
випромінювання на онтогенез Drosophila melanogaster (дикий тип, Canton-Special (C-S)). Цей вид 
був обраний у якості модельного об’єкта, оскільки має короткий життєвий цикл (в залежності від 
температури навколишнього середовища від 10 до 28 діб), легко тримати в лабораторних умовах, 
можливість впливати певним фактором та слідкувати за змінами.  

Актуальність даної теми полягає у тому, що у майбутньому, за наявності достовірних 
експериментальних даних, можливо використовувати певні спектри у медицині, наприклад 
включати до комплексних терапевтичних заходів для покращення того чи іншого процесу у разі, 
якщо даний спектр має позитивний вплив; розробляти безпечні та певною мірою корисні 
обладнання, у тому числі у техніці тощо. Не дивлячись на те, що наразі вже використовують 
світлове випромінювання у медицині та науці, деяких експериментальних даних усе ще мало, і 
тому й наразі актуальність цієї теми не втрачена.  

Основна гіпотеза, що була поставлена під час експерименту, наступна: видимий спектр світла та 
інфрачервоне випромінювання здійснюють вплив на онтогенез особин. Використовували наступні 
спектри: червоний - 630 нм, жовтий - 590 нм, зелений - 525 нм, синій - 470 нм, фіолетовий - 405 нм, 
та інфрачервоний- 940 нм, та контрольна група в природніх умовах освітлення. 

Для того, щоб її перевірити, та зробити висновки, був проведений експеримент наступним чином:  
- відібрали 126 особин ( 63 самця та 63 самки), що тільки перейшли у стадію імаго (незаймані) 
- для кожного кольору приготували по 9 пробірок з поживним середовищем, та у кожну 

пробірку перемістили самку та самця (загалом 63 пробірки) 
- кожний спектр поділили на три групи по три пробірки у кожній: ранок, обід, вечір. 
- вранці (9.00), в обід (13.00), та ввечері (17.00) здійснювали вплив на кожну групу по 15 

хвилин, щодня, протягом 10 діб.  
- Далі спостерігали за кількістю особин у кожній пробірці та тривалістю життя. 
Увесь експеримент проводився при температурі 25 ֯С, тому життєвий цикл тривав близько 14 

діб (у середньому). Щодня проводився підрахунок та аналіз кожної пробірки, зокрема 
враховувалися такі параметри, як: 

- кількість відкладених яєць 
- тривалість онтогенезу особин 
- локомоторна активність личинок (вимірювалася висотою пробірки, на яку підіймалися 

личинки для переходу у наступну стадію). 
Аналізи результатів було опрацьовано методом статистичного аналізу та узагальнено. Було 

виведено середні значення серед усіх груп, розраховано критерій Ст’юдента для кожної групи. 
Результати експерименту 
 Кількість відкладених яєць (плодовитість  особин) була найбільшою під впливом червоного (р 

< 0,05), жовтого (р < 0,05), синього спектрів ввечері, та зеленого вранці (р < 0,05 ) (рис.1). 
Найбільше з’явилося самок у всіх групах. 
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Локомоторна активність  найвища була у особин, які були під впливом зеленого та синього 

спектрів. Личинки (57% від усіх особин) підіймалися до верхівки пробірок. 

Тривалість онтогенезу  була найкоротшою під дією синього спектру світла. Особини даної 

групи повільно переходили від яйця до стадії личинок, проте подальший ріст, розвиток  та 

активність була найбільшою у представників цієї групи,  тривалість життя склала 9 діб.  Найдовша 

тривалість життя спостерігалася у особин під дією жовтого та зеленого спектрів. Розмір личинок 

найбільший спостерігався під дією синього, зеленого та жовтого спектрів, найменші – під впливом 

інфрачервоного кольору. 

Інфрачервоний та фіолетовий спектри здійснюють незначний вплив на особин, кількість та 

особливості розвитку подібні до розвитку в контрольній групі, котру не піддавали впливу.  

Висновки. Світло різної довжини хвиль дійсно  здійснює вплив на організм в процесі 

онтогенезу, тому наша гіпотеза підтверджена. Зокрема, зелений, жовтий,  червоний спектри світла 

сприяють збільшенню плодовитості особин,  синій спектр також зумовлює підвищення кількості 

особин, проте зменшує тривалість онтогенезу,  можливо, за рахунок гіперактивності особин на 

стадії личинки відбуваються певні зміни на молекулярному та біохімічному рівнях,  але для  

оцінки цих складових необхідний ряд досліджень; фіолетовий та інфрачервоний спектри за 

результатами наших досліджень впливу особливого не здійснюють. Ми провели оцінку зовнішніх 

ознак, проте є сенс надалі зробити молекулярно-біохімічні дослідження,  здійснюючи вплив 

різного спектру,  для того, щоб достовірно підтвердити наші дані.  

Наша серія експериментів проводилася на особинах дикого виду. Експериментальні дані інших 

дослідників, що використовували особин мутантних ліній (ri – radius incompletus), свідчать про те, що 

вплив певних спектрів  зумовлює підвищення або зниження експресивності мутантних генів, зокрема 

при впливі червоного світла на материнські особини в потомстві спостерігали підвищення частки мух з 

максимальним проявом ознаки ri, тобто червоний спектр стимулює активність не лише розвитку 

особин та  їх метаболізму, а й впливає на активність генів. Вплив зеленого світла на материнські 

особини призвело до зниження експресивності ознаки ri у самок. (Н. С. Філіпоненко, 2008).   

Відома мутація w (white), що характеризується відсутністю пігменту в очах, обумовлює зміни в 

фоторецепції. Відсутність червоного пігменту (захисного) різко підвищує чутливість до світла, а за 
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Рис. 1. Вплив світла різної довжини хвилі на плодовитість Drosophila melanogaster 
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даними (Мазохін-Поршняков, Вишневська, 1966), через відсутність червоного пігменту білоокі мухи 

не розрізняють червоне світло, спектральна крива їх фоточутливості має один пік (в області зеленого 

світла), а червоне світло вони розцінюють як освітлення з малою інтенсивністю.  Відповідно вплив 

даного спектру під час цих мутацій може відрізнятися від впливу на особин дикого типу, через що 

варто брати до експериментів особин з мутаціями у тому числі. (Навроцька В. В., 2004) 

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що для того, щоб надалі дійсно 

використовувати світло різної довжини хвиль, необхідно і надалі провести ряд досліджень,  щоб 

зрозуміти та  довести  як позитивний вплив, так і знайти усі можливі негативні наслідки цього 

впливу, які також є. Червоний колір підвищує життєздатність, але можливо впливає на активність 

багатьох генів, у тому числі мутантних. Зелений колір з-поміж інших проявляє найм’якіший 

вплив, водночас збільшуючи життєздатність, тривалість  та плодовитість особин. 

Література: 

1. Ландсберг Г. С. «Оптика: учеб. пособие для студ. физ. спец. вузов»,  2006 

2. Мазохин-Поршняков Г.А., Вишневская Т.М. «Красный» светоприемник мух и цветовое 

зрение Drosophila melanogaster»,  Биофизика, 1966 

3. Навроцька В.В., Салов О.В., Шахбазов В.Г. «Зміни показників пристосованості в 

інбредних лініях Drosophila melanogaster при впливі синього та інфрачервоного світла на 

батьківські особини», Біологія тварин, 2004 

4. Філіпоненко Н.С., Навроцька В.В., Шеховцова Я. С., Воробйова Л. І. «Связь 

экспрессивности признака radius incompletus и жизнеспособности Drosophila melanogaster», 2008 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В умовах глобалізації і швидкого розвитку суспільства та економіки вимоги до підприємств 

істотно змінюються. Суспільство потребує нових якісних товарів та послуг, нових ідей. Все це 

створює нові вимоги до персоналу, його компетенції та вмінь. Цього можна досягти за допомогою 

управління процесами формування та розвитку кадрового потенціалу організації [1, с.54].  

Сучасний стан економіки нові потреби суспільства вимагають від підприємств впровадження 

інноваційної політики, яка б у свою чергу, передбачала нові та сучасні методи управління кадрами 

та кадровим потенціалом.  

Інноваційна політика організації являє собою форму стратегічного управління, яка визначає 

умови інноваційної діяльності установи, її мету та принципи. Тому удосконалюючи механізм 

процесів формування та розвитку кадрового потенціалу, варто сформувати та використовувати 

стратегію інноваційного розвитку підприємства. Вона полягає у орієнтації установи на 

інноваційну діяльність та нововведення в розрізі управління персоналом організації. 

Новоутворена кадрова стратегія має сприяти посиленню можливостей організації якісно 

здійснювати свою діяльність. Нова кадрова політика має ставити за мету створення та розвиток 

інноваційного кадрового потенціалу, здатного реагувати на сучасні зміни, та використовувати 

інноваційні технології при формуванні власного кадрового потенціалу.  

Варто зазначити, що з точки зору інноваційного управління кадровим потенціалом, розвиток 

персоналу полягає у створенні оптимальної комбінації методів та варіантів навчання, підготовки, 

стимулювання до праці та мотивації працівників. Ефективна комбінація усіх форм розвитку 

повинна мінімізувати кадрові втрати та підвищити кадровий потенціал організації [2, с.113].  
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Інноваційний підхід до формування кадрового потенціалу передбачає декілька послідовних 

етапів, дотримання яких допоможе створити підприємству ефективний кадровий потенціал [3, 

с.101]: оцінка та діагностика наявного кадрового потенціалу; формування положень або ж 

внесення необхідних коректив до наявних положень про кадрову діяльність; розробка та 

затвердження інноваційних технологій формування кадрового потенціалу, підбору працівників; 

впровадження даної інноваційної технології роботи з кадрами; визначення відповідальних осіб за 

дотримання етапів впровадження інноваційної технології роботи з кадрами.  

Варто виділити декілька принципів реалізації інноваційної кадрової політики для забезпечення 

інноваційних підходів формування кадрового потенціалу підприємства (табл. 1): 

Таблиця 1 

Принципи реалізації інноваційної кадрової політики 

Принципи Шляхи реалізації принципу 

Готовність до взаємодії 

працівників колективу 

Формування корпоративної політики та корпоративних цінностей; 

дослідження готовності працівників до змін та їхніх очікувань від 

них. 

Формування довіри між 

керівництвом та колективом  

Покращення репутації керівництва; організації зустрічей, дискусій 

між керівниками та працівниками. 

Орієнтація на досягнення 

лояльності працівників до 

роботи 

Формування корпоративної культури та етики, дослідження якості 

робочих місць та ставлення працівників до роботи; залучення 

працівників до вирішення проблем установи та прийняття 

управлінських рішень. 

Збереження цінник кадрів в 

організації 

Створення кадрового резерву для формування кадрового потенціалу; 

створення програм лідерства та розвитку особистої кар’єри, 

стимулювання до праці в установі. 

Зниження рівня 

конфліктних та стресових 

ситуацій в організації 

Моніторинг соціально-морального клімату в колективі; дослідження 

стресових та конфліктних ситуацій в колективі та їх чинників; 

визначення способів їх усунення.  

Відкритість та прозорість 

установи до працівників 

Висвітлення та представлення стратегії розвитку та діяльності 

установи для усіх працівників. 

Застосування інновацій в 

роботі з кадрами 

Створення не просто колективу, а команди для досягнення 

поставлених цілей; управління талантами; стимулювання 

ініціативності; використання сучасних способів впливу на кадровий 

потенціал. 

* Сформовано автором. 

 

На сьогоднішній день існує безліч методів та способів формування кадрового потенціалу 

організації. Проте для кожної установи ефективним буде саме той чи інший метод, в залежності від її 

діяльності. Для підприємств основою формування кадрового потенціалу виступає законодавство, 

нормативно-правова база та підбір кваліфікованих спеціалістів, освіта яких відповідає займаній 

посаді. Зараз до них можна додати інноваційні методи формування, які є необхідністю при створенні 

ефективного кадрового потенціалу, здатного протистояти зовнішнім впливам. 

Інноваційний підхід формування кадрового потенціалу для підприємства буде означати 

використання інноваційних методів формування кадрового потенціалу. Серед них варто виділити 

інноваційну методику LAB-profile. Цей метод можна використовувати як при прийомі працівників 

на вакантну посаду, так і вже для діючого колективу установи. Методика LAB-profile дозволяє 

сформувати метапрограмний профіль особистості. Тобто за допомогою використання 

психологічних приймів можна розкрити характеристики мислення майбутнього співробітника і 

сформувати його психологічний та метапрограмний портрет. Така метрапрограма описує стиль 

мислення людини, дозволяє зрозуміти як вона поводиться в тій чи іншій ситуації та допомагає 

спрогнозувати її дії в різних обставинах. На основі чого можна зробити висновки чи підходить 

людина для даної вакантної посади, чи зможе вона справитися з обов’язками, що вона вимагає.  
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Використання сучасних інноваційних підходів до управління кадровим потенціалом 

дозволить підприємству отримати необхідну гнучкість у своїй діяльності. До переліку 

інноваційних методів формування кадрового потенціалу, які допоможуть спростити організаційну 

структуру, та забезпечити організацію якісними кадрами можна віднести: 

 бенчмаркінг. Даний метод дозволяє порівняти ефективність діяльності організації з 

іншою організацією такого ж спрямування, більш успішнішою у даній галузі, виявити відмінності 

та шляхи підвищення ефективності діяльності. Так показники діяльності підприємства щодо 

формування кадрового потенціалу можна порівняти із діяльністю інших успішних підприємств в 

Україні, а також і закордоном. Це допоможе виявити помилки і позитивні характеристики в 

наявному управлінні кадрами та сформувати заходи підвищення ефективності. 

 кадровий аудит. Він виступає як спосіб дослідження та аналізу кадрової політики 

установи, усієї кадрової документації, кадрового потенціалу та організаційної культури. Це 

дозволяє виявити відповідність працівників, їх кваліфікації та освіти займаним посадам, 

необхідність їх перекваліфікації чи переміщення в межах установи.  

 коучинг. Цей метод допомагає підвищити якість виконання роботи працівниками 

установи, що у свою чергу формує якісний кадровий потенціал. Він полягає у навчанні та отриманні 

необхідної інформації працівників від коуча, спеціаліста у даній галузі. Підприємство також може 

скористатися даним інноваційним методом для покращення професійних якостей свої працівників.  

Також для підприємства одним із інноваційних підходів формування кадрового потенціалу 

виступає удосконалення процесу найму працівників. Так, як на сьогоднішній день працівники в 

організацію приймаються виключно за умовами конкурсу, варто було б розширити діапазон умов 

прийому на вакантне місце. Конкурс, а отже і іспит, дозволяють побачити лише освітній рівень, 

наявність фахових знань майбутнього працівника. Необхідною є також оцінка майбутнього 

працівника і з творчої сторони, наявність комунікативних здібностей, ініціативності, способу 

прийняття рішень, визначення рівня його конфліктності та налаштованості на роботу. Для цього 

можна використовувати різні опитування, анкетування, співбесіди, тестування, творчі завдання та 

інше. Це допоможе краще зрозуміти особистий потенціал претендента на посаду та оцінити його 

необхідність в установі та її кадровому потенціалі.  

Література: 
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випр. і доп. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 232 с. 

2. Смачило І. Теоретичні аспекти управління персоналом як умови розвитку підприємства., 

Зб. публікацій мультидисциплінарного наукового журналу ,,Архіваріусˮ: матеріали XIV 

міжнародної науково-практичної конференції ,,Наука в сучасному світіˮ. Київ, 2016. С. 113-116. 

3. Восканян Л. В. Кадрова політика як фактор підвищення ефективності діяльності 
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ВАЖЛИВІСТЬ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЗЕМЛІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

Відкриття ринку землі дозволило нарешті українським землевласникам розпоряджатися своїм 

нерухомим майном. Як і інші ресурси, земельні ділянки якими володіють власники мають багато 

даних про себе. А саме, інформацію про юридичні, фізичні, економічні показники. [2] До 

фізичних показників можливо віднести такі параметри:  
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1. Свій стан; 

2. Розміри; 

3. Родючість ґрунтів; 

4. Фізичне положення; 

5. Межі відносно інших землевласників. 

До економічних показників відносяться такі параметри: 

1. Ціна земельної ділянки; 

2. Вартість валової продукції яку можливо добути при цільовому використанню земельної ділянки; 

3. Втрати від зміни цільового призначення земельної ділянки; 

До юридичних показників можливо віднести такі параметри: 

1. Дані про власника землі; 

2. Кадастровий номер землі; 

3. Відомості про сертифікованого інженера-землевпорядника. [2] 

При наявності такого великого масиву даних є доречним сказати, що важливість їх 

збереження може грати вирішальну роль у формуванні найсучаснішого ринку земельних 

відносин. Такий різкий перехід України в цифрове поле зумовлений причинами зовнішнього та 

внутрішнього характеру. До зовнішніх причин можна віднести стан українського суспільства який 

прагне досягти рівня провідних держав в питаннях ринку землі та увійти в Європейський союз. [3] 

Внутрішніми чинниками виступають простота і ясність для всіх громадян України. В обох 

випадках можна сказати що кінцевою метою є покращення інвестиційного клімату України та 

підвищення її політичних позицій у світі. [1] 

Ще однією з причин чому діджиталізація ринку землі є важливою для української економіки 

це зменшення рівня тіньового сектору який існував серед підприємців і власників. І це є 

правильним напрямом тому, що тільки прозорість та чесність може залучити інвесторів до 

вкладення коштів в Україну.  

Удосконалення управління земельним виробництвом є важливим резервом підвищення його 

ефективності. Досвід багатьох сільськогосподарських підприємств і об'єднань підтверджує, що 

там, де держава постійно займаються удосконаленням управління земельними ресурсами, 

забезпечується постійне зростання виробництва продукції сільського господарства, 

продуктивності праці, економії коштів та підвищення рентабельності всіх галузей. [4] 

Сьогодні оцінити важливість землі для економіки України дуже складно, тому що, земля є 

одним з найважливіших факторів не тільки в агробізнесі, а й багатьох інших сферах економічної 

життєдіяльності. Тому будь які заходи по підвищенню рівня цінності землі є важливими, а 

діджиталізація тим паче. 
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ВТОМЛЕНІСТЬ ВІД РЕКЛАМИ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖІ 

 

Криза викликана пандемією COVID-19  значною мірою вплинула на світовий економічний 

розвиток. Країни, які й так були охоплені світовою економічною кризою, зіштовхнулися з рядом 

нових складних проблем. Особливо це вразило  економіки країн зі слаборозвинутою економікою 

та країни що розвиваються. 

Загальний ринок реклами перебуває в стані кризи. В той самий час карантинні обмеження, які 

змусили людей більше знаходитися у своїх домівках позитивно впливають на розвиток 

маркетингових комунікацій в інтернеті загалом та в цифрових медіа окремо. 

Цьому також сприяє підвищення якості інтернет-зв’язку та поява інтернет-комунікацій в 

місцях в яких раніше вони були відсутні та доступність пристроїв для користування інтернетом в 

основному смартфонів.  

За дослідженням Research and Markets ринок цифрової реклами буде виключно зростати до 2030 

року. Очікується що у порівнянні з об’ємом цифрового рекламного ринку 2020 року у розмірі 155,53 

мільярда доларів США у 2025 році він буде становити вже 281,32 мільярда доларів США  [1]. 

Агенція ZenithMedia у своєму дослідженні приходить до висновку що рівень витрат на 

світовому рекламному ринку у 2021 році впаде на 9,1 відсотка. Що вже наразі можливо 

спостерігати. Водночас рівень глобальних витрат на цифрову рекламу та комунікації підвищиться 

до 51 відсотку від загальних рекламних витрат [2].  

Однією з найактуальніших проблем сьогодення на цифровому рекламному ринку, є загальна 

втомленість людей від реклами. Значна частина соціальних мереж та мобільних додатків 

підлаштовують свій дизайн до того, щоб можна було додати більше медійних повідомлень більшість 

з яких є рекламними. Користувачі вирішують, це питання за допомогою наступних інструментів:  

 блокування реклами (за допомогою спеціального програмного забезпечення); 

 використання платних версій додатків, або ресурсів, які повністю виключають рекламу; 

 ігнорування інтернет-ресурсів з великою кількістю реклами. 

Але, авжеж основним засобом є блокувальники реклами. Перший додаток для блокування 

реклами був розроблений у 2002 році. У 2009 році приблизна кількість користувачів 

блокувальників реклами вже досягала 20 мільйонів людей [3]. 

За даними Statista на 2021 рік  27%  від загальної кількості користувачів інтернету  в 

Сполучених Штатах Америки користуються певним програмним забезпеченням для блокування 

реклами [4]. Тенденція на збільшення кількості користувачів, які блокують інтернету рекламу 

спостерігається протягом останніх 19 років та певно буде зростати. 

Для галузі це означає що більше чверті усіх рекламних повідомлень не дійде до своєї 

потенційної аудиторії. Не дивлячись на те що загальні витрати на рекламу падають витрати на 

інтернет рекламу виключно зростають  з року в рік. 

Серед покоління Y (міленіали) відсоток людей, які блокують рекламу ще вищий і досягає понад 64%. 

Це означає що лише приблизно третина з цих користувачів отримають своє рекламне повідомлення [5]. 

За різними даними до 42.7% від загальної кількості інтернет-користувачів блокують рекламу. Це 

стосується не лице персональних комп’ютерів, але й інших платформ таких як мобільні телефони [3]. 

Компанія Google нещодавно представила нове вбудоване програмне рішення для Google 

Chrome, яке буде фільтрувати та блокувати нав’язливу рекламу. 

Але певна частина користувачів може буде зацікавлена у відключені блокувальників реклами 

в обмін на можливість переглядати цікаву їм інформацію. Це все підштовхує нас до того що 

потрібно шукати нові можливості для контакту з цільовими аудиторіями в мережі інтернет. Цього 

можна досягти за допомогою декількох речей. 
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Потрібно робити рекламу більш природною. Користувач має максимально довго не розуміти 

що дивиться рекламу, та йому має бути цікаво з нею контактувати. Product placement являється 

ефективним маркетинговим інструментом в мережі інтернет, але він також вимагає якісного 

виконання. Важливо що одним з найкращих каналів просунення product placement э блогери та 

впливові люди до, яких у користувачів сформований високий рівень довіри. Також контекстна 

реклама, не дивлячись на те що кількість контекстної текстової реклами виключно зросла, а ціна 

значно збільшилася (іноді у два рази та більше за останній рік) вона все ще являється однією з 

найменш дратівливих для інтернет-користувачів. 
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ВПЛИВ COVID-19 ТА КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ НА ЕКОНОМІКУ 

УКРАЇНИ 

 

Уся світова спільнота, починаючи з середини грудня 2019 року, потрапила під величезний вплив 

Всесвітньої епідемії коронавірусної хвороби, яка отримала назву COVID-19. Пандемія, зумовлена 

цим вірусом, вже призвела до тисячних людських втрат у всьому світі, наклала суттєві обмеження на 

соціально-культурне життя населення і кардинально змінила тренди глобальної економіки.  

На сьогодні важко спрогнозувати, які остаточні людські жертви та економічні втрати зазнають 

держави в коротко-, середньо - і довгостроковій перспективі. Проте важливо розглянути окремі прогнози 

економічного розвитку та заходи, які вибрані урядами провідних країн світу для подолання негативних 

наслідків пандемії. Це дасть змогу сформувати реальне бачення можливого перебігу економічних 

процесів, які безпосередньо матимуть вплив на рівень соціально-культурного життя населення. 

Внаслідок пандемії та введених карантинних заходів падіння українського ВВП за даними 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства першій половині 2020 р. 

склало 6,5%. За прогнозом Національного банку України (НБУ) падіння ВВП у 2020 року може 

скласти мінімум 6% [1].  

Карантин обрушив споживчі настрої, майже зупинив декілька галузей – роздрібну торгівлю, 

готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення. Зменшилися обсяги надходжень до бюджету. 

Внаслідок введення карантину українські компанії заморозили інвестиції та виробничі ланцюжки. 

Сектори, де пом’якшуються карантинні обмеження і які пов’язані із споживчим попитом, швидко 

відновлюються, насамперед роздрібна торгівля та послуги. Із промисловістю та інвестиційним попитом 

ситуація гірша. Відновлення промисловості відбувається повільніше, ніж роздрібної торгівлі. Воно 

дуже нерівномірне – вплив карантину для одних галузей був більш болючим, ніж для інших.  

Більшість секторів пережили найсильніший спад у квітні та лише трохи оговталися у травні. 

Транспорт постраждав найсильніше з усіх та, незважаючи на послаблення карантину, не 

https://www.zenithmedia.com/coronavirus-crisis-accelerates-shift-to-digital-advertising/
https://www.statista.com/statistics/804008/ad-blocking-reach-usage-us/
https://backlinko.com/ad-blockers-users
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відновився. Машинобудування – другий «антилідер» – у травні показало лише незначно вищий за 

квітневий результат, як і паливна та металургійна промисловість. Споживання енергії в харчовій 

промисловості знизилося у травні сильніше, ніж у квітні. Хімічна та нафтохімічна промисловість 

на фоні падіння цін на основну сировину – нафту та газ, навпаки, наростили обсяги споживання 

електроенергії протягом квітня та травня [2]. 

Спалах пандемії коронавірусу спричинив падіння світової економіки, обсягів торгівлі та цін на 

товар, відплив капіталу з нових ринкових економік. Завдяки масштабним стимулюючим заходам 

ціни активів і товарів частково “відіграли” падіння. Відновлення глобальної економіки очікується 

в другому півріччі, проте для цього сценарію є низка загроз.  

Експорт товарів знизився майже на чверть порівняно з попереднім роком. Посилення 

конкуренції з боку країн Південної Америки та вичерпання запасів попереднього врожаю 

призвело до суттєвого скорочення експорту кукурудзи та сої, що лише частково було 

компенсоване подальшим нарощуванням поставок пшениці та соняшникової олії.  

Тривало падіння експорту металургійної продукції на тлі слабкого світового попиту, а експорт 

залізних руд зменшився через зниження їх закупівель Китаєм порівняно з квітнем. Імпорт товарів 

продовжував стрімко скорочуватися  (на 35.5% р/р) передусім за рахунок зменшення імпорту 

енергоносіїв, продукції машинобудування та більшості споживчих товарів. Також поглибилося 

падіння імпорту продукції хімічної промисловості, у тому числі через затримки з державними 

закупівлями ліків [3]. 

Україна увійшла в поточну економічну кризу зі збалансованою макроекономічною ситуацією. 

Відносно низький рівень захворюваності на COVID-19 у більшості регіонів дав змогу поступово 

знімати карантинні обмеження. Завдяки подальшому послабленню інфляційного тиску НБУ 

швидше пом’якшував монетарну політику та заклав передумови для відчутного зниження 

вартості кредитів. Однак масштаби зниження економічної активності у 2020 році будуть 

значними, а відновлення може зайняти більше часу, ніж передбачалося раніше. 

Станом на травень 2020 року державний бюджет виконано зі значним дефіцитом (24.5 млрд. 

грн). Доходи і далі скорочувалися (на 29.5%) під впливом пригніченої економічної активності. 

Натомість тривало зростання видатків державного бюджету (2.7%) за рахунок підтримки 

Пенсійного фонду та витрат на охорону здоров’я, а також дорожнє господарство. 

 
Рис. 1. Порівняння виконання державного бюджету накопичувальним підсумком у січні-

червні 2019 та 2020 року, млрд. грн [4]. 

 

Таким чином, можна впевнено говорити, що епідемія має суттєвий вплив на інноваційний 

розвиток економіки України, оскільки в умовах глобалізації та ринкової економіки стає 

очевидною нова фінансово-економічна криза, яку можливо використати для переходу 

національних економік на новий технологічний уклад, який поєднуватиме аграрний, космічний, 

машинобудівний, хімічний потенціал України із виробничим, фермерським та управлінським 

потенціалом. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

Сучасна система освіти в Україні при підготовці фахівців з різноманітних галузей знань не 

надає достатнього багажу практичних знань для реалізації особи на керівних посадах та в 

управлінській діяльності. Закінчуючи навчальний заклад, майбутній фахівець має достатню 

кількість теоретичних знань проте, при цьому, має проблеми із реалізацією отриманих знань у 

практичних ситуаціях та завданнях, що призводить до проблем із працевлаштуванням та 

відповідністю до сучасних вимог ринку. 

Для отримання практичних знань, майбутній фахівець може скористатися бізнес-освітою, яка 

направлена на забезпечення реалізації особою своїх теоретичних знань у практичних ситуаціях та 

засвоєння основних навичок для ефективної роботи на керівних посадах та розуміння бізнес-

процесів і ринкового середовища. 

Проте, варто зазначити, що багато закладів, які надають бізнес-освіту, не далеко відходять від 

стандартної освіти, що має значний вплив на майбутній розвиток. Для забезпечення постійного 

розвитку та відповідності до сучасних вимог ринку, закладам бізнес-освіти у процесі навчання слід 

застосовувати сучасні технології та інновації, які будуть спрямовані на те, щоб значно покращити 

знання бізнес-процесів та розвиток управлінських якостей в особи, яка зацікавлена у цьому. 

Для цього, закладам, які надають можливість бізнес-освіти, слід розвиватись у таких 

напрямках: 

- удосконалення взаємодії із компаніями, з метою забезпечення якіснішого навчання студентів 

та отримання потенційної можливості місця праці; 

- використання сучасних систем, які дозволяють моделювати різноманітні ситуації, працювати 

із різними людьми, в тому числі і міжнародному форматі для використання знань у вирішенні 

змодельованих ситуацій чи аналіз ситуацій, які вже відбулись; 

- спрямованість на універсальність застосування отриманих знань. Світ розвивається дуже 

швидко і тільки вузькоспеціалізованих знань може бути недостатньо; 

- постійна співпраця із міжнародними фахівцями з метою залучення додаткового досвіду [1]. 

Проте, варто взяти до уваги швидкий розвиток світу, а тому багато закладів не справляються із 

темпами розвитку та забезпеченням відповідної якості освіти. Тому, рекомендовано, в тому числі 

для ефективності звичайної освіти, впровадження бізнес-освіти у процес навчання в ЗВО, що 

натомість зменшить вартість навчання, дозволить комплексно отримувати знання та реалізовувати 

їх на практиці. Своєю чергою, це дозволить створити ефективну ланку взаємодії між студентом як 

фахівцем, закладом як посередником та компанією як роботодавцем. Тобто, основну діяльність 

ЗВО потрібно спрямувати на практичну освіту, розвиток управлінських якостей у студента, 



15 

здатності до вирішення практичних ситуацій та швидкого реагування на зміни. Щодо теоретичної 

інформації, то слід створити інформаційну базу, яка дозволить отримувати теоретичну 

інформацію доступно та у потрібній кількості [2]. 

Вищезазначене дозволить значно покращити процес навчання, підготовку кваліфікованих 

кадрів, зростання рейтингу освітньої сфери України на світовому ринку, збільшення зацікавлення 

до вищої освіти в Україні як місцевими громадянами, так і іноземцями та відповідність фахівців 

сучасним вимогам ринку як України, так і світу. 

Література: 

1. Кудлай В. Виклики та напрямки модернізації бізнес-освіти. Збірник матеріалів ІІІ Міжнар. 

наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 22–23 травня 2019 року). Київ : КНЕУ, 2019. С. 44–47. 

URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30790/in_19-8.pdf?sequence=1 

2. Паздрій В.Я. Використання бізнес-симуляторів в освітній діяльності закладу професійної 

освіти. Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті 

Володимира Адольфовича Макарова. (м. Дніпро, 28 травня 2019 року). Дніпро: МВПУПІТ, 2019. 

С. 197-199. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/33319/1_conf_28_5_19.pdf?sequence=1 

 

 

Олексіїв М.Б. 

здобувач, кафедра податків і фіскальної політики 

Західноукраїнський національний університет 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ 

АДАПТАЦІЇ ЗВІЛЬНЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ 

 

Від часів проголошення незалежності, проводиться модернізація та реформування Збройних Сил 
України. Проте, на початку цього процесу, всі реформи зводилися до масового скорочення 
чисельності військовослужбовців.  Держава Україна, в рамках конверсійних міжнародних угод з 
ОБСЄ, НАТО, Міністерством оборони Великої Британії, Норвегії, Німеччини, Франції та інших 
держав, започаткувала проекти і програми з перепідготовки окремих категорій звільнених 
військовослужбовців. На рівні актів вітчизняного законодавства проблеми соціальної і професійної 
адаптації звільнених військовослужбовців вирішувалися згідно Закону від 20 грудня 1991 року № 
2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»  та Закону «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3552-XII. 
Процесуально, ці Закони регламентували питання надання певних виплат та компенсацій, 
військовослужбовцям, звільнених у запас або відставку, чи інші організаційні заходи.  

Переважна більшість військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, є особами 
працездатного віку, на утриманні яких перебувають сім'ї. Із загальної кількості звільнених 
військовослужбовців, які мають вищу освіту, лише 30 відсотків не потребують перепідготовки, 
підвищення кваліфікації за спеціальностями або професіями [1].  

Суспільна значущість проблеми отримання звільненим військовослужбовцями допомоги з 
питань професійної орієнтації, перепідготовки та працевлаштування, зумовила формування 
правових основ терміну «соціальна адаптація» в Україні. Зокрема Указом Президента України від 
21 вересня 2002 р. № 849 затверджено “Програму соціальної і професійної адаптації 
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, на період до 2005 року”. Програма 
окреслила основні напрями допомоги військовослужбовцям у вирішенні питань, щодо 
професійної орієнтації,  перепідготовки та працевлаштування в ринкових умовах та передбачила 
широку співпрацю інститутів влади та міжнародних організацій. Однак, зазначена програма, 
завершилася достроково у зв'язку з відсутністю фінансування.  

У наступні періоди розпорядженнями КМУ впроваджувались  “Державна програма соціальної 
і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку у зв’язку з 
реформуванням Збройних Сил та інших військових формувань, на період до 2011 року” від 6 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30790/in_19-8.pdf?sequence=1
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серпня 2006 р. № 461-р та “Державна цільова програма соціальної і професійної адаптації 
військовослужбовців, які підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на 
період до 2017 року” від 18 грудня 2013 р. № 1068-р. Основними плюсами даних програм було 
удосконалення нормативно-правового регулювання питань щодо соціальної і професійної 
адаптації,  забезпечення професійної підготовки військовослужбовців на основі тісної взаємодії 
центральних та місцевих органів влади. Зазначеними нормативними документами визначено 
наступні складові адаптації: психологічну, правову, професійну. Визнаючи, в цілому, низьку 
ефективність реалізації вказаних програм, розпорядження № 1068-р пропонує в подальшому 
програмно вирішувати зазначену комплексну соціальну проблему  [1; 2].  

Закон України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які 
звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей” від 
15 червня 2004 року № 1763-ІV, який визначив коло суб’єктів і підстави надання певних соціальних 
преференцій, які умовно охоплюються поняттям «соціальна адаптація». Так, згідно норм даного 
закону військовослужбовці, які підлягають звільненню, звільнені з військової служби, мають право 
на безоплатну соціальну і професійну адаптацію, в тому числі консультації та перепідготовку з 
обраних ними цивільних спеціальностей, за рахунок коштів державного бюджету [3].  

Зазначимо, що паралельно з державними програмами в Україні реалізуються міжнародні 
проекти та програми, які фінансуються Організацією Північноатлантичного договору, 
Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Міністерством закордонних справ 
Королівства Норвегія. Крім того, окремі державні установи, неурядові організації, об’єднання 
громадян, вищі навчальні заклади та наукові установи вирішують завдання соціальної адаптації 
військовослужбовців без відповідної участі та уваги держави [4].  

Таким чином, без узагальнення актів національного законодавства та міжнародних нормативно-
правових актів, інших програмних документів до єдиного стандарту соціально-професійної адаптації 
військовослужбовців, неможливо гарантувати їм права на працю, вільний вибір роботи та отримання 
справедливої і задовільної винагороди за неї і в результаті – достойні умови життя. Враховуючи, що 
військовослужбовці здобувши специфічну освіту, за роки своєї служби в лавах Збройних Сил 
України перебувають у нестандартних умовах проживання і служби, виконують конкретні накази і 
задачі, у разі звільнення потребують особливої уваги з боку суспільства яке вони захищали. Зведення 
правових норм вітчизняного законодавства з питань фінансового забезпечення соціальної адаптації 
повинно відповідати сучасному стану суспільних відносин. 
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЯМИ ДЕРЖАВНИХ  

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ 

 

Проблематика вивчення та збереження культурної спадщини України, на даний час, є 

актуальним питанням для державних органів та науковців. Осмислене використання культурної 

спадщини в Україні є стратегічним завданням загальнодержавного рівня, та вимагає 

впровадження нових законодавчих програм, розроблених на основі наукових досліджень, з 

можливістю їх подальшого практичного застосування. 

Основним інструментом врегулювання відносин, що виникають в галузі охорони культурної 

спадщини, та методом висловлення державницької позиції в означеному напрямку є: міжнародна 

співпраця, виражена у ратифікації Конвенцій та підписанні угод в пам’яткоохоронній галузі; 

розробка нормативно-правових актів, покликаних забезпечувати якісну роботу державних органів 

та їх структурних одиниць; створення наказів, резолюцій та розпоряджень, для належної реалізації 

міжнародних та загальнодержавних програм на практиці [4, c. 33].  

Практичне виконання державних завдань стосовно конкретних об’єктів культурної спадщини 

проводиться музеями різних профілів та науково-дослідними установами.  Чимало аспектів 

пам’яткоохоронної діяльності реалізовуються громадськими організаціями, установами музейного 

типу всіх форм власності, юридичними і фізичними особами. Серед суб’єктів, на яких покладене 

завдання практичної реалізації державної програми збереження історичної та культурної 

спадщини, варто окремо виділяти державні історико-культурні заповідники. 

В поданій публікації пропонується огляд нормативно-правових документів, покликаних 

окреслити специфіку роботи історико-культурних заповідників, та проводиться аналіз 

повноважень, наданих з боку державних органів адміністраціям державних історико-культурних 

заповідників з метою забезпечення належного вивчення, охорони, збереження та популяризації 

культурної спадщини України.  

Нині захист культурної та духовної спадщини визнаний одним з пріоритетів Стратегії 

національної безпеки України. Ратифікація міжнародних Конвенцій зобов’язує нашу державу 

забезпечувати охорону культурної спадщини, та робить Україну відповідальною перед світовою 

громадськістю за об’єкти культурної спадщини, які є в державі. Власне, на таких засадах розроблені 

наступні конвенції, що були підписані Україною: Європейська конвенція про охорону археологічної 

спадщини, Конвенція про охорону підводної культурної спадщини, Конвенція про охорону 

архітектурної спадщини Європи, Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини, 

Рамкова конвенція Ради Європи про значимість культурної спадщини для суспільства [2, 3].  

З метою конкретизації цілей, поставлених перед Україною, було прийнято ряд законів, метою яких 

стало врегулювання ролі держави та органів центральної виконавчої влади з їхніми структурними 

одиницями у сфері охорони культурної спадщини, органів місцевого самоврядування, фізичних та 

юридичних осіб, що дотичні до об’єктів історичної та культурної спадщини держави. Варто також 

зважати, що основу чинної системи законів, що стосуються питань культурної спадщини та 

історичного середовища в Україні, закладено ще в останній чверті ХХ ст. Україна, як правонаступниця 

УРСР у складі СРСР ввібрала низку законодавчих актів радянського періоду [1. c.194].  

За час незалежності у державі були прийняті важливі законодавчі акти щодо забезпечення 

збереження культурної та природної спадщини. Зокрема ухвалено низку законів, що окремо 
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регламентували діяльність у музейній, архівній, бібліотечній сферах, в архітектурі та містобудуванні, 

використанні й охороні нерухомих пам’яток і природного довкілля: «Про природно-заповідний фонд 

України» (1992 р.), «Про основи містобудування» (1992 р.), «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи» (1993 р.), «Про музеї та музейну справу» (1995 р.), «Про вивезення, ввезення та 

повернення культурних цінностей» (1999 р.), «Про архітектурну діяльність» (1999 р.), «Про 

планування і забудову територій» (2000 р.), «Про охорону культурної спадщини» (2000 р.), «Про 

охорону археологічної спадщини» (2004 р.), «Про благоустрій населених пунктів» (2005 р.). Також 

питання охорони культурної спадщини регульовані іншим галузевим законодавством. 

Можна констатувати, що в Україні створено досить ґрунтовну законодавчу базу, у якій певна роль 

відведена безпосередньо діяльності історико-культурних заповідників. Основним законом сфери 

охорони культурної спадщини, де фігурують історико-культурні заповідники, є Закон України «Про 

охорону культурної спадщини». Цим нормативно-правовим актом п. 1 ст. 33 визначається поняття 

історико-культурного заповідника, а саме те, що комплекс (ансамбль) пам'яток з усією сукупністю 

компонентів, що становить культурну, історичну та наукову цінність, просторово, планово і 

функціонально виділений у структурі населеного пункту або локалізований поза його межами, може 

бути оголошений історико-культурним заповідником державного або місцевого значення [5]. 

Історико-культурним заповідником державного значення оголошується комплекс (ансамбль) 

пам'яток, що має особливу культурну, історичну і наукову цінність, справив значний вплив на 

розвиток культури, архітектури, містобудування, і безпосередньо пов'язаний з видатними 

історичними подіями. 

Історико-культурним заповідником місцевого значення оголошується комплекс (ансамбль) 

пам'яток, що відображає характерні особливості історії, культури, архітектури чи містобудування 

окремого регіону або населеного пункту. 

Залежно від переважаючого виду об'єктів культурної спадщини, історико-культурні заповідники 

чи історико-культурні заповідні території можуть бути історико-архітектурними, архітектурно-

історичними, історико-меморіальними, історико-археологічними, історико-етнографічними. 

У межах історико-культурного заповідника та історико-культурної заповідної території 

забороняється діяльність, що негативно впливає або може негативно вплинути на стан збереження 

об'єктів культурної спадщини, режим їх охорони та використання. 

Містобудівні, архітектурні та ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, 

земляні роботи, проведення масових і видовищних заходів здійснюються у межах історико-

культурного заповідника лише за погодженням з органом, до сфери управління якого належить 

історико-культурний заповідник. Закон також визначає порядок створення заповідників та їх 

підпорядкування, надає роз’яснення термінів історико-культурної спадщини (заповідної території, 

комплексу (ансамблю) пам’яток та інші), окреслює правила діяльності та відповідальність, що 

покладається на адміністрації державних історико-культурних заповідників [5]. 

Також розроблено чимало підзаконних актів, в яких конкретизовано завдання та правове поле 

діяльності історико-культурних заповідників. Основним таким документом є Постанова Кабінету 

міністрів України «Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-

культурного заповідника». В межах зазначеного правового акту відбувається формулювання та 

визначення завдань і повноважень заповідників. Загальні завдання визначені для всіх 

адміністрацій історико-культурних заповідників частиною 5 цього Положення [6]. Важлива 

функція адміністрацій історико-культурних заповідників полягає у виявленні, фіксації, 

класифікації та документальній обробці об’єктів культурної спадщини для подальшої державної 

реєстрації. Також цим положенням передбачене завдання вживати заходів до запобігання і 

припинення порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини, а також до 

усунення негативних наслідків і відшкодування шкоди, завданої такими порушеннями. Однак, 

зазначене завдання важко реалізувати на практиці. Адміністрації історико-культурних 

заповідників виконують суто наглядову та інформативну функцію. Головним завданням таких 

установ є своєчасне надання інформації до відповідних органів про стан (виникнення загрози 

пошкодження, руйнування) об’єктів історичної та культурної спадщини, довірених конкретним 
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заповідникам. Часто притягнення до відповідальності правопорушників унеможливлюється у 

зв’язку із складною процедурою застосування примусу в галузі охорони культурної спадщини [6]. 

Передбачається також контроль за діяльністю історико-культурних заповідників у формі планів та 

звітів роботи. Крім того, повноваження можуть делегуватися установам у випадку потреби 

реалізації конкретних державних програм зі сторони місцевих державних органів.  

Діяльність адміністрацій історико-культурних заповідників досить чітко визначена 

нормативно-правовими актами України. Завдання, що поставлені перед зазначеними установами, 

формуються на міжнародному рівні у вигляді ратифікації Конвенцій та укладання міждержавних 

договорів у галузі охорони культурної спадщини. Історико-культурні заповідники створюються з 

метою забезпечення державних програм пам’яткоохоронної діяльності на базі ансамблів пам’яток 

державного чи місцевого значення. Визначення та порядок організації історико-культурних 

заповідників, їх роль для державної пам’яткоохоронної системи, а також специфікація 

представлені в Законах України. Насамперед у Законі «Про охорону культурної спадщини». 

Правове поле діяльності визначене рядом підзаконних актів, зокрема, Розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, внутрішніми наказами та рішеннями Міністерства культури та інформаційної 

політики України. Робота кожного історико-культурного заповідника координується виконавчими 

органами в галузі охорони культурної спадщини. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСПОЗИЦІЙ З ІСТОРІЇ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА 

У МУЗЕЯХ УКРАЇНИ 

 

В рамках проєкту стипендіальної програми від Українського культурного фонду (УКФ). Було 

вивчено десять музеїв України, в яких відображається тема козацтва. Звісно, це далеко не всі музеї 

з відповідною тематикою. Музеї знаходились в різних областях, мали різний статус та форму 

власності. Кожен є унікальним та має свою «родзинку» або захоплюючу історію.   

Робота спрямована на посилення ролі культури у розвитку суспільства, зокрема музеїв, як 

важливих соціокультурних інститутів, через розробку відповідних рекомендацій на основі аналізу 

вже існуючих експозицій та можливостей використання кращих інноваційних українських та 

світових практик у цій сфері. Основною метою досліджень в рамках стипендіальної програми є: 

отримання первинних матеріалів щодо представлення історії запорозького козацтва в музеях 

https://zakon.rada.gov.ua/go/452-2013-%D0%BF
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України та проведення їх наукового аналізу задля відновлення експозиційного та виставкового 

потенціалу Музею історії запорозького козацтва Національного заповідника «Хортиця» під час 

його реекспозиції; отримання поштовху для подальшої експозиційної роботи музею; підвищення 

якості репрезентації музейних предметів та знахідок; прийняття обґрунтованого та інноваційного 

науково-експозиційного та дизайнерського рішення та створення унікального культурного 

продукту; посилення ролі музеїв у розвитку суспільства.  

Дослідження експозицій проводилося у наступних музеях: Дніпропетровський національний 

історичний музей Д.І. Яворницького (м. Дніпро); музей Богдана Хмельницького – відділ Національного 

історико-культурного заповідника «Чигирин», (м. Чигирин Черкаської обл.); Черкаський обласний 

краєзнавчий музей (м. Черкаси); Національний музей історії України (м. Київ); Музей гетьманства (м. 

Київ); Національний військово-історичний музей (м. Київ); Музей «Становлення української нації» (м. 

Київ); Херсонський обласний краєзнавчий музей (м Херсон); Одеський історико-краєзнавчий музей (м. 

Одеса); Музей історії розвитку українського козацтва (м. Одеса). 

Втілення проєкту проходило в декілька етапів: підготовчий; збирання первинної інформації та матеріалів 

для дослідження; проведення аналізу та обробки інформації з матеріалів дослідження; звітування. 

Професійний інтерес до питання дослідження експозицій з історії запорозького козацтва у музеях 

України зумовлений напрямом як особистих наукових досліджень, так і досліджень колективу науково-

експозиційного відділу Національного заповідника «Хортиця». Згідно плану наукової роботи колективу 

відділу, проводиться обґрунтування (наукове та прикладне) теми «Сучасне музейне проектування в 

контексті реекспозиції Музею історії запорозького козацтва». Першими дослідженнями вже став досвід 

створення сучасних музейних експозицій Львівським музеєзнавчим осередком.  

Тож основним завданням проєкту є дослідження експозицій найбільш значних та потужних 

музеїв України, що надасть змогу використати його результати як у науковій діяльності, так і під 

час створення сучасних експозицій нового музею Національного заповідника. 

Мотивацією участі у проєкті є те, що у сучасному світі зростає роль музеїв у збереженні та 

представленні історико-культурної спадщини, в складних процесах соціальної адаптації, в культурно-

освітньому процесі, в організації дозвілля. В нових умовах музей прагне стати центром освіти, 

комунікації, культурної інформації та творчих інновацій. У зв'язку з цим змінюється розуміння основи 

комунікації музею - його експозиції. Ще донедавна їх якість визначалась відповідністю традиційним 

науковим схемам, сфокусованим на музейних предметах і колекціях, сьогодні ж створюються 

експозиції, орієнтовані на новизну, інформативність, емоційне залучення відвідувача, на культуру 

участі, доступність, високу технологічність. Окреслені тенденції, їх реальне втілення в музеях нашої 

країни повинні бути досліджені та взяті за основу при розробці сучасної історичної інтерактивної 

експозиції нового Музею історії запорозького козацтва Національного заповідника «Хортиця», сприяти 

створенню культурного продукту, посилити роль культури у розвитку суспільства. 

Дослідження в рамках стипендіальної програми будуть в основі осмислення та переосмислення 

сучасних музейних експозицій з історії запорозького козацтва з установкою на змістовну і технологічну 

новацію. Ці дослідження, які територіально сконцентровані на музеях центру та півдня України, 

доповнять та зроблять цілісною картину існуючих експозицій з історії запорозького козацтва, оскільки 

в межах своїх посадових обов’язків мною вже розпочато такі ж дослідження на заході («Досвід 

створення сучасних музейних експозицій на прикладі Львівського музеєзнавчого осередку» - загальна 

тема відділу) та на сході (індивідуальний науковий план - «Досвід створення сучасних музейних 

експозицій на прикладі Харківської школи музеєзнавства») України. Тож участь у подібних програмах 

стимулюватиме мережування, включаючи обмін досвідом та знаннями, створить сприятливі умови для 

подальшої творчої експозиційної діяльності та нових партнерств відділу науково-експозиційної роботи 

Національного заповідника «Хортиця», а також розвитку освітніх ініціатив та впровадженню інновацій, 

цифрових технологій та діджиталізації у музейній справі.  

Проаналізувавши експозиції музеїв, що знаходились в різних областях, мали різний статус та 

форму власності, було виявлено, що в кожному з них використано в експозиції колекційний метод 

показу, що є характерним для більшості музеїв. Також був великий потенціал самих музейних 

предметів, але бракувало технічного рішення для підсилення або розкриття експонату.  
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Спільним виявилось те, що всі прагнуть оновити експозицію, зробити реекспозицію, оновити колекції 

експонатів, та вітрини, одним словом покращити свій музей, але тільки музей Д.І. Яворницького (м. 

Дніпро) мав вже затверджений тематико-експозиційний план реекспозиції зали доби козацтва. 

Не використовуються й інноваційні технології в експозиції музеїв, за виключенням музею 

«Становлення української нації» (м. Київ), оскільки він «молодий» і створювався за допомогою 

сучасних технологій. На мою думку, це віддзеркалилось на ажіотажі відвідувачів з самого початку 

робочого дня нового музею, чого бракувало іншим. 

 З цього можна зробити висновок, що для створення нової експозиції в музеї історії 

запорозького козацтва на о. Хортиця має сенс використовувати нестандартні методи показу 

експонатів, залучати новітні технології для демонстрації предметів та історичних подій. В такому 

разі музей матиме більшу конкурентну спроможність та унікальність. 

Досвід, матеріали та результати досліджень, проведених в рамках стипендіальної програми, 

нададуть новий поштовх для подальшої розробки наукової концепції реекспозиції Музею історії 

запорозького козацтва, концептуальних засад створення нової експозиції, оцінки експозиційного 

потенціалу колекції предметів козацької доби з фондової збірки з метою її презентації в оновленій 

експозиції Музею історії запорозького козацтва Національного заповідника «Хортиця». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СВОЙСТВ РЖ 

У БОЛЬНЫХ СИАЛОЗОМ НА ФОНЕ СД- 2 ТИПА В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Актуальность. На сегодняшний день в стоматологии широко ведется поиск новых методов 

исследований слюнных желез. Особое место среди данных исследований занимает физико-

химические, биохимические и иммунологические методы исследований ротовой жидкости. Ротовая 

жидкость, как известно, помимо суммарного секрета слюнных желез включает в себя лейкоциты, 

эпителиальные клетки, бактерии и продукты их жизнедеятельности.  Работ с применением 

исследований физико-химических свойств слюны у больных с сиалозом на фоне сахарного диабета 2 

типа    в литературе встречаются в недостаточном количестве. [1,2] Ввиду этого в настоящее время 

отмечается неснижаемый интерес к исследованиям РЖ у стоматологических больных. 

Цель и методы. Целью работы являлось повышение эффективности лечения больным 

сиалозом, развившемся на фоне СД 2 типа. В данном разделе работы представлены изменения 

скорости саливации, вязкости и pH слюны у больных сиалозом на фоне СД- 2 типа в динамике 

комплексно и традиционного лечения. Традиционная терапия проведена у 15 больных 

(контрольная группа), комплексная (основная группа) у 25 больных СД-2 типа. Оценку 

эффективности лечения в двух группах больных проводили через 1 месяц. 

 Полученные результаты Результаты проведенных исследований у 15 больных группы 

сравнения и 25 больных основной группы показали, что секреция РЖ до лечения была снижена и 

в среднем составила 0,31±0,03 мл/мин и 0,29±0,02 мл/ мин и это значение были в 1,2 раза меньше, 

чем у практически здоровых (p<0.05). Секреция слюны в основной группе после базисного 

лечения в сочетании с энзимотерапией повышалась до 0,67±0,02мл/мин и была в 1,2 раза выше, 

чем в группе сравнения (p<0,05) 
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Получение результаты демонстрируют, что секреция смешаной слюны достоверно была 

снижена до лечения и после базисного лечения не восстанавливалась до нормы. После комплексного 

лечения получены положительные результаты в отношении саливации в основной группе больных. 

Вязкость слюны до лечения в группах больных была повышена и в группе сравнения в среднем 

составила 7,3±0,4 мм, в основной группе 7,2±0,2 мм. После лечения вязкость слюны снижалась в 

группе сравнения и составила в среднем 5,8±0,21 мм, что было в 1.3 раза (p<0,05) больше чем у 

практически здоровых т.е. показатели вязкости слюны полностью не восстановливались после 

проведенной базисной терапии.После базисного лечения и энзимотерапии вязкость слюны 

снижалась в 1.4 раза  (p<0,05) относительно  данных до лечения и статистически незначимо 

отличалось от данных у практически здоровых (p<0,05).У больных сиалозом отмечалось снижение 

кислотно- щелочного равновесия в кислую сторону и уровень pH РЖ в группе сравнения составил 

5,9±0,1 ед. в основной группе 6,2±0,2 . После лечения в группе отмечалось повышение pH слюны до 

6,2±0,1 ед, повышение при этом происходило на 0.3 ед. В основной группе повышение pH слюны до 

6,2± 0,1 ед., повышение при этом происходило на 0,3 ед. В основной группе повышение pH слюны 

происходило на 0,7 ед. и в среднем в группе составило 6,9±0,04 ед. и эти данные приблизились к 

данным у практически здоровых. Увеличение уровня секреции слюны и снижение её вязкости при 

сиалозе у больных диабетом после лечебных мероприятий привело к улучшению самоочищения, 

нормализации гомеостаза полости рта и активизации защитных свойств слюны, что сказалось на 

стихании воспалительных процессов в мягких тканях пародонта и слизистой оболочки. Все 

пациенты отмечали улучшение общего самочувствия. 

 Заключение. Таким образом, в результате исследований выявлены изменения физико- 

химических свойств слюны у больных сиалозом и СД -2 типа. При проведении комплексного 

лечения с энзимотерапией восстанавливалась секреторная активность СЖ. Снижалась вязкость 

слюны и происходило изменение pH слюны в нейтральную сторону. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

 

У сучасному світі знання стають все більш доступними для тих, хто хоче оволодіти ними, тому 

переосмислюється самоцінність знань. Натомість зростає роль умінь добувати, переробляти 

інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і 

самовдосконалення людини. Це зумовлює зменшення питомої ваги готової інформації, зміну 

співвідношення між структурними елементами змісту на користь засвоєння учнями способів пізнання, 

набуття особистого досвіду творчої діяльності, посилення світоглядного компоненту змісту. 
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Сучасне навчання не можна уявити без використання комп’ютерної техніки. Це особливо 

важливо при вивченні мови, бо потрібно не тільки знати різні правила, але й вміти грамотно писати, 

читати і розуміти різні тексти. Отже, навчання має будуватися не від набуття знань до вирішення 

проблеми, а навпаки, від проблеми до знань, необхідних для її вирішення. Для цього у навчальних 

програмах пропонується користувачам безліч шляхів і форм опанування навчального матеріалу. 

Проблема підвищення грамотності учнів залишається актуальною, незважаючи на те, що їй 

приділяється немало уваги. Сучасне життя ставить особливо високі вимоги до рівня грамотності 

старшокласників, вимагає від них уміння користуватися писемною формою української літературної 

мови у різних сферах суспільного життя. Однією із причин великої кількості помилок у письмових 

роботах учнів є розрив між теоретичними знаннями та вміннями й навичками, тобто вони не вміють 

зовнішні дії переносити у внутрішній, розумовий план. Виробити свідоме засвоєння матеріалу 

допоможуть активні методи навчання, а ними можуть бути певні дослідження, спостереження, 

узагальнення, які проводять самі користувачі у навчальних програмах. 

У навчанні центральне місце посідають процеси передачі, перетворення та накопичення 

інформації. Саме тому з розвитком інформатики, яка займається вивченням процесів і систем 

одержання, використання і перетворення інформації, виникла необхідність системного дослідження, 

створення та впровадження у навчальний процес інформаційних технологій навчання. Аналіз цієї 

проблеми знаходимо у працях М. Жалдака, І. Захарової, О. Лактіонова, С. Новікова, М. 

Стельмаховича та ін., але, на жаль, питання застосування інформаційних технологій у навчанні й 

досі не має системного вирішення. Як наслідок – насиченість ринку програмних продуктів 

дидактично недосконалими, неукраїномовними навчальними мультимедійними засобами. 

У системі сучасних методів навчання дедалі ширше застосовується програмоване навчання, 

яке дає можливість поглибити аналіз навчального матеріалу, виділити в ньому логічно завершені і 

послідовно поєднані частини, максимально наблизити і поєднати процеси засвоєння знань та 

використання їх на практиці, одержати своєчасну і повну зворотну інформацію про хід та 

результати навчання, досягти високої активності і самостійності користувачів, індивідуалізувати 

навчання та урізноманітнити форми самоконтролю. Програмоване навчання передбачає також 

поступове опрацювання мовного матеріалу, а саме: визначення мінімальних, логічно завершених 

та розміщених у певній послідовності частин-кроків, або кадрів. У доборі змісту враховуються 

його доступність, науковість, наступність і перспективність, практичне значення, потенційні 

можливості для всебічного розвитку особистості, індивідуалізації, диференціації навчання. Як 

показує досвід впровадження, програмоване навчання дає значний навчально-виховний ефект. За 

умови методично правильного його застосування воно сприяє свідомому і міцному засвоєнню 

користувачем знань, формує у нього практичні вміння й навички, а також є засобом контролю 

знань, значно ефективнішим, ніж звичайне опитування та проведення вправ. 

“Головними діючими особами в навчальному процесі залишаються учні і вчитель. 

Комп’ютери ж разом з усім програмним забезпеченням, інформаційними матеріалами і засобами 

зв’язку — лише засоби їхньої діяльності. І тільки від обізнаності і майстерності вчителя залежать 

ефективність і результативність навчально-пізнавальної діяльності учнів” [1, с. 13]. 

Застосування навчально-методичних інформаційних технологій є гарним підґрунтям для 

реалізації концепції особистісно-зорієнтованої педагогіки, створює ситуацію, у якій викладач 

задає тільки напрямок роботи учня та межі «коридору», яким той має рухатись, і надалі виконує 

лише роль порадника, координатора, а власне просування цим «коридором» — тобто основний 

обсяг навчальної роботи — учень виконує самостійно. Цим «коридором» є інформаційний 

простір, створений або на окремому комп’ютері, або на комп’ютерній мережі. 

Навчальні програми мають стати “самовчителем”, помічником користувача, допомогти йому в 

самоорганізації, саморозвитку й самореалізації. Звичайно, розумові можливості в учнів різні, тож 

запам’ятати і повністю опанувати закони і правила української мови у шкільному навчанні не 

кожному під силу, а тому учням потрібно і самостійно студіювати мову, вдосконалюючи і 

шліфуючи свої знання. Успіх тут залежить не лише від майстерності вчителя і його ерудиції, але й 

від зусиль самих учнів, від їхнього бажання і уміння здобувати знання. Головне, щоб учень 
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повірив у свої сили, щоб у нього виникло бажання працювати самостійно. Філологові важливо не 

лише подавати готові знання, а прагнути розвивати в учнів розумові здібності, логічне мислення, 

створювати такі умови, за яких кожен має сам виявити бажання шукати, знаходити, а потім радіти 

з результатів своєї праці. А самостійно здобуті знання зберігаються у пам’яті найдовше. В цих 

умовах учень стає суб’єктом діяльності, тобто активним її учасником на всіх етапах: визначення 

мети, планування, організації, реалізації, аналізу та оцінки результатів. Відтак повнота умінь учня 

самостійно визначати цілі, планувати й організовувати роботу, реалізовувати намічені цілі, а в 

підсумку аналізувати й оцінювати свою діяльність є критерієм рівня самостійності і, знову ж таки, 

ефективності особистісно-зорієнтованого навчання. 

“Особистісно-зорієнтоване навчання надає кожному учневі, спираючись на його здібності, нахили, 

інтереси, особистісні цінності і суб’єктивний досвід, можливість реалізувати себе в пізнавальній та 

інших видах діяльності...”[2, с. 165]. “Визначальним для такого підходу є інтегративний погляд на 

особистість, що передбачає розгляд її як складної системи, в якій нерозривно поєднане біологічне і 

соціальне, і яка, як і кожна складна система, здатна до саморозвитку й самовдосконалення. Тобто 

особистість стосовно себе є і об’єктом, і суб’єктом діяльності” [3, с. 17]. 

Отже, поява нових інформаційних технологій навчання, в тому числі і використання 

комп’ютерної техніки, зумовила і появу нових форм організації навчального процесу, за яких учень 

виступає об’єктом навчальної діяльності. Комп’ютер вирішує досить складні завдання за допомогою 

евристичних засобів. При цьому змінюється статус учня, він усвідомлює себе людиною, яка 

самостійно обирає певні рішення і відповідає за отриманий результат. А це розкриває нові горизонти 

у практичній реалізації принципу гуманізму та гуманітаризації в навчанні при використанні 

комп’ютерних технологій. Навчальні програми завдяки своїй інтерактивності, нелінійності, 

динамічності відповідають потребам, образу мислення молодого покоління, яке вже звикло отримувати 

інформацію, знання не тільки і не стільки з книг, скільки із засобів електронної інформації та 

комунікації. Мультимедійні підручники сучасні й перспективні, тому й здатні бути потужним 

мотиваційним чинником, залучати до навчання. При цьому роль вчителя не буде менш значимою. 

Навпаки, зростуть його можливості у застосуванні різноманітних форм і способів подання навчального 

матеріалу, механізмів впливу на учня, а також набагато розшириться сфера впливу його особистості. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Самостійна робота студентів є однією з форм організації освітнього процесу у закладі вищої 

освіти (ст. 50 Закону України «Про вищу освіту»        [2, с. 16]). Вона передбачає максимальну 

активність студентів у різних аспектах навчальної діяльності, зокрема організації власної 

інтелектуальної праці, пошуку необхідної інформації в різних джерелах, участі у науково-

дослідній роботі, олімпіадах, конференціях тощо. 
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Організація самостійної роботи під час оволодіння іноземною мовою посідає сьогодні 

важливе місце у системі вищої освіти. Метою самостійної роботи  є досягнення належного рівня 

іншомовної комунікативної компетенції та формування у майбутніх фахівців уміння самостійно 

підтримувати та покращувати свій рівень володіння іноземною мовою а також загальну 

професійну компетенцію.  

Проблема організації самостійної роботи студентів висвітлена в наукових працях відчизняних 

і зарубіжних педагогів-методистів, таких, як В.Бондар, Г.Гецов, Н.Кічук, Н.Кузьміна, А Малибог, 

М.Никаноров, П.Підкасистий , Л. Пеінтера, Х. Купера та інших. На сучасному етапі дане питання 

все частіше розглядається на семінарах  та вебінарах з підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, 

але, не зважаючи на це, ефективність самостійної роботи студентів немовних закладів освіти все 

ще потребує вдосконалення. 

Самостійна робота сприяє більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу, стимулює 

пізнавальний та професійний інтереси, посилює мотивацію оволодіння іноземною мовою. 

Кінцевою ціллю самостійної роботи з іноземної мови є закріплення, поглиблення й удосконалення 

здобутих знань, вмінь і навичок, тобто досягнення відповідного рівня іншомовної компетенції за 

час навчання у ВНЗ. Таким чином можна зробити висновок, що ефективно організована 

самостійна робота є не тільки формою, а й ціллю навчання. 

Якщо розглядати самостійну роботу студентів у широкому розумінні, то  вона є процесом 

взаємодії суб‘єктів навчальної діяльності, пов‘язаної з передачею та засвоєнням студентами функцій 

керування їх навчальною діяльністю та раціональними засобами виконання навчальних завдань з 

метою підготовки студентів до здійснення творчої діяльності як у рамках  вищого навчального 

закладу, так і підчас подальшого безперервного навчання та самонавчання особистості [3, с. 8].  

У  вузькому ж розумінні, на думку І.П. Задорожної, самостійна робота є формою організації 

самостійної навчально пізнавальної діяльності студентів, керованою і контрольованою студентом 

на основі зовнішнього опосередкованого керівництва викладачем [1, с. 19]. 

Такі науковці, як  А. В. Котова та Р. Л. Туренко зазначають, під час організації самостійної 

роботи студентів ВНЗ слід дотримуватися таких принципів, як: активності студентів; 

індивідуалізації навчання; доступності навчального матеріалу; чіткості та визначеності завдань; 

наочності; систематичності та послідовності у формуванні навичок самостійної роботи; свідомості 

та самостійності навчання; зв’язку із життям [5, с.76]. 

На думку Ю.Комарова, самостійна робота в процесі вивчення іноземної мови передбачає процес 

самостійного придбання і накопичення знань і  керується або викладачем через дидактичні матеріали — 

пам’ятки, опори, інструкції, алгоритми діяльності, схеми та плани роботи, або самим студентом через 

певні цілі роботи, розробку особистих стратегій діяльності, самооцінювання та рефлексії [3, с.102]. 

З огляду на те, що на іноземну мову у ВНЗ відводиться невелика кількість годин, самостійна 

робота є найважливішою складовою процесу навчання. Аналіз досліджень і практичного досвіду 

роботи зі студентами 1-4 курсів показав, що низький рівень самостійної роботи при виконанні 

різноманітних видів завдань пов’язаний не стільки з невмінням працювати з літературою та 

інтернет-ресурсами, скільки із загальними недоліками самостійної роботи у вищій школі. На нашу 

думку, причиною цього є переоцінка викладачами навичок самостійної роботи на початковому 

етапі навчання. Студентів перших курсів необхідно навчати вчитися самостійно і давати їм чіткий 

план, стратегію діяльності.  

Ю. Комаров також вказує на те, що для реалізації ефективної самостійної діяльності студентів 

під час вивчення іноземної мови з боку викладача необхідно: 

1) вказати умови, об’єм і терміни виконання, надати зразок оформлення самостійних робіт; 2) 

чітко сформулювати мету кожного завдання та очікуваний кінцевий результат, що допоможе 

студентам обрати адекватний спосіб розв’язання поставлених задач, зробити заключні висновки і 

досягнути певного оновлення рівня мовної компетенції; 3) спонукати студентів до використання 

різноманітних засобів навчання, таких як словники, аутентичні тексти, навчальні посібники, аудіо- 

та відео- інтерактивні курси, а також інтернет-ресурси та іноземні періодичні видання; 4) 

здійснювати систематичний контроль, який дає змогу визначити рівень підготовки й ступінь 
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засвоєння матеріалу, запропонованого для самостійного вивчення; 5) застосовувати комп’ютерні 

технології в оцінюванні та узагальненні знань і вмінь студентів; 6) стимулювати та заохочувати 

здійснення професійних, кар’єрних та інших потреб студентів під час вдосконалення їхніх знань у 

процесі самостійної, творчої роботи[4, с.2].  

Як вдало зазначає К. О. Рибачук, викладачами може бути використана «модель Уоллеса», яка 

включає наступні компоненти: – «підготовка: формулювання завдання та початкові спроби його 

вирішення; – інкубація: відволікання від завдання і переключення на інший предмет; – просвітлення: 

інтуїтивне проникнення в суть завдання; – перевірка: випробування або реалізація рішення» [7, с.241]. 

На думку вітчизняних методистів, правильно організована самостійна робота сприяє  розвитку 

основних мовних компетентностей та мовленнєвих здібностей студентів всіх курсів навчання, 

розвитку психічних функцій, пов‘язаних з мовленням (пам‘яті, словеснологічного мислення, 

активності тощо), розвитку мотивації до подальшого оволодіння іноземною мовою; − 

формування, розвитку і вдосконаленню навчально-стратегічної компетентності [6, с. 501].  

Таким чином можна зробити висновок, що самостійна робота відіграє важливу роль під час 

вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей. Ефективна організація 

самостійної роботи студентів вимагає від викладача комплексного і ґрунтовного підходу, 

вивчення принципів організації навчальної діяльності, а також залучення  сучасних інформаційно- 

комунікативних технологій для підвищення мотивації студентів ВНЗ. 
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ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ ООС (АТО) 

 

В лютому 2014 року Російська Федерація розпочала проти України гібридну війну, яка 

включає в себе комплекс дій військового, інформаційного, політичного, економічного, 

дипломатичного, психологічного та культурно-релігійного характеру. 

Внаслідок цього в багатьох населених пунктах Донецької та Луганської областей 

сформувалася дуже несприятлива суспільно-політична обстановка, яка ускладнювала підрозділам 

Збройних Сил України виконувати завдання щодо звільнення окупованих районів від російсько-

терористичних військ (як приклад – блокування проросійськи налаштованими громадянами 

колони 25-ї повітряно десантної бригади на підступах до Краматорська 16 квітня 2014-го року). 

Суспільно-політична обстановка (далі - СПО) – це відносно стійка (динамічна) сукупність 

зовнішньополітичних і внутрішньополітичних (соціально-економічних, інформаційних, 

релігійних, історико-культурних, міжнаціональних (міжетнічних), криміногенних) чинників, умов 

і відносин у визначеному регіоні країни (районі дислокації, операційній зоні) в певний період 

часу, які впливають на виконання військовими частинами завдань за призначенням [2, с. 1]. 

Оцінювання суспільно-політичної обстановки – це збір, систематизація, аналіз, узагальнення 

інформації та визначення оцінки органами військового управління (державної влади, місцевого 

самоврядування та іншими суб’єктами СПО) щодо впливу чинників на суб’єкти суспільно-

політичних відносин та прогнозування їх розвитку під час виконання військовими частинами 

завдань за призначенням в окремому регіоні (районі дислокації), у певний період часу за 

відповідними критеріями [2, с. 1]. 

Для повного і якісного оцінювання суспільно-політичної обстановки військовому керівництву 

важливо знати її внутрішній зміст, структурні елементи, тобто умови та фактори, які утворюють 

конкретну обстановку, формують тип та характер відносин, визначають їх стан і тенденції, 

формують ставлення населення до військ (сил) та до їх дій [1, с. 9]. 

Розуміння операційного середовища/середовища бойового простору має важливе значення 

для командирів при створенні контексту ситуації, розробці ефективних планів, прийнятті якісних 

рішень та їх виконання [3, с.12]. 

Оцінювання є безперервним, воно іде попереду і направляє всі види діяльності процесу 

ведення операцій і завершає кожну операцію або фазу операції. 

Оцінювання включає: 

- моніторинг поточної обстановки для збору відповідної інформації; 

- аналіз цивільних міркувань, встановлення прогресу в досягненні мети (кінцевого стану), 

виконання завдання (завдань); 

- рекомендації (висновки та пропозиції) щодо спрямування дій для поліпшення стану справ, 

досягнення поставленої мети та завдань [3, с.12]. 

Функції збору даних, моніторингу та оцінювання суспільно-політичної обстановки в районі 

виконання військами завдань за призначенням покладаються на заступників командирів 

підрозділів з морально-психологічного забезпечення, штаби, розвідувальні органи, підрозділи 

цивільно-військового співробітництва тощо. 
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Основними джерелами даних про стан СПО для здійснення аналізу й оцінювання реальних 

соціально-політичних подій, явищ, процесів, а також виявлення тенденцій їх розвитку і 

прогнозування цієї обстановки, як свідчить практика, є органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, депутати місцевих рад, посадові особи сил безпеки та оборони, партії, блоки, 

рухи, громадські організації, релігійні організації, засоби масової інформації, громадяни, особовий 

склад військових частин тощо [1, с. 10]. 

Аналіз суспільно-політичної обстановки здійснюється за такими операційними змінними: 

політична, економіко-інфраструктурна, соціально-демографічна, культурно-релігійна, безпеки 

(криміногенна), інформаційна. 

Операційні змінні СПО аналізуються, систематизуються, узагальнюються та оцінюються за 

такими складовими: райони, структури, можливості, організації, люди (лідери), події [2, с. 5]. 

Основним звітним документом за результатами оцінювання СПО є «Висновки з оцінювання 

суспільно-політичної обстановки». У висновках зазначається: рівень соціального напруження; 

рівень стабільності СПО; загальна оцінка СПО [1, с. 25]. 

Інформація у висновках з оцінювання суспільно-політичної обстановки (інформаційно-

аналітичних доповідях та донесеннях) повинна бути своєчасною, об’єктивною, достовірною, 

точною, викладеною у максимально стислій формі та в нейтральному тоні, без використання 

термінології, яка може призвести до різного тлумачення, містити конкретні та реальні пропозиції, 

конкретно і повно висвітлювати суть проблеми. 

Отже, оцінювання суспільно-політичної обстановки здійснюється постійно в інтересах оцінки району 

дислокації (регіону, операційної зони) та виконання військами (силами) завдань за призначенням. 

Належне оцінювання СПО та якісне відпрацювання «Висновків з оцінювання суспільно-політичної 

обстановки» під час виконання військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України завдань 

за призначенням в зоні проведення Операції об’єднаних сил дозволить забезпечити підтримання 

високого рівня бойової готовності та морально-психологічного стану особового складу, а також 

сприятиме командирам частин приймати найбільш виважені та ефективні управлінські рішення. 
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КОНЦЕПЦІЯ ТА ОСНОВНІ РИСИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Публічна дипломатія для Євросоюзу є головною складовою його дипломатичної діяльності: 

«Публічна дипломатія полягає в здійсненні впливу на позиції громадськості. Вона має на меті 
просування інтересів ЄС з метою досягнення їх розуміння шляхом інформування. Потрібно ясне 
пояснення цілей, політики і діяльності ЄС, досягнення розуміння його цілей здійснюється через 
діалог з громадянами, групами, інститутами та мас-медіа» [1, c. 7]. 
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Слід мати на увазі, що інтеграція сама по собі є не стільки результатом, скільки незавершеним 
проектом, коректованим відповідно до змін, що відбуваються на світовій арені. Таким чином, 
публічна дипломатія ЄС по ряду рис відрізняється від публічної дипломатії зовнішньополітичних 
відомств країн-членів ЄС. Дійсно, історично інтеграційна публічна дипломатія в основному була 
націлена на «внутрішню» аудиторію, на формування так званої європейської ідентичності, а 
ціннісні орієнтири ЄС були звернені до європейців. Отже, в процесі становлення європейських 
інститутів увага приділялася, насамперед, громадянам країн Європи. 

У постбіполярний період провідники публічної дипломатії ЄС, спрямованої на країни, що не 
входять до Союзу, лейтмотивом своєї діяльності зробили пропаганду закономірностей розвитку 
європейської інтеграції в якості прикладу для наслідування. У Лісабоні наголосили на 
необхідності робити наголос на властиве країнам-членам прагнення до мирного вирішення 
конфліктних ситуацій, відзначати досягнутий рівень життя, а також акцентувати увагу на 
неодмінно визнанні «людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства закону і 
поваги прав людини». Було потрібно показати, наскільки політика ЄС сприяє поліпшенню життя 
людей, створенню нових робочих місць і розвитку, який внесок вона робить у вирішення 
глобальних проблем світу і безпеки, а також проблем, пов’язаних зі змінами клімату і 
забезпеченням стійкого зростання. 

Виділяють п’ять пріоритетів, на які спираються спільні цінності публічної дипломатії ЄС:  
1) просування іміджу ЄС як головного партнера в демократичному транзиті, особливо в 

країнах-сусідах ЄС;  
2) просування іміджу ЄС як найголовнішого донора в області співпраці та розвитку;  
3) просування іміджу ЄС як глобального економічного об’єднання, яке знаходить відповіді на 

виклики кризи і використовує торгівлю як засіб змін; 
4) просування прав людини через діалог на вищому рівні з партнерами ЄС і стратегічного 

співробітництва; 
5) просування іміджу ЄС як стража безпеки, що відповідає на глобальні загрози [2, c. 74]. 
В даний час пропагується концепція трансформаційного характеру публічної дипломатії ЄС з 

акцентом на просування європейських цінностей. Все це відрізняє дипломатію ЄС від традиційної 
дипломатії, провідники якої на перше місце ставили принцип невтручання у внутрішні справи, як 
це і зазначено в ст. 41 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. В цьому плані 
можна зробити висновок про зближення європейської дипломатії з дипломатією США, які вперше 
взяли на озброєння принципи трансформаційної дипломатії. На думку керівників 
загальноєвропейської дипломатії, вона повинна передбачати особливі вимоги «тихої дипломатії», 
що має на увазі такий напрямок дипломатичної діяльності, який на відміну від відкритої 
дипломатії сповідує конфіденційність, не будучи при цьому таємною дипломатією [3, c. 293]. 

Тиха дипломатія не звертається до світової громадської думки з метою чинити тиск на 
конфліктуючі сторони, її завдання – створити умови, за яких сторони можуть холоднокровно 
оцінити ситуацію, зважити всі «за» і «проти» будь-яких дій, прислухатися до незалежної й 
неупередженої думки. Вважається, що делегації ЄС, мультикультурні за складом і не 
переслідують певний національний інтерес, – ідеальний інструмент такої дипломатії, здатної 
запобігати конфліктам і розв’язувати «гордієві вузли» політики. 

Отже, мета публічної дипломатії ЄС – посилити поінформованість про зовнішньополітичні цілі 
Євросоюзу і позитивно вплинути на сприйняття Європейського Союзу як активного та ефективного 
актора глобального рівня. Делегації й офіси ЄС, Генеральні директорати з зовнішнім мандатом, 
інструмент партнерства як актори публічної дипломатії доносять до зовнішньої аудиторії, що ЄС – це 
бренд достатку, який пропагує такі універсальні цінності, як демократія, мир, стабільність і процвітання.  
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ДО ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ВПЛИВУ ОБРАЗОТВОРЧИМИ ЗАСОБАМИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що постійно межі застосування інформаційно-

психологічного впливу на свідомість людини значно розширюються, адже ведення 

інформаційного протиборства не потребує значних економічних витрат, не є обмеженим в часі та 

просторі, а також надає можливість широкого використання методів, непомітних для об’єктів 

впливу. Тим не менш, відомо, що більшу частину інформації людина сприймає за допомогою 

зору, а однією з головних властивостей людської психіки є мислення образами – саме тому 

здійснення інформаційно-психологічного впливу за допомогою образотворчих засобів. 

Мета дослідження: здійснити оцінку образотворчих засобів для здійснення інформаційно-

психологічного впливу. 

Інформаційно-психологічний вплив образотворчими засобами є впливом, за допомогою 

виразних художніх засобів, що несуть сильний емоційний заряд і реалізуються винятково через 

зорове сприйняття з метою формування в об'єктів певних соціально-політичних установок. Такий 

тип впливу має свої переваги у порівнянні з іншими.  

По-перше, він сприяє виникненню або зміцненню деяких установок за допомогою ефекту 

багаторазового впливу, що полегшує запам'ятовування матеріалу. По-друге, всі матеріали 

спрямовуються на зорові рецептори, саме тому їх засвоєння відбувається краще. По-третє, 

зображення може впливати як на свідомість, так і на підсвідомість. Під його впливом у об’єкта 

одразу з’являються певні асоціації, що надалі може бути використаним для нав’язування 

визначених переконань і ціннісних орієнтирів.  

Для здійснення ІПсВ образотворчими засобами необхідно враховувати два принципи 

відповідно до закономірностей зорового сприйняття людиною різних предметів – принцип 

залучення уваги та принцип збудження інтересу. Дія цих принципів полягає у використанні 

образотворчих засобів для привернення уваги об’єкта впливу та виникненні бажання у об’єкта  

затриматися перед зображенням довше, обдумати та глибше проникнути в його зміст. Для цього 

матеріали мають мати: яскраву палітру кольорів,  незвичайні образи, спеціальні шрифти, 

визначене розташування деталей, періодичне повторення однієї з деталей і т.д.  

Під час ІПсВ образотворчими засобами найчастіше користуються такими кодовими засобами, як: 

графічно представлені слова, знаки, кольори та символи. Мета кодування полягає у тому, аби зробити 

зміст візуально сприйманого повідомлення більш зрозумілим та досить легким та адекватним. 

Отже, інформаційно-психологічний вплив образотворчими засобами несе за собою досить 

ефективний емоційний заряд. Перевагами використання такого впливу є можливість 

багаторазового впливу на об’єкт, візуальне подання інформації та підсвідоме сприйняття 

матеріалів. Головними принцами, за допомогою яких відбувається успішне здійснення впливу, є  

привернення уваги та збудження інтересу. Тим не менш, для ІПсВ образотворчими засобами 

використовуються кодові засоби, які провокують відповідні реакції об'єкта та покращують 

сприйняття та засвоєння змісту. 

Процес прийняття об’єктом інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на емоційну 

сферу свідомості, специфічний. У ньому функціонують тільки сприйняття і запам’ятовування, 

мислення майже не здійснюється. Об’єкт приймає готові установки або не приймає, приймає цілком 
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або частково, але в їхньому формуванні практично не бере участі. Інформаційно-психологічний 

вплив на емоційну сферу свідомості включає нецілеспрямоване сприйняття і запам’ятовування і 

характеризується різко зниженим рівнем усвідомлення змісту впливу. Осмислення отриманої 

інформації відбувається пізніше, при більш високій пізнавальній активності об’єкта. Головним 

завданням інформаційно-психологічного впливу є зміна установок особистості. Для цього в ході 

гібридної війни усе, що сьогодні поширюється російськими засобами масової інформації на території 

України, особливо у східних областях, є відвертим перекручуванням картини дійсності.  

Використовуються нові, а точніше, брудні, методи та способи ведення цієї війни: підкуп, 

шантаж, залякування, викрадення людей, захоплення державних об’єктів, органів місцевої влади та 

об’єктів критичної інфраструктури організація та проведення терористичних актів. Механізм 

інформаційно-психологічного впливу ґрунтується на маніпуляції свідомістю мас і внесенням у 

свідомість цілеспрямованої дезінформації. Механізм духовного насильства над людиною, групою, 

масою спрямований на спотворення повідомлення про реальність, щоб, незважаючи на їх 

неправдивість, особа приймала їх як вірогідні й поступала б відповідно до цієї деформованої 

інформації. Результати спеціальних досліджень свідчать, що телебачення, як ніякий інший засіб 

інформації, впливає на формування суспільної думки. Це відбувається тому, що ефект присутності, 

причетності телеглядача до подій, що відбуваються на екрані телевізора, змушує його вірити в 

правдивість подаваного йому матеріалу. Причому ефект присутності може бути розвинутий 

настільки, що телебачення спроможне ввести в оману глядача навіть під час прямого репортажу.  

За допомогою телебачення можуть бути показані конкретні епізоди бойових дій, 

фотодокументи, що пропагують могутність військовослужбовців і зброї або розповіді про звірства 

агресорів, малюнки, карикатури, огляди міжнародних подій, репортажі про життя  

військовослужбовців, захоплених у полон. Усі можливості телебачення активно 

використовуються агресором у гібридній війні. 
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УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ КОРЕКЦІЇ ПОМИЛОК У СИСТЕМАХ 

QKD ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НА ЕТАПІ ПОСТ-ОБРОБКИ LDPC-КОДІВ 

 

Актуальність та мета 
Актуальність. Робота присвячена дослідженню одного із алгоритмів корекції помилок в 

системах квантового розповсюдження ключів (quantum key distribution, QKD) [1]. Такі системи 

базуються на законах квантової фізики та дозволяють створювати дійсно випадкові квантові 

ключі. Проте через шуми, які виникають у квантових каналах, ключі можуть мати помилки, які 

потребують корегування на етапі пост-обробки. 

Мета: удосконалення запропонованого Р. Галагером [2] для корекції квантових помилок в 

системах QKD м’якого алгоритму розповсюдження довіри (sum-product algorithm, SPA) шляхом 

застосування поліномів над полями Галуа замість квазициклічних матриць [3].  

Об’єкт та суб’єкт дослідження 
Об’єкт: системи квантового розповюдження ключів (QKD), які базуються на поляризації 

одиночних фотонів. 

Суб’єкт: квазіциклічні LDPC (low-density parity-check) коди, поліноми над полями Галуа та 

властивість ізоморфності між ними.  
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Запропоноване удосконалення алгоритму виправлення помилок 
В оригінальній статті Р. Галагер [2] запропонував у теоретичному вигляді м’який алгоритм 

для декодування повідомлень SPA. Матриця перевірки та породжувальна матриця, які 

використовуються в алгоритмі   SPA, можуть бути представлені у вигляді поліномів [4]. Похідні 

матриці утворюються окремо з матриць перевірки. В цій роботі запропоновано адаптацію 

алгоритму SPA на основі поліномів для створення похідних матриць, який декодує та виправляє 

помилки. Цей алгоритм наведено на рис. 1.   

Рис. 1. Адаптований алгоритм SPA декодування та виправлення помилок  

 

Використання матриць-циркулянтів для QC-LDPC систем призвело до значного підвищення 

ефективності кодування та уникнення циклів. Проте при значних розмірах повідомлень 

збільшуються і розміри матриці, яка потребує більшого обсягу пам’яті в апаратних ресурсах. Це 

досі залишається однією з головних проблем застосування LDPC-кодів.  

Для вирішення цієї проблеми в роботі пропонується використати поліноми над полями Галуа. 

Згідно роботи [5] будь-яка матриця-циркулянт є ізоморфною, тобто може бути описана певним 

поліномом в кільці поліномів над полями Галуа [6]. Використання таких ізоморфних властивостей 

поліномів дає змогу значно простіше створювати та зберігати не лише матрицю перевірки, а і 
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породжувальну матрицю. Для цього достатньо використовувати властивості кілець поліномів над 

полями Галуа [7]. Для знаходження зворотного полінома використовується метод Евкліда-Уолліса [8]. 

Адаптований алгоритм знаходження зворотного полінома наведено на рис. 2 (в алгоритмі 

поняття “поліном” означає послідовність бітів). 

Рис. 2. Алгоритм створення зворотного полінома 

Висновки. Удосконалено алгоритм корекції квантових помилок в системах QKD з 

використанням QC-LDPC-кодів шляхом врахування властивості ізоморфності матриць-

циркулянтів і кілець поліномів над полями Галуа та використання поліномів замість матриць, що 

дозволяє скоротити апаратні ресурси для їх зберігання та підвищити швидкодію алгоритму. 

Розроблено необхідне для реалізації удосконаленого алгоритму відповідне програмне 

забезпечення, викладене в роботі [9], яке підтвердило працездатність та ефективність 

запропонованих удосконалень.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ДАКТИЛЬНОЇ-

ЖЕСТОВОЇ МОВИ ДЛЯ СИСТЕМИ СУРДОПЕРЕКЛАДУ 

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я понад 430 мільйонів людей у світі 

страждають глухотою чи порушенням слуху [1]. 165 мільйонів з них —  особи у віці старше 65 

років. А 32 мільйони з них діти молодше 15 років. За оцінками, до 2050 року понад 700 мільйонів 

людей або кожен десятий — буде мати проблеми із слухом [1]. 

Відмінність людей із вродженими вадами слуху від людей, що втратили слух через 

різноманітні фактори, полягає в комунікації за допомогою мови жестів. Впорядкований рух 

руками та головою легко відтворює думки глухого і це є набагато швидше ніж набирати текст на 

клавіатурі цифрового пристрою. Складність виникає при спілкуванні глухої людини з людиною 

без вад слуху, коли здорова людина не володіє мовою жестів. 

Сучасні реалії України вказують на глибині проблеми комунікації людей із вадами слуху в 

суспільстві. Наприклад, згідно з всеукраїнською організацією інвалідів «Українське товариство 

глухих» існує лише 4 атестованих перекладача [2] у Волинській області більше чим на 1 мільйон 

населення [3]. При цьому, кількісно, неможливо описати доступність об’єктів інфраструктури чи 

адаптованість середньої спеціальної або вищої освіти для осіб із вадами слуху. Тобто отримуємо 

повністю не адаптоване суспільство під людей із вадами слуху. 

Лише в останні роки держава, суспільство та наука почали працювати для покращення умов 

до глухонімих людей. Міністерство Юстиції України створило мобільний додаток ConnectPRO, 

що дозволить людям з порушенням слуху у більш зручний для себе спосіб отримати безоплатну 

правову допомогу на базі Четвертого київського місцевого центру з надання правової допомоги. 

Сама система працює в пілотному режимі за наступним алгоритмом: 

1. Адміністратор викликає перекладача жестової мови через додаток ConnectPRO. 

2. Після встановлення відеозв’язку з перекладачем жестової мови адміністратор повертає 

пристрій до людини з вадами слуху. 

3. Людина пояснює проблему жестами – оператор озвучує адміністратору жести, та навпаки 

перекладає жестовою мовою слова адміністратора. Даний алгоритм зображено на рисунку 3.  

Основними недоліками виступає людський фактор. Ніхто не може гарантувати наявність 

достатньої кількості сурдоперекладачів, тому розробляються системи, що автоматично 

дозволяють виконувати переклад. Слід зазначити, що під автоматичним процесом перекладу 

розуміється в реальному часі фіксувати жести особи із вадами слуху в потоковому відео ряді, 

певним чином жести ідентифікувати і за допомогою обчислювальних систем ідентифіковані 

жести інтерпретувати у вигляді словесного/текстового вигляду. 

https://math.stackexchange.com/questions/67969/linear-diophantine-equation-100x-23y-19/68021#68021
https://notabug.org/clasicus/Studying/src/master/Quantum%20Cryptography/Error%20Correction/Inverse%20Polynomial
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Рис. 1 — Алгоритм роботи 

 

Проаналізувавши наявне рішень пропонується наступна система — підхід, що дозволить 

повноцінно вирішити процеси комунікації людей із вадами слуху та мовлення в суспільстві, а 

також, в майбутньому, дозволить гарантувати людині з вадами слуху, що не потрібно буде 

проводити операції по встановленню кохлеарного імплантата. 

Система використовує камеру смартфона для зчитування (в реальному часі записує особу із 

вадами слуху) жестів та мобільний додаток для обробки, перекладу та виводу перекладених даних 

для користувачів. 

Для сурдоперекладу потрібно виділити на потоковому відео ряді об’єкт, який ідентифікують 

як «жест». Потім цей образ потрібно класифікувати. Крім того, в системах реального часу 

потрібно знати початок і кінець жесту у потоці відеокадрів. Для вирішення всіх складностей 

виникає потреба використання нейронних мереж.  

Існує повноцінна система, що в реальному часі здійснює переклад між: 

    • Об’єкт А — особа, що має вади слуху/мовлення 

    • Об’єкт Б — здорова особа  

В об’єкта Б є смартфон на якому запущений додаток, що виконує наступні процеси: 

    1. Камера направлена на об’єкт А і здійснює фільмування об’єкта А. В реальному часі 

відеоряд передається на вхід нейромережі. 

    2. Нейромережа із відеоряду класифікує жести, що відповідають за букви класичного 

алфавіту. Зображення із кожного кадра передається в таблицю відповідності, де кожному жесту 

ставиться у відповідність певна літера/слово. 

    3. Об’єкт Б бачить в додатку на смартфоні в текстовому форматі те, що сказав об’єкт А за 

допомогою жестів. 

Слід зазначити, що дана система є двох направленою, тобто здійснюється переклад того, що 

сказав об’єкт А до об’єкта Б та у зворотному напрямку. 

На основі порівняльного аналізу визначені основні критерії покращення систем 

сурдоперекладу, а саме популяризації та спрощення використання. 

Напрямком подальших досліджень є реалізація запропонованих в роботі удосконалень, 

направлених на розширення функціональних можливостей систем розпізнавання дактильної-

жестової мови для сурдоперекладу з елементами звукового контролю. 
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   1. Всесвітня організація охорони здоров'я (2021). Deafness and hearing loss 
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ДВНЗ «Український держаний хіміко-технологічний університет» 

 

ЕЛЕКТРОЛІЗНИЙ ВОДЕНЬ - АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИД ПАЛИВА В 

ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ 

 

Сьогодні енергетика на базі органічних ресурсів знаходиться в передкризовій ситуації. Це 

пов’язано із зменшенням органічних ресурсів та незадовільним екологічним станом на нашій 

планеті. Одним із шляхів покращення такого стану є використання альтернативних джерел 

енергії. Широко використовуються джерела на базі енергії води, вітру, світла, магнітного поля 

планети. На наш погляд, найбільш перспективним є використання в нових силових енергетичних 

установках магнітного поля землі, але ці генератори будуть розроблені вже в близькому 

майбутньому. Впровадження нових технологій веде до зниження темпу забруднення атмосфери та 

навколишнього середовища. Великий інтерес викликає концепція використання енергії води тому, 

що запаси води в природі найбільші. Для рухомих технічних систем є перспективною енергетика  

з використанням водню. Відомо, що в процесі електролізу води виділяється кисень та водень, які 

технологічно необхідно розділити щоб не отримати  вибухонебезпечну суміш. В двигунах 

внутрішнього згорання (ДВЗ)  суміш водню та повітря спалюється, та в результаті реакції 

створюється вода. Тобто, наведена система є акумулятором енергії, що не порушує біологічну 

рівновагу на планеті і тому така система має право на існування. 

Використання в ДВЗ водню має суттєві переваги: 

1) водень – це один з видів найбільш енергоємного палива; 

2)  чистота водню сягає 99,99%; 

3) простота технологічного процесу та його безперервність, можливість автоматизації процесу 

виділення об’єму  газу за заданий проміжок часу; 

4) великі запаси води на землі; 

5) можливий фізичний розділ водню і кисню в процесі технологічного процесу. 

Нами виконано аналіз техніко-економічних показників  термохімічних та комбінованих методів 

виробництва водню з води. Інтерес викликає метод виробництва водню шляхом електролізу води. Така 

система  не залежить від специфічних технічних умов і може знайти використання в автомобільному 

транспорті без суттєвих конструктивних змін в двигунах внутрішнього згорання (ДВЗ). 

Відомо, що основною проблемою  при використанні електролізного водню являється розробка 

ефективного та безпечного способу роботи двигуна на водні  за умови, що він не зберігається в 

спеціальних ємкостях, а його об’єм буде таким що, забезпечує роботу двигуна в любому робочому 

режимі та при цьому повністю використовується. Друга проблема – відносно низький коефіцієнт 

корисної дії приблизно 0.2. Ця проблема пов’язана з високим потенціалом поляризації в процесі 

електролізу води постійним електричним струмом. Для покращення цього показника нами 
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проведено ряд дослідів з використанням імпульсного пачкового та реверсивного електролізу та 

електролізу  при високій напруженості електричного поля. Отримані позитивні результати, 

вдалось підвищити ККД системи, але при цьому  суттєво збільшились капітальні витрати. 

Електролізер виготовлено з пластин товщиною 0.5 мм. Використовували нержавіючу сталь 

марки 304. Для підвищення ККД проводились досліди в електролізерах різної конструкції. За 

рахунок зміни форми та розміру конструктивних елементів досліджували різні напруги 

поляризації. Електролітом служив 30% розчин солі калію. 

Відомо, що при переводі ДВЗ на водень потужність поршневого двигуна незначно падає. Цей 

недолік компенсують збільшенням об’єму двигуна та використанням внутрішнього утворення 

суміші, що дає можливість досягнення середніх показників тиску в комірці згорання. 

Для керування робочим циклом в ДВЗ використовували мікроконтролер. Процес утворення 

водню та стехометричного складу суміші на борту автомобіля контролюється за допомогою 

запрограмованого мікроконтролера на базі Атмега. Вхідні параметри системи керування 

задаються датчиками температури, тиску, обертів, напруги, сили струму тощо. 

Силова установка управління виходом газу побудована на таймері 555, ШИМ-контролері та 

транзисторно-діодній збірці. Ця система має високий ККД, близький до одиниці. 

Проведені  лабораторні досліди показали, що перехід на енергетику водню в автомобільному 

транспорті є перспективним напрямом. Розроблена установка встановлена на легковий автомобіль 

і проходить випробовування. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРИКЛАДНИХ ВИДІВ СПОРТУ В УКРАЇНІ 

 

У Збройних силах Україні важливою формою фізичної підготовки є спортивна робота, яка 

проводиться з метою залучення всіх військовослужбовців в регулярні заняття спортом, підвищення 

рівня їх фізичної підготовленості, спортивної майстерності. Ній притаманна специфічна риса системи 

фізичної підготовки – спеціальна спрямованість. Тому максимальне наближення спортивних тренувань 

і змагань до вирішення завдань професійної підготовки, формування оптимального рівня різнобічної 

фізичної підготовленості, вдосконалення високих спеціальних, психологічних якостей і прикладних 

навичок у військовослужбовців вважаються особливостями спортивної роботи. 

Вирішення різноманітних завдань досягається шляхом включення в спортивні тренування 

різних прийомів, дій і вправ Військово-спортивного комплексу та Військово-спортивної 

класифікації. В дослідженнях учених визначено, що вимоги, близькі до бойових за обсягом і 

інтенсивністю, фізичними та нервовопсихічними навантаженнями, пред’являються до 

військовослужбовців під час змагань.  

Важливими питанням в системі фізичної підготовки військовослужбовців залишається пошук 

шляхів, обґрунтування та відображення в керівних документах застосування військових 

багатоборств та військово-прикладних вправ при проведенні форм фізичної підготовки, 

збільшення місць для тренувань, спортмайданчиків спеціальних спортивних таборів а також 

визначенні готовності військовослужбовців до навчально-бойової діяльності.  

На сьогодні у Збройних Силах України немає упровадженої системи тренувань, занять та 

розвитку військово-прикладних відів спорту зокрема: це призводить до порушення принципів 
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централізації, що призводить до утворення структур різних підпорядкувань, які не можуть 

забезпечувати правильного та діючого розвитку військових видів спорту в цілому. Це потребує 

загальної ліквідації і перебудови системи управління з метою потужного посилення централізації 

та створення одної єдиної системи з питань військово-прикладних видів спорту у цілому.  

Потребує опрацювання питання щодо визначення кількості фахівців фізичної підготовки і 

спорту для забезпечення організації процесу фізичної підготовки та проведення спортивних 

заходів з особовим складом у Збройних Силах України.  

Також потребує система організації науково-дослідницької роботи у сфері фізичної 

підготовки і спорту в частині управління науковими дослідженнями та забезпечення їх реалізації в 

практичній діяльності військових сил та провоохоронців. 

Потребує вдосконалення організація фізичної підготовки в системі бойової підготовки у 

військових силах та структурах, з врахуванням набутого досвіду ведення бойових дій в зоні АТО 

та досягнення сумісності програм і нормативів з фізичної підготовки.  

Удосконалення потребує робота органів військових комісаріатів які здійснюють навчання 

допризовної та призовної молоді до служби у Збройних Силах України. 

Відсутність достатніх умов для реалізації вмінь і навичок спортсменами, кандидатів в 

майстери спорту а токож майстерів спорту, які перебувають на службі. 

Недостатня мотивація для застосування своїх вмінь та виконання нормативів і заняттям 

військово-прикладними видами спорту. 

Потребує покращення спортивних закладів Міністерства оборони України, співпраця з 

громадськими і місцевими  організаціями спортивної-тренувальної системи а також для спільного 

використання спортивних баз для кращої підготовки військовослужбовців. 

Невідповідність та невиконання навчальної матеріально-технічної бази з фізичної підготовки і 

спорту військовослужбовців у навчальних закладах. 

Також пріоритетним для перегляду є система забезпечення військовослужбовців строкової 

служби та курсантів вищих військових навчальних закладів спортивним майном та інвентарем для 

занять фізичною підготовкою і спортом. 

Потребує значного покращення система інформаційного забезпечення функціонування 

фізичної підготовки і спорту в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. 

Низкою таких чинників існуюча система організації фізичної підготовки і спорту у Збройних 

Силах України, не повною мірою забезпечує належний рівень фізичної готовності 

військовослужбовців до виконання навчально-бойових завдань, не сприяє підвищенню 

ефективності освітнього процесу підготовки курсантів та слухачів вищих військових навчальних 

закладів для ефективної підготовки і виконанням службових завдань.                                                                                                               
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ЕЛЕКТРОГІДРОІМПУЛЬСНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ТОНКОСТІННОЇ 

ОБОЛОНКИ ОБЕРТАННЯ ПРИ КОНТАКТІ З ЖОРСТКОЮ МАТРИЦЕЮ 

 

Високошвидкісні способи штампування листових матеріалів знайшли широке використання в 

промисловості [1]. Чисельне моделювання процесів гідроімпульсного штампування потребує 

ретельного врахування механізму взаємодії деформівної заготовки зі хвилями тиску, що 

генеруються електророзрядними пристроями.  Для цього слід проводити сумісне розв’язання 
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системи рівнянь розширення електричного каналу розряду, гідродинаміки та динаміки 

пружньопластичної оболонки, доповнене граничними умовами на поверхнях контакту твердого 

середовища та рідини. Алгоритм розв’язання задач пружного деформування конструкцій при 

електрогідроімпульсному навантаженні [2] доповнено урахуванням пластичного деформування 

оболонок та їх контакту з жорсткою матрицею. 

Повні деформації  3,2,1, jiije  подаються як сума пружних ,
ije  та пластичних ,,

ije  

компонент. Пластична поведінка матеріалу ураховується на базі теорії пластичної течії з лінійним 

кінематичним зміцненням [3]: 

,
3

2 2
rijijSS        ,,,

ijij Se         ,0 ijijijijS    

  ,312110           ,2 ,,
ijij ge  

де ijS – девіатор активних навантажень; r  – межа плинності;   – скалярний параметр; ij – 

символ Кронекера; g – параметр зміцнення. 

Тиск в зоні контакту оболонки й матриці q  обчислюється за допомогою кінематичних 

обмежень на поверхні контакту, поточний стан якого визначається в ході розв’язання задачі. 

Приведення контактного тиску до серединної поверхні оболонки здійснюється з урахуванням 

змінення метрики за товщиною: 

./** rrqq   

Задача взаємодії розв’язується у зв’язаній постановці, з урахуванням взаємного впливу 

формозмінення оболонки та нестаціонарних навантажень, які діють на неї. На поверхні розділу 

твердої та рідкої середовищ ставиться умова динамічної сумісності нормальних швидкостей 

рідини w  та оболонки w : 

  ,0/  appww   

де p – тиск на лінії розриву; a – масова швидкість. 

Розв’язання системи наведених вище рівнянь здійснюється за явною двошаровою скінчено-

різницевою схемою типа «хрест» [4]. Процес деформування розбивається на часові шари з малими 

кроками .11 kkk ttt  
 Рекурентні формули для розрахунку зміщень дискретної моделі 

оболонки мають вигляд: 
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(1) 

Тут  – узагальнені сили, що діють на розрахунковий вузол i ; IM  ,  – вузлова маса та момент 

інерції; sr  – навантажена площа. Точка над буквою означає диференціювання за часом. 

За відомим полем гідродинамічних параметрів у момент часу 
kt  обчислюються переміщення 

оболонки за часовий крок 
1 kt . Організується ітераційний процес обчислення нормальної 

компоненти швидкості переміщення оболонки ,
)(i

w  для якої виконується умова збіжності процесу: 
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При перевищенні межі плинності здійснюється ітераційний процес «саджання» девіатора 

напруг на поверхню плинності. При виконанні умови плинності 32 2
rijijSS   обчислюється 

приріст компонент тензора пластичних деформацій ,,
ije  за формулами 

,,,
ijij Se           ,3/215,0

2/121
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Всупереч має місце пружний розв’язок. Здійснюється контроль збіжності ітераційного 

процесу: 

  ;12/3 2  rijijSS                .2 ,,
ijijij egGSS   

На кожному кроці інтегрування рівнянь динаміки оболонки початкове наближення подається 

як .0q  Перевіряється умова контакту оболонки та матриці за «перехлестом» різницевої сітки з 

урахуванням товщини оболонки. Якщо контакту немає, отриманий розв’язок для даних 

розрахункових вузлів є дійсним. Всупереч переміщення вузлів, що контактують, обчислюються за 

допомогою рівнянь (1), спроектованих до місцевого базису. 

Наведений алгоритм дозволяє отримати достатньо повну й точну картину динамічних 

процесів, які виникають в оболонках обертання при внутрішньому електрогідроімпульсному 

навантаженні. 
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ЕТИМОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ЗАПОЗИЧЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 

ГАЛУЗІ МОДИ 

 
Сучасна англійська мова в процесі розвитку зазнала багатьох змін, обумовлених 

різноманітними лінгвістичними, історичними, культурними факторами. Іншомовні запозичення 
відбувалися протягом всього розвитку мови. Слова іншомовного походження після довгого шляху 
асиміляції продовжують свій розвиток, утворюючи нові слова, поняття та значення. Досить велика 
кількість цих нових слів утворена за допомогою телескопії.  
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У лінгвістичних дослідженнях останніх років багато уваги приділяється телескопії як одному з 
найбільш продуктивних способів англійського словотворення. Надзвичайно популярна сьогодні 
телескопія не є новим процесом у мові. Бленди були зафіксовані в латинській та грецькій мовах, а 
також у санскриті, але найбільш поширене це явище саме у германських мовах. 

В цій роботі ми простежимо етимологію блендів у галузі моди та проаналізуємо їх структурні 
особливості. 

Ті зміни, які англійська мова зазнала у зв’язку із запозиченнями з давньоверхньонімецької, італійської, 
латинської, голландської, швецької, датської, саксонської, шотландської мов збагатили її словниковий 
склад. Слово floor, наприклад, має протогерманське коріння floruz. Слово wardrobe асимілювалось від 
французького wardereube, проте бленд floordrobe органічно ввійшов в англійську мову.  

Простежимо етимологію бленду shoefiti: елемент shoe походить від протогерманського 
skokhaz (споріднене до старонорвезького skor, датського і шведського sko, сторофранцузького 
skoch, саксонського skoh, староголандського scoe, в процесі розвитку асимілювалось до schoen і в 
німецькій змінювало свою форму від scuoh до schuh). Елемент graffiti має походження від 
італійського graffio і грецького graphein. 

Французький префікс des- з негативним значенням є в складі багатьох французьких слів, 
наприклад: destachier, з часом асимільованого до détacher, увійшло в англійську як detach із 
значенням «розділяти». Після змін з’явився бленд detachable із значенням «змінний, 
відокремлюваний (про комір)». У бленді, який створено останнім часом, префікс de- виконує таку 
ж саму роль: dejab ( to stop wearing hijab). Завдяки прозорої семантиці префікса це слово дало 
численні похідні, що свідчить про його асиміляцію в мові: dejabbing, dejabber, dejabby. 

Утворення слів за моделлю ab+cd → ad спостерігається у таких випадках: beautility (beauty + 
utility) – краса і практичність; mirdle (man + girdle) – коригувальна білизна; magalogue (magazine + 
catalogue) – поєднання журналу та каталогу. 

Іншою продуктивною моделлю формування блендів є ab+cd → abd – злиття повної форми 
першого слова з кінцевим “уламком” другого слова. Наприклад: masstige ( mass + prestige) – 
поєднання в одязі ексклюзивних речей зі звичайною продукцією масового виробництва; he-vage 
(he + cleavage) – розстібнутий ґудзик на грудях (у чоловіків); floordrobe ( floor + wardrobe) – купа 
скинутого одягу на підлозі; shoefiti (shoe + graffiti) – одна або більше пар взуття, що зв’язані разом 
шнурками, та висять на дротах лінії електропередач.  

Не менш продуктивною є ще одна модель утворення блендів − ab + cd → acd – злиття 
апокопи першого слова з повною основою другого, наприклад: moccasin ( mocha + casing) – 
мокасин; pantie ( pantaloon + tie) – штанці рейтузи зі стягуючим ефектом. 

Складноскорочені слова можуть утворюватися шляхом складання початкових елементів 
словосполучень, тобто за моделлю ab + cd → ac, наприклад: Velcro (від французького velours + 
croché) – застібка-липучка; D&G (Dolce & Gabbana); YSL (Yves Saint Laurent). 

Таким чином, за останні десятиліття телескопія стала одним із провідних способів словотвору, 
утворивши велику кількість слів, що увійшли до словникового фонду. Головними продуктивними 
моделями створення блендів у сучасній англійській мові є: 1) ab+cd → ad; 2) ab+cd → abd; 3) ab 
+ cd → acd; 4) ab + cd → ac. Під час утворення блендів може відбуватися певні семантичні 
модифікації: додавання, перенесення, переосмислення значень. Бленди утворювалися 
ґрунтуючись на повній буквеній та звуковій сумісності, щоб у результаті утворилось слово, яке 
має сенс і легко вимовляється. Морфологічна мотивація допомагає легко розуміти значення навіть 
невідомого слова, якщо ми знаємо, що означають складові цього слова.  

На відміну від інших способів словотворення, словотвірною одиницею тут є не основа, а її 
довільний фрагмент. Такий фрагмент не існує в мові, а з'являється тільки у момент творення 
слова, що пояснює відсутність єдиної словотворчої моделі. Основні прийоми зводяться до 
з'єднання фрагментів основ і злиття фрагментів. На першому місці завжди стоїть частка 
домінуючого слова, яка містить у собі головну інформацію про новостворене слово. У більшості 
випадків скорочується друга частина слова, а при перетворенні слова опираються на більш 
відповідне звучання і значення. 

Безумовно, з розвитком суспільства та індустрії моди будуть з’являтися нові лексичні одиниці. 
Спираючись на тенденцію економії мовних засобів, можна стверджувати, що переважна кількість 
нових номінацій буде створена за допомогою телескопії.  
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Необхідним елементом ділового, професійного спілкування є техніка small talk («малої 

розмови»), тобто невелика бесіда на приємну співрозмовникові тему, яка не пов’язана з основною 
темою зустрічі («великої розмови»). Така бесіда, часто про неістотні, другорядні речі, насправді 
необхідна, щоб підтримати комунікативний тонус, створити атмосферу довіри для обговорення 
більш важливих питань, зрештою уникнути тривалої паузи. Навіть якщо ми не знайомі з людиною, 
наприклад, під час наукової конференції, фуршету, брейк-кави, техніка small talk дає можливість 
встановити контакт, подолати відчуженість,  справити приємне враження на співрозмовника.  

Відзначимо, що під час ділової комунікації мовчання, особливо затяжне, створює відчуття 
скованості, нещирості, прохолодних стосунків. Саме тому невимушена і приємна бесіда про хобі, 
погоду, емоції, які не мають стосунку до справи, кумедні події здається випадковою, незначною, 
безпосередньою, що виникла з нічого. Така розмова, зазначає О. Сидоренко, легка, як метелик, 
політ якого ніким не планується і не контролюється [1, с. 121]. Однак це лише позірне враження.  

Мета «малої розмови» – створити сприятливу психологічну атмосферу, закласти основи взаємної 
довіри або ж відновити емоційну рівновагу і симпатію, якщо виникло певне напруження у стосунках, 
зокрема опоненти дотримуються полюсних поглядів на певну проблему, виникла конфліктна ситуація 
тощо. У таких випадках необхідно взяти паузу для перезавантаження комунікації.  

Під час проведення small talk використовують певні правила. За спостереженням О. Сидоренко, 
успіху «малої розмови» сприяє вміле (ненав’язливе) поєднання в діалозі чотирьох технік: 
1) цитування партнера; 2) позитивна констатація; 3) інформування; 4) цікава розповідь [1, с. 123]. 

На практиці найчастіше застосовують техніку позитивної констатації, тобто схвальні вислови 
про події в житті співрозмовника, про сприятливі події загалом, про зміни на краще в конкретній 
ситуації, про досягнення партнера, його колективу, про позитиви в житті людей, які не беруть 
участі в розмові, але відомі обом співрозмовникам, наприклад: Дуже радий, що ви  перемогли в 
номінації «Бренд року – 2021»; Давно не був у Луцьку, а місто стало дуже затишним і стильним; 
Нещодавно дізнався, що Олега запросили працювати в Люблінському університеті; З цікавістю 
дивилася Ваш репортаж про новий проєкт... 

До цієї техніки подібна техніка інформування – повідомлення важливої, цікавої і приємної 
співрозмовникові інформації, наприклад: У Луцьку стає все більше велосипедних доріжок – 
незабаром зможемо приїздити на роботу екологічним транспортом; Таки варто написати 
заявку, щоб отримати стипендію імені Фулбрайта. Це відкриває можливості для проведення 
досліджень в університетах США; Д. Гоулман має рацію: кар’єрні та матеріальні успіхи – 
наслідок високого емоційного інтелекту. 

Рідше використовують техніку схвального цитування того, що партнер говорив раніше про 
себе, про свої захоплення, відпустку, цікаві знайомства: Ви так цікаво розповідали, як 
познайомилися з …(відомим письменником, політиком тощо); Ви мали рацію, коли стверджували, 
що фіорди Норвегії – це щось за межами уяви, це треба бачити; Ви називали себе фотографом-
аматором, але Ваша світлина викликала таке захоплення в професіоналів. Уважне ставлення до 
раніше сказаного або зробленого завжди приємне співрозмовникові, налаштовує його на 
доброзичливий лад, сприяє гармонії стосунків.   

Цікава нашому візаві розповідь – смішна або пізнавальна – корегує із технікою сторітелінгу, 
мета якої стимулювати емоційну сферу слухача. Це може бути доречний жарт, наприклад: Тепер я 
розумію, чому Ви обрали професію педагога. Для цього були три причини: перша – червень, друга 
– липень і третя – серпень.  

Пізнавальна розповідь зазвичай цікава гостям, які приїхали на певний захід чи перемовини з 
інших міст, наприклад: Вашу увагу привернула скульптура бронзового чоловічка? Це кликун – один 
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із давніх і загадкових символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликуни на вулицях і майданах 
«кликали» (оголошували) накази короля, розпорядження маґістрату – міського уряду, сповіщали 
городян про збір податків, навіть виклики до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на 
нічній варті в замку та постійно перегукувалися між собою, а в разі пожежі чи нападу ворогів 
били на сполох. Вони носили при собі зброю, сурми та тріщалки. На їхнє утримання стягували 
спеціальні податки з населення – «сторожовщину» або «кликовщину». Саме ритуал «кликання» 
зумовив появу місцевої назви – кликун. Нині в Луцьку є скульптурки 13-ти стилізованих маленьких 
кликунців. Нещодавно їм усім надали імена: Книжко, Братко, Вартко, Стефан, Кавус, Андрій 
Єдинак та інші. Бо що ж то за чоловік без імені? 

Керол Флемінг у книзі «Говорити легко та невимушено» пропонує дієву формулу «малої 
розмови», яку репрезентує як процес і для цього використовує три дієслова: розпочинаємо, 
зізнаємося, запитуємо [2, с. 62–63]. Формула працює так: 1)  розпочинаємо розмову на нейтральну 
тему, обрану зі спільної для співрозмовників реальності; 2) зізнаємося співбесіднику в чомусь, що 
стосується і нас, і запропонованої теми, чи звертаємо його увагу на якийсь факт; 3) запитуємо у 
співбесідника про щось у межах теми, у такий спосіб утягуючи його в розмову. Проілюструємо це 
прикладом:  Під час свого виступу Ви цитували хайку. Мені дуже подобається оригінальна 
японська поезія з її глибиною проникнення та усвідомленням гармонії прекрасного. От як у Марії 
Ревакович:   Наші голоси –   

 скорбні двійники   
 мов крила вітру в степу.   
А Ви пишете в стилі хайку?  
Загалом «малу розмову» потрібно проводити в межах експертної зони співбесідника, тобто на 

теми, які цікаві нашому візаві і в яких він може бути чи вважає себе експертом. Ще однією 
особливістю small talk є часова і просторова локалізація, це розмова про те, що відбувається тут і 
зараз.  Не варто говорити під час такої легкої розмови на теми політики, релігії чи  здоров’я. 

Отже, «мала розмова» (small talk) допомагає встановити контакт із співрозмовником, пізнати 
його, розговорити, підкреслити свою зацікавленість партнером, встановити взаємини. Успішне 
використання цієї техніки є свідченням високого рівня комунікативної компетентності та 
емоційного інтелекту того, хто нею володіє.  
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Розвиток мови в значній мірі обумовлено розвитком його словотворчої системи, становленням 

нових словотворчих моделей слів, зміною існуючих, збільшенням або зменшенням їх 

продуктивності і багатьма іншими факторами словотвірного процесу.  Створення нових слів 

здійснюється, перш за все, як відображення в мові потреб суспільства у вираженні нових понять, 
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що постійно виникають у результаті розвитку науки, техніки, культури, суспільних відносин і 

багато чого іншого. Виникнення нових слів у мові відбувається різними шляхами: 1) шляхом 

запозичення з інших мов;  2) за допомогою словотворення ( словоскладання, конверсії, скорочення 

і т.д.); 3) в результаті появи нових значень вже існуючих в мові слів. Одним із шляхів поповнення 

словникового складу мови є словотвір[1, c.164]. 

Словниковий склад сучасної англійської мови поповнюється в основному в процесі 

словотворення і в процесі запозичень нових слів з інших мов.  Разом із запозиченням нових слів, 

словотвір забезпечує розширення і збагачення словникового складу мови. Одним з важливих 

способів утворення нових слів у мові є конверсія.   

Постійна поява нових реалій, пов'язана в наші дні, в першу чергу, з прискоренням науково-

технічного прогресу, вимагає відповідного прискорення номінативного процесу.  Поява 

неологізмів - функціональних утворень, відповідних новим реаліям і відповідають конкретній 

меті, - є виразом процесу розвитку мови відповідно до запитів суспільства.   Конверсія як спосіб 

словотворення вельми характерний для англійської мови в силу аналітичного характеру її ладу.  

При цьому словотворенні відбувається не тільки граматична, але і семантична перебудова.  

Похідне слово запозичує семантику виробляє основи, додаючи до неї свою, обумовлену новим 

статусом[2, c.14].  

В цей час конверсія як спосіб створення неологізмів шляхом деривації значно знизила свою 

активність і поступається всім іншим видам словотвору.  Конвертовані одиниці, як показали 

результати досліджень, становлять лише 3% від загальної кількості неологізмів. Число випадків 

конверсії невелика (3%), при цьому переважна більшість неологізмів утворилося шляхом 

переходу з іменника в дієслово: 

«Street» [від ім.  «Вулиця»] - випустити небезпечного психічно хвору людини з лікарні через 

брак вільних місць.  «She was a danger to herself and others and should have not been streeted.»  - 

«Вона була небезпечна для себе і оточуючих, її не треба було випускати» [4]. 

 «Google» [від ім.  «Google»] - шукати інформацію в мережі Інтернет, зокрема 

використовуючи пошукову систему Google. [4]. 

 «Porch» [від ім.  «Ганок»] - відпочивати або базікати з кимось на ганку свого дома[4]. 

to amazon - здійснювати покупки на сайті Amazon.com[4]. 

home beautifuls - домашні речі (халат, капці і т. д.) [4].  

the coloureds - «кольорове» населення  [4]. 

Досить активним в останні десятиліття є процес утворення неологізмів в англійській мові 

(головним чином, складних іменників від дієслівно-прислівникових поєднань) шляхом взаємодії 

словоскладення і конверсії.  Наприклад: draw-down (n), holdout (n), shutout (n), start-up (n), suck-up 

(n), handover (n), walkthrough (n) [4].  У цих випадках одночасно відбувається складання 

компонентів дієслівних словосполучень і конверсія.  

Вивчення конверсійних новоутворень на рівні мови і вже - на рівні індивідуальної 

словотворчості - представляє, на наш погляд, величезну теоретичну і практичну цінність.  До того 

ж в лінгвістичній літературі ці мовні освіти не отримали достатньої розробки. Спосіб створення  

даного неологізму - конверсія.  Серед конвертованих іменників посилюється тенденція створення 

неологізмів з прийменником.   

В ході дослідження було виявлено, що з трьох основних типів конверсії, що грунтуються на 

перетворенні іменника в дієслово  (N → V), дієслова в іменник$  (V → N) і імені прикметника в 

іменник (A → N), найбільш продуктивним є перший.  При цьому частина неологізмів, що 

піддаються конверсії, первинно була утворена шляхом словоскладання і контамінації: 

back + order → backorder → to backorder[4]. 

 costume + play → cosplay → to cosplay[4]. 

  Багато створених таким способом неологізмів належать до сфери комп'ютерних та інтернет-

технологій: to friend (що грунтується на відношенні «дія - об'єкт»), to blog, to Snapchat ( «дія - 

інструмент») [4].  Створені у такий спосіб дієслова приймають всі граматичні характеристики 

нової частини мови і змінюються в залежності від застави, часу, аспекту, способу, а також особи і 
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числа. Серед неологізмів, утворених шляхом конверсії дієслова в іменник, Також переважають 

слова зі сфери сучасних технологій: a like (від to like) [4] використовується в інтернет-просторі в 

значенні «знак схвалення ». Іншу групу складають неологізми, утворені за третього типу конверсії  

(A → N) і відображають характеристику або якість об'єкта: beardie, wearable і ін.   

Отже, продуктивним способом утворення неологізмів є конверсія, перш за все, іменників в 

дієслова і навпаки 
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Для вираження емоції недостатньо лише лексичних засобів мови, а потрібні механізми мови, 

що забезпечують встановлення зв'язку між словами, словосполученнями та реченнями. 
Синтаксична експресивність – це засіб актуалізації значень емотивних компонентів.  

Емоційного значення у синтаксичній конструкції найчастіше немає. Без лексичних значень, за 
одними лише синтаксичними моделями «не можна судити про те, яка саме емоція може бути 
передана тією чи іншою конструкцією» [3, с. 100]. Проте на думку Н. Березовської-Савчук, 
«синтаксичні конструкції мають значний потенціал для вираження емоційних відтінків мови» [1, 
c. 274]. Дослідниця вважає, що під емоційним синтаксисом розуміють «особливі структурні 
утворення, метою яких є передача не стільки основного змісту повідомлення, скільки суб’єктивно-
оцінного, емоційно забарвленого ставлення того, хто говорить, до предмета думки» [там само]. 

Незважаючи на різноманіття думок стосовно семантики та експресивності синтаксичних 
конструкцій. Більшість з них вважають, що на синтаксичному рівні для передачі емоцій 
використовують окличні, питальні, спонукальні, інвертовані (тобто з використанням інверсії), 

еліптичні (неповні, у яких пропуск структурно необхідного елемента легко відновлюється) 
речення, вставні слова чи конструкції [2]. «Чим вищий ступінь емоційної напруги, тим вищий 
ступінь дезорганізації синтаксичної структури. Переривання, повтори, незакінченість 
синтаксичних конструкцій характерні для високої концентрації емоцій» [там само]. Зазначені 
синтаксичні конструкції можуть виражати як позитивні так і негативні емоції.  

Окличні речення на позначення позитивних емоцій (радості, захвату). Наприклад, ‘Blonde no 
more! Brielle Biermann flaunts her newly dyed tresses’ [Mail Online 28 May 2020]; ‘Working it! Kate 
Bosworth joins FP Movement for a work out’ [Mail Online 5 December 2019]. Окличні речення 
‘Blonde no more!’ та ‘Working it!’ позначають захват автора публікації.  

Автори статей часто вдаються до застосування окличних речень з ‘What’ на початку речення. 
Наприклад, ‘(еліптичне речення) ‘What a scoop!: Peach!’ [Mail Online 16 May 2021]. Даний приклад 
передає «захват». Однак окличні речення з ‘What’ в залежності від контексту позначають і 

http://www.independent.co.uk/
https://www.dailymail.co.uk/video/tvshowbiz/video-2180862/Video:-Blonde-no-more!-Brielle-Biermann-flaunts-her-newly-dyed-tresses.html
https://www.dailymail.co.uk/video/tvshowbiz/video-2180862/Video:-Blonde-no-more!-Brielle-Biermann-flaunts-her-newly-dyed-tresses.html
https://www.dailymail.co.uk/video/tvshowbiz/video-2063846/Video:-Working-it!-Kate-Bosworth-joins-FP-Movement-for-a-work-out.html
https://www.dailymail.co.uk/video/tvshowbiz/video-2063846/Video:-Working-it!-Kate-Bosworth-joins-FP-Movement-for-a-work-out.html
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негативні емоції. Наприклад речення ‘What you've bean waiting for!’ (еліптичне речення)’ [Mail 
Online 31 August 2021] виражає «прикрість».  

Використовуються окличні речення також і для позначення негативних емоцій, зокрема 
«переляку». Наприклад, ‘I'm scared for the Springboks!’: Schalk Burger fears South Africa are 
undercooked for their first showdown with the British & Irish Lions’ [Mail Online 16 July 2021]. А 
також «розчарування, обурення» – ‘The worst film ever made!’ Critics pan ‘awful’' remake of She’s 
All That starring TikTok star Addison Rae and her pal Kourtney Kardashian (but it STILL manages to hit 
number one on Netflix)’ [Mail Online 30 August 2021]. 

Типовим є вживання ‘How could you!’ для позначення емоції «обурення, докору»: ‘How could 
you Daniel Levy? Tottenham will become joyless under Jose Mourinho’ [Mail Online 30 August 2021]. 

Варто також зазначити, що окличні речення часто наявні у заголовках публікацій, для 
привернення уваги читача.  

Cпонукальні речення у текстам обраних для аналізу газет передають переважно позитивні 
емоції, зокрема радості, заохочення. Однак спонукальні речення рідше використовуються для 
передачі емоцій ніж окличні. Наприклад, ‘All hands to the pump! Britain's pubs and restaurants 

urgently need staff to fill 200,000 vacancies - as proportion of EU workers in hospitality sector falls to 
lowest level in five years after thousands went home due to pandemic’ [Mail Online 26 July 2021].  

Рідко вживається спонукальне речення з ‘Just do it’, інколи й без знаку оклику. Наприклад, 
‘Just Do It! Men who wear large logos on their shirts are seen as more PROMISCUOUS, study finds’ 
[Mail Online 19 April 2021].  

Типовим є використання спонукальних речень з ‘Let’s’, що виражають «заохочення». Автор 
може використовувати знак оклику, або ні. Але незважаючи на це, більшість речень з ‘Let’s’ є 
спонукальними. Наприклад: Let's hope they don't have a row!’ [Mail Online 16 August 2021]; ‘Let's 
give pingdemic the boot: Boss of High Street chemist Boots calls for scheme to be scrapped as he reveals 
one in five stores now have half the usual staff’ [Mail Online 26 July 2021]. 

Однак інколи спонукальні речення передають «гнів, обурення». Текст заголовку статті ‘Hands 
off our Frosties!’ [Mail Online 24 July 2021]. 

Питально-окличні речення можуть передавати емоцію «смутку», навіть «розчарування»: 
‘What player has gone to Arsenal and not been a total DISASTER?!’ [Mail Online 31 August 2021]. 

Повтори, незакінченість зазвичай виражають «сумнів». Наприклад, ‘I don't even know who that 
man is. I don't know him. I know nothing about him.' Furious Donald Trump DENIES knowing Lev 
Parnas 14 times…’ [Mail Online 16 January 2020]; ‘No deviation, no hesitation, no holds barred …’ 
[Mail Online 1 February 2020].  

Один і той самий вираз може використовуватись у різних типах речень. Наприклад, уже 
згаданий вираз ‘How could you’ вживається як у окличних так і питальних реченнях. Наприклад: 
‘How could you not know?’ Fans slam Married At First Sight star Melissa Rawson after she admits she 
had a 12-year affair with her married ex ’ [Mail Online 3 March 2021]. 

В усіх випадках, де вживаються окличні, спонукальні чи питальні речення застосовується 
інверсія і порушення структури речення у таких випадках є виправданим.  

Однак існують й інші випадки інверcії. Наприклад інвертовані речення з ‘only’, що в 
основному позначають «тривогу»: ‘Only pay us when we've fixed 'shoddy workmanship' problems, 
pledges property developer Persimmon’ [Mail Online 21 March 2019]. У зазначеному реченні інверсія 
використовується в головному реченні, а не в додатковій частині.  

А також автори публікацій рідко застосовують інверсію в умовних реченнях, котрі 
здебільшого передають «жаль». Наприклад, ‘I would have been swallowed up by the monster were it 
not for you’: Johnny Depp credits Sir Elton John for helping him in his sobriety battle as he faces Amber 
Heard in court’ [Mail Online 7 July 2020]. 

Таким чином, продуктивними засобами вербалізації емоцій у текстах британської газети Mail 
Online на синтаксичному рівні (виокремлено 332 синтаксичні одиниці) є: окличні, спонукальні та 
інвертовані речення. Окличні речення (41%) в основному передають позитивні емоції. 
Спонукальні речення (32%) також вербалізують переважно позитивні емоції. Інвертовані речення 
(24%) та повтори (2,99%), здебільшого використовуються для передачі негативних емоцій. 

 

https://www.dailymail.co.uk/home/you/article-9563129/What-scoop-Peach.html
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9943241/Willians-agent-launches-scathing-attack-Arsenal-client-gave-22m-out.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7896531/Furious-Donald-Trump-DENIES-knowing-Lev-Parnas-saying-just-took-photos-together.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7896531/Furious-Donald-Trump-DENIES-knowing-Lev-Parnas-saying-just-took-photos-together.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7896531/Furious-Donald-Trump-DENIES-knowing-Lev-Parnas-saying-just-took-photos-together.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7954371/NICHOLAS-PARSONS-recounts-uproarious-life-words.html
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У культурному й духовному житті українського суспільства на сьогодні особливої 

актуальності набувають жанри епістолярного стилю, у яких містяться автентичні свідчення, що не 
тільки поглиблюють відомості про митця, а й відображають стан мови в певний час. “Мемуарні 

тексти (спогади, щоденники) – це важливий об’єкт лінгвостилістичного дослідження, пов’язаний з 
пізнанням історії літературної мови, її закономірним жанрово-стильовим розшаруванням і 

виявленням комунікативної дії автора-оповідача” [5, с. 17]. 
Антропоцентричний підхід до аналізу  мови закономірно привертає увагу науковців до 

вивчення текстів мемуарів, щоденників, сповідей, автобіографій, які розкривають внутрішній світ 
письменників, культурних діячів, передають найтонші порухи душі автора, особливості його 

мовлення, способи передачі думок, вражень від почутого й побаченого. С. Єрмоленко зауважує, 
що названі жанри мовно-літературної творчості “не вписуються” в загальновизнані 

функціонально-стильові різновиди мови. Проте кожен із них “вирізняється особливостями 

текстотворення і комунікативними стратегіями суб’єкта – автора текстів” [1, с.120]. Вивчення 
мови щоденників набуває сьогодні особливої актуальності ще й тому, що в щоденникових текстах 

знаходить вираження особливий вид комунікації – автокомунікація. 

Причиною того, що жанр щоденника і його мовні параметри мало вивчені в українській 

лінгвостилістиці, на думку Л. Мацько, є гірка історія української мови й культури. “Як потаємний 
фрагмент душі щоденники не виставляються напоказ, адже це – своєрідний твір, побутовий і 

психологічний, мистецький і філософський. У ньому не тільки перспектива, а й ретроспектива 
всього того, що замислювалося автором і не збулося. У щоденнику автор сам на сам і тому є сам 

собою” [6, с. 301]. Поява щоденників на книжкових полицях України стала можливою завдяки 
тим змінам, які відбуваються в суспільстві й у свідомості людей. Із різних причин, а найбільше 

всього з політичних міркувань, ці документи епохи десятиліттями лежали на полицях 
письменницьких архівів, а то й у спецфондах і доступ до них був закритий для більшості 

дослідників. Проте протягом останнього часу були опубліковані щоденники Тараса Шевченка, 
Миколи Куліша, Ольги Кобилянської, Володимира Винниченка, Степана Васильченка, Петра 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2017_16_33
https://cyberleninka.ru/article/n/vyrazhenie-emotsiy-na-sintaksicheskom-urovne-v-russkom-yazyke-na-materiale-proizvedeniy-i-s-turgeneva
https://cyberleninka.ru/article/n/vyrazhenie-emotsiy-na-sintaksicheskom-urovne-v-russkom-yazyke-na-materiale-proizvedeniy-i-s-turgeneva
https://www.theguardian.com/
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Панча, Валер’яна Поліщука, Сергія Єфремова, Аркадія Любченка, Павла Тичини, Остапа Вишні, 

Михайла Драй-Хмари, Василя Стуса, Олеся Гончара та інших. 
Тривалий час щоденники українських митців були об’єктом дослідження в літературознавстві. 

Розв’язувалась проблема чіткого термінологічного визначення різних щоденникових модифікацій, 
поглядів на жанр щоденника та його місце в літературі (О. Галич, Г. Мережинська, І. Ільків, 

І. Ільєнко, С. Кальченко, В. Дорошенко, М. Жулинський, Ф. Погребенник, Л. Новиченко, 
З. Суходуб, Ю. Ковалів, І. Даровська, Л. Гінзбург, Н. Момот, Л. Тарнашинська, К. Танчин та ін.). 

У лінгвістичній нaуці до проблеми щоденника зверталися значно рідше, суперечливими 
залишаються думки мовознавців щодо визначення його статусу в системі функціональних стилів. 

Зокрема, Л. Мацько, Т. Радзієвська, Л. Кецба зараховують щоденникові тексти до епістолярного 
стилю. Мовознавиця М. Кожина зазначає, що розмовний стиль реалізується не тільки в усному 

мовленні та його стилізації в художніх текстах, але й у побутових листах і щоденникових записах, 

а тому їх варто вважати писемною формою розмовного стилю [2, с. 23]. У зв’язку з цим 
проблемним і дискусійним на сьогодні як у зарубіжному, так й у вітчизняному мовознавстві 

залишається питання мовної характеристики щоденника та тих ознак, які визначають його як 

жанр функціонального стилю. 

Інтерес до aвтодокументaльної літератури помітно інтенсифікується наприкінці ХХ – на 
початку ХХІ століття, коли були опубліковані невідомі раніше й часто недоступні широкому 

читацькому загалу  щоденники видатних письменників, художників, політиків, учених, 
громадських діячів. Наукові розвідки цього періоду мають здебільшого дискусійний характер, 

стосуються загальних питань методології, жанрових характеристик щоденника, його 
функціональної спрямованості. 

Виникнення й розвиток щоденника як самодостатнього жанрового утворення – багатоаспектна 
проблема, яка передбачає з’ясування соціокультурних тенденцій, історичних чинників, зіставлення 

суспільно-політичних та історико-культурних умов його жанрової еволюції в різних лінгвокультурaх, 
простеження збігів та відмінностей на рівні національних типів мовомислення тощо. 

Як зазначає В. Шевчук, ґенеза щоденникової прози в українському культурному суспільстві – 
літописна, вона має тисячолітню традицію, однак чисті зразки так званої “діаріушної прози”, які 

мали приватно-суспільний характер, постають усередині ХVІІ століття [8, с. 87]. 
На сьогодні існує багато назв щоденників: “діаріуші”, “кройніки”, “домашні протоколи”, “щоденні 

записи”, “журнали” – але немає одностайного погляду на них. У довідниковій літературі автори статей 

не відносять щоденник до того чи іншого стилю, а подають лише його характерні ознаки.  
Досить спрощеним є визначення щоденника в “Новому тлумачному словнику української 

мови”: “Щоденник. 1. Щоденні записи індивідуального характеру про події, факти, враження від 
чогось тощо; зошит для таких записів, діаріуш. 2. Щоденні записи наукових спостережень під час 

експедицій, досліджень і т. ін.; записи подій, перебігу подорожі, роботи і т. ін. Книжка для 
щоденних службових записів” [7, с. 922]. У “Словнику літературознавчих термінів” В. Кузьменка 

зазначено, що “щоденник – твір у формі хронологічної послідовності щоденних (звідси й назва) 
або ж таких, що не мають певної періодичності, записів автором певних подій, учасником і 

свідком яких він був. Особливий інтерес становлять щоденники видатних письменників, оскільки 

в них розкривається, так би мовити, кардіограма творчого процесу митців, їх погляди на 

навколишню дійсність, висвітлюються зв’язки з сучасниками тощо” [3, с. 221]. Подібне 
визначення щоденника подано у “Словнику літературознавчих термінів” В. Лесина та 

О. Пулинця: “Щоденник – різновид мемуарної літератури: записи про переживання, думи й події в 
житті якоїсь людини, зроблені нею самою у хронологічній послідовності. Для літературознавців 

значний інтерес становлять щоденники письменників: вони дають багатий матеріал при вивченні 
їх життя, громадської  й літературної діяльності, зв’язків з життям, історії написання окремих 

творів тощо. Таким є, наприклад, щоденник (“Журнал”) Тараса Шевченка, ведений з 12 червня 
1857 року по 13 липня 1858 року. У ньому знайшли глибоке відображення не тільки факти з життя 

Кобзаря, але і його суспільно-політичні й естетичні погляди” [4, с. 474]. “Slownik literatury polskiej 
XX w.” [9] подає чотири основні жанрові різновиди автобіографічних форм: мемуари, 

автобіографія, спогад і щоденник. Три перші жанрові різновиди позначені ретроспективним 
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поглядом, підсумовують події з певної часової дистанції. Щоденник пишеться в той час, коли 

відбуваються події  або через дуже малий часовий проміжок, без відчуття закінченої цілісності, 
тому що погляд у невідоме завтра – відкритий. Дослідниця М. Чермінська вважає, що в тривалій 

традиції європейського автобіографічного письменства спостерігаємо два різні, навіть протилежні 
типи нарaції: “погляд свідка, який особисто брав участь у подіях, а також інтроспективний погляд, 

який сягає до глибин самотньої душі” [9, с.19]. Перший тип текстів дослідниця вважає свідоцтвом, 
другий – зізнанням, але підкреслює, що у зв’язку з публікацією “Щоденників” В. Гомбровича 

можна виділити ще один тип, який називає викликом. Отже, тексти щоденників складають 
своєрідний трикутник: Я – Світ – Ти  (Читач). Зрозуміло, що залежно від особи автора цей 

трикутник не завжди буває рівностороннім, здебільшого якась із сторін виділяється. 
Отже, беручи до уваги дослідження більшості українських та зарубіжних мовознавців про 

епістолярний стиль та його жанри, вважаємо можливим відносити щоденник до епістолярного 

стилю на підставі як екстрaлінгвальних чинників, так і тих мовних засобів, які традиційно 
характеризують епістолярний стиль, а отже, і його жанри. 
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ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Згідно з Кримінальним кодексом України, організована злочинна група характеризується участю 

у ній трьох і більше осіб, які об'єдналися для підготовки або скоєння кримінальних правопорушень. 

Всі учасники групи знайомі з планом дій, функції серед них розподілені. Прояви організованої 

злочинності спричиняють значну шкоду як державі та її інститутам, так і суспільству загалом. 
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Злочинна організація – це стійке ієрархічне об'єднання п'яти і більше осіб. Вони діють за 

попередньою змовою для скоєння тяжких або особливо тяжких злочинів, керівництва злочинною 

діяльністю інших осіб і забезпечення функціонування злочинної організації. [1, c 34] 

Варто зазначити, що вчений С.В. Дьяков визначає організовану злочинність як «суспільно-

небезпечне соціальне явище, що існує у вигляді злочинних груп зі складними організаційно-

ієрархічними зв’язками, які мають в обігу значні грошові кошти, системи захисних заходів та 

корупції» [2, с 41].  

Підкреслимо, що організована злочинність – це особливе суспільне небезпечне явище, 

«вершина злочинності». В основі виокремлення цього виду злочинності лежать характер і ступінь 

взаємодії злочинців під час здійснення протиправної діяльності. Вона проходить на підставі 

згуртування осіб, розмежування між ними злочинних ролей, ієрархічності системи 

взаємовідносин. Чим вище рівень організованості у групі, тим більше управлінські функції 

відділяються від безпосередньо виконавчих. Організатори можуть ставити загальні завдання, 

визначати лінію поведінки, забезпечувати систему координації дій різних учасників, їх безпеку. 

При цьому вони можуть навіть не знати безпосередніх виконавців злочинів. Організовані групи 

носять стійкий характер. Між їх членами підтримуються стосунки і в період між вчиненням 

конкретних злочинних діянь. У цей час розробляються нові плани, проводиться підбір 

співучасників, здійснюється розробка заходів захисту стосовно викриття та притягнення винних 

до відповідальності. [3, c 57] 

Зазначимо, що зростання організованої злочинності на Україні стартувало в першій половині 

90-х років. Згодом після розпаду СРСР на Україні збереглися запаси зброї, які нерідко були у 

вільному доступі. Українська мафія отримала популярність в силу ролі в нелегальній міжнародної 

торгівлі зброєю. Злочинні авторитети налагодили співпрацю з корумпованими чиновниками, і 

незаконна торгівля зброєю стала для них досить вигідною справою.  

Згідно з даними МВС України, до 2003 року в країні діяли 42 особливо небезпечні 

організовані злочинні організації. Поступово ці угруповання переходили від розбоїв і вимагань до 

махінацій в економічній сфері. 

Групи організованих злочниців взяли під особистий контроль більшість державних 

підприємств. За даними правоохоронних органів, до 1998 року на Україні діяло більше тисячі 

кримінальних угруповань. [3, c 61] 

Українська мафія, яка вийшла на міжнародний рівень, мала особливий інтерес до сировинних 

ресурсів України. Діяльність міжрегіональних організованих злочинних груп була спрямована на 

розширення контролю за найбільш прибутковими сферами легального і нелегального бізнесу, 

підготовку і вчинення великомасштабних розкрадань грошових коштів. Також, вони  тримали під 

контролем фабрики і заводи, мали вплив на в'язниці, на українських політиків і навіть на деяких 

олігархів.  Діяльність української мафії включає в себе дуже багато видів злочинного бізнесу, 

операції з викраденими автомобілями, виготовлення фальшивих грошей, цінних паперів і 

документів, контрабанду нафти. Найбільших успіхів українські злочинці домоглися в торгівлі 

зброєю, а також у відмиванні грошей. У цих видах діяльності українська мафія випередила багато 

інших кримінальні угруповання світу. [4, c 112] 

З огляду на викладене вище, ми вважаємо, що організована злочинність не є чимось 

надзвичайним в Україні, хоча її масштаби сьогодні дійсно досить значні, а сфери її інтересів для 

отримання прибутку різноманітніші, аніж це притаманно іншим державам. Проте вона наділена 

специфічними рисами, зумовленими особливостями формування та розвитку українського 

суспільства й держави. 

Отже, сьогодні організована злочинність в Україні потребує детального аналізу, розкриття її 

сутності та окреслення меж, а сучасне законодавство нашої держави потребує змін, що мають 

бути спрямовані на активізацію протидії організованим групам злочинців. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ НОРМИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ 

ВТІЛЕННЯ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

 

Незалежність України ознаменувалася побудовою демократичної, соціальної та правової 

держави. Неабияку роль у цьому відіграє імплементація європейських та світових гуманітарних 

цінностей. Ухвалення на національному рівні нормативних актів, які регламентують порядок та 

умови виконання та відбування покарань, обумовлене приведенням вітчизняної юридичної 

документарної бази у відповідність до міжнародно-правових стандартів. 

Теоретичною базою таких досліджень стали праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з 

кримінально-виконавчого права, кримінального права, кримінології, наприклад, К. Автухова, 

Л. Башрій-Шахматова, В. Бадири, В. Льовочкіна, О. Пташинського, Г. Раддова, О. Романенка, 

А. Савченка, В. Трубникова, С. Халимона, М. Хавронюка, О. Хорушуна, Ю. Шинкарьова, 

М. Яцишина тощо. 

Міжнародними стандартами поводження із засудженими є ухвалені на міжнародному рівні 

норми, принципи, правила та рекомендації в галузі виконання покарань і діяльності органів та 

установ виконання покарань. 

Прикметним є те, що міжнародні стандарти складаються як із загальних нормативно-правових 

актів (наприклад, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод), так і 

спеціальних (зокрема, Мінімальні стандартні правила поводження із ув'язненими). Окрім того, в 

теорії кримінально-виконавчого права розповсюджена система класифікації міжнародних 

стандартів проводження із засудженими до позбавлення волі за такими критеріями: масштаб дії, 

спеціалізація, обов'язки держав-учасниць. [1, с. 8]. 

Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями було ухвалено у 1955 році Конгресом 

ООН. Відповідно до цих положень в'язні (засуджені) мають право на: 

1) окреме ліжко відповідно до національних чи місцевих норм, а також забезпечення 

окремими постільними речами (ч. 1 ст. 9); 

2) якісне триразове харчування (ч. 1 ст. 20); 

3) своєчасне надання медичної допомоги та забезпечення належним лікуванням (ст. 22); 

4) виплату компенсацій у зв'язку із каліцтвом, отриманим на виробництві, або професійного 

захворювання (ч. 2 ст. 74); 

5) нормований робочий день, відповідно до національного законодавства, та право на 

відпочинок (ст. 71-76); 

6) пільги, передбачені кримінально-виконавчим законодавством окремої держави (на умовно-

дострокове звільнення, звільнення від покарання через хворобу тощо) (ст. 70); 

7) повагу до честі та гідності, не допускання застосування до них жорстких, нелюдських або 

принизливих видів покарання за дисциплінарні проступки (ст. 31-32); 
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8) вільний доступ до інформації щодо його прав та обов'язків, роз'яснення порядку подання 

скарг на дії (бездіяльність) працівників виправного закладу до вищестоящих органів (ч. 1 ст. 35); 

9) задоволення своїх релігійних потреб (ст. 42); 

10) негайне інформування членів своєї сім'ї про своє ув'язнення або переведення в інший заклад (ст. 44). 

11) жіночі установи повинні мати особливі приміщення для догляду за вагітними і 

породіллями (ч. 1 ст. 23). 

Окрім того, умови тримання засуджених не повинні додатково призводити до обмежень, 

зумовлених фактором ізоляції [2]. 

Основні нововведення стосуються наступного. Насамперед, було закріплено право на 

оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства. Резонансним нововведенням 

було надання права засудженим на користування засобами мобільного зв’язку та Інтернетом. 

Також встановлено, що засуджені мають право на медичну допомогу і лікування, зокрема платні 

медичні послуги за особисті кошти чи кошти рідних та близьких у закладах охорони здоров’я, що 

мають ліцензію МОЗ України та не віднесені до відання центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.  

Розширено та вдосконалено порядок надання правової допомоги окремим категоріям 

засуджених. Дозволено побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, які за законом 

мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, 

засудженим, на яких накладено дисциплінарне стягнення і які тримаються в дисциплінарному 

ізоляторі, карцері, приміщенні камерного типу або одиночній камері [3, с. 319]. 

Окрім міжнародних нормативно-правових актів великий вплив на перепрофілізацію 

національного кримінально-виконавчого законодавства мають спеціалізовані міжнародні інституції. 

Насамперед – Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Наприклад, тримання в місцях позбавлення 

волі хворого може увійти в суперечність зі статтею 3 Конвенції (заборона нелюдського і такого, що 

принижує гідність, поводження). Такий випадок зафіксований, наприклад, у справі "Логвиненко 

проти України", у якій позивач, відбуваючи покарання у виді довічного позбавлення волі і маючи 

ВІЛ-інфекцію, хронічний туберкульоз, бронхіт, гепатит і пневмонію, скаржився на відсутність 

лікування проти ВІЛ та на те, що йому жодного разу не робили аналіз крові, аби визначити, чи 

потребує він невідкладної антивірусної терапії. У цій справі Суд дійшов висновку, що пан 

Логвиненко став жертвою нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження через брак 

повноцінного медичного спостереження і лікування, а також через погані умови утримання [5].  

У справі "Тросін проти України" Суд постановив, що мало місце порушення статті 8 

Конвенції через обмеження побачень заявника з родичами, та недотримання Україною своїх 

зобов’язань за статтею 34 Конвенції у зв’язку з переглядом національними органами 

кореспонденції заявника, яку він відправляв до ЄСПЛ. Держава виконала рішення Суду, на 

користь позивача було стягнуто моральну шкоду [5].  

Слід наголосити, що впровадження міжнародних стандартів у практику кримінально-

виконавчої діяльності вкрай повільне й непослідовне, однак навіть такий рух приводить до 

покращення становища засуджених. Створення і реалізація національного превентивного 

механізму дає змогу виявляти, інформувати та реагувати на порушення прав засуджених. 

Процедури проведення розслідувань і перевірок фактів порушення прав засуджених, хоча й не 

завжди дотримуються, однак все частіше сприяють фіксуванню вказаних фактів, їх усуненню.  

Щодо такого міжнародного механізму, як практика ЄСПЛ, то він залишається одним із 

найефективніших, хоча і використовується не часто. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРОВІДНИХ 

КРАЇН СВІТУ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ЖИТТЯ СУДДІ 

 

Відповідальність за посягання на життя судді передбачена Кримінальним кодексом України у 

статті 379, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років 

або довічне позбавлення волі. До того ж, об'єктивна сторона цього злочину може виражатися у 

посяганні на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, 

пов'язаною із здійсненням правосуддя і може проявлятися у його умисному вбивстві або замаху на 

його вбивство. [1] 

Проте, більшість зарубіжних кодексів не виділяють готування до злочину і не закріплюють 

кримінальної відповідальності саме за посягання на життя судді. Зазвичай, у Загальній частині 

зарубіжних КК передбачена кримінальна відповідальність за замах на злочин, а покарання за 

готування поширюється лише на деякі, виняткові злочини (дані злочини, зазвичай, відносять до 

державних злочинів). Відсутність кримінальної відповідальності за підготовчі дії в законодавстві 

більшості зарубіжних країн компенсується розширенням формулювання замаху на вчинення 

злочину. Незважаючи на деякі відмінності у визначенні замаху на злочин, воно зводиться до 

досить широкого поняття «початок виконання». Даний факт дає змогу включати в нього дії, які в 

українському кримінальному законодавстві можуть визнаватися виключно готуванням до 

вчинення злочину. [2] 

Наприклад, відповідно до Карного кодексу Швейцарії від 21 грудня 1937 року 

виокремлюється окремий розділ 17 - «Злочини та проступки проти відправлення правосуддя», 

який містить у собі 11 злочинів без розподілу їх на види. Кримінальний кодекс Чеської Республіки 

не містить розділу, де передбачено злочини проти правосуддя: вбивцею вважається той, хто 

навмисне вбиває іншого й підлягає покаранню у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 

десяти до вісімнадцяти років. Щодо Японії, то замах на вчинення злочину закріплюється в 

окремій главі 8, що включає всього дві статті. Відповідно до ст. 43 КК Японії більш м’яке 

покарання може бути призначено тій особі, яка «приступила до скоєння злочину, але не змогла 

довести його до кінця». Іншими словами, замах має місце за наявності двох умов: 1) особа 

приступила до безпосереднього скоєння злочину і 2) особа не змогла завершити злочин. 

Недоліком законодавчого визначення замаху є відсутність закріплення причин недоведення 

злочину до кінця. Деякою мірою про це йдеться при характеристиці добровільної відмови. Однак, 

якщо особа з власної волі припинила вчинення злочину, то покарання пом’якшується або ця особа 

повинна бути звільнена від покарання. [3; 4; 5] 

Таким чином, Чехія, Швейцарія та Японія не містять окремої норми про відповідальність за 

посягання на життя працівника правоохоронного органу, але й серед кваліфікуючих ознак 
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умисного вбивства не передбачають такої ознаки, як вбивство цієї особи чи її близьких у зв’язку з 

виконанням цією особою службового або громадського обов’язку. 

Отже, можна дійти висновку, що у порівнянні з розглянутими кодексами зарубіжних країн в 

Україні кримінальноправовий захист життя працівників правоохоронних органів є найбільш 

повним. Водночас з урахуванням зарубіжного досвіду існує можливість подальшого 

вдосконалення ст. 348 КК України за рахунок поширення спеціального кримінально-правового 

захисту не тільки на близьких родичів, але й на всіх близьких осіб членів громадського 

формування з охорони громадського порядку чи державного кордону, а також близьких 

військовослужбовців.  
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