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PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY 
 

 

 

ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Акімова О. М. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради  

м. Харків, Україна 

 

У зв’язку з потребою практичної реалізації Концепції розвитку інклюзивної 

освіти в Україні актуалізувалася проблема підготовки кваліфікованих учителів 

до роботи в інклюзивному освітньому середовищі початкової школи.  

На сучасному етапі професійної підготовки вчителя початкової школи рі-

зні аспекти висвітлено в наукових дослідженнях О. Бабакіної, С. Бєляєва, 

С. Єрмакової А. Крамаренко, Н. Павленко, О. Пометун, Ф. Халілової, Л. Хо- 

мич, О. Чепки та інших, зокрема виховний аспект проблеми підготовки май-

бутніх учителів початкової школи актуалізована в дослідженнях Г. Поно- 

марьової, Л. Орел.  

Окремі педагогічні аспекти проблеми інклюзії висвітлено в працях украї-

нських науковців М. Васильєвої, О. Ільїної, А. Колупаєвої, О. Мартинової, 

С. Миронової, О. Мовчан, Т. Самсонової, Н. Софій, О. Столяренко, 

П. Таланчука, Є. Тарасенко, Н. Шаповала, А. Шевцова та ін., соціальні, пси-

хологічні, педагогічні та юридичні аспекти проблеми інклюзії – у працях за-

рубіжних дослідників Ф. Амстронга, Б. Барбера, М. Девіса, Дж. Беллоу, 

Н. Борисова, К. Дженкса, X. Кербо, С. Корлетта, М. Крозьє, К. Тейлора, 

А. Ходкінсона.  

Галузевий стандарт визначає завдання професійної діяльності вчителя по-

чаткової школи як: навчання, розвиток та виховання молодших школярів.  

З огляду на це, професійну компетентність учителя початкової школи конкре-

тизовано як здатність до педагогічної діяльності, організації навчально-

виховного процесу у початковій школі на рівні сучасних вимог; здатність ре-

зультативно діяти, ефективно розв’язувати стандартні та проблемні профе-

сійні задачі, що виникають у процесі навчання, виховання й розвитку учнів 

початкової школи.  

Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи передбачає 

формування загальних компетентностей: загальнонавчальної, інформаційно-

аналітичної, дослідницько-праксеологічної, комунікативної, громадянської, 

етичної, соціокультурної, компетентності міжособистісної взаємодії, адапти-
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вної, рефлексивної, здоров’язбережувальної компетентностей та інформацій-

но-комунікаційної компетентностей.  

Розширення освітнього простору початкової школи та включення інклю-

зивного компоненту обумовило необхідність формування інклюзивної готов-

ності майбутнього вчителя початкової школи, як провідника змін початкової 

освіти та інклюзивної політики у ході впровадження Концепції «Нової украї-

нської школи» в державі. 

В Україні приділяється значена увага проблемам втілення засад інклюзи-

вної освіти в життя. Так науковці А. Колупаєва, В. Синьов, В. Боднар, 

К. Островська, О. Рассказова та інші висвітлюють в своїх працях загальні те-

нденції розвитку інклюзивної освіти; шляхи реформування загальноосвітньої 

школи в інклюзивну розглядали вчені С. Єфімова, Ю. Найда; прийоми роботи 

вчителів в інклюзивному класі висвітлювали О. Таранченко Е. Даніла- 

вічюте; теоретичні засади педагогічної деонтології М. Васильєва та інші. 

Проте аналіз праць засвідчив недостатню вивченість проблеми в аспекті під-

готовки вчителів початкової школи до втілення засад інклюзивної освіти та 

до створення інклюзивного освітнього простору [1]. 

Поняття «інклюзія» освіти – це політика та процес, який дає змогу всім 

дітям брати участь у всіх державних програмах, тому особливим аспектом 

виступає проблема підготовка до здійснення професійної діяльності на заса-

дах інклюзивної освіти не лише під час підготовки соціальних педагогів та 

психологів, а і вчителів початкової школи, які є невід’ємною ланкою системи 

освіти України [4]. 

Необхідно зосередити уваги, що реформування освіти на всіх ланках обу-

мовило розширення функцій вчителя початкової школи. Інклюзивний компо-

нент, який раніше не було включено до галузевого стандарту має реалізовува-

тись відповідно до сучасних змін у законодавству держави.  

На нашу думку, інклюзивна готовність та усвідомлення інклюзивної то-

лерантності майбутнього вчителя початкової школи є важливою та не-

від’ємною складовою професійно-педагогічної підготовки до створення ін-

клюзивного освітнього простору початкової школи; вона є інтегрованою, ди-

намічною та специфічною компетентністю і містить в собі сформованість 

знань та умінь інклюзивного характеру, які забезпечують: вмотивованість та 

готовність до організації інклюзивного освітнього простору; інклюзивне мис-

лення; усвідомлення ролі інклюзивної освіти; прагнення до саморефлексії. 

Взаємопов’язана система соціального та освітнього середовища в рамках 

реалізації завдань інклюзивного освітнього простору в Україні обумовлює 

визначення їх ролі для початкової школи, а саме: забезпечує формування то-

лерантного відношення до відмінностей між учнями; виступає умовою успі-

шної соціалізації школярів у сферах діяльності, спілкування, формування сві-

домості; сприяє формуванню навиків навчальної діяльності на гуманістичних 

засадах; розвиває інтелектуальну сферу учнів; будує освітній процес на «си-

льних» якостях учня на основі індивідуального підходу та диференціації на-
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вчання; забезпечує розвиток творчого потенціалу всіх учнів незалежно від 

рівня розумового, психологічного розвитку, стану здоров’я; виступає страте-

гією використання освітніх та соціальних ресурсів на основі співробітництва 

школи, сім’ї та громадськості у ході освітнього інклюзивного процесу почат-

кової школи. 

Взаємозв’язок соціального та освітнього середовища обумовлює форму-

вання інклюзивної готовності майбутнього вчителя, яке розуміємо як форму-

вання спеціальних знань, умінь та компетенцій для реалізації професійних 

функцій в інклюзивному освітньому просторі. 

Таким чином, реалізація професійних функцій в інклюзивному освітньо-

му просторі початкової школи передбачає формування компетенцій: предме-

тної, соціальної, психологічної, комунікативної, оберігаючої, інформативної.  

Інклюзивна готовність майбутнього вчителя передбачає наявність достат-

ньої кількості знань, сформованості умінь та навиків організації взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу згідно прийнятих норм та стандартів, вимог до 

здійснення професійних функцій в освітньому просторі початкової школи. 

Визначимо основні принципи педагогічної деонтології як компоненту ін-

клюзивної готовності майбутнього вчителя початкової школи: гуманне став-

лення до учнів; піклування про стан здоров’я школярів; незалежне оцінюван-

ня результатів навчальної діяльності; демократичний стиль спілкування; реа-

лізації виховного принципу поваги до особистості учня з розумною вимогли-

вістю до нього; педагогічний оптимізм, усвідомлення інклюзивної толерант-

ності [1]. 

Отже, формування інклюзивної готовності майбутнього вчителя початко-

вої школи на основні принципів педагогічної деонтології передбачає вико-

нання вчителем ролей наставника, фасилітатора, консультанта, менеджера, 

обумовлює необхідність академічної свободи, володіння навичками випере-

джувального проектного менеджменту (планування й організації інклюзивно-

го навчання, розроблення навчально-методичного забезпечення, використан-

ня різних видів оцінювання), передбачає навики самостійно й творчо здобува-

ти інформацію, організовувати дитино-центрований процес; закладаючи на-

дійне підґрунтя для навчання впродовж життя. 

Для реалізації вище зазначених завдань та формування інклюзивної гото-

вності у майбутніх учителів початкової школи розроблено курс «Основи ін-

клюзивної освіти в початковій школі». Мета курсу – засвоєння студентами 

теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційних засад ін-

клюзивної освіти початкової школи.  

За наслідками вивчення дисципліни студенти повинні вміти: використо-

вувати ефективні педагогічні стратегії взаємодії з різнопрофільними фахівця-

ми й батьками учнів з особливими потребами; налагоджувати педагогічне 

співробітництво з батьками школярів, котрі потребують інклюзивного на-

вчання; визначати зміст та основні функції професійної діяльності вчителя в 

інклюзивному освітньому середовищі початкової школи; запобігати упере-
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дженому ставленню однолітків і педагогів школи до дітей з особливими пот-

ребами; створювати морально-психологічний комфорт в класі на засадах 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, гуманності, співробітництва. 

Отже, складна система підготовки майбутніх учителів повинна стати ви-

значальним кроком формуванні інклюзивної готовності майбутнього вчителя 

початкової школи, підтверджуючи вислів: «Якщо професія стає способом 

життя, то ремесло перетворюється на мистецтво».  
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ЯВИЩЕ НЕПОВНОЇ СІМ’Ї: ПРИЧИНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

Бондаренко Н. О. 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри політології, соціології та соціальної роботи  

Міжрегіональна Академія управління персоналом 

м. Київ, Україна 

 

У сучасних умовах питання метаморфози сім’ї набуває особливої актуаль-

ності, оскільки стає гострою соціальною проблемою, що має глобальні масшта-

би у зв’язку із наслідками депопуляції та занепаду інституту сім’ї. Проблема 

створення сім’ї та народження дітей є актуальною і особливо загостреною в пе-

ріод соціально-економічної кризи. Ця проблема ускладняється ще й тим, що су-

часна сім’я переживає глибоку духовну кризу, яка виявляється у перерозподілі 

сімейних ролей, зміні установок на сім’ю, трансформації цінностей. 

Так, непідготовленість до шлюбу, що призводить до його розірвання після 

перших років спільного життя, постає як одна з основних наукових проблем 

соціально-педагогічного характеру. Про що свідчать дослідження Ю. Виш- 

невського, Е. Гиликової, І. Дементьєвої, Н. Зоркової, В. Лісовського, Є. Пав- 

лової, А. Плотнікова та ін. [2]. Більш широко висвітлюють проблеми непов-
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них сімей російські вчені, серед яких слід назвати М. Тольца, О. Антонову,  

Є. Андрєєву, білоруські вчені Л. Тихонова та О. Філіпова.  

Проте, питання взаємозв’язку функціонування та розвитку сім’ї з рівнем 

культурного розвитку суспільства з наукової точки зору залишається недо-

статньо дослідженим і тому потребує поглиблення.  

Виходячи з вище сказаного, метою дослідження є з’ясувати взаємозалеж-

ність рівня розвитку сім’ї з рівнем культурного розвитку суспільства. 

Сім’я як соціальний феномен пройшла складний шлях історичного ро-

звитку, основними етапами якого, на думку американського соціолога  

Дж. Голдторпа, слід вважати такі: 

1-й етап – сім’я у дохристиянському суспільстві (з домінацією парної 

сім’ї, пізніх шлюбів, великою кількістю самотніх людей); 

2-й етап – сім’я в християнському суспільстві (з великим впливом церкви 

на сімейне життя і шлюб, забороною шлюбів між кровними родичами, з доб-

ровільним вступом до шлюбу, практичною неможливістю розлучень, заборо-

ною абортів тощо); 

3-й етап – сім’я в індустріальному суспільстві (з початком промислової 

революції наприкінці XVIII ст. відбувається перша революція в сімейному 

житті: зниження віку вступу до шлюбу, збільшення народжуваності, значне 

поширення жіночої праці, дозвіл розлучень за судовим рішенням і т. ін.). 

Останній сучасний етап, що триває і в наш час, приніс у розвиток сім’ї ради-

кальні зміни, які отримали серед науковців визначення революційних. Соціоло-

ги, характеризуючи сучасний етап розвитку сім’ї, називають його черговою 

(другою) революцією в сімейному житті, яка не тільки внесла радикальні зміни 

у сімейні стосунки, місце та роль сім’ї у суспільстві, але й, на думку частини 

вчених, фактично поставила під сумнів саме існування сім’ї [6]. 

Крім того, видозмінилася змістова інтерпретація таких базових понять, як 

«сім»я», «діти», «любов», «друзі», «свобода», «справедливість», «праця», 

«достаток», «життєвий успіх». Перші з них – «сім’я», «діти», «любов» – прак-

тично остаточно витіснені із свідомості, на зміну їм прийшли ринкові ціннос-

ті – гроші, кар’єра. У зв’язку з цим, орієнтація людей більшою мірою спрямо-

вана не на створення сім»ї, формування гармонійних взаємин між подружжям 

і народження дітей, а на побудову кар’єри, заробіток коштів для щасливого 

існування і здійснення життєвого успіху в соціумі. При цьому це криза не 

лише одного інституту сім’ї, а глобальна криза усього суспільства [1]. 

Як показують наукові дослідження, сучасна трансформація розуміння 

сутності таких понять як «родина», «сім’я» демонструє зниження функціона-

льності та морально-етичних цінностей, які першочергово були закладенні у 

тлумачення вище зазначеної термінології. Це є причиною зростання числа 

неповних сімей та збільшення кількості позашлюбних дітей. 

За даними статистичної служби Європейського Союзу, третина дітей у 

державах ЄС народжена поза шлюбом. Як зазначає І. Прибиткова, провідний 
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спеціаліст Інституту соціології, це свідчить про кризу сім’ї, як суспільного 

інституту. 

Також викликає тривогу відносно велика кількість неповних сімей – 21% 

загальної кількості сімей з дітьми. Без батька таких родин налічується 94,2%, 

що на 0,3% більше, ніж у минулому році, без матері – 4,4%. В Україні зростає 

кількість незареєстрованих шлюбів та позашлюбних дітей. Оскільки інститут 

сім’ї є осередком культури та запоруки виховання поколінь, доцільно дослі-

дити кількість народжених дітей жінками у шлюбі та поза шлюбом [8]. 

Науковці у галузі психології, зокрема В. Пронько, вважають, що збіль-

шення числа позашлюбних дітей є наслідком занепаду сімейних цінностей. 

Вчений зауважує, що дитина, народжена у повній сім’ї, розвивається гармо-

нійніше, незважаючи на будь-які проблеми. Водночас виховання у неповній 

сім’ї не проходить безслідно для психіки дитини (згідно зі статистикою, ве-

ликий відсоток підлітків-злочинців – це вихідці саме із неповних сімей) [3]. 

При цьому перед соціальною практикою і теорією висуваються нові за-

вдання. Як зауважив Т. Гурко, сучасне суспільство – це суспільство спожи-

вання, в якому роботодавці не зацікавлені у працівниках з сімейними 

обов’язками, а ринок послуг потребує збільшення числа домогосподарств-

споживачів, а не сімей [5]. Крім того, останнім часом поширення набули цін-

ності індивідуалізму, гедонізму, споживацтва, серед яких «шлюб на все жит-

тя», народження дітей не займають вже значущого місця. Для певної частини, 

принаймні, міського населення професійна й особистісна самореалізація ста-

ють важливішими, ніж сім’я [3]. У сучасної молоді домінують установки на 

особистий успіх, орієнтація на досягнення, які в більшій мірі вичерпуються 

прагненням до індивідуального матеріального благополуччя. 

Як показує практика, за останні десятиліття ціннісні орієнтири молоді 

змінюються кардинальним чином. А. Антонов, В. Борисов, В. Медков, 

Н. Марковська та інші автори розглядають ці зміни як вираз глобальної кризи 

сімейного способу життя, занепаду сім’ї як соціального інституту, відобра-

ження ціннісної кризи в суспільстві в цілому [4, 7]. 

Дослідження, проведені українськими соціологами, демографами, психо-

логами дозволяють оцінити сучасний стан функціонування сім’ї як критич-

ний. Потребує суттєвого обговорення у розвитку соціального інституту сім’ї 

такий вагомий чинник, як рівень релігійності населення, адже церква в наш 

час справді користується довірою населення, принаймні порівняно з держав-

ними інститутами, а також пропагує створення сім’ї.  

Отже, в ході дослідження з’ясовано вплив зазначених обставин на сучас-

ну сім’ю, на визначення тенденцій її подальшого розвитку, а саме: збільшен-

ня кількості розлучень (абсолютне і відносне); збільшення кількості неповних 

сімей і дітей, народжених поза шлюбом; зменшення середньої тривалості 

шлюбу; відкладення часу вступу до шлюбу; проживання подружніх пар без 

оформлення шлюбу; зменшення розмірів сім’ї і народжуваності дітей з пода-
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льшим старінням населення та навіть його депопуляцією; збільшення кілько-

сті самотніх людей, які не одружуються тощо 

Функціонування та розвиток сім’ї безпосередньо залежать від суспільних 

відносин в цілому, і в першу чергу від рівня культурного розвитку суспільст-

ва. Відповідно, чим вищий культурний розвиток суспільства, тим вища куль-

тура пересічної сім’ї.  

 

Література: 

1. Антонов А.И. Микросоциология семьи [Текст]: учебник. Моск. гос.  

ун-т им. М.В. Ломоносова. 2-е изд. Москва: ИНФРА-М, 2005. 368 с. ISBN 5-

16-002250-3. 

2. Волков А.Г. Семья – объект демографии. М.: Мысль,1986. 271 с. 

3. Гольцова Н.В. Педагогическая социология: учебное пособие для вузов. 

М.: Академический Проект, 2006. 224 с. 

4. Докторович М. Неповна сім’я. Особливості роботи соціального педаго-

га / Марина Докторович. К.: Шкільний світ, 2010. 126 с. 

5. Максимович О., Постовий В. Особливості виховання дітей із розлуче-

них сімей: навчально-методичний посібник. К.: ДЦССМ, 2004. 140 с. 

6. Лакуста Т. Причини появи неповних сімей у сучасному суспільстві // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педаго-

гіка, соціальна робота», вип. 22. Ужгород: 20011. С. 88-90. 

7. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків: Закон 

України від 08.09.2005 № 2866-IV // Верховна Рада України. Офіційний веб-

портал. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-15. 

8. Склад населення України за шлюбним станом: за даними Всеукраїнсь-

кого перепису населення 2001 року. К.: Держкомстат України, 2003. 216 с. 

 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ 

 

Гагарін М. І. 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманський державний педагогічний університет  

імені Павла Тичини 

м. Умань, Черкаська область, Україна 

 

Згідно концепції Нової української школи, діяльність закладів загальної 

середньої освіти має вибудовуватись на засадах особистісно орієнтованої мо-

делі освіти [4].  

В сучасному розумінні поняття «освіта», «освітній процес» включають 

навчання, виховання і розвиток, відповідно, в дослідженнях та нормативних 
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документах використовуються терміни «освітня система» та «виховна систе-

ма» [1; 4; 7].  

Актуальною нині є думка основоположника загальної теорії систем 

(General System Theory) Людвіга фон Берталанфі «Системи всюди і існує гли-

бинна спільність їх поведінки... в останні десятиліття «система» стала ключо-

вим поняттям в науковому дослідженні» [5, с. 134]. Науковець визначав сис-

тему як сукупність взаємодіючих елементів, що знаходяться у певних відно-

синах один з одним та середовищем [5].  

Поняття «система» (від дав.-гр. σύστημα – «сполучення», «ціле», 

«з’єднання») визначається як множина взаємопов»язаних елементів, що взає-

модіє з середовищем, як єдине ціле і відокремлена від нього. 

Наукові засади становлення та розвитку виховних систем висвітлено в 

працях І. Єрмакова, В. Кабуша, Л. Новікової, Г. Сороки, Є. Степанова та ін. 

В дослідженнях В. Созонова розроблено гуманістичну модель виховної 

системи школи на основі базових потреб особистості. На наш погляд, ефекти-

вність потенціалу виховної системи, де найвищою цінністю виховної діяльно-

сті є дитина, не викликає сумнівів. 

Виховну систему школи ми визначаємо як комплекс взаємопов’язаних та 

взаємозумовлених основних компонентів (виховна мета, цілі, завдання, 

суб’єкти, діяльність і спілкування, взаємини, взаємодія, життєвий простір), яка 

становить цілісну соціально-педагогічну структуру і забезпечує у процесі свого 

функціонування та розвитку становлення, реалізацію і самореалізацію особисто-

сті, її життєздійснення у фізичній, психічній, соціальній і духовній сферах.  

Проблематика моделювання освітніх систем знайшла відображення у 

працях М. Дацкевича (M. Daszkiewicz), О. Коберника, І. Єрмакова, В. Созоно- 

ва, В Штофа та ін. 

Моделювання, як універсальний спосіб пізнання світу, використовувалось 

вченими на всіх етапах розвитку людського суспільства, скажімо вже в старо-

давній Греції було створено геометричну модель Сонячної системи. 

Наукове моделювання (англ. scientific modelling) – тлумачать як метод до-

слідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об’єкта до-

сліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю). 

Поширеним у філософській та педагогічній літературі є визначення поняття 

«модель» як уявно представлену або матеріально реалізовану систему, що відо-

бражає та відтворює об’єкт (явище) таким чином, що її вивчення дає повну ін-

формацію про даний об’єкт. Виховна система в узагальненому розумінні може 

розглядатись як теоретична модель виховної системи, тобто належить до конце-

птуальних (ідеальних) систем; водночас, виховна система, що створена та функ-

ціонує в конкретному закладі загальної середньої освіти з визначеним складом 

педагогів, учнів, всіх її учасників є реальною, відповідно – має соціальний хара-

ктер та спільні ознаки з іншими соціальними системами: 

– цілеспрямованість; 

– цілісність; 
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– структурність; 

– динамізм; 

– взаємодія з середовищем та із системами нижчого і вищого порядку 

(освоєння суб’єктами системи соціального, предметного і природного середо-

вища, що забезпечує ефективний виховний вплив на особистість). 

Водночас, якщо кожна особистість неповторна, наділена від природи уні-

кальними здібностями, талантами та можливостями, відповідно й виховні си-

стеми, створені суб’єктами освітньої діяльності, характеризуються своєрідні-

стю та специфікою, вирізняються єдністю загального і особливого, одинично-

го – чимось особливим, притаманним окремій школі (умови, традиції, рівень 

вихованості учнів, склад педагогічного колективу, середовище та ін.); тому 

вони (системи) не можуть бути ідентичними навіть у двох сусідніх школах; 

компоненти виховної системи різноманітні за характером і змістом, структура 

виховної системи має відображати у повному об’ємі всі сфери її функціону-

вання, орієнтуватись на конкретні умови, інтереси і потреби вихованців. Мо-

делювання, як метод дослідницької та управлінської діяльності, передбачає 

сукупність пізнавально-аналітичних та конструктивних дій, дозволяє адеква-

тно і цілісно відтворити в модельних уявленнях сутність, найважливіші якос-

ті, компоненти системи; одержати інформацію про її минуле, справжнє, май-

бутнє, можливості, умови побудови, функціонування і розвиток.  

На думку О. Коберника, пізнавально-аналітичний етап моделювання пе-

редбачає визначення мети та завдань виховання, проведення психолого-

педагогічного діагностування вихованості та розвитку учнів, прогнозування 

результатів виховної діяльності, обґрунтування педагогічних умов, за яких 

найбільш ефективно відбувається розвиток вихованців. 

Конструктивний етап включає в себе основні напрями, види і форми жит-

тєдіяльності, засоби профілактичної та корекційної виховної роботи, методи і 

прийоми педагогічної взаємодії [3]. 

Варто зазначити, що створення моделі виховної системи школи не може 

вступати як самоціль: педагогічний колектив має визначити, що вони збира-

ються створювати і як це зробити; але найважливішим є запитання заради чо-

го,для досягнення яких цілей створюється виховна система. 

Стаття не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. До перспективних  

напрямів досліджень даної проблематики належить, зокрема, вивчення ві-

тчизняного та зарубіжного досвіду, сучасних теоретико-методологічних під-

ходів до моделювання освітньої системи школи. 
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Active innovative processes in the socio-economic and political spheres of so-

ciety have put the education system in the process of revising traditional approach-

es to pupils’ education and upbringing. The National Doctrine of the Development 

of Ukrainian Education [3] determines «the continuity of education throughout a 

person’s life» as one of the most important tasks. It is considered not only as a 

means of the state for the material production development, but also as an oppor-

tunity for the individual to freely choose their own development, life-affairs, and 

self-affirmation. In this regard, every person entering into life, first of all, must be 

taught to study, and have an interest in learning. However, it is difficult to develop 

a steady need to study continuously in an adult person deliberately without forming 

the basis of this need during school years, in particular, to form pupils’ interest in 

the learning process, in ways for information seeking, learning, processing and ap-

plication already in primary school. 

The problem of forming the individual’s cognitive activity, by virtue of its 

practical significance, attracted a considerable attention at all times. This issue was 

studied by such well-known educators as J. Comenius, J. Lock, I. Pestalozzi, 

K. Ushynsky; modern scholars D. Bogoyavlensky, V. Davydov, K. Yelnitsky, 

P. Kapterov, A. Markov, G. Murtazin, I. Kharlamov, T. Shamova, G. Shchukina, 

I. Yakymanska and others. 
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The problem of activating the junior schoolchildren’s cognitive activity is indi-

cated in the works of M. Bantova, N. Bibik, L. Zankova, N. Menchynska, 

A. Okhrymenko, A. Pyshkalo and others.  

From the standpoint of pedagogy, activity refers to the human’s most important 

boundary, his ability to change the surrounding reality in accordance with his own 

needs, views, and goals. As a feature of human personality, activity is manifested in 

energetic, intensive activity, in work, in study, in social life, in various forms of 

creativity, in sports, in games, etc. [2]. 

In connection with this, cognitive activity should be understood as pupils’ de-

sire and inner readiness to stressful mental and practical activity in the process of 

mastering knowledge and skills, and manifestation of independent and creative ap-

proach to the educational and practical problems solution. 

From the psychological and pedagogical point of view teaching is a process of 

the surrounding world cognition. Sources of knowledge at school are: material 

presentation by a teacher; performing various practical assignments and conducting 

observations; independent work with educational literature, participation in social 

activities, etc. 

World’s cognition is based on the disclosure of the causal relationships that ex-

ist in it and the relationships between objects and phenomena. It involves the analy-

sis of these phenomena, their synthesis and generalization, and also requires the 

diversion from concrete objects of reality, that is, their abstraction. 

Thus, cognitive activity in learning leads to the formation of concepts, rules, 

laws, conclusions and generalizations in children’s minds. They reflect all their 

knowledge of the world around them depending on their intellectual capabilities 

and individual characteristics. 

In the general didactic plan, the assimilation process consists of: 

 perception (direct and indirect); 

 understanding (awareness, comprehension); 

 memorization (primary reflection, current memorization, exercises for revis-

ing the material); 

 generalization, systematization (generalization of individual, thematic and in-

terdisciplinary phenomena) [1].  

Each of these components expresses the essence of different aspects of pupils’ 

cognitive activity. The need for pupils’ comprehension and solid assimilation of 

material creates the need for the school to create the conditions for their active ac-

quaintance with the studied subjects and phenomena. According to I. Kharlamov, 

«... the pupil understands and remembers the fact that one way or another passes 

through his active cognitive activity, to which he made mental efforts, for which he 

spent nervous-psychic energy» [4]. 

If in the process of learning a certain link falls, then the learning process is un-

productive. It means that active cognition is nothing more than a reinforced, ener-

getic, active, initiative knowledge. And manifestation of initiatives in cognition is 

possible with the schoolchildren’s involvement in search, productive activities. En-
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hanced cognitive activity can go through the acceleration of cognition, but at the 

same time it is important that it goes in the direction of in-depth search, improving 

the cognition quality. 

Contemporary conceptions of education and upbringing promote a manocentric 

or personally oriented approach, the essence of which is the proclamation of human 

self-worth, and education is understood as the process of «cultivating» man. At the 

heart of such an interpretation of the current pedagogical processes are two funda-

mental principles – natural correspondence and cultural conformity. This means 

that society requires from the school a training of a free, independent, conscious 

and responsible personality, who is able to anticipate obstacles, overcome them, 

and also possesses self-improvement skills. In this sense, the formula for such work 

looks like this: knowledge + desire + action, which adds human activity the ability 

of self-action, comprehensive self-expression. 

In such conditions, the problem of cognitive activity development not only has 

not lost its relevance, but, on the contrary, has acquired even greater acuity and sig-

nificance. 
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The national doctrine of the development of the Ukrainian educational system 

points out the need to focus state policy on creating conditions for the self-

development of each pedagogical worker. Self-development of personality is now 

the leading goal of the methodological work system in educational institutions. 

Theoretical analysis of scientific literature shows that the category of «self-

development» is one of the key concepts of the modern intellectual process in 

pedagogy, as it examines the professional self-development of a teacher. 

Pedagogical concepts define the self-development of individual as an integral com-

ponent of the educational process. Considering the sufficient substantiation of all 

approaches to defining the concept of «self-development», we understand this 

phenomenon as a process of gradual free movement of man to an ideal-image based 

on various factors. By studying professional self-development as a basic 

component of the professional competence of a music teacher, we define this 

concept as a continuous, purposeful process of personal and professional growth, 

aimed at raising the level of our own professional competence by improving 

professionally relevant qualities, skills and abilities and implementing creative 

abilities in accordance with social requirements in order to achieve significant 

results in pedagogical work. 

The essential components that reflect the specifics of its implementation are: 

self-knowledge as a process of understanding their own features and qualities, the 

characteristics of cognitive processes; self-determination as a focus on defining 

their abilities, capabilities, systems of values, intentions and ambitions; self-

organization as a purposeful regulation of educational and practical actions (self-

examination, self-control, self-regulation, self-evaluation); self-education as a 

conscious activity of a person, aimed at changing their qualities in accordance with 

social values and orientations; self-actualization as a desire for constant 

identification and development of personal potential capabilities and their 
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implementation; self-improvement as a process of raising the level of your own 

professional competence. 

The process of forming the professional self-development is implemented 

through the process of self-improvement of professional knowledge, the 

development of artistic skills and abilities, the improvement of pedagogical skills, 

as well as the implementation of personal capabilities and professional creative 

potential. Taking into consideration methodological approaches to the professional 

training of music teachers provided an opportunity to reach a fundamentally new 

level of comprehension of many pedagogical problems related to the organization 

of educational process, to methodologically construct and significantly adjust the 

teacher’s position regarding pedagogical activity, to determine the strategic 

directions of their own professional self-development. 

In the context of the reorientation the national education to the European 

standards of education, the urgency in raising the level of professional teachers’ 

training, in particular, the arts specialities that serve as bearers of the students’ 

spiritual national culture, is growing. This is due to the fact that the content of arts 

subjects in school is implemented through the teacher’s personality, his continuous 

artistic and pedagogical improvement. Modern art experts in education must 

constantly work and improve their self-education and self-development. After all, 

they should be those experts who are characterized by an innovative style of 

thinking, the ability to flexibly respond to changes in educational policy, the 

presence of a steady need for professional self-development, aspirations for 

creative discovery. As we can see, professional teachers with a high level of artistic 

competence are needed in today’s school, which according to M. Moroz’s 

definition implies a deep understanding and free mastery of knowledge and skills in 

various art forms, as well as creative solution of specific educational tasks in the 

process of their own pedagogical activity aimed at achieving high-quality results in 

students’ education, upbringing and development [1]. In relation to this, there is a 

need to consider the specific, distinctive features of the professional training of arts 

teachers, which are aimed at intensifying the processes of professional development 

and self-development in accordance with modern educational paradigms. 

According to the scientists, the main methodological principles of arts 

education are theoretical and methodological principles of effective professional 

training of music teachers (integrity, cultural correspondence, aesthetic orientation, 

individualization, reflexivity); conceptual foundations of personality development 

theories; as well as the position of modern methodological approaches (I. Bech,  

S. Goncharenko, I. Zyazyun, V. Kremen, N. Nichkalo, G. Tarasenko, etc.). 

The system of postgraduate education deals with professional improvement 

through the orientation towards the development of the individual, which, at the 

same time, supports individual characteristics and ensures the formation of those 

who learn, the ability to live in society, the ability to effectively co-operate with the 

environment and appropriate professional abilities; cultivating of another person’s 

value in the personality [1]. The modern school reqiures competent, highly 



International Multidisciplinary Conference 

22 

educated teachers, with the proper level of professional training. The professional 

competence of arts teachers is organically associated with creativity in pedagogical 

activity through «the educational needs of the individual and the process of their 

professional development» [1]. Artistic education, as a synthesis of intelligence and 

feelings, must be an integral part of aesthetic development of personality, along 

with the formation of human creativity. 

Modern scholars single out, for the most part, the creative component of self-

education and self-development, according to which, educators are constantly 

moving in their development and self-education throughout their lives [1]. The 

creative component reflects the practical willingness of music teachers for 

professional self-development, which is a form of theoretical knowledge 

functioning, and creativity in artistic and pedagogical activity becomes the basis of 

certain types of its self-actualization [2]. So, the leading system is the system of 

practical skills, among which the most important are: self-educating abilities that 

provide the opportunity to work with different sources of information, to study 

advanced pedagogical experience; self-cognitive abilities, that are based on the 

awareness of a system of ways and means of self-knowledge of their own «I»; self-

creating abilities, which allow to develop professionally significant features, 

qualities, skills; self-actualizing abilities, that implement their own life strategy and 

carrying out creative pedagogical search; self-organizing, that define goals and 

create favorable conditions for self-activity on the basis of self-control, self-

examination and self-assessment of own results of professional self-development. 

According to contemporary researchers (T. Stretyevich, V. Frytsyuk, etc.), 

along with the formation of appropriate motives, knowledge, skills and abilities for 

the teachers in the pursuit of professional self-development, its creative character 

becomes of special significance. First of all, scientists emphasize pedagogical 

creativity, which manifests itself in the ability of the teacher to generate unusual 

ideas, quickly solve problem situations and make non-standard decisions [1]. The 

signs of the teachers’ creativity in our view are the ability to create a new one; an 

unconventional approach to the organization of the educational process; ability to 

creatively solve any professional problems; ability to develop creativity of students 

in the process of studying arts subjects. The willingness of music teachers to do a 

certain activity is possible in the conditions of obtaining knowledge about the 

specifics of artistic activity, especially the teaching of artistic subjects, the 

principles of artistic education of students in schools, etc. 

Among the purely professional skills necessary for the implementation of self-

education and professional development of music teachers, we distinguish: 

– gnostic skills of cognitive and analytical character, that provide the teacher’s 

ability to self-improvement and professional growth; 

– projective skills that allow you to create an object as a certain integrity of 

imagination and to predict professional activity; 

– constructive skills, which include the ability to create a real model of planned 

teaching activities; 
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– organizational skills that determine the ability to implement a plan of action; 

– reflexive skills that contain actions aimed at self-examination and self-

assessment of the results of professional pedagogical activities [2].  

The creative criterion determines the teacher’s practical willingness for 

professional self-development, the level of his and creativity in the artistic and 

pedagogical activity. In our opinion, creativity is an important professional quality 

of music teachers that reflects a high level of professional qualifications, self-

development and self-improvement of the teacher’s personality. Such definition as 

«creativity» (from the Latin creatio – creation) is defined as creative innovative 

activity, indicating the individual’s creative abilities, the ability to generate unusual 

ideas, deviate from traditional patterns of thinking, and quickly solve problem 

situations [2]. The creative properties of teachers are manifested in the ability to 

create a new, non-standard solution to pedagogical tasks, improvisation, 

impromptu. 

Therefore, the problems and prospects of professional self-education and self-

development of music teacher are related to the quality of mastering of the system 

of general pedagogical and artistic knowledge that are essential for effective 

pedagogical process and professional self-development, characterizes the level of 

intellectual development of the teacher as an important factor in the success of 

professional activity. 
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Одним із домінуючих в сучасному науковому дискурсі поглядів на 

суб’єкт професійної діяльності є визначення пріоритетності формування 
суб’єктності як якості, що виникає і розвивається протягом життя. Серед яко-
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стей, рівень сформованості яких є визначальним для формування суб’єкт- 
ності, є активність, цілісність, інтегративність, креативність, рефлексивність, 
свобода вибору, автономність і незалежність, самодетермінація, здатність до 
самоорганізації, ставлення до себе та інших як до суб’єктів. 

Аналіз існуючих поглядів на характеристики суб’єкта дозволяє констату-
вати наявність низки відмінних позицій у їх оцінці. Так, В. А. Петровський 
наскрізною характеристикою суб’єктності індивіда визначає його активність, 
яка забезпечує розширене відтворення його життєвих стратегій. Автор описує 
чотири атрибути суб’єкта:  

1) суб’єкт є цілеспрямований індивід; 
2) суб’єкт є рефлектуючий індивід, володар образу себе; 
3) суб’єкт є вільний і відповідальний індивід; 
4) суб’єкт є істота, що розвивається [5]. 
В якості основних характеристик суб’єкта В. В. Знаков виділяє внутріш-

ню свободу, «сформованість здатності усвідомлювати здійснювані ним вчин-
ки як вільні моральні діяння, за які він несе відповідальність», прийняття 
рішень про способи взаємодії з іншими людьми, виходячи їх свідомих мо-
ральних переконань [2]. 

Відмінним є погляд З.І. Рябікіної, яка підкреслює, що на різних етапах 
життєвого циклу, в різні вікові періоди, в різних психологічних станах, за-
лежно від суспільних умов і історичних періодів міра суб’єктності ро-
зрізняється [6]. 

Розглядаючи суб’єктність як сутнісну характеристику людини, що задає 
якісний рівень буття, як здатність оцінювати свої можливості і співвідносити 
їх з об’єктивними вимогами, К. О. Абульханова-Славська вказує на прояви 
суб’єктності індивіда в активній адаптації до середовища і самого себе, у 
зміні навколишньої дійсності і себе у ставленні до неї і пов’язує її з 
успішністю у відповідних сферах активності [1].  

Аналіз понять «суб’єкт» та «суб’єктність» дозволяє дійти висновку про 
відсутність одностайності в розумінні цих понять та їх значенні для сучасної 
педагогічної науки.  

Зокрема, Д.О. Леонтьєв вважає, що суб’єкт немає субстанціональної при-
роди, а є функціональним утворенням На думку науковця, коректне викори-
стання поняття «суб’єкт» обов’язково передбачає граматичний додаток 
«суб’єкт чого», тому що він визначає позицію людини у певному відношенні, 
в якому обов’язково присутній об’єкт. 

Людина в якості суб’єкта виступає не інакше як будучи включеною в 
конкретну діяльність і в різних видах діяльності будуть розкриватися різні 
сторони і властивості людини як суб’єкта. Функціональний термін «суб’єкт» 
цим відрізняється від таких термінів, як «індивід», «особистість», «індивіду-
альність», і не може мислитися інакше як суб’єкт діяльності чи іншого актив-
ного ставлення. 

Автор вказує, що вже на рівні конкретних психологічних досліджень чітко 
виступає розбіжність особистості і суб’єкта діяльності. Зокрема, він виділяє три 
групи феноменів, в яких ця розбіжність проявляється найбільш чітко:  
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1. Вивчення діяльності соціальних груп і розроблене у зв’язку з цим уяв-
лення про «сукупний» суб’єкт спільної групової діяльності. 

2. Феномени дисонансу між ефектом особистісного впливу та ефектом 
діяльності, спрямованої на іншого.  

3. Уявлення про внутрішню роботу, спрямованої на себе активності як пе-
ретворенні психологічного світу людини. Особистість в ній виступає одно-
часно і як суб’єкт, і як об’єкт діяльності, перебудовуючи саму себе, проте са-
ме в цьому розщепленому відношенні феномен суб’єктності проявляється 
найбільш випукло [3].  

Д. О. Леонтьєв суттєвим визначає не стільки проблему суб’єкта, скільки 
проблему суб’єктності «як мінливої в часі актуальної міри активного впливу 
на зовнішні і внутрішні процеси» [3, с. 147]. 

Як вказує О. К. Осницький, «специфічність саморозвитку, самоорганізації 
суб’єкта в тому і полягає, що в процесі... розвитку людини активність, що ви-
никає у відповідь на дії навколишнього середовища, змінюється власною ак-
тивністю з пошуку того, що являє сенс для її життєдіяльності: з чим слід 
вступати у взаємодію і що слід перетворити у власних інтересах» [4, с. 10]. 

Узагальнення напрацювань науковців дозволяє дійти висновку, що 
суб’єктність як властивість суб’єкта має прояв у самодетермінації, само-
пізнанні, саморозвитку, є результатом розвитку особистості, результатом її 
активної взаємодії з життям, культурою, іншими людьми та самим собою, пе-
редбачає усвідомлення світу, своєї ролі та місця в різноманітних аспектах 
існування та власних життєвих концепціях, ціннісних протиставленнях та об-
меженнях, самовизначаючись у свідомому бутті.  
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Актуальність соціальної адаптації студентів з психічними розладами обумо-

влена посиленням уваги науковців до якості життя різних верств українського 

суспільства. Проблеми соціального несприйняття таких осіб в соціумі як чинни-

ки зниження якості їхнього суспільного життя та подальшої дезадаптації, актуа-

лізує питання розвитку соціальної підтримки молоді з психічними розладами та 

сприяє вивченню соціальної адаптації за допомогою групової взаємодії. Про-

блема соціалізації студентів з психічними розладами вимагає подальшого нау-

кового пошуку у галузі практичної психології та психології соціальної роботи. 

Тому, питання допомоги молоді з психічними розладами є основним у процесі 

підтримки та посилення її ресурсів для інтеграції в суспільство. 

Проблемами соціальної адаптації студентів з психічними розладами в 

умовах вищого закладу освіти в процесі групової взаємодії займалися такі 

вчені як О. Карагодіна, Н. Марута. Особливості процесу групової взаємодії, 

як джерела підтримки та адаптації, розкривається переважно в працях зарубі-

жних вчених: П. Анце, Ф. Різман, Дж. Уілсон, К. Хамфріс, а також у дослі-

дженнях вітчизняних науковців, зокрема Г. Бевз та Г. Пілягіна, Б. Лазоренко 

[1; 2; 3; 5].  

Важливими у процесі дослідження соціальної адаптації студентів з психі-

чними розладами є питання визначення понять «психічне здоров’я» і «психі-

чні розлади». Питання норми і патології психічного здоров’я є загальною 

проблемою багатьох галузей науки – медичною, психологічною, соціальною, 

яка привертає увагу вчених різних країн. Недостатня дослідженність принци-

пів організації психіки і самої її сутності обумовлюють різноманіття теорети-

чних і методологічних підходів до їх визначення. К.Роджерс запропонував 

термін «повноцінно функціонуюча особистість» для позначення психічно 

здорових людей, котрі використовують свої здібності, реалізують свій потен-

ціал і спрямовані на повне пізнання себе і сфери своїх переживань [2, с. 133]. 

Український психолог М. Корольчук визначає психічне здоров’я як стан пси-

хічної сфери, основу якого становить загальний душевний комфорт, що за-
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безпечує адекватну психоемоційну і поведінкову реакцію, на думку автора, 

особистість спроможна протидіяти тиску негативних чинників лише за умов 

психологічної підтримки [3, с. 11-13].  

Отже, в сучасній психологічній науці немає єдиного визначення поняття 

психічного здоров’я, виникає певна суперечливість у факторах, ознаках, 

структурних компонентах.  

Методологічні підходи до вивчення психологічних особливостей соціаль-

ної адаптації студентів з психічними розладами ґрунтується на розуміння со-

ціальної підтримки як комплексного індивідуально-психологічного феномену 

групової взаємодії, що містить елементи когнітивних уявлень, оцінок про се-

бе та оточуючих, про стандарти групи, що демонструються через поведінку, 

виконання соціальних ролей, самоідентифікацію, комунікацію. Принцип со-

ціальної адаптації студентів з психічними розладами в процесі групової взає-

модії пов’язаний із задоволенням базових психологічних потреб і спрямова-

ний на психофізіологічне збереження функціональної спроможності. Процес 

групової взаємодії студентів є засобом формування та реалізації соціальної 

підтримки її учасників, яка є необхідною умовою позитивної психологічної 

діяльності студентів з психічними розладами та її психологічного благопо-

луччя. За твердженням Г. Андрієвої, форма дій індивіда, котрий входить до 

різних соціальних груп, з учасниками яких його об’єднують певні цілі, інте-

реси, діяльність, є точкою перетину різних групових впливів, що є важливим 

для розуміння соціальних взаємин у групі [1, с. 138, 140].  

Таким чином, дослідження ґрунтується на елементах групової взаємодії 

студентів та визнається як процес обміну соціальною підтримкою між учас-

никами групи, які мають схожий досвід, соціальний статус, вікові та гендерні 

особливості і саме тому можуть легко співпереживати та співчувати один од-

ному. Процес соціальної адаптації студентів з психічними розладами розумі-

ється як спосіб надання психологічних, матеріальних та інших ресурсів осо-

бам, які потребують цього для подолання кризових ситуацій. Процес групової 

взаємодії в вищих освітніх закладах надає практичну або емоційну допомогу, 

дає відчуття соціальної захищеності, формує міжособистісні зв’язки, поліп-

шує навички соціальної адаптації студентів з психічними розладами для по-

долання складних життєвих ситуацій, зменшує стресові впливи, сприяючи 

покращенню психічного здоров’я. Вивчення психологічних аспектів та соціа-

льної адаптації студентів з психічними розладами у процесі групової взаємо-

дії у вищих освітніх закладах здійснювалося через оцінювання учасниками 

експериментальних груп властивостей поведінки особистості з психічними 

розладами в студентській групі, де усі елементи і суб’єкти закономірно 

пов’язані, надаючи певного напрямку розвитку та забезпечуючи повноцінну 

суспільну діяльність, надаючи вагомого значення комунікації та ставленню 

один до одного учасників групи, які взаємодіють. 

Згідно розробленої моделі соціальної адаптації студентів з психічними 

розладами у процесі групової взаємодії, як багаторівневого конструкту, є до-
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цільним розглядати її психологічний зміст у контексті окремих трьох катего-

рій: структура студентської групи, функції соціальної адаптації та оцінка її 

рівня, в яких знайшли своє відображення відповідно група студентів, котрі 

надають підтримку, конкретні види соціальної адаптації та оцінка ресурсів і 

видів адаптації студентами з психічними розладами. Для вивчення кожної ка-

тегорії були використані різні методики дослідження. Вивчення ресурсів сту-

дентської групи дозволяє дослідити структурний аспект соціальної адаптації: 

її наявність, структуру групової взаємодії, кількість учасників, термін її існу-

вання, частоту соціальних контактів студентів з психічними розладами, і вза-

ємозв’язок соціальних відносин студентів з психічними розладами із соціаль-

ною адаптацією. Щодо вимірювання рівня соціальної адаптації студентів з 

психічними розладами доцільно враховувати наступні науково-практичні пі-

дходи: підхід взаємодії Х. Бернард [5], афективний підхід Т. Антонуччі [4], 

теорія обміну Дж. Маккаллістер і Л. Фішер [6], підхід, що враховує роль вза-

ємин [7]. Ці підходи дають можливість визначити ступінь соціальної адапта-

ції студентів з психічними розладами у процесі групової взаємодії та соціаль-

но-психологічного обміну. Ефективним інструментом для вивчення структу-

ри групової взаємодії та соціальної підтримки студентів з психічними розла-

дами може стати застосування афективного підходу Т.Антонуччі, який про-

понує розрізняти у дослідженнях фактично отриману соціальну підтримку і 

суб’єктивну оцінку соціальної підтримки членами експериментальної групи 

[4]. Для вивчення структурного аспекту соціальної адаптації студентів з пси-

хічними розладами була розроблена та використана анкета «Індикатор рівня 

соціальної адаптації». З метою дослідження функціонального аспекту соціа-

льної адаптації студентів з психічними розладами було розроблено та засто-

совано анкету «Шкала показників групової взаємодії». Вивчення оціночного 

аспекту соціальної адаптації студентів з психічними розладами складається з 

двох критеріїв (реальної і відображеної соціальної адаптації) здійснювалось 

за допомогою анкети «Участь у груповій діяльності». Перераховані критерії 

соціальної адаптації студентів з психічними розладами визначали в контексті 

організаційно різних умов функціонування студентської групи в вищих освіт-

ніх закладах. Вивчення функціонального та структурного критеріїв соціальної 

адаптації студентів з психічними розладами передбачало розкриття та деталі-

зацію особливостей надання та отримання соціальної підтримки в контексті 

психологічного супроводу, який включає сім компонентів: емоційна підтрим-

ка, статусна підтримка, товариська підтримка, відчуття соціальної активності, 

турбота про інших, підтримка близької людини, самоефективність. Ці сім 

компонентів теоретично обґрунтовані як необхідний мінімум для реалізації 

базових потреб, позитивної психологічної взаємодії та соціальної адаптації 

студентів з психічними розладами.  

Таким чином, емпіричне дослідження безпосередньо спрямоване на вияв-

лення психологічних особливостей соціальної адаптації студентів з психіч-
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ними розладами у процесі групової взаємодії, що відбувалося на основі якіс-

них та кількісних методів дослідження. 
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На сучасному етапі розвитку мовної освіти важливо враховувати компе-

тентнісний підхід до навчання мови, за якого забезпечується результат на-

вчання, а не нарощування обсягу змісту, відбувається розвиток здібностей і 

вмінь учнів [2]. Витоки цього актуального підходу можна простежити в пра-

цях ряду науковців, зокрема відомого українського вченого, доктора педаго-

гічних наук, професора В. Масальського [3, с. 89]. Видатний український лін-
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гводидакт О. Біляєв відмічав значний внесок В. Масальського в розвиток ме-

тодики навчання рідної мови [1]. Доробок В. Масальського недостатньо ви-

вчений і продовжує цікавити фахівців. 

Мета даної доповіді – розглянути дослідження В. Масальським проблеми 

усунення помилок у мовленні учнів. 

Дане питання вчений висвітлює в низці праць, надає свої рекомендації, 

аналізує досвід вітчизняних педагогів середини двадцятого століття. 

Науковець називає кращих, ініціативних учителів, методистів, які творчо 

працювали над попередженням і виправленням помилок: О. Г. Сухенко (Дрого-

бицький інститут підвищення кваліфікації вчителів), викладачі Київської серед-

ньої школи № 87 (зав. навчальною частиною Л. Т. Чайка), О. С. Скоморовська 

(Макіївська середня школа), Г. К. Боголіб (Дніпродзержинська середня школа 

№ 3), В. М. Пєвньова (Бориспільська середня школа, Київської області),  

Г. П. Гараджа (Зотурівська середня школа, Волинської області) та інші. 

Учений схвалює те, що під час аналізу творчих праць учнів обов’язково зве-

ртається увага на ідею, відповідність матеріалу темі, на якість і повноту викладу, 

на рівень виявлених у роботі знань, на план викладу, його композиційні особли-

вості, на стилістичну вправність чи стилістичні огріхи у творі (граматика, лекси-

ка, стилістична правильність і виправданість певної редакції), на орфографічну й 

пунктуаційну грамотність. Після перевірки викладачем творчих робіт у процесі 

їх аналізу в класі читається краща з них як зразок. 

На погляд науковця, «важливо знайомити дітей не з однією якоюсь доб-

рою, відмінною роботою, а з двома – трьома, хоч би вибірково, щоб вихову-

вати в учнів уміння бачити в кращій роботі тільки один з можливих варіантів 

вдалого вирішення завдання». Це сприяє формуванню в учнів навичок порів-

няльної оцінки позитивних якостей змісту роботи та її мовного стилю, нави-

чок творчого підходу до розв’язання поставленого перед ними нового завдан-

ня [4, с. 78-79]. 

Одним з найважливіших тогочасних завдань учителі вважали піднесення 

орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів. Як свідчила практика, засто-

совувалися різноманітні способи перевірки знань і навичок учнів з правопису. 

Науковець констатує, що для виявлення орієнтації учнів у накресленнях, 

орфограмах, що вимагають знань з фонетики, вчителі практикували як одну з 

форм контролю опитування (наприклад, О.С. Скоморовська). 

Спостереження показали, що засвоєння учнями складних правил часто пе-

ревірялося безпосередньо після їх вивчення невеликим диктантом на 20-30 слів. 

Така форма праці сприяла й закріпленню орфографічних навичок учнів. 

Заслуговує на увагу те, що вчителі намагалися встановити, який вид пись-

мових робіт або, точніше, яка їх система краще виявляє грамотність учнів. Ви-

користовувалися з цією метою диктанти з окремих речень та з суцільних текстів, 

зокрема – творчі – на матеріалі окремих слів, правопис яких треба було засвоїти 

учням, переклади з однієї мови на іншу, перекази і твори на задану тему. 
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За спостереженням учительки Макіївської середньої школи О. С. Скомо- 

ровської, диктант як спеціальна вправа фіксує увагу учнів на правописі, а то-

му дає трохи менше помилок, ніж самостійний твір. 

На думку В. Масальського, характерним у вирішенні питання про способи 

виправляння помилок у письмових роботах учнів було намагання кращих учи-

телів, по-перше, систематично перевіряти класні й домашні роботи школярів, 

по-друге, пов’язувати різні форми виправлення помилок з активізацією бороть-

би самих учнів за піднесення своєї правописної грамотності на вищий рівень. 

Думки і спостереження вченого не втрачають цінності. 
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Перед сучасним лектором вищої медичної школи стоїть чимало викликів. 

По-перше, лекція, як основне джерело отримання знань, втратила свою актуа-

льність в умовах доступності будь-якої інформації в підручниках та інтернеті 

в повному обсязі, чого, безумовно, не можливо досягнути під час лекції. По-

друге, вже після перших 5 хвилин слухання будь-якого виступу здатність 

концентруватися та засвоювати інформацію швидко падає, а через 15-20 хви-

лин стає критично низькою. По-третє, можливість отримання найактуальні-
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шої інформації виключно під час лекційного заняття також піддається сумні-

вам в умовах наявності результатів найновіших наукових досліджень на тере-

нах інтернет-ресурсів. 

«Читання лекцій – це такий чарівний процес, шляхом якого контент зо-

шиту професора за допомогою ручки переноситься в зошит студента, не про-

ходячи крізь мозок обох» [1, c. 23]. Ця провокативна риторика належить Гаррі 

Ллойду Міллеру, автору праці «Напрям підготовки: Навчання для майстерно-

сті через творче мислення». 

Парадоксальний висновок щодо засвоєння більших обсягів при зменшен-

ні часу лекційного навчання зробили голландські вчені H. Schmidt та інші 

(2010) [2, c. 14]. 

Таким чином, головною метою лектора постає лише зацікавити та моти-

вувати студента до подальшого вивчення дисципліни, а також роз’яснити 

складні наукові концепції. 

Для того, щоб лекція витримувала конкуренцію з сучасними інформацій-

ними технологіями та була справжнім мистецтвом та перфоменсом, слід ви-

користовувати інноваційні методологічні підходи. Перш за все, потрібно за-

значити основні помилки, які допускають лектори у вищій медичній школі:  

1. Відсутність потужних зацікавлюючих прийомів в перших п’ять хвилин ле-

кційного заняття. 2. Надзвичайно об’ємний контент лекції. 3. Велика кількість 

слайдів, рядків у слайді, мілкий шрифт. 4. Недостатня кількість візуалізацій-

ного, нетекстового матеріалу. 5. Викладання матеріалу шляхом зачитування 

тексту з чисельних слайдів. 6. Відсутність систематичного застосування засо-

бів підтримки уваги. 7. Відсутність переходів до різних форм активності під 

час лекційного заняття. 8. Недотримання регламенту. 9. Відсутність потужно-

го фіналу лекції. 

Для ліквідації таких помилок та для підвищення «коефіцієнту корисної 

дії» лекційного заняття слід звернутися до прийомів нейролінгвістичного 

програмування. 

Методологія лекційного заняття може бути розділена на дві основні час-

тини: зміст матеріалу та спосіб його подачі, тобто нейролінгвістична взаємо-

дія між лектором та аудиторією. 

Перш за все, потрібно зацікавити слухачів та встановити з ними контакт. 

З метою зацікавлення можна задати провокаційне інтерактивне запитання чи 

проілюструвати цікавий клінічний випадок. Для встановлення контакту з ау-

диторією варто попросити підняти руку тих, кому вже щось відомо з даної 

теми. Коли лектор просить студентів підняти руку, йому необхідно повторити 

цей жест, в такий спосіб можна приєднати аудиторію. 

Важливо дотримуватись основних правил підготовки мультимедійної 

презентації: невелика кількість слайдів та тексту, крупний шрифт, багато яск-

равого ілюстраційного матеріалу. 
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Упорядкувати матеріал слід за допомогою простої трьохкомпонентної 

схеми: 1. Озвучення плану лекції. 2. Викладення самої інформації. 3. Коротке 

резюме. 

Необхідно використовувати різні способи подачі матеріалу, рівень уваги 

буде вище, і засвоєння краще, коли інформація подається з усіма трьома ос-

новними модальностями сприйняття – візуальної, аудиальної і кінестетичної. 

Зазвичай, краще запам’ятовується інформація, яка надається спочатку і 

наприкінці доповіді. Тому найважливіші аспекти необхідно висвітлювати са-

ме в ці періоди. 

Дуже важливо застосовувати гумор для встановлення кращого контакту з 

аудиторією. 

Для того, щоб донести до слухача важливий момент, корисно використо-

вувати метафору. Секрет гарної метафори в тім, щоб робити її короткою; ви-

користовувати інший контекст; починати її без вступу, і переконатися в тім, 

що її тема відповідає змістові і послідовності презентації. Метафори діють на 

несвідомому рівні, викликаючи образи в свідомості і формуючи сильні асоці-

ації з матеріалом. 

Дуже важливу роль відіграє фізіологія. Фізіологія впливає на стан лекто-

ра, тому важливо зберігати позу, що виражає впевненість у собі. Для більшос-

ті людей найкраще пряма, розслаблена поза, голова злегка піднята догори, 

встановлений візуальний контакт з окремими людьми. 

Важливим є систематичне застосування засобів підтримки уваги шляхом ак-

тивізації аудиторії не рідше, ніж кожні 15 хв., за допомогою інтерактиву – відк-

ритих запитань або завдань з вибору одного з поданих варіантів відповідей. 

Обов’язковою умовою успішного лекційного заняття є зміна форм актив-

ностей (інтерактивні запитання, викладання матеріалу, перерва, демонстрація 

тематичних хворих, зачитування клінічних випадків, гумор), а також дотри-

мання регламенту та потужний, заздалегідь запланований фінал. 

Таким чином, незважаючи на розвиток сучасних інноваційних технологій, 

лекційні заняття залишаються надзвичайно важливим методологічним ін-

струментом навчання у вищій медичній школі, при умові грамотного підходу 

та дотримання прийомів нейролінгвістичного програмування. 
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Сучасне суспільство пред’являє постійно зростаючі вимоги до підготовки 

педагогічних кадрів, основним критерієм при цьому виступає рівень компе-

тентності фахівця і якість його підготовки до професійної діяльності. 

Функцію задовольняти різноманітні запити споживачів освітніх послуг пере-

бирає на себе педагогічний менеджмент. 

 У світлі нових дефініцій педагогічний менеджмент – це комплекс прин-

ципів, методів, організаційних форм і технологічних прийомів управління 

освітнім процесом, спрямований на підвищення його ефективності. 

Функціональну систему педагогічного менеджменту в управлінні сучас-

ним навчально-виховним закладом складають три головні групи функцій: за 

цілями управління (орієнтовні), за змістом діяльності закладу (змістовні) і за 

процесом управління ним (операційно-технологічні).  

Цільові функції педагогічного менеджменту сучасного навчально-

виховного закладу повинні бути сконцентровані на забезпеченні гнучкості 

навчально-виховного процесу у відповідності до зміни соціального замовлен-

ня до якостей особистості кожного з його суб’єктів, зумовлених її статусом… 

Група змістових функцій педагогічного менеджменту закладу освіти по-

винна бути спрямованою на досягнення: високої економічної та соціальної 

ефективності підготовки підростаючого покоління; технологічної адекватнос-

ті навчання рівневі розвитку сучасного виробництва, науки й культури; висо-

кого рівня організації навчально-виховного процесу, що відповідає нормати-

вам державного і міжнародного стандартів освіти. 

Група функцій педагогічного менеджменту навчально-виховного закладу 

щодо процесу його організації передбачає: створення на контрактній чи дого-

вірній основі постійних або тимчасових колективів; здійснення економічної 

діяльності для придбання матеріальних засобів, необхідних для реалізації 

освітніх програм, тощо. 
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Ця група функцій педагогічного менеджменту повинна забезпечувати ці-

лісність управлінського циклу діяльності керівних та педагогічних кадрів за-

кладу освіти [1, с. 205].  

Педагогічний структурант, на якому базується професійна компетентність 

викладача відіграє роль об’єктивного фундаменту, на якому формуються 

суб’єктивні якості (у тому числі й компетентнісні) фахівця та досвід його пе-

дагогічної діяльності. Серед найбільш значущих компетентностей такого 

плану, що необхідно сформувати за допомогою управлінського впливу, слід 

відзначити наступні. 

Психолого-комунікативна компетентність – характеризує здатність фахі-

вця стимулювати пізнавальні інтереси студентів на заняттях; здійснювати мо-

тивацію кожного навчального заняття; формувати позитивне ставлення сту-

дентів до навчання; актуалізувати знання і життєвий досвід студентів; адеква-

тно сприймати та розуміти студентів; створювати позитивний психологічний 

клімат на занятті.  

Управлінська компетентність фахівця являє собою здатність «планувати, 

організовувати й контролювати навчально-виховний процес та власну профе-

сійну діяльність для досягнення прогнозованого результату» і передбачає на-

явність уміння конкретизувати предметні, розвивальні і виховні цілі навчан-

ня; діагностувати й «оцінювати рівень навчальних досягнень учнів; викорис-

товувати різні види і методи контролю; керувати роботою студентів на занят-

тях; організовувати самостійну роботу студентів; визначати педагогічні задачі 

відповідно до предмету» [2, с. 7], розробляти програми індивідуального роз-

витку студентів (слухачів).  

Проективна компетентність фахівця може витлумачуватися як спромож-

ність передбачати наслідки фахової діяльності, результати навчально-

виховної діяльності; здатність «розробляти навчальні плани і програми з дис-

ципліни; … плани занять; проектувати навчальний процес та діяльність сту-

дентів на занятті; проектувати і прогнозувати власну педагогічну діяльність 

відповідно до предмету» [2, с. 8].  

Рефлексивна компетентність фахівця зазвичай мислиться як здатність фа-

хівця аналізувати результати власної діяльності та спрямовувати власні знан-

ня на її удосконалення тощо. 

Керованість системою підготовки майбутніх педагогів забезпечується за-

вдяки управлінському впливу педагогічним менеджером на наступні компо-

ненти: цілепокладання діяльності, когнітивні метафори моделі [3] навчально-

професійної діяльності; систему підготовки майбутніх фахівців як джерело 

результату, і педагогічні умови – як зовнішні чинники, що регулюють перебіг 

процесу. В загальному вигляді професійна підготовка майбутніх педагогів 

має такий вид (рис. 1): 
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Рис. 1. Реалізація цілепокладання в підготовці  

майбутніх педагогів 

 

Отже, на процес підготовки майбутніх педагогів може здійснюватися управ-

лінський вплив через зміну педагогічних умов, або ж корегування характерис-

тик і параметрів навчально-професійної діяльності, що супроводжує опанування 

майбутніми фахівцями змістом професійно-орієнтованих дисциплін. 

Зазначене вище дає підстави говорити про те, що залучення студентів пе-

дагогічних спеціальностей до професійної діяльності має відбуватися на ґру-

нті низки педагогічних умов, серед яких ми першочерговими вважаємо нале-

жне матеріально-технічне та методичне забезпечення; поетапність у плану-

ванні освітньої діяльності; створення єдиного навчально-методичного сере-

довища; наявність комплексу відповідних навчальних дисциплін; забезпечен-

ня сприятливого мотиваційного супроводження, що має на меті перетворення 

зовнішніх стимулів у внутрішні, використання фасилітації, яка передбачає не 

просто допомогу студенту досягти його цілей, а й створення необхідного 

емоційного фону діяльності. Але основною педагогічною умовою, яка забез-

печує реалізацію компетентнісно-орієнтованої технології навчання, є застосу-

вання таких дидактичних принципів, як: детермінованість, систематичність, 

диференційованість, варіативність, інтегративність та інтерактивність на-

вчання [4, с. 136]. 

За даних умов досягається оптимально-ефективне освітнє середовище су-

часних навчальних закладів, а звідси – підвищується рівень професійної ком-

петентності педагогічних фахівців і якість їх підготовки до професійної дія-

льності, що дає змогу випускникам ВНЗ бути затребуваними на сучасному 

ринку праці, задовольняючи різноманітні запити споживачів освітніх послуг. 
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In any high school no matter what specialization it provides the most important 

task of the educational process is to teach highly qualified specialists who are ready 

to compete in the native and international markets and respond to the needs of the 

modern information society which considers personal harmony, high levels of cul-

ture and education the most important priorities. Economical development in the 

XXI century means, first of all, high standards of people’s qualification, their gen-

eral and professional educational levels. In this way it allows people all over the 

world to adapt dynamically to the new conditions of life, production and services. 

Such high levels cannot do without modern higher professional education. So, the 

teaching and learning processes at high schools suppose the readiness of the future 

specialists to self-education in the professional sphere, their various well-developed 

skills including communicative ones in the professionally oriented international 

foreign language – English. Critical thinking skills are also very important not only 

when dealing with professional tasks but also when looking for the needed infor-

mation in various media means. To sum it up, future engineers need to develop pro-

fessionally oriented English as well as media literacy skills.  

Successful formation, development and usage of modern information technolo-

gies in all spheres of our life including the educational field are sure to lead to 

modernized standards of the professional education. They allow raising the quality 

of the national system of education and its social-economical role for the society at 

the same time promoting to the integration of the higher national education into the 

European scientific and educational systems.  
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Media education (and its levels: primary − media literacy, secondary − media 

competence) and media culture (we consider it to be the highest level of media ed-

ucation) help students adapt in the modern world of information better and faster, 

learn about the language of media means (including those of the professionally ori-

ented character) and analyze various media texts in all possible forms (for example, 

printed, electronic, video etc.) developing critical thinking skills [2]. 

Sometimes it seems to be impossible to integrate media education into the pro-

cess of education in high technical schools but our experience and practice show 

that it can be possible. One way to do it is to follow the example of the University 

of Pennsylvania which created a distance course of «English in Media Literacy» 

funded by the U.S. Department of State Bureau of Educational and Cultural Af-

fairs, Office of English Language Programs [1]. This can be a successful example 

of how to integrate Media Literacy and English as a second language into the pro-

fessional education of the future engineers. There are several reasons for this. First-

ly, the course is designed for non-native English speakers who are interested in 

learning more about U. S. media literacy. Technical direction of the professional 

education can change the sphere of media literacy say, from American to Ukrainian 

or combine both of them. Besides, Ukrainian students are also non-native speakers. 

Secondly, in this course the students are able to explore various types of mass me-

dia, such as newspapers, magazines, television and social media. If we try to im-

prove the professional level of engineers we can offer the students to explore dif-

ferent types of professionally oriented, educational media paying special attention 

to the popular scientific Internet media means. This will also give the future spe-

cialists an opportunity to develop a broader understanding of the role media play 

not only in our life but in the education too. Media used in learning the English 

language will assist in building a professionally oriented vocabulary and training 

the language skills needed to analyze the media means they listen, read or watch 

according to such characteristics as, for example, how to identify facts versus opin-

ions in the media; how to focus on the differences between social and traditional 

media; how gender and identity are covered in different media even in professional-

ly oriented ones etc. A well-structured course of Media Literacy (built in accord-

ance with psychological, pedagogical, linguistic demands of the educational pro-

cess in Ukrainian high schools) will give the students an opportunity to evaluate 

their own media literacy level, demonstrate their increased media literacy (in some 

cases, its highest level ˗ their media culture) and professionally oriented English 

skills through a culminating final project on the media.  

This final project on the media can be combined with some tasks connected 

with learning English as a professionally oriented second language. Our practical 

experience in teaching ESL in high Ukrainian schools shows that to be a success in 

mastering any foreign language future engineers must cope with all linguistic prob-

lems including grammar (for instance, forming the degrees of comparison of adjec-

tives and adverbs; dealing with various complexes: infinitival, gerundial, participi-

al; forming passive and active forms of the verbs etc.), lexicology (having a good 
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command in professionally oriented vocabulary), translation (providing adequate 

translation of specialized vocabulary and terms according to the standards of the 

professionally oriented Ukrainian language), writing (having good skills in writing 

different business letters, instructions, CVs, annotations, references, plans etc.).  

To motivate students to combine learning English with media literacy can be 

easy if they use different media means, say, audio (for instance, Skype to improve 

their listening skills), video (documentaries, feature films to watch specifics of the 

company’s operations and at the same time improve their listening and communica-

tive skills not only in English but in their native language too), social media means 

(for example, e-mail ˗ to improve their writing skills, Facebook ˗ to improve read-

ing, writing and even listening skills).  

No matter what way the teacher chooses to implement English for Media Liter-

acy in any high school, he must remember that the power mass media have got to-

day is doubtless. Modern society cannot do without media. The more so, to ignore 

their huge impact and penetration into all spheres of our life and the process of the 

development of our society is just impossible. And not only high schools but sec-

ondary and even kindergartens should pay special attention to the media education 

of the small children, pupils and students too. If all the educational establishments 

of all the levels stop ignoring the problem of widely spread mass media and assist 

in supporting the development of critical thinking skills, we’ll be able to start talk-

ing about high level of media literacy and, finally, media culture of the people in 

our country [3, pg. 307]. In combination with learning a professionally oriented 

English future engineers in high schools should be ready to perform a set of profes-

sional functions and possess personal qualities of good specialists who are able to 

focus on work in a market economy and are adequate to reality [4]. 
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МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: НАВАЛЬНІСТЬ І РЕАЛІЇ ВТІЛЕННЯ 

 

Стефіна Н. В. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри хорового диригування,  

вокалу та методики музичного навчання 

Навчально-наукового інституту культури і мистецтв  

Сумський державний педагогічний університет  

імені А. С. Макаренка 

м. Суми, Україна 

 

Суспільство сьогодні переживає втрату ціннісних орієнтирів, зниження 

рівня культури, соціальну апатію. Тому надзвичайно гостро стоїть в Україні 

проблема розвитку етичної і духовної культури підростаючого покоління і у 

зв’язку з цим абсолютно очевидна необхідність звернення школи до мистецт-

ва, музичного зокрема, як до одного із найважливіших засобів розкриття мо-

рального і духовного потенціалу особистості, стимулювання її духовно-

естетичного розвитку [4]. 

Поняття «духовність» широко використовується як представниками різ-

них галузей знань, так і в повсякденному житті. Але залежно від сфери засто-

сування це поняття має різне змістовне навантаження. Так М. Бердяєв вважає, 

що «духовність» – це ідеал, до якого прагнула й прагне людина у її власному 

розвитку, орієнтація на вищі, абсолютні цінності [1]. 

На думку Л. Виготського, «духовність» є умовою руху до вершинної пси-

хології, яка визначає не глибини, а вершини особистості. Він трактує «духов-

ність» як психічну функцію [2]. 

Психолог Ж. Юзвак, досліджуючи психологічний аспект духовності, роз-

глядає «духовність» як психологічну якість людини, яка характеризується до-

сить складним поєднанням інтелектуальної, вольової та чуттєво – емоційної 

сфери людської психіки» [6, с. 5-7]. 

С. Гончаренко тлумачить «духовність» як основний чинник формування 

системи цінностей особистості [3, с. 47]. 

На наш погляд, «духовність» – це багатовимірна система у структурі сві-

домості особистості, у якій віддзеркалюються її найбільш актуальні морально 

значимі потреби, інтереси, погляди, відношення до оточуючого світу, до ін-

ших людей, до самої себе [5]. 

Ми живемо в період кризи у сучасному суспільстві, коли розмивання норм 

моралі ускладнює шляхи особистісного самовизначення дитини. Але в сього-

денні молодші школярі, на жаль, замість слухання класичної чи народної музики 

віддають перевагу комп’ютерним іграм і різним розвагам, які звісно, приносять 

більше шкоди, ніж користі. Цим самим вони обмежують себе у розвитку як ро-

зумовому, так і духовному, адже як нам відомо, саме музика вчить людину від-
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чувати і бачити красу у всьому. Вчені, педагоги-музиканти довели, що під час 

слухання музики, у дітей прискорюється серцеві скорочення, відбувається зміна 

тонусу м’язів, зниження тиску, крім того, під впливом музики значно покращу-

ється активність мозкових клітин і це, в свою чергу, призводить до поліпшення 

памvяті, підвищується здатність до навчання. 

Треба зазначити, що серед предметів естетичного циклу, саме музика 

найбільше стимулює молодшого школяра до творчої діяльності, сприяє фор-

муванню емоційно-мотиваційних та пізнавальних функцій, розвитку творчого 

мислення, а також позитивних якостей характеру: систематичності, працьо-

витості, наполегливості у досягнення мети, відповідальності. 

О. Апраксіна, О. Гумінська, Е. Печерська, Г. Падалка, О. Ростовький, В. 

Сухомлинський наголошують, що музика допомагає розвинути духовні якості 

дитини, а саме творчу уяву і фантазію, музика дарує творчі крила, породжує 

бажання творити. 

У науково-методичній літературі постійно підкреслюється, що найбіль-

шим завданням педагога-музиканта є залучення учнів до слухання музики, її 

глибокого сприйняття. При цьому необхідно привчати молодших школярів не 

тільки емоційно, а й свідомо її сприймати. Знайомство з музичними творами 

різних епох, жанрів і стилів на уроках музичного мистецтва дозволяє виявля-

ти як характерні особливості старовинної і класичної музики, так складні й 

прості ритми сучасної. Передумовою реалізації усвідомленого сприймання 

молодшими школярами музичних творів є реалістичний добір вчителем му-

зичного мистецтва музичного матеріалу, засвоєння якого дозволяє цікаво, за-

хоплююче організовувати всі види музичної діяльності учнів на уроці. 

Заглиблене вивчення музичних творів дає змогу молодшим школярам ві-

дчути всю красу емоцій, почуттів. Під впливом красивої, чутливої, доброї му-

зики у дітей з’являються позитивний настрій, хороші емоції, які потім посту-

пово перетворюються на доброту і красу почуттів і вчинків людини. 

Отже в сьогоденні, коли завданням суспільства є духовне відродження, 

музичне мистецтво вирішує завдання гуманізації освіти школярів. Тому в су-

часній школі духовно-моральне виховання засобами музичного мистецтва 

повинно стати пріоритетним напрямком становлення особистості. 
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МAЙБУТНIХ УЧИТEЛIВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Томашівська М. М 

аспірант  

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 

імені Тараса Шевченка 

м. Кременець, Тернопільська область, Україна 

 

Cьoгoднi ocвiтнiй прoцec у нaвчaльних зaклaдaх миcтeцькoгo прoфiлю ви-

знaчaє дoмiнaнтнe знaчeння нaрoднoгo миcтeцтвa як ocнoви eтнiчнoї культу-

ри в iнтeлeктуaльнoму i мoрaльнo-духoвнoму cтaнoвлeннi мoлoдi. Цe oзнaчaє, 

oзбрoєння мaйбутньoгo учитeля нaукoвими знaннями, мeтoдoлoгiєю тa 

нoвiтнiми тeхнoлoгiями нaвчaння, cпрямувaння йoгo прoфeciйнoгo рoзвитку 

нa фoрмувaння нeoбхiдних кoмпeтeнтнocтeй, щo хaрaктeризувaтимуть йoгo 

як грaмoтнoгo дocлiдникa нaрoднoгo миcтeцтвa i aктивнoгo прoпaгaндиcтa 

нaрoднoї музичнoї твoрчocтi. 

В cучacних умoвaх мoдeрнiзaцiї вищoї музичнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти 

пeрeocмиcлюєтьcя кoнцeптуaльнa бaзa фaхoвoї пiдгoтoвки пeдaгoгa-

музикaнтa. Функцioнуючий в cучacнiй ocвiтi кoмпeтeнтнicний пiдхiд дiє нa 

вciх нaпрямкaх цьoгo прoцecу – зaгaльнoкультурнoму, музикoзнaвчoму, 

мeтoдикo-прaктичнoму, викoнaвcькoму. 

Метою даного дослідження є oхaрaктeризувaти проблему фoрмувaння 

професійної кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля музики засобами українсь-

кого нaрoднoгo музичного мистецтва. 

Cьoгoднi прoблeмa фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo 

учитeля музики рoзглядaєтьcя в кoнтeкcтi: 

– вивчeння iнтeрeciв, худoжнiх нaхилiв, ocвiтнiх пoтрeб; 

– фoрмувaння йoгo i рoзвитку йoгo прoфeciйних якocтeй, вмiнь i 

здiбнocтeй; 

– впливiв coцiaльнoгo ceрeдoвищa нa рoзвитoк твoрчoї ocoбиcтocтi 

мaйбутньoгo пeдaгoгa; 

– фoрмувaння здaтнocтi пeдaгoгiчнo упрaвляти твoрчoю дiяльнicтю учнiв; 

– вихoвaння виcoкo iнтeлeктуaльнoї, прoфeciйнo кoмпeтeнтнoї 

ocoбиcтocтi в прoцeci її худoжньo-ecтeтичнoї дiяльнocтi. 
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З. Курлянд пoняття «iдeaл вихoвaння вчитeля» визнaчaє тaк: «гaрмoнiйнo 

рoзвинeнa, виcoкoocвiчeнa, coцiaльнo aктивнa й нaцioнaльнo cвiдoмa людинa, 

нaдiлeнa глибoкoю грoмaдcькoю вiдпoвiдaльнicтю, здoрoвими iнтeлeкту- 

aльнo-твoрчими, фiзичними i духoвними якocтями, рoдинними i пaтрioтич- 

ними пoчуттями, прaцьoвитicтю, гocпoдaрcькoю кмiтливicтю, пiдприєм- 

ливicтю й iнiцiaтивoю» [5, с. 390].  

У пiдгoтoвцi мaйбутньoгo учитeля Л. Oртинcький видiляє тaкi ocнoвнi 

зaвдaння: фoрмувaння знaнь прo cвiтoву культуру, миcтeцтвo; рoзвитoк 

ecтeтичних пoтрeб i пoчуттiв; oвoлoдiння ocнoвaми нaрoднoгo миcтeцтвa, 

уcнoї нaрoднoї твoрчocтi, музики, пoбуту тoщo; гoтoвнicть будувaти влacнe 

життя зa зaкoнaми крacи [4, с. 472].  

Уcпiшнe вирiшeння зaвдaнь фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутньoгo учитeля музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa 

вимaгaє cтвoрeння пeвних пeдaгoгiчних умoв. У Вeликoму тлумaчнoму 

cлoвнику cучacнoї укрaїнcькoї мoви тeрмiн «умoвa» визнaчaєтьcя як:  

1) нeoбхiднa oбcтaвинa, вiд якoї зaлeжить здiйcнeння чoгo-нeбудь;  

2) ocoбливocтi рeaльнoї дiяльнocтi, зa яких вiдбувaєтьcя чи здiйcнюєтьcя 

щo-нeбудь [2, с. 1728]. Зa Вeликим eнциклoпeдичним cлoвникoм тeрмiн 

«умoви» трaктуєтьcя як «нeoбхiднa oбcтaвинa, пeрeдумoвa, якa рoбить 

мoжливим здiйcнeння чoгo-нeбудь; умoви – цe прaвилa, вимoги, 

викoриcтaння яких зaбeзпeчує щo-нeбудь» [1, с. 495].  

У рoбoтi з фoрмувaння прoфeciйних кoмпeтeнцiй мaйбутнiх учитeлiв му-

зики вaжливo викoриcтoвувaти мoжливocтi фaкультaтивних курciв з вивчeння 

icтoрiї укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa, cучacнoї нaрoднoї музики, 

пiдгoтoвки індивiдуaльних зaвдaнь для cтудeнтiв iз збoру тa дocлiджeння 

мicцeвoгo пiceннoгo фoльклoру тoщo.  

У фoрмувaння пoзитивнoї мoтивaцiї cтудeнтiв дo вивчeння нaрoднoгo му-

зичнoгo миcтeцтвa вaжливo врaхoвувaти зoвнiшнi i внутрiшнi мoтиви їх 

cтaвлeння дo нaвчaльнoї дiяльнocтi.  

Дo зoвнiшнiх мoтивiв, як прaвилo, вiднocять: пeдaгoгiчнo дoцiльну 

oргaнiзaцiю ocвiтньoгo прoцecу в нaвчaльнoму зaклaдi; твoрчу cпiвпрaцю ви-

клaдaчa i cтудeнтiв; нaлeжнe кeрiвництвo нaвчaльним прoцecoм; пoзитивний 

мiкрoклiмaт в ocвiтньoму ceрeдoвищi. Дo внутрiшнiх мoтивiв нaлeжaть: 

пiзнaвaльнi iнтeрecи cтудeнтiв, пoтрeби у нaбуттi нoвих знaнь, нeoбхiднicть 

ocoбиcтicнoгo caмocтвeрджeння i caмoвдocкoнaлeння, прaгнeння дo 

уникнeння нeвдaч, ocoбиcтoгo уcпiху, мoтиви прoфeciйнoгo cтaнoвлeння. 

У фoрмувaннi прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв гoлoвним 

зaвдaнням є рoзвитoк їх внутрiшнiх мoтивiв, який вiдбувaєтьcя нa ocнoвi 

зoвнiшнiх мoтивiв шляхoм фoрмувaння пiзнaвaльних iнтeрeciв тa худoжнiх 

cтудeнтiв, прoфeciйнoї cпрямoвaнocтi нaвчaння. 

Aнaлiз чиcлeнних пeдaгoгiчних дocлiджeнь дoвoдить, щo викoриcтaння у 

прoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учитeлiв музики укрaїнcькoгo нaрoднoгo 

миcтeцтвa, нaрoдних звичaїв, oбрядiв збaгaчує їх iнтeлeкт, вихoвує ecтeтичну 
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культуру, прищeплює їм пoвaгу i любoв дo рiднoгo крaю, cвoгo нaрoду, йoгo 

культури, фoрмує худoжнi i духoвнi цiннocтi. I нe дивнo. Aджe фoльклoрнa 

трaдицiя є гeнeтичнoю cпaдщинoю укрaїнcькoгo eтнocу. 

Вихoвaння мaйбутньoгo кoмпeтeнтнoгo фaхiвця пoтрeбує цiлecпрямo- 

вaних зуcиль вcьoгo пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву нaвчaльнoгo зaклaду, 

oрiєнтoвaних нa cтвoрeння iнтeлeктуaльнo-eмoцiйнoї i духoвнo-мoрaльнoї 

aтмocфeри, кoли кoжeн cтудeнт вiдчувaє пoвaжнe cтaвлeння дo ceбe, 

пeдaгoгiчну пiдтримку, eмoцiйний зaхиcт.  

Викoриcтaння укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa у 

прoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учитeлiв музики пoлягaє в тoму, щoб у 

прoцeci cприймaння, iнтeрпрeтaцiї твoрiв нaрoднoгo миcтeцтвa i прaктичнoї 

худoжньo-твoрчoї дiяльнocтi cтудeнтiв фoрмувaти у них нaцioнaльну 

cвiдoмicть, ocoбиcтicнo-цiннicнe cтaвлeння дo нaрoднoгo миcтeцтвa, 

рoзвивaти ecтeтичну культуру, зaгaльнoкультурну i худoжню кoмпeтeнтнicть, 

здaтнicть дo caмoрeaлiзaцiї, пoтрeбу у духoвнoму caмoвдocкoнaлeннi.  

Cьoгoднi вaжливo пiдгoтувaти учитeля кoмпeтeнтнoгo, cпрoмoжнoгo 

швидкo aдaптувaтиcя дo нoвoввeдeнь, зacтocoвувaти в прaктичнiй дiяльнocтi 

нoвi пeдaгoгiчнi тeхнiки i тeхнoлoгiї.  

Пiд пeдaгoгiчнoю тeхнiкoю рoзумiєтьcя cукупнicть нaвичoк тa вмiнь, 

прийoмiв i зacoбiв, зa дoпoмoгoю яких виклaдaч дoмaгaєтьcя чiткoї oргaнiзaцiї 

нaвчaння i вихoвaння i дocягaє мaкcимaльнoї eфeктивнocтi зacтocoвувaних 

мeтoдiв.  

Нa думку C. Бoндaр, тeхнoлoгiя – «цe iнтeгрaтивнa мoдeль нaвчaльнo-

вихoвнoгo прoцecу з чiткo визнaчeними цiлями i дiaгнocтикoю пoтoчних i 

кiнцeвих рeзультaтiв, рoзпoдiлoм нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу нa oкрeмi 

кoмпoнeнти. Тeхнoлoгiя нaвчaння пeрeдбaчaє чiткe i нeухильнe викoнaння 

пeвних нaвчaльних дiй в умoвaх oпeрaтивнoгo звoрoтнoгo зв’язку» [3, с. 906]. 
 

Л. Хoмич виoкрeмлює в cтруктурi пeдaгoгiчнoї тeхнoлoгiї кoнцeптуaльну 

ocнoву, змicтoвну чacтину нaвчaння, якa включaє мeту нaвчaння, зaгaльну i 

кoнкрeтну, тa змicт нaвчaльнoгo мaтeрiaлу, прoцecуaльну чacтину 

(тeхнoлoгiчний прoцec), щo cклaдaєтьcя з oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцecу, 

мeтoдiв i фoрм нaвчaльнoї дiяльнocтi учнiв, мeтoдiв i фoрм рoбoти вчитeля, 

дiяльнocтi вчитeля з упрaвлiння прoцecoм зacвoєння мaтeрiaлу й дiaгнocтики 

нaвчaльнoгo прoцecу [6, с. 49].  

Отже викoриcтoвуючи укрaїнcькe нaрoднe миcтeцтвo як вaжливий зaciб 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики, cлiд 

врaхoвувaти, щo ця дiяльнicть – бaгaтoвeктoрнa i пoвиннa здiйcнювaтиcя 

пocлiдoвнo як зa мiжпрeдмeтними зв’язкaми, тaк i зa вeртикaллю – вiд курcу 

дo курcу, пocтупoвo рoзширюючиcь i пoглиблюючиcь.  
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Сучасні вимоги до професійних якостей майбутніх учителів трудового 

навчання та технологій передбачають запровадження такої освітньої моделі 

їхньої підготовки, яка б забезпечувала їх становлення як конкурентоспромо-

жних фахівців із високим рівнем творчого потенціалу, суб’єктів саморозвитку 

і професійного самовдосконалення, здатних діяти, відповідально вирішувати 

освітні завдання у безперервно змінних умовах педагогічної реальності.  

Професійний розвиток майбутнього вчителя трудового навчання та тех-

нологій полягає у формуванні ставлення студента до вибору майбутньої про-

фесії і власної майбутньої педагогічної діяльності. У системі вищої освіти 

професійний розвиток розглядають як набуття особистістю нових компетен-

цій, які вона буде застосовувати у професійній діяльності; як цілеспрямова-

ний та систематичний вплив на неї в процесі професійного навчання з метою 

підготовки її до виконання нових, більш складних завдань у майбутній діяль-

ності на основі вдосконалення здібностей та потенційних можливостей. Про-

фесійний розвиток педагога охоплює формування, вдосконалення, інтеграцію 

й реалізацію у навчальному процесі, а потім під час педагогічної праці, його 

знань, умінь, здібностей, професійних й особистісних рис, але головно-

активне якісне перетворення й збагачення свого внутрішнього світу 1, с. 5. 

Проаналізувавши наукові роботи дослідників можна зробити висновок, що 
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професійний розвиток майбутнього вчителя в системі вищої освіти не може 

бути відокремлений від його особистісного зростання. Організація підготовки 

майбутніх учителів у закладах вищої освіти з метою сприяння їхньому профе-

сійному розвитку, на думку науковців, повинна узгоджуватися з їхніми намі-

рами, уявленнями, особистісними рисами, допомагати їм осмислювати й сис-

тематизувати, коригувати власний фрагментарний життєвий досвід відповід-

но до системи педагогічних знань й умінь. Тому викладачі повинні цілеспря-

мовано регулювати процес професійного розвитку майбутніх учителів, спря-

мовувати їх на оволодіння педагогічною професією, формувати у них профе-

сійно значущих особистісних рис. Отже, професійне становлення майбутньо-

го фахівця базується на досягнутому рівні розвитку особистості та подаль-

шому формуванні його особистісних рис, інтенсивність чого безпосередньо 

пов’язана із продуктивністю освітнього процесу у вищій школі. 

Поняття «професійний розвиток майбутнього вчителя» можна ототожни-

ти із поняттям «готовність до професійної діяльності» та розглядати як ціліс-

не утворення, інтегративну властивість, що охоплює у взаємозв’язку, єдності 

та взаємодії систему компонентів: мотиваційного, когнітивно-діяльнісного, 

регулятивно-поведінкового, що визначають особистісну професійну позицію 

та мотивацію майбутньої педагогічної діяльності, сукупність компетенцій, 

осмислене й ціннісне ставлення майбутніх учителів до процесу власного про-

фесійного розвитку.  

Мотиваційний компонент охоплює педагогічну спрямованість, що визна-

чає поведінку, ставлення до майбутньої професії (інтерес до педагогічної дія-

льності, здатність займатися нею та емоційне ставлення). На етапі професій-

ного становлення майбутнього вчителя трудового навчання та технологій ва-

жливу роль відіграють зовнішня та внутрішня мотивації. При зовнішній мо-

тивації у студентів виявляється споживацьке ставлення до учіння, навчальний 

матеріал засвоюється для близької цілі (відповісти на семінарі, скласти залік) 

і після відтворення швидко забувається. При внутрішній мотивації у студента 

на першому місці – професійні та пізнавальні інтереси. Розвиток внутрішньої 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності у взаємозв’язку з формуванням 

професійної компетентності майбутнього вчителя забезпечує його професій-

ний розвиток 3, с. 6-7.  

Наступним, у структурі готовності до професійної діяльності, що визна-

чається у дослідженні як результат професійного розвитку майбутнього вчи-

теля трудового навчання та технологій, виокремлюємо когнітивно-

діяльнісний компонент, який, відповідно до кваліфікації зазначеного фахівця, 

визначає головні складові його професійної компетентності. В умовах модер-

нізації освітньої системи саме категорія компетентності в контексті підготов-

ки майбутнього фахівця дає змогу виокремити й окреслити його спромож-

ність виконувати свій професійний обов’язок на продуктивному, творчому 

рівні, що визначає зміст і процес його професійного розвитку у вищій школі.  
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На думку О. Дубасенюк, теоретична підготовка передує практичній і пе-

редбачає набуття суб’єктивно значущих знань, що допоможуть педагогові 

створити не лише образ результату навчально-виховного процесу, а й систему 

засобів або технологій досягнення поставленої мети [2, с. 95-96]. Тому до ко-

гнітивно-діяльнісного компоненту відносять систему знань, умінь, навичок та 

здібностей, що слугують засадами професійних компетенцій майбутніх учи-

телів і сприяють розвитку здатності вирішувати проблеми, пов’язані з профе-

сійною діяльністю. Спеціальні знання, вміння, навички та здібності, які май-

бутній фахівець набуває в процесі свого професійного розвитку, являються 

основою для формування особистісних рис. 

У професійному розвитку майбутнього вчителя виділяють ще регулятив-

но-поведінковий компонент, який зумовлений необхідністю формування та 

розвитку у майбутніх фахівців педагогічних і професійно значущих особисті-

сних рис, особистісного ставлення до них і процесу їхнього набуття. Під ри-

сами традиційно розуміють індивідуальні звичні форми поведінки, через які 

аналізуємо ставлення індивіда до дійсності [4, с. 157]. У процесі професійного 

розвитку майбутнього вчителя трудового навчання та технологій формуються 

професійно важливі особистісні риси, що визначаються специфікою діяльно-

сті; ділові риси; головні фахові риси й уміння, що забезпечують високу стабі-

льну ефективність і результативність професійної діяльності. 

Отже, професійний розвиток обов’язково має особистісну спрямованість. 

Це безпосередньо стосується майбутнього вчителя трудового навчання та те-

хнологій, оскільки для нього важливо не тільки ґрунтовно знати свій предмет 

і володіти методикою його викладання, але й бути творчою особистістю, яка 

постійно самовдосконалюється та самореалізовується. 
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У 2000 році ВООЗ проголосила глобальну стратегію «Здоров’я для всіх» 

яка містила 10 положень, 6 принципів, 38 завдань спрямованих на попере-
дження загрози здоров’ю. Здоров’я людини визначається комплексом біоло-
гічних (спадкових і набутих) і соціальних факторів. Останні мають настільки 
важливе значення в підтримці стану здоров»я або в появі і розвитку хвороби, 
що у преамбулі статуту ВООЗ записано: «Здоров’я – це стан повного фізич-
ного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і 
фізичних вад». Таке визначення поняття «здоров’я» є найбільш чітким, зро-
зумілим, повним і вміщує, насамперед, біологічні, соціальні та психологічні 
аспекти даної проблеми [1].  

27 червня 2014 року головами держав або урядів Європейського Союзу та 
Президентом України Петром Порошенком у Брюсселі була підписана Угода 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Єв-
ропейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 
іншої сторони (Угода про асоціацію). 16 вересня 2014 року Угода про асоціа-
цію була одночасно ратифікована Верховною Радою та Європейським парла-
ментом [2]. 

Угода про асоціацію передбачає посилення співпраці у сфері охорони 
здоров’я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини 
як передумови сталого розвитку та економічного зростання (глава 22 «Гро-
мадське здоров’я»). Таке співробітництво, зокрема, має охоплювати зміцнен-
ня системи охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема шляхом впро-
вадження інновацій та здійснення реформ. Сторони розвиватимуть співробіт-
ництво в галузі охорони здоров’я, щоб підвищити рівень здоров’я та захисту 
здоров’я громадян в якості передумови для сталого розвитку та економічного 
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зростання. Також Україна повинна поступово імплементувати в своє законо-
давство норми і практики ЄС (зазначені в Додатку XL Угоди про асоціацію), 
зокрема щодо інфекційних хвороб, крові, тканин і клітин, а також тютюну. 
Окрім інших напрямів, співпраця охоплює: 

1. Зміцнення системи охорони здоров’я та її потенціалу в Україні, зокрема 
шляхом здійснення реформ, подальшого розвитку первинної ланки охорони 
здоров’я та навчання персоналу. 

2. Профілактика та боротьба з інфекційними захворюваннями, такими як 
ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення готовності до появи високопатогенних 
захворювань та епідемій, а також впровадження Міжнародних медико-
санітарних правил. 

3. Профілактика та боротьба з неінфекційними захворюваннями, шляхом 
обміну інформацією і кращими практиками, пропаганда здорового способу 
життя, вирішення основних детермінантів здоров’я і супутніх проблем, таких 
як охорона здоров’я матері і дитини, психічного здоров’я, залежність від ал-
коголю, наркотиків та тютюну, у тому числі імплементація Рамкової конвен-
ції з боротьби проти тютюну від 2003 року. 

Б. Волос підкреслює, що в умовах формування політики охорони здоров’я 
її стрижнем має стати первинна профілактика хронічних неінфекційних за-
хворювань – боротьба з факторами ризику та активні заходи із забезпечення 
здорового вибору людини. При цьому під факторами ризику він розуміє не-
сприятливі матеріально-побутові та виробничі умови, безробіття, низький 
освітній та культурний рівень, надмірну урбанізацію, стреси, нераціональне 
харчування, зловживання алкоголем, низьку фізичну активність (гіподина-
мію), паління тощо [3, c. 6]. 

Для нашого дослідження доцільно з’ясувати співвідношення категорій 
«профілактика хвороб» та «профілактика у сфері охорони здоров’я». Це пере-
дусім обумовлюється тим, що відносини у сфері охорони здоров’я настільки 
багатогранні й різноманітні, що вони стосуються не тільки безпосередньо діа-
гностики, лікування і профілактики хвороб. У цій сфері виникають також ор-
ганізаційні відносини, відносини щодо вироблення й реалізації лікарських 
засобів та засобів медичного призначення, відносини щодо забезпечення сані-
тарно-епідемічного благополуччя продукції, умов життя людини тощо. З ура-
хуванням цього і профілактика у сфері охорони здоров’я може стосуватися як 
попередження відхилень стосовно здоров’я людини, так і стосовно інших 
об’єктів і явищ у сфері охорони здоров’я. У зв’язку з цим можна погодитися з 
О. Лавриненком, що необхідно розглядати профілактику у сфері охорони 
здоров’я у двох аспектах [4]: 

– у вузькому – як профілактику хвороб заходами медичного характеру 
(вакцинація, обов’язкові медичні огляди тощо); 

– у широкому – як профілактику хвороб медичними засобами, а також 
оздоровлення населення засобами фізичної культури, здорового харчування, 
протидії шкідливим звичкам, покращення стану довкілля тощо. 

Аналіз закордонного досвіду в цій сфері слід пов’язувати з відповідними 
напрямами профілактичної діяльності. Звернувшись до офіційного веб-сайту 
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ВООЗ, зокрема до розділу «Профілактика хвороб», можна побачити, що на 
сьогодні в розвинений країнах є пріоритетними такі напрями профілактики: 
вакцинація та фізична активність стійкість до протимікробних препаратів, пи-
тання здорового харчування й безпеки харчових продуктів, протидія вживан-
ню алкоголю, наркотичних засобів, палінню [5]. Окрім цього, стан навколиш-
нього середовища, безумовно, є одним із визначальних факторів стану здо-
ров’я людини, а тому вказаний напрям також слід брати до уваги.  

ВООЗ, дослідивши системи охорони здоров’я 191 країни світу, дійшла 
висновку, що така система в США заслуговує першого місця в рейтингу най-
більш стабільних систем, здатних до швидкого реагування за змінних умов 
[6]. З огляду на такі результати досвід цієї країни заслуговує на увагу. 

У Швейцарії діє Закон «Про профілактику та укріплення здоров’я» від  
30 вересня 2009 року, який спрямований на поліпшення заходів з управління 
профілактикою, зміцнення здоров’я та раннього виявлення хвороб. Вказаний 
закон регулює такі важливі аспекти профілактики хвороб: інструменти конт-
ролю й координації, як на національному рівні, так і на рівні кантонів; розпо-
діл повноважень між конфедерацією та кантонами: заходи щодо забезпечення 
якості й ефективною профілактики, зміцнення здоров’я та раннього виявлен-
ня хвороб; фінансова допомога, що виділяється неурядовим організаціям; за-
охочення досліджень освітніх програм у цій сфері; моніторинг стану охорони 
здоров’я [7]. Цікаво, що вказаним законом було запроваджено Швейцарський 
інститут щодо попередження хвороб та зміцнення здоров’я, який розгляда-
ється як центральний орган із розробки та впровадження державної політики 
у сфері профілактики хвороб. 

Аналіз закордонного досвіду переконливо свідчить про те, що в розвине-
них країнах світу пріоритетними є питання зміцнення здоров’я населення та 
профілактика хвороб. Отже, функціональне призначення профілактики у сфе-
рі охорони здоров’я полягає у забезпеченні недопущення виникнення хвороб, 
відверненні ризиків для здоров’я окремих громадян та населення в цілому, а 
як результат – у посиленні економічного потенціалу держави, її подальшому 
розвитку та покращенні демографічної ситуації. 

Вважаємо, що в Україні необхідно розробити та прийняти низку нормати-
вно-правових актів з питань профілактики у сфері охорони здоров’я. 
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На початку XXI століття туризм перетворився на великий міжгалузевий 

комплекс, розвиток якого суттєво впливає на економічний прогрес суспільст-

ва в цілому: індустрія туризму становить вже 11% глобального загальносвіто-

вого валового внутрішнього продукту – 3 трлн 575 млрд $ США і забезпечує 

200 млн робочих місць, тобто 8% від всіх існуючих [3]. Розвиток туризму в 

Україні істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, 

зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного 

споживання, і є одним з найбільш перспективних напрямків структурної пе-

ребудови економіки. 

Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна ви-

значити створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного 

продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення 

країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соці-
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ально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та істори-

ко-культурного довкілля. 

Система управління туризмом в Україні включає державні громадські ор-

ганізації; громадські організації. Державна влада поділяється на законодавчу 

владу; виконавчу владу; судову владу. Отже, державна політика в галузі тури-

зму визначається через гілки законодавчої влади та виконавчої [1]. 

Державні організації в системі управління туризмом в Україні представ-

лені органами законодавчої і виконавчої влади. До повноважень Верховної 

Ради в галузі туризму належать (відповідно до Закону України «Про ту-

ризм»): визначення основних напрямів державної політики в галузі туризму; 

правових основ регулювання відносин у галузі туризму; обсягу фінансового 

забезпечення туристичної галузі в законі про Державний бюджет України.  

Управління туризмом в системі виконавчої влади здійснюється Міністер-

ством культури і туризму, Міністерством освіти і науки, Міністерством у 

справах сім’ї, молоді та спорту. Одним з центральних органів державної ви-

конавчої влади в сфері туризму є Міністерство культури і туризму України. 

Воно в установленому порядку вносить пропозиції щодо формування держа-

вної політики в туристичній та курортній галузях, забезпечує її реалізацію, 

здійснює управління в цих областях, а також міжгалузеву координацію. 

Основними завданнями міністерства є участь у формуванні та забезпе-

ченні реалізації державної політики в туристичній та курортній галузях; роз-

робка і реалізація загальнодержавних програм розвитку курортів та туристи-

чно-рекреаційної сфери, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і 

безпеки туристів; визначення перспектив і напрямків розвитку внутрішнього, 

міжнародного та іноземного туризму, розвитку матеріально-технічної бази 

туризму; міжгалузева координація та функціональне регулювання з питань 

туризму; організація та розвиток системи наукового, інформаційно-

рекламного забезпечення туристично-рекреаційної та курортної сфери. 

Центральним органом державної виконавчої влади в компетенції якого 

також питання галузі туризму є Міністерство освіти і науки. У його складі 

функціонує департамент розвитку дошкільної, загальної середньої та позаш-

кільної освіти, який розробляє і реалізує освітні та оздоровчі програми. Без-

посередньо реалізація державної політики в галузі освіти засобами туризму, 

краєзнавства здійснюється Українським державним центром туризму і крає-

знавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Центр здійс-

нює такі види робіт, як інструктивно-методичну, організаційно-масову, на-

вчально-виховну, краєзнавчу та екскурсійну діяльність, спрямовану на пода-

льший розвиток туристично-краєзнавчої та оздоровчої роботи з учнівською 

молоддю України. 

Громадські організації в управлінні туризмом представлені спортивними 

федераціями (національної та обласними) і туристичними клубами [1].  

В управлінні туризмом беруть участь також громадські організації. Громадя-

ни України, іноземці, особи без громадянства з метою реалізації та захисту 
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прав і законних інтересів можуть об’єднуватися в громадські організації ту-

ристичної спрямованості (ст. 28 Закону України «Про туризм»). 

Однією з провідних є Федерація спортивного туризму України, яка своєю 

метою ставить сприяння створенню головних принципів національної моделі 

спортивного туризму як масового самодіяльного спорту та спорту вищих до-

сягнень. З 2002 року рішенням колегії Держкомспорту Федерації присвоєно 

статус національної спортивної федерації. Основними напрямками діяльності 

Федерації є розвиток пішохідного, гірського, велосипедного, водного, лижно-

го, вітрильного, спелеологічного, автомобільного, мотоциклетного видів 

спортивного туризму. 

З метою сприяння розвитку спортивного туризму в відповідних адмініст-

ративно-територіальних одиницях, регіонах України створюються територіа-

льні спортивні туристські клуби, які є добровільними громадськими 

об’єднаннями, що створюються на основі єдності інтересів громадян – при-

хильників спортивного туризму. Клуб є юридичною особою і діє на підставі 

власного статуту, він є неприбутковою організацією. Клуб може на доброві-

льних засадах входити до складу інших громадських організацій, бути членом 

відповідної федерації, брати участь в створенні союзів. 

Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії України є вихід на 

світовий рівень туристичних послуг. Для досягнення поставленої мети тури-

стська галузь України потребує великій кількості висококваліфікованих фахі-

вців в області створення і надання туристичних послуг [2, с. 9]. 

Основними передумовами для цього виступають: географічне положення, 

наявність природного, історико-археологічного туристського потенціалу, 

конкурентоспроможність туристських послуг. В Україні на сьогоднішній день 

вже відбулося усвідомлення важливості розвитку туризму як одного з ефек-

тивних засобів лікування національної економіки завдяки здатності цього се-

ктора забезпечувати значні валютні надходження, створювати значну кіль-

кість нових робочих місць і іншим перевагам.  
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Introduction. Systemic Lupus Erythematous (SLE) – is a chronic autoimmune 

condition which rises as the result of immune regulation mechanisms violation. The 

condition is characterized by multi systemic disorders including the violation of 

bone and joint systems [1-3]. Nowadays, one of the most prominent screening 

methods of the diagnosis of osteoporosis, applied in Ukraine, is non-invasive meth-

od, called an ultrasound densitometry. 

The Purpose of the Research. To evaluate a mineral density of bone tissue of 

the patients with systemic lupus erythematous condition with the help of ultrasound 

densitometry.  

The Methods and Data of Research. The research under consideration has been 

fulfilled on the basis of rheumatic department of KZ LOR of «Lviv Regional Hos-

pital». Having received a written permit for the research conduction according to 

the principles of Helsinki Human Rights Declaration and the Convention of Euro-

pean Council on the matter of human rights and biomedicine and the laws of 

Ukraine, we have examined 123 patients with the condition of SLE according to the 

criteria of American Rheumatology Collegium (1997) considering the previous 

stratification of the thesis and the pre-menopause status. The research was conduct-

ed with the application of randomized way of examination. The patients have had 
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all their organs and systems tested systemically and with the application of instru-

ments according to the order of the Ministry of Health Protection of Ukraine № 676 

since 12.10.2006 and «The Declaration of Minutes of First Aid on the specialist 

«Rheumatology», European League against Rheumatism (2010) and American 

Rheumatologists Collegium (2010, 2012). 123 women from 21 to 51 were involved 

into the research (the average age at the very moment of research was –  

40,37 ± 0,95). The average lasting period of the condition was – 7,35 ± 0,27. 

100,0% of patients took methylprednisolone in dosage (being transferred into pred-

nisolone) from 5,0 до 30,0 mg a day (average dose–11,04 ± 0,46 mg a day, the 

general average dose was31,40 ± 1,92 gr) and the medicines of calcium as a day 

dose of 1000,0 mg in the combination with vitamin D 400,0 МО as a day and night. 

An average lasting period of treatment by GK and combined medicines of calcium 

coincided with the average lasting period of condition. 

The control group of patients under research consisted of 25 mostly healthy 

women of pre-menopause status of the certain age. 

To evaluate a structural and functional state of bone tissue the patients have had 

their MDBT tested with the help of ultrasound bone densitometry of a heel bone by 

the device SONOST – 2000 (OsteoSys Co., Ltd, Seoul, Korea. 

To evaluate MDBT considering all the three variants of densitometry we have 

applied T-criterion which is counted automatically and is equal to the number of 

standard deviations (SD) accounting the difference between the average index of 

the area under research for the patients from 20 to 45 and the result received after 

the patient examination. 

According to T-criterion we differentiate four categories of bone tissue state 

(VООS,1994): 

1. Normal: Т-index ≥ -1,0 SD; 

2. Lowered bone mass (osteopenia, pre-clinic osteoporosis): Т-index < -1,0 SD, 

but > -2,5 SD. 

1.1. І degree – <-1,0 SD, but > -1,5 SD. 

1.2. ІІ degree – < -1,5 SD, but > -2,0 SD. 

1.3. ІІІ degree – < -2,0 SD, but > -2,5 SD. 

2. Osteoporosis: Т-index <-2,5 SD if there are no bone fractures. 

3. Hard form of osteoporosis: Т– index ≥ -2,5 SD in case of one or more frac-

tures [3]. 

The significance of Т-index has been considered only as the result of each ap-

plied method of densitometry on a separate area under research, but not as a clinic 

diagnosis of osteoporosis. 

Statistic data has been processed with the help of the software MS Excel and  

E Views. To analyze quantity indices we have counted average significance, stand-

ard deviations and also applied a percentile analysis to evaluate the distribution of 

the result significance of instrumental methods of research in control group and the 

one under research. In addition to this, we have also conducted T-test to define an 

exact difference between average significance counted for both groups. During the 
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T-test and comparison for both collections, we consider right the connection, influ-

ence or the difference according to р < 0,05. 

The Results of Research and its Discussion. 

The reduction of MDBT according to the results of ultrasound densitometry 

was discovered among 93,5% of patients. This result greatly prevailed over the per-

cent of people in a control group, which made 68,0% (р < 0,001) (tab. 1). 

Among 123 patients with SLE we have discovered the following: 30 (24,4%) 

women suffered from osteoporosis (average significance of T-criterion–  

(-2,9 ± 0,26); 29 (23,6%) women suffered from osteopenia of the degree with an 

average significance of T-criterion–(– 2,20 ± 0,16); 33 (26,8%) women suffered 

from osteopenia of ІІ degree with an average significance of T-criterion –  

(-1,66) ± 0,19; 23 (15,5%) women suffered from osteopenia of І degree with an av-

erage significance of T-criterion of(-1,16) ± 1,10, у 8 (6,5%) and – normal MDBT 

was discovered with an average T-criterion of (-0,86) ± 0,10. 

 

Table 1 

The frequency of osteoporosis and osteopenia according to the results  

of ultrasound densitometry in a control group and the group under research 

MDBT 

patients Percent of patients T-criterion 

Group un-
der research 

Control 
group 

Group 
under 

research 

Control 
group l 

Group un-
der research 

Дослідна 
Control group 

Normal 8 8 6,5 32,0 0,86 ± 0,10 0,09 ± 1,71 

Osteopenia of 
І degree 

23 14 15,5 56,0 -1,16 ± 1,10 -1,1 ± 0,09 

Osteopenia of 
ІІ degree 

33 3 26,8 12,0 -1,66 ± 0,19 -1,5 

Osteopenia of 
ІІI degree 

29 0 23,6 0 -2,20 ± 0,16 0 

Osteopenia 85 0 69,1 68,0 -1,71 ± 0,44 -1,1 ± 0,09 

Osteoporosis 30 0 24,4 0 -2,9 ± 0,26 0 

 

To define the range of significance distribution of T-criterion we have conduct-

ed percentile analysis. The results proved that there are divergent features between 

both groups (tab. 2). 
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Table 2 

Percentile analysis of the indices of mineral density of bone tissue  

according to the results of ultrasound densitometry, X-ray-osteo-densitometry, 

two-level energy X-ray absorbtionometry 

Number Ultrasound densitometry 

Groups Group under research Control group 

Median -1,90 -0,77 

Р5 -3,20 -1,50 

Р10 -2,90 -1,42 

Р25 -2,40 -1,20 

Р75 -1,40 -0,90 

Р90 -1,10 -0,16 

Р95 -0,90 0,44 

 

We have found out that among the women from the group under research,  

T-criterion according to the results of ultrasound densitometry, was in the range of 

(-3,2) – (-0,9),when the results of control one was – (-1,5) – 0,9 (Р5– P95);  

medium – (-1,9) and (-0,77). 

With the help of percentile analysis we have also defined conditional segments 

which allow evaluation of the indices under research as very low (< Р5), low  

(Р5 – Р25), medium (Р50 – Р75), high (Р75 – Р95) and very high (> Р95). 

It has been discovered that the significance of T-criterion according to the re-

sults of ultrasound densitometry which are equal to certain percentiles for the wom-

en from the group under research and a control one are largely different. That is, for 

instance, among the control group, we consider the significance which has not pre-

vailed (-1,50) (< Р5) a very low one; among the group under research those indices 

coincided with average quantities (-2,4 -(-1,4). The indices considered as low, for 

instance from 1,50 to -1,20 (Р5 – Р25) were included into the range of medium  

(Р50 – Р75) and high (Р75 – Р95) significance of the group under research. Medium 

significance from (-1,20) to –(-0,90) among healthy women we consider as high in 

the group of patients suffering from systemic lupus erythematous. 

Conclusions: Having evaluated a mineral density of a bone tissue of the pa-

tients with the condition of systemic lupus erythematous according to the results of 

ultrasound densitometry we have discovered the lowering of MDBT up in 93,5%, 

which largely prevailed over the percentage of people in a control group, which 

made 68,0%; according to the results of percent analysis the T-index was in the 

range of (-3,2) – (-0,9), (-1,5) – 0,9 (Р5– P95); was the result of a control group;  

(-1,9) and (-0,77) were medium; the indices of T-criterion were lower in their seg-

ments (very low, low, medium) when compared with a control group result. 
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The purpose of the study was to study the effect of complex drug «Lecithin-2», 

which contains calcium citrate and lecithin as a source of phosphorus, the level of 

antioxidant-prooxidant index of oral fluid of people with multiple caries. 

Materials and methods. With troops surveyed had allocated two groups: prima-

ry – 52 patients diagnosed with multiple cavities, which is set on the basis of clini-

cal examination; Control – 12 healthy patients without severe dental and ob-

schesomatycheskoyi pathology. Control group received only the basic therapy, 

which included routine dental health. Patients of the main group in addition to basic 

therapy from day survey received the drug «Lecithin-2» production NPA «Biotech-

nology Odessa» for 30 days, 3 times a day for half an hour before meals 1 tablet to 

complete dispersal in the mouth. Patients in the first test, and then a month later 

collected unstimulated oral liquid [1, p. 4]. In the supernatant measured 
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concentrations of malondialdehyde (MDA) [3, p. 5], the total proteolytic activity 

(OPA) were determined by Kunitz, modified Levitsky A. P. [3; 4, p. 34], catalase 

activity [3; 5]. The ratio of catalase activity and MDA concentration was calculated 

antioxidant-prooxidant index (API) [3, p. 12; 6]. 

Research of results. As shown by studies of two inflammatory markers (MDA 

and OPA) OPA significantly increased only in patients with caries and also reliably 

returns to normal after treatment «Lecithin-2». Patients caries more than 2-fold re-

duced activity of one of the antioxidant enzymes catalase, and after taking the 

course «Lecithin-2», the figure is almost back to normal. API index decreased in 

patients 2 times, and after treatment returned to normal. Since this index reflects the 

state of one of the protective systems of the body, it follows, lecithin, calcium com-

plex as drug «Lecithin-2» provides recovery protection systems. 

Conclusions. As a result of our studies found that patients with multiple caries 

observed for signs of inflammation, reduction of antioxidant defense system. Re-

ceiving a month lecithin, calcium complex «Lecithin-2» increased to normal levels 

of antioxidant-prooxidant system. 
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Одной из частых причин развития тяжелых желудочковых нарушений ри-

тма является синдром удлиненного интервала QT (СУИ QT) – генетически 

гетерогенное наследственное состояние, характеризующееся нарушением 

структуры и функции некоторых ионных каналов кардиомиоцитов [1]. 

Хотя впервые синдром удлиненного интервала QT был описан норвежс-

кими врачами A. Jervell и F. Ladge-Nielsen в 1957 г., до настоящего времени 

осведомленность и настороженность практических врачей относительно свя-

зи данной каналопатии с врожденными дефектами слуха, синкопальными со-

стояниями и даже синдромом внезапной сердечной смерти у детей является 

недостаточной [2]. 

В настоящее время различают семейные варианты синдрома удлиненного 

интервала QT, к которым относится синдром Романо-Уорда (аутосомно-

доминантный тип наследования) и синдром Джервелла-Ланге-Нильсена  

(аутосомно-рецессивный тип наследования), а также спорадические случаи. 

Синдром Романо-Уорда у детей в европейской и американской популяциях 

встречается с частотой 1:5000-1:7000. Синдром Джервелла-Ланге-Нильсена 

является редкой патологией и составляет менее 1% от всех диагностирован-

ных случаев наследственного синдрома удлиненного интервала QT [3]. 

Важно, что выраженность проявлений патологии колеблется в очень ши-

роких пределах – от практически бессимптомного течения (выявляются толь-

ко электрокардиографические признаки) до тяжелой глухоты, обмороков и 

аритмий [1].  

Чаще в клинической картине заболевания доминируют приступы потери 

сознания (синкопе), связь которых с эмоциональным (гнев, страх, резкие зву-

ковые раздражители) и физическим стрессом (физическая нагрузка, плавание, 
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бег) подчеркивает важную роль симпатической нервной системы в патогенезе 

СУИ QT [1; 2]. Диагностика синдрома удлиненного интервала QT производи-

тся на основании электрокардиографических данных и молекулярно-

генетических исследований [1].  

Синкопальные состояния при СУИ QT, как правило, возникают на высоте 

психоэмоциональной или физической нагрузки с типичными предвестниками 

(внезапная общая слабость, потемнение в глазах, сердцебиение, тяжесть за гру-

диной) и быстрым, без амнезии и сонливости, восстановлением сознания и от-

сутствием изменений личности, характерных для больных эпилепсией [2; 3]. 

Установлено, что синкопальные состояния при СУИ QT обусловлены ра-

звитием полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт» («torsades de 

pointes»). К другим электрофизиологическим механизмам внезапной кардио-

генной смерти пациентов с СУИ QT относят электромеханическую диссоциа-

цию и асистолию [1; 3]. 

С целью совершенствования диагностики СУИ QT у детей приводим соб-

ственное клиническое наблюдение пациента с синдромом удлиненного инте-

рвала QT. 

Ребенок Д., 13 лет, поступил в клинику переводом из городской детской 

больницы, куда был доставлен 06.09.17 г. из школы после приступа потери 

сознания, сопровождающегося цианозом кожных покровов, непроизвольным 

мочеиспусканием. При поступлении в стационар: ЧД = 18 в мин., ЧСС = 86 в 

мин., АД = 60/20 мм рт.ст. Состояние тяжелое, уровень сознания – оглуше-

ние. Зрачки D=S, фотореакции вялые. Дыхание спонтанное, эффективное. 

Аускультативно дыхание в легких жесткое с обеих сторон, хрипов нет. Тоны 

сердца аритмичные, приглушены. Живот мягкий, безболезненный. Проведено 

МРТ головного мозга; консультирована детским нейрохирургом; заключение: 

патологии не выявлено. 

После стабилизации состояния с учетом выявленных нарушений со сто-

роны сердечно-сосудистой системы (многофокусная желудочковая тахикар-

дия), для дальнейшего обследования ребенок переведен в Областную детскую 

клиническую больницу, куда поступил в отделение анестезиологии и интен-

сивной терапии 07.09.2017 г. 

При поступлении девочка в сознании, адекватная, вялая, эмоционально 

лабильна. Температура тела = 36,6°С, ЧД = 18 в мин., Ps = 134 в мин.,  

АД = 90/56 мм.рт.ст., SрO2 = 99% при дыхании атмосферным воздухом. Ре-

бенку проведен контроль ЭКГ; заключение: на фоне единичных синусовых 

сокращений регистрируется пароксизмальная желудочковая тахикардия типа 

«пирует» с частотой 200 ударов в минуту.  

Попытка купирования желудочковой тахикардии с использованием лидо-

каина (суммарно до 3мг/кг) без эффекта. Согласно приказу МОЗ Украины  

№ 362 от 19.07.2005 г. [4] для купирования желудочковой тахикардии при от-

сутствии эффекта от лидокаина назначен кордарон в дозе 5 мг/кг, что соста-

вило 300 мг внутривенно струйно. Получен положительный эффект, по дан-
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ным ЭКГ зарегистрированы эпизоды синусового ритма. В течение суток ре-

бенку введено внутривенно капельно кордарона до 15 мг/кг, однако при конт-

роле ЭКГ выявлено нарастание удлинения интервала QT до 0,60 секунд (нор-

ма QT до 0,34 секунд); QТ корригированный = 0,69 секунд. Согласно вышеу-

казанному приказу МОЗ Украины по диагностике и лечению нарушений сер-

дечного ритма у детей удлинение интервала QT до 0,48 секунд является фак-

тором риска развития внезапной сердечной смерти [4]. 

Из предоставленной родителями истории развития ребенка стало извест-

но, что по данным ЭКГ в младших классах регистрировались признаки удли-

нения интервала QT, но рекомендации врачей о необходимости дообследова-

ния родителями не выполнялись. 

После отмены кордарона девочке назначен анаприлин в дозе 40 мг в сутки 

внутрь. Была рекомендована консультация кардиохирурга для решения воп-

роса о дальнейшей тактике ведения пациента, необходимости имплантации 

кардиовертера-дефибрилятора. Ребенок был переведен в кардиохирургичес-

кую клинику.  

Таким образом, тщательный сбор анамнеза и ЭКГ-исследование позволи-

ли определить наличие у ребенка синдром удлиненного интервала QT, назна-

чить лечение с последующей консультацией кардиохирурга и генетика для 

определения тактики ведения ребенка, последующей индивидуальной реаби-

литации, диспансерного наблюдения. 
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Анализ механизмов развития ожогов (термических, химических, солнеч-

ных и др.) включает рассмотрение свободнорадикальных нарушений как од-

ного из первостепенных факторов патогенеза [1; 2]. Избыток свободных ра-

дикалов может превысить антиоксидантную способность организма, что при-

водит к развитию оксидантно-антиоксидантного дисбаланса [2; 3]. Гипотеза 

исследования состоит в том, что препараты с выраженной или потенциальной 

антиоксидантной активностью можно рассматривать как препараты, которые 

способны снижать окислительный стресс за счет поддержания антиоксидант-

ной системы. Одним из таких препаратов является «Мазь тиотриазолина 2%», 

которая обладает антиоксидантным, мембраностабилизирующим, противово-

спалительным, стимулирующим регенерацию клеток действием [4]. Повыше-

ние фармакологической активности лекарственных средств может быть дос-

тигнуто путем введения в состав существующего средства активного дейст-

вующего вещества – наночастиц серебра (НЧС), обладающих противовоспа-

лительным, иммуномодулирующим действием [5].  

Цель исследования – на моделях ультрафиолетовой (УФ) эритемы и ожо-

говой раны изучить влияние мази тиотриазолина, содержащей наночастицы 

серебра (НЧС), на состояние окислительно-антиоксидантного гомеостаза. 

Материал и методы. Эксперименты проведены на 72 белых крысах, у ко-

торых вызывали термический ожог кожи [6] и 54 морских свинках-

альбиносах, которые подвергались локальному УФ облучению [7]. Предме-

том фармакологического исследования были «Мазь тиотриазолина 2%  

(ВАТ Хімфармзавод «Червона зірка», Україна) и опытный образец мази тиот-
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риазолина с включением НЧС (МТ с НЧС) (ВАТ Хімфармзавод «Червона зір-

ка», Україна) [8]. Субстанцию тиотриазолина с НЧС получали в Междунаро-

дном центре электронно-лучевых технологий Института электросварки им.  

Е. О. Патона [9]. Мази наносили в лечебном режиме (ежедневно в течение  

4 недель) при воздействии термического фактора и в лечебно-профилак- 

тическом режиме (за час до, через 2 часа после облучения и ежедневно в те-

чение 3-х суток) при воздействии УФ. Животных выводили из эксперимента в 

соответствии с правилами биоэтики. Определяли первичные продукты пере-

кисного окисления липидов – диеновые коньюгаты (ДК) и вторичные – тио-

барбитуровой кислоты активные продукты (ТБК/АП), а также активность су-

пероксиддисмутазы (СОД) и каталазы (Кат) на 7, 14, 21, 28 сутки экспериме-

нта при термическом ожоге (в очаге) и через 4 часа и на 3 сутки при УФ эри-

теме (в крови) [10-13]. Результаты исследований обрабатывали стандартными 

методами вариационной статистики [14].  

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что развитие 

ожоговой раны характеризуется нарастанием в очаге ДК и ТБК-АП и сниже-

нием СОД и Кат на протяжении всего времени эксперимента (28-и суток). 

Мазь тиотриазолина проявила эффективность в сдерживании активности 

процессов ПОЛ, нормализуя содержание ДК в коже крыс к 28-м суткам, а 

ТБК-АП – к 21-м суткам. По сравнению с контролем, мазь тиотриазолина по-

вышала активность Кат в коже на 21-е и 28-е сутки на 16% и 24% соответст-

венно, активность СОД – на 7-е и достигала нормы на 14-е сутки. Мазь тиот-

риазолина, содержащая НЧС, проявила наибольший эффект. В очаге терми-

ческого повреждения мазь тиотриазолина с НЧС ограничивает нарастание 

процессов ПОЛ (снижение содержания ДК и ТБК/АП до нормы на 14/е сутки) 

и усиливает антиоксидантный потенциал (активность СОД увеличивается до 

нормы на 7-е, а активность Кат – на 14-е сутки).  

Исследование содержания первичных и вторичных продуктов ПОЛ в кро-

ви морских свинок показало, что однократное УФО кожи морских свинок 

приводило к увеличению концентрации лишь ДК в 1,7 раза через 4 часа после 

облучения. На 3-и сутки после облучения отмечалось повышение уровня ДК 

и ТБК-АП в 1,4 и 1,6 раза соответственно по сравнению с интактными живот-

ными. Параллельно активации ПОЛ на 3-и сутки после облучения наблюда-

лось уменьшение АО-резервов крови: активности КАТ в 1,6 раза и СОД в  

1,2 раза в сравнении с интактными животными. Под влиянием мази тиотриа-

золина только на 3-и сутки после облучения отмечалось снижение концент-

рации ТБК-АП и повышение активности СОД в 1,3 раза по сравнению с кон-

тролем. Мазь тиотриазолина с НЧС на 3-и сутки значительно снижала про-

цессы ПОЛ (уменьшение уровней ДК в 1,2 раза и ТБК-АП в 1,6 раза) и по-

вышала активность ферментного звена АО системы (КАТ в 1,5 раза и СОД в 

1,3 раза) в сравнении с контролем.  

Таким образом, развитие ожоговой раны и ультрафиолетовой эритемы 

приводит к оксидантно-антиоксидантному дисбалансу в очаге и крови, про-
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являющемуся активацией ПОЛ и уменьшением активности антиоксидантных 

ферментов. Одним из механизмов стабилизации нарастания каскадной реак-

ции ПОЛ при ожогах является наращивание антиоксидантных ресурсов, что 

может быть достигнуто использованием антиоксидантов. Включение НЧС в 

субстанцию тиотриазолина усиливает антиоксидантную активность и умень-

шает процессы перекисного окисления липидов при УФ-индуцированных по-

вреждениях кожи и термических ожогах. 

Выводы. 

1. Мазь тиотриазолина с наночастицами серебра при термическом ожоге у 

крыс активно восстанавливает баланс «перекисное окисление липидов – антиок-

сидантная система», что подтверждается нормализацией содержания ДК, ТБК-

АП и Кат на 14-е сутки эксперимента, активности СОД – уже на 7-е сутки. 

2. Мазь тиотриазолина с наночастицами серебра при локальном ультра-

фиолетовом облучении кожи морских свинок уменьшает концентрацию всех 

продуктов ПОЛ и повышает активность АО-ферментов в крови на 3-и сутки 

после облучения.  

3. По способности восстановления окислительно-антиоксидантного гомеос-

таза мазь тиотриазолина с НЧС превосходит препарат сравнения мазь тиотриа-

золина при УФ-индуцированных повреждениях кожи и термических ожогах. 
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 Surgical antimicrobial prophylaxis has become an accepted part of surgical 

practice to prevent infections at the surgical site and optimise postoperative recov-

ery, 10-70% of nosocomial infections are preventable [3]. 

Among the currently known specific methods of prevention, antibiotic prophy-

laxis is rightfully the first place. IV bolus – should be timed ≤ 60 minutes before 

skin incision (optimal 15-30 minutes). Administration after skin incision or > 60 

minutes before incision reduces effectiveness [1; 2]. 

The purpose of the investigation is to study the effectiveness of the using of Ce-

furoxime in the perioperative prevention of infectious complications during laparo-

scopic cholocystectomy. 

Materials and methods – The study included 72 patients who were on inpatient 

treatment in the surgical department took part. All patients were informed of the 

purpose, objectives and nature of the planned studies. The criteria for excluding 

patients from the study: patients with hypersensitivity to this drug, refusal to partic-

ipate in this study. According the random selection, the patients were divided into  

2 groups: the first group consisted of 35 patients who received Cefuroxime  

1.5 g 30 minutes prior to surgery, at 8 and 16 hours intravenous at 0.75 g after sur-

gery (main group). The second group (comparisons) consisted of 37 patients who 

underwent antibacterial therapy in the postoperative period using the traditional 

scheme using Cephalosporins of the first generation. 
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Results – Analysis of objective survey data showed that there were no signifi-

cant differences in the characteristics of the overall health status. Laparoscopic 

cholecystectomy was performed under multicomponent intravenous anesthesia with 

artificial ventilation of the lungs through the endotracheal tube. The duration of 

surgical intervention was 49.3 ± 9.1 min. The intraoperative complications in the 

study groups are not fixed. In the postoperative period, subfebrile condition was 

noted in 34 (97.1%) patients of the first group and 35 (94.5%) patients of the sec-

ond group (p> 0.05), febrility in the first 5 days after the operation was only in  

3 (8.1%) patients of the second group, in patients of the first group the temperature 

was above 37.3 ° C did not rise.  

On average, the normalization of body temperature in the 1st group occurred 

3.1 ± 0.2 days, in the second group – at 4.05 ± 0.3 days (p <0.05). So, the normali-

zation of body temperature in 1 (34.2%) patients on the second day, 12 (34.2%) on 

the third day, 6 (17.1%) on the fourth day, 3 (8.6%) patients normalized to the  

5-th day, in 1 (2.8%) patients only by the 7-th day, in 1 (2.8%) patients the tem-

perature remained normal throughout the postoperative period. The mean postoper-

ative bed-day was 6.07 ± 0.3 days in the first group, and 6.8 ± 1.4 days in the com-

parison group (p> 0.05). Comparative analysis did not reveal any differences in 

clinical and laboratory indicators. The duration of antibiotic prescribing in the sec-

ond group was statistically significantly higher than in the 1st group, and was  

2.8 ± 0.6 days compared to 1.13 ± 0.1 days, p <0, 05. 

Conclusion. The Method of the administration of Cefuroxime is recommended 

for perioperative antibiotic prophylaxis when performing laparoscopic cholecystec-

tomy. according to the scheme of 1.5 g intravenously 30 minutes prior to surgery 

with an additional injection of 0.75 g intramuscularly at 8 and 16 hours after the 

first injection. 
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На сьогодні розробка заходів профілактики і лікування шкірних, інфек-

ційних та алергічних захворювань є одним з пріоритетних напрямків науки і 

технологій. Одним із способів вирішення цієї проблеми є надання текстиль-

ним матеріалам і виробам із них антимікробних та лікувальних властивостей. 

Найбільше це стосується текстильних матеріалів білизняного асортименту, чи 

спеціального призначення, або тих, які безпосередньо контактують зі шкірою 

людини і повинні бути безпечними для здоровя людини чи навколишнього 

середовища. Вироби з таких матеріалів можуть використовуватись як в побу-

ті, на промислових підприємствах, так і в медичних закладах тощо.  

Проте, текстильні матеріали і сировина можуть бути джерелом негативної 

дії комплексу хімічних речовин під час виробництва. Наприклад, для оздоб-

лення та надання текстильним матеріалам особливих властивостей застосо-

вують барвники, сполуки та обробні препарати, які містять важкі метали. Їх 

застосування не тільки знижує рівень екологічності виробу, але й негативно 

впливає на навколишнє середовище. Ці речовини можуть бути складними ба-

гатокомпонентними системами, які не завжди повністю вилучаються з виро-

бів і матеріалів на різних етапах технологічного процесу. Під час експлуатації 

одягу при дії різноманітних факторів у підодяговий простір також можуть ви-

ділятися продукти деструкції, що в свою чергу негативно впливає на організм 

людини, викликаючи різні біологічні ефекти [1-3]. 

В Україні, нажаль, екологічна безпека текстильних виробів визначається 

тільки в рамках проекту Постанови КМУ «Про затвердження Технічного регла-

менту щодо екологічних критеріїв для еко-маркування текстильних виробів». 

Враховуючи ці факти, текстильна продукція потребує підвищеної уваги до якос-

ті та безпеки. Виходячи з цього, в даній роботі ставиться мета визначення рівня 

екологічної безпечності тканин, що імпортуються в Україну для виробництва 

спецодягу та біоцидних препаратів, призначених для їх оброблення. 

Необхідність постановки і вирішення цього питання зумовлено низькою 

причин, а саме: 



International Multidisciplinary Conference 

70 

− відсутністю необхідних вітчизняних стандартів, які б регламентували 

вимоги до екологічної безпечності товарів легкої промисловості, зокрема до 

текстилю; 

− розширенням можливостей вітчизняної легкої промисловості експорту-

вати власну продукцію на міжнародний ринок, де основним з критеріїв кон-

курентоспроможності є безпечність; 

− зростанням долі імпорту товарів, включаючи і одяг, які надходять на 

ринок України після вступу країни до СОТ та інші. 

Необхідність розроблення нових біоцидних матеріалів з атнимікробними 

властивостями викликана мінливою загальнобіологічною резистентністю 

людського організму. Дослідження показують, що з’являються нові види мік-

роорганізмів, стійкі до більшості антимікробних засобів, змінюються шляхи, 

способи передачі і тривалість їх життєдіяльності. 

Плісняві гриби, дріжджі і бактерії живуть і розвиваються кругом, де є для 

них відповідні умови – волога, поживне середовище, необхідна температура. 

Тому спецодяг моряків та докерів є живильним грунтом для розвитку більшо-

сті мікроорганізмів. Їх надмірний ріст і розвиток різноманітний та небажаний, 

тому що з появою неприємного запаху, пліснявих плям, чи зміни забарвлення, 

вони можуть призвести до зниження гігієнічних та механічних властивостей 

текстильних матеріалів. Сучасні біоцидні речовини хоча й пригнічують жит-

тєдіяльність більшості мікроорганізмів, але недостатньо ефективні, а деякі з 

них токсичні та небезпечні для людини і навколишнього середовища. На сві-

товому ринку до теперішнього часу переважають традиційні біоцидні препа-

рати: хлорактивні, ЧАС, а також сполуки, які містять токсичні з’єднання міді, 

кадмію, олова, свинцю, хлору, миш’яку [4].  

З метою встановлення рівня екологічності текстильних матеріалів, оброб-

лених біоцидними препаратами, нами були проведені випробування в лабора-

торії хіміко-аналітичних досліджень Українського наукового центру екології 

(м. Одеса) при Міністерстві екології і природних ресурсів України. Об’єктами 

для дослідження були обрані 4 зразки текстильних матеріалів, призначених 

для виготовлення спецодягу бавовняного та бавовняно-поліефірного волок-

нистого складу. Для обробки текстильних матеріалів були застосовані проти-

грибкові біоцидні препарати з багатовекторними фармакодинамічними про-

явами для захисту промислових товарів і лікування дерматомікозів, зокрема 

синтетичні аналоги природних фітонцидів, синтезовані на кафедрі технології 

біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного універ-

ситету «Львівська політехніка», а саме: алілтіосульфанілат (АТС), метилтіо-

сульфанілат (МТС) та етилтіосульфанілат (ЕТС). 

При проведенні хімічних досліджень був врахований той факт, що основ-

ними забруднювачами вважається вісмут, кадмій, кобальт, марганець, мідь, 

цинк, нікель, олово, ртуть, свинець, сурма, хром, із переліку яких свинець, 

ртуть і кадмій віднесені до глобальних забруднювачів навколишнього середо-

вища першого класу небезпечності, які можуть залишатися на поверхні чи в 
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структурі текстильного матеріалу, що також негативно впливає на організм 

людини, викликаючи різні біологічні ефекти (алергені, шкірно-подразнюючі) 

з різною тривалістю дії та часом виявлення. 

Аналіз за гігієнічними показниками проводили методами газорідинної 

хроматографії та хромато-мас-спектроскопії. За результатами досліджень бу-

ло встановлено, що вміст тяжких металів (кобальт, хром, мідь, нікель, сві-

нець, кадмій, миш’як, ртуть знаходиться в межах допустимих гігієнічних ви-

мог [5]. Результати одорометричних випробувань показали, що запах водних 

витяжок текстильних матеріалів, що досліджувались, не перевищував 2 балів 

при нормі 2 бали. За результатами перевірки наявності токсичних речовин у 

зразках текстильних матеріалів вміст формальдегіду виявився значно нижчим 

за нормативні показники. Інші шкідливі та токсичні речовини, зокрема гекса-

метилендіамін, капролактам, пропиловий, ізопропиловий, бутиловий спирти, 

бензол, толуол, ксилол та ацетон не були виявлені в процесі дослідження.  

Значну увагу при оцінці безпечності приділяють виявленню пестицидів в 

текстильних матеріалах, оскільки ці сполуки займають одне з перших місць в 

пріоритетності забруднення екосистеми. Вони стійкі і довгий час зберігаються 

не тільки в ґрунті, а й в природній сировини, тобто в натуральних волокнах – 

бавовна, льон, вовна. Крім того, досить часто текстильні матеріали та вироби 

натурального походження обробляють фунгіцидами та інсектицидами для їх 

захисту від руйнуючої дії мікроорганізмів, молі, гризунів під час зберігання на 

складах, тим самим збільшують їх екологічну небезпеку. В результаті хімічних 

досліджень встановили, що у складі текстильних матеріалів, оброблених біоци-

дними речовинами, хлорорганічні пестициди не були виявлені.  

На основі проведених нами досліджень, можна зробити висновок, що тек-

стильні матеріали, оброблені біоцидними препаратами ЕТС, АТС, МТС є 

екологічно безпечними, оскільки в їх складі відсутні речовини, що можуть 

негативно впливати на організм людини і навколишнє середовище.  

Узагальнюючи результати досліджень та вище зазначене, можна також 

стверджувати, що екологічна безпека текстильних виробів має принципово 

важливе значення у формуванні вітчизняного ринку еко-текстилю і подальші 

наукові дослідження у даному напрямі повинні стосуватися розроблення чіт-

ких критеріїв гігієнічних вимог і нормативної документації, яка регламенту-

вала б показники екологічної оцінки якості та способів захисту тканин від не-

гативного впливу природних і виробничих факторів. 
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Проведені фармакологічні дослідження встановили наявність вираженої 

гіпоглікемічної та антиоксидантної активностей у густого екстракту квасолі 
та дали підґрунтя для подальшого фармакологічного вивчення. 

Ефективну дозу (ЕД50) густого екстракту квасолі [1; 2] визначали графіч-
ним способом за методом Я. І. Хаджая, що заснований на лінійній залежності 
ефекту від досліджуваних доз [3]. 

Експериментальні дослідження були проведені на 25 нормоглікемічних 
кролях масою 2,8-3,2 кг. Всі тварини були розподілені на 5 груп (по 5 в кож-
ній) і отримували густий екстракт квасолі у дозах: 20 мг/кг, 30 мг/кг, 40 мг/кг, 
50 мг/кг і 60 мг/кг (табл. 1). 

У кролів всіх груп визначали вихідний рівень глюкози в крові та через  
2, 4, 6, 8 і 10 годин після одноразового введення густого екстракту квасолі у 
досліджуваних дозах. Вміст глюкози у крові визначали глюкозооксидазним 
методом [4] за допомогою наборів реактивів фірми «Філісіт-Діагностика» із 
використанням фотометру фотоелектричного КФК-3, або ферментативного 
аналізатору «Ексан-Г» (Литва). 
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Таблиця 1 

Залежність гіпоглікемічного ефекту густого екстракту квасолі  

від досліджуваних доз на нормоглікемічних кролях, n=5, ( ± ) 

Групи 
тварин 

Густий 
екстракт 
квасолі 
(мг/кг) 

Динаміка рівня глюкози у крові (С, ммоль/л) 

Вихідні 
дані 

Через 
2 год 

Через 
4 год 

Через 
6 год 

Через 
8 год 

Через 
10 год 

1. 20 5,32±0,16 5,00±0,15 4,47±0,14* 3,78±0,15* 4,42±0,14* 5,05±0,10 
2. 30 5,57±0,13 5,07±0,11* 4,40±0,17* 3,56±0,12* 4,40±0,15* 5,12±0,11* 
3. 40 5,45±0,14 4,63±0,13* 4,54±0,11* 3,00±0,15* 3,82±0,17* 4,63±0,12* 
4. 50 5,29±0,16 4,39±0,10* 3,49±0,13* 2,80±0,11* 3,86±0,12* 4,55±0,10* 
5. 60 5,18±0,12 4,40±0,14* 3,16±0,15* 2,80±0,10* 3,73±0,11* 4,51±0,15* 

Примітка. * – р<0,05 – по відношенню до вихідних даних. 

 

Попереднє введення тваринам густого екстракту квасолі в дозах 20 мг/кг, 

30 мг/кг, 40 мг/кг, 50 мг/кг і 60 мг/кг викликало достовірне зниження рівня 

глюкози в крові кролів через 2, 4, 6, 8 і 10 годин в усіх групах (табл. 1).  

Найбільш виражена гіпоглікемічна активність за всіма часовими точками 

досліду спостерігалася в групі тварин, що отримувала густий екстракт квасолі 

у дозі 40 мг/кг, що відповідала 15%, 35%, 45%, 30% і 15%, а найменш вира-

жена – у дозі 20 мг/кг, що відповідала 6%, 16%, 29%, 17% і 5% у порівнянні з 

вихідними даними (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Гіпоглікемічна активність густого екстракту квасолі  

від досліджуваних доз, n=5, ( ± ) 

Групи інтак-
тних тварин 

Густий екстракт 
квасолі (мг/кг) 

Зниження рівня глюкози у крові (%) 
Через 
2 год 

Через 
4 год 

Через 
6 год 

Через 
8 год 

Через 
10 год 

1. 20 6 16 29 17 5 
2. 30 9 21 36 21 8 
3. 40 15 35 45 30 15 
4. 50 17 34 47 27 14 
5. 60 15 39 46 28 13 

Сума Ʃ yi 73 95 140 139 141 
Середнє yi 14,6 19,0 28,0 27,8 28,2 

Стандартна помилка середньої S yi 4,35 5,08 4,75 5,96 6,46 
Розмах Ri 24 28 30 33 33 

 

У групі тварин, що отримувала густий екстракт квасолі у дозі 30 мг/кг ві-

дбувалося повільне зниження рівня глюкози протягом дослідження на 9%, 

21%, 36%, 21% і 8% у порівнянні з вихідними даними. 

Гіпоглікемічна активність густого екстракту квасолі в дозах 50 мг/кг і  

60 мг/кг проявилася на рівні з гіпоглікемічною активністю густого екстракту 

квасолі в дозі 40 мг/кг. 
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На рис. 1 довірча межа відповідає: 35,5±44,5. 

Середні доз відкладали на графіку (рис. 1) та знаходили ЕД50. 

 

 
 

Рис. 1. Визначення ефективної доз (ЕД50) густого екстракту квасолі  

та її довірчих меж 

 

Таким чином, для густого екстракту квасолі ефективна доза (ЕД50) склала 

40 мг/кг. 
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At present, the concept of «quality of life» (QL) is the subject of scientific re-

search and has become more precise – «health related quality of life» (HRQL). The 
QL, as defined by the World Health Organization (WHO), is a characteristic of 
physical, psychological, emotional and social functioning, based on its subjective 
perception [4]. This means not only the absence of a disease, but also the ability of 
a person to perform a social role at work, in a family and in society. QL is an inte-
gral assessment by the individual of his position in the life of society. The assess-
ment of treatment effectiveness should reflect not only biological indicators, but 
also take into account the human life diversity [3; 5]. Data about QL, along with the 
traditional conclusion of the doctor, allow us to make a more complete picture of 
the disease and its prognosis [1; 2]. 

The aim of the study. Evaluate the quality of life in high cardiovascular risk pa-
tients with comorbid pathology and to determine the impact of antihypertensive 
therapy on the quality of life. 

Materials and methods. 284 patients with hypertension (AH) and secondary ar-
terial hypertension (SAH) with a comorbid pathology (coronary artery disease 
(CAD), myocardial infarction (MI), heart failure (HF), diabetes mellitus (DM), 
predominantly 2 type, chronic kidney disease (CKD)) were surveyed. According to 
gender differences, the patients were divided into 109 (38.4%) men and  
175 (61.6%) women, the average age was – (58.5 ± 0.3) years. 

QL was established using the special questionnaire SF-36. It contained 36 items 
grouped in eight scales: Physical Functioning (PF) reflects the degree to which the 
physical state restricts exercise, role-playing (RP) – the effect of the physical state for 
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daily routine activities (work, daily tasks), body pain (BP) – the effect of pain on 
everyday activities, including the ability to do homework, general health (GH) – a 
patient’s assessment of his health status at the present day and in the perspective of 
treatment, vitality (VT) – reflects the feeling of full strength and energy, or, on the 
contrary, impotent, Social Functioning (SF) – determines to what extent the physical 
or emotional state restricts social activity (communication), role-based functioning, 
caused by the Role-Emotional state – RE – allows you to assess the extent to which 
the emotional state interferes with the performance of work or other daily activities 
(including high costs of time, reduction of work, reduction its qualities) and Mental 
Health (MH) – characterizes the mood, the presence of depression, anxiety. This 
indicator is a general indicator of positive emotions. The patient chose the answer to 
the suggested question. Each answer was evaluated in points. When forming one or 
another scale, these scores were made and mathematically processed according to 
standard formulas. Indicators for each scale accept values from 0 to 100, where  
100 means total health. All scales form two general indicators: mental and physical 
well-being. The Physical Health Component (PHC) covers the scale of the PF, RP, 
BP, and GH. Psychological Health Component (MHC) – Software Scales, RE, SF, 
VT, MH. At the moment, standards of health indicators have been developed. Yes, the 
total score should be over 50. 

LQ indicators were investigated after 12 months of treatment. The following 
groups of drugs were used in the treatment of AH: beta-blockers, diuretics, calcium 
antagonists, angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors or angiotensin II re-
ceptor blockers (ARBs). 

Statistical processing of the results was performed using «SPSS 19 for Win-
dows’» software package. To compare dependent observations – observations be-
fore and after treatment, the Wilcoxon criterion was used. The level of statistical 
significance in the study was assumed to be 0.05. 

Results. The examined patients had a significant decrease in scores on all 
scales, compared with a healthy population. Particularly low were indicators on the 
scale, which characterized the role of functioning. So in patients with AH II stage 
they were – 25,00 [0,00; 75.00] (RP) and 33.30 [0.00; 100,00] (RE). This indicates 
that these patients experienced significant limitations in their daily activities, both 
physical and mental. The general parameters of PCS and MCS in this group of pa-
tients were significantly lower than the normal for the population value –  
43.35 [37.55;49,30] (p<0,05) and 40,60 [33,90; 49.80] (p<0.05) respectively. In 
patients with AH III stage, the general indicators were even lower and amounted to 
36.50 [32.00; 45.00] (PCS) and 37.30 [29.45; 43.10] (MCS) (p<0.05). 

In comparison in patients with AH with cardiovascular risk, patients with a 
very high risk group significantly worse RF, RP, VT, MH, and PCS were found 
than in the high-risk group. 

For a more detailed analysis of the QL of the examined patients, we analyzed 
the effect of type 2 DM, CKD on the QL in patients with AH. In patients with AH 
III st. and type 2 DM, almost all of the QL indicators were statistically significantly 
lower than the corresponding indices in patients with AH II st. and type 2 DM. 
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Also, when comparing the QL in patients with AH in combination with CKD, 
patients with AH III st. were significantly worse than in patients with AH II st. So 
the general parameters of PCS and MCS in the group of patients with AH III. and 
CKD were – 34,15 [30,45; 38.83] and 34.60 [29.30; 43,33] respectively. In patients 
with AH II st. and CKD these rates were 40.70 [34.80; 49.05] (PCS) (p<0.05) and 
43.400 [36.050; 50.900] (MCS) (p<0.05). 

A study was made of QL in combination of such comorbid states as AH and 
type 2 DM, depending on the presence of CAD. Patients with AH and type 2 DM 
who were also diagnosed with CAD had statistically worse RF, RP, BP, GH, PCS 
indices than patients without CAD. The overall figures were 38.20 [32.95; 44.25] 
(PCS) and 40.30 [32.05; 49.00] (MCS). 

 During the analysis of QL in the examined patients in the dynamics of treat-
ment in 1 year. On the background of treatment, the QL has improved significantly. 
Patients with AH II st. significantly increased such indicators as RP, BP, VT, SF. 
Also, the overall figures have increased significantly – PCS from 45.60  
[41.70; 55.00] to 50.30 [47.90; 51.00], MCS with 39.30 [33.40; 43.50] to 43.20 
[39.90; 45.80] (p< 0.05). However, at the same time, in a year, the quality of life 
indicators did not reach the level of a healthy population. 

In patients with AH and CAD, we also traced the dynamics of QL indicators 
against the background of antihypertensive therapy for 1 year. In the group of pa-
tients with stage II AH and CAD, the indicators of physical functioning, general 
health, mental health, which increased by 30.8%, 10.0%, and 7.1%, respectively, 
improved. The most positive changes occurred with the indicators of PB, VT, SF 
and RE, which increased by 33.3%, 22.2%, 20.0% and 100%, respectively. Gener-
ally speaking, PCS and MCS improved overall, indicating a significant effect of 
antihypertensive therapy on the physical and psychological state of patients. 

In the group of patients with AH III st. and CAD, where from the very begin-
ning included patients with cardiovascular complications (MI, stroke, multi-
infarction brain disease, heart rhythm disturbance), we found significantly lower 
QL. So the overall figures were: 34.95 [30.90; 38.88] – PCS and 36.45  
[29.43; 44.15] – MCS. In the dynamics of treatment in 1 year, all the studied pa-
rameters were significantly increased (p <0.05). Significantly improved indicators 
such as: RF, GH, VT, SF, RE, software. Also, the indicators were significantly in-
creased: MCS – 38.40 [35.90; 45.35] and PCS-38.90 [34.75; 47.08]. 

Conclusions. 
1. In the surveyed patients with high cardiovascular risk with comorbid pathol-

ogy, a significant decrease was recorded for all indicators of QL, and in particular, 
significant limitations in the performance of daily activities due to both physical 
and mental condition (role-playing), compared with healthy populations. The dete-
rioration of QL in the examined patients with AH with comorbid pathology signifi-
cantly depends on the presence of cardiovascular complications. 

2. Therapy of AH and comorbid conditions contributed to the improvement of 
the QL – all the indicators studied were significantly increased. Patients’ adaptation 
in society improved, their physical and psychological state improved under the in-
fluence of treatment. 
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Успішний розвиток агропромислового комплексу країни залежить від стабі-

лізації виробництва зерна і іншої рослинницької продукції. Найбільш екологічно 

безпечними і економічно вигідними шляхами вирішення цієї проблеми є ство-

рення сортів, стійких до стресових умов вирощування, шкідників, хвороб і з до-

брими хлібопекарними якостями, а також енергозберігаючих технологій їх ви-

рощування з метою одержання високо -якісної продукції [5, с. 27]. 

Надійну матеріальну базу для проведення відповідних досліджень забез-

печують регульовані агроекосистеми (РАЕС). Можливість цілорічного куль-

тивування рослин вже сама по собі служить важливою передумовою для при-

скорення селекційного процесу. 

Багато селекційних центрів колишнього Радянського Союзу, з метою ско-

рочення часу на створення сортів різних сільськогосподарських культур, за-

безпечені дорогими фітотронно-тепличними комплексами. Всього за  

1975–1985 роки в 53 селекційних центрах по рослинництву освоєно більше 

282 млн. крб. (в цінах 1990 р.) капітальних вкладань. Миронівський фіто-

тронно-тепличний комплекс (ФТК) – одна із самих великих і дорогих споруд 

подібного типу в світі [1, с. 15]. 

Подальше використання ФТК в селекційних програмах в період економі-

чної кризи за їх паспортними даними, стає не під силу практично всім селек-

ційним центрам. 

З метою цілорічної експлуатації об’єктів штучного клімату необхідні гли-

бокі теоретичні і експериментальні розробки, які дозволяли б значно знизити 

затрати енергії і ресурсів при вирощуванні рослин в єдиному зв’язку з польо-

вими умовами. 

В більшості селекцентрів РАЕС з природнім освітленням (теплиці, оран-

жереї) в осінньо – зимовий період тривалий час не використовуються із-за 

необхідності великих енергозатрат на обігріві, освітленні, і, в той же час над-

лишок тепла через тепличний ефект у весняно-літній період, примушує робо-

ти з рослинами переносити в поле. Саме тому необхідно знайти енергозбері-

гаючі шляхи ліквідації сезонності використання таких дорогих об’єктів в се-
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лекційному процесі зернових колосових культур і для вирощування овочевих 

і тропічних лікарських культур. 

При тривалому використанні субстратів, як відмічає Є. І. Єрмаков, в них 

нагромаджується значна кількість кореневих залишків, шкідливих речовин і 

фітопатогенів, що сприяє зниженню продуктивності рослин. Для усунення 

цього небажаного явища потребується розробка екологічно чистих прийомів 

відновлення рівня їх родючості [3, с. 33]. 

Відомо, що природні екосистеми функціонують як замкнуті цикли на ос-

нові саморегуляції, тому весь річний цикл зв’язування енергії, як відмічає  

О. Г. Тараріко, складається із багатьох мікро циклів [8, с. 10] які обумовлені 

різноманітністю рослинних ланок з різними періодами вегетації В США, як 

відмічає академік В. Ф. Сайко, ефективніше використана агрокліматична до-

цільність [6, с. 138]. 

Таким чином, біокліматичному потенціалу місцевості відповідає еволю-

ційно створена адаптивна система рослинництва, ступінь використання якої 

залежить від ґрунтової родючості, рівня агротехнологій, спеціалізації і струк-

тури сівозміни [6, с. 139]. 

Слід особливо підкреслити, що такий принцип агрокліматичної доцільно-

сті ми спробували використати при визначенні набору культур, які вирощу-

ються в умовах ФТК [2, с. 17]. 

Агроекологія, як відмічає О. О. Созінов, – це нова наука, серед багатьох 

завдань, які вирішуються, в ряд пріоритетних відносить пошук шляхів раціо-

нального використання енергії сонця для одержання необхідної людству про-

дукції і збереження навколишнього середовища [7, с. 61]. Тому актуальність 

такого напряму досліджень, стосовно РАЕС, не викликає сумніву. 

Відомо, що адаптивність – це здатність сорту давати стабільні врожаї в рі-

зні за кліматичними умовами роки. Отже, адаптивне рослинництво, стосовно 

РАЕС (грунтові теплиці і оранжереї) ми розглядаємо як здатність певних ку-

льтур (зернові, овочеві, лікарські тропічні) давати максимально можливі вро-

жаї, в залежності від природних погодних умов, що складаються. В таких 

об’єктах підтримання світло температурних параметрів середовища здійсню-

ється в основному без затрат електроенергії [2, с. 18]. 

О. Г. Тараріко відмічає, що чим швидше втрачаються органічні речовини 

грунту, тим більший ризик втрати системою рівноваги і зрушення її еволюції 

в сторону деградації. Багатоваріантний пошук шляхів створення оптимальної 

структури сільськогосподарських ландшафтів, а отже постійних агроекосис-

тем, неможливий без розробки спеціальних моделей для конкретних умов.  

В зв’язку з цим РАЕС ми розглядаємо і як науковий полігон для розробки пе-

вних моделей агроекологічних адаптивних рослинницьких систем. Тому в да-

ний час одним з головних завдань наукових установ рослинницького профі-

лю, є розробка регіональних моделей агроекологічних систем і ресурсозбері-

гаючих технологій, які забезпечують високу економічну ефективність агроп-

ромислових комплексів і в той же час обумовлюють відновлення і оптиміза-
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цію структури рослинних ланок, збереження і підвищення родючості грунтів 

[8, с. 10]. 

Стосовно РАЕС теоретичне обґрунтування і практичне рішення таких мо-

делей є однією з найактуальніших завдань сучасної фітотронії. Останнім ча-

сом, як відмічають Є. І. Єрмаков та інші, зростає зацікавленість в світі до ба-

гатоцільових досліджень екосистем в контрольованих і регульованих умовах 

дорогих біотехнічних комплексів [3, с. 34]. 

Враховуючи те, що біологічні особливості багатьох тропічних лікарських 

рослин за їх вимогами до світлотемпературних умов близькі до овочевих ку-

льтур (помідор, огірок і ін.), цілком реальним, в зв’язку з конкретними пора-

ми року, є вирощування їх в ФТК України без затрат електроенергії. При 

цьому будуть вирішені не тільки завдання отримання особливо цінної лікар-

ської сировини, але і покращення родючості грунтів, продовжуючи період їх 

використання і підвищуючи рентабельність використання таких комплексів. 

Активна громадська діяльність людини, на думку В. І. Вернадський, бага-

тократно прискорює еволюційні процеси на планеті. В штучному кліматі його 

діяльність набуває революційних процесів. На відмінну від польових умов, де 

вивчення зв’язків в системі грунт-рослина-погода дає відповідь на питання 

про розробку моделі родючості і використання сільськогосподарських угідь із 

складної структури ґрунтового покриву, що в кінцевому результаті визначає 

тенденції ґрунтового родючості, в РАЕС пізнання і керування механізмів ро-

дючості грунту багато в чому визначить успіх селекційної практики і значно 

підвищить рентабельність його використання. 
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Most practitioners of veterinary medicine, accepting a patient with gastrointes-

tinal upset and diarrhea and prescribing a treatment, come across the following 

questions. What do the terms «probiotics» and «prebiotics» mean? What kind of 

probiotic and prebiotic preparations exist? What are the indications and contraindi-

cations in application of these preparations? Can prebiotics for people be applied 

for dogs and cats and what is their clinical efficiency? Clear and professional re-

sponses should be given to these questions. In fact the use of probiotics in veteri-

nary and medical practice has a lot of contradictions. Some aspects of probiotic ap-

plication should be considered in terms of modern scientific and practical approach. 

Probiotics – nonpathogenic for people and animals bacteria or other microor-

ganisms. They have antagonistic activity in relation to pathogenic or relatively 

pathogenic microorganisms: Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Propi-

onibacterium and Saccharomyces. Probiotics can have influence on recovery of 

normal microflora and can fulfill other important functions. Probiotics are microor-

ganisms which can be added to different food supplements and medications [1]. 

There are also prebiotics – substances that neither digest nor assimilate in the upper 

parts of GI tract. These substances are fermented by microflora of large intestine, 

stimulating its growth and vital functions [2]. The necessity to the wide use of pro-

biotics as means of prophylaxis and treatment of GI diseases of animals is deter-
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mined by the time and global problems of humanity. Nowadays one of the prob-

lems of humane and veterinary medicine is antibiotic resistance – resistance of in-

fectious agents to the action of one or several antibacterial preparations, decline of 

sensitivity (unfavorableness) of culture of microorganisms to the action of antibac-

terial substances. The main reason of antibiotic resistance is uncontrolled applica-

tion of antibiotics in medicine, veterinary medicine, agrarian and industrial produc-

tion. It leads to the appearance of new strains of bacteria that are resistant to anti-

bacterial preparations. According to the latest recommendations of World Health 

Organization, the application of antibiotics must be conducted only in cases of real 

necessity. Therefore, if the use of antibiotics can be avoided, they should not be 

prescribed for treatment of diseases [3]. Scientists till present day study the prob-

lems of probiotic influence on the organism of a person and an animal. It is known 

that probiotics are able potentially: to increase the efficiency of the immune system, 

secreting antibodies to some viruses; to prevent attaching pathogenic for an organ-

ism bacteria to the intestinal wall and to slow down their growth; to stimulate the 

mucous barrier of intestine against infections; to slow down secretion and destruc-

tions of toxins, which are exuded by pathogenic for an animal organism bacteria; to 

produce vitamins of B-group that are necessary for metabolic responses, for pre-

vention of anemia, caused by lack of vitamins and also to maintain the good state of 

skin and nervous system [4].  

In veterinary medicine the use of probiotics (Lactobacillus and Enterococcus) 

for treatment of cats and dogs in some GI diseases is more expedient than the use of 

antibiotics. At first probiotic preparations had a limited number of microorganisms. 

These bacteria could not penetrate through sour barrier of stomach. But modern 

preparations are undoubtedly more effective, as they can be exuded from faeces. 

They usually do not provide permanent colonization of intestines. Nevertheless 

they can be exuded from faeces for several days when the per oral administration 

has been finished [5]. The preparations of probiotics that are used for people cannot 

be prescribed for dogs and cats as it decreases their efficiency. Probiotics and 

prebiotics are able to regulate immune responses of mucous membrane. They might 

have a positive effect in a complex way for enteropathy treatment with identified 

dysfunction of immune system, for instance, nonspecific inflammatory disease of 

intestines or food hypersensitivity. It was also proved that probiotics reduce pene-

tration of intestines in newborn baby animals with virus gastroenteritis [6]. Nowa-

days the research is conducted to define clinical effectiveness of Enterococcus fae-

cium in intestinal diseases of animals. Its positive influence on digestive processes 

is proved in most cases [7; 8]. The value of prebiotics mannan- and fruchtooligo-

saccharides is also actively studied. They have influence on the number of intesti-

nal microflora and are able to improve digestion in animals [9, 10]. For instance, it 

was ascertained that in per oral administration of mannan oligosaccharides for an-

imals the recovery gets faster and diarrhea of dogs which were experimentally in-

fected with Escherichia coli is reduced [11]. An effective immunomodulator of the 

new generation is beta-1,3/1,6-glucan – polysaccharide, isolated from a cell wall of 
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Saccharomyces cerevisiae. This polysaccharide getting into gastrointestinal tract 

penetrates to mucous membrane of intestines into stomach lining. It activates mac-

rophages, and due to them – lymphocytes which are responsible for epithelium pro-

tection of mucous membrane of intestines [12; 13]. Therefore, with the help of be-

ta-1,3/1,6-glucan occurs realization of protective function of mucous intestines bar-

rier against infectious agents – pathogen bacteria and viruses [14]. In clinical prac-

tice, Dolvit Probiotic obtained a good reputation. It includes three necessary com-

ponents which are able to function effectively – probiotic Enterococcus faecium, 

prebiotics mannanoligosaccharides and an effective immunomodulator beta-

1,3/1,6-glucan. The use of this complex food supplement for animals is prescribed 

in the following cases: in chronic nonspecific inflammatory bowel diseases; before 

and after antibiotic therapy; to improve the functions of intestines in diarrhea of 

different pathology; during the change of diet and stress in dogs and cats; after in-

fectious diseases of intestines (after recovery), and also in young animals (puppies 

and kittens) for digestion and growth of an organism. In our opinion, food supple-

ment should not be used in specific infectious diseases of intestines (parvovirus and 

coronavirus enteritis of dogs, panleukopenia of cats in acute period of disease; gas-

trointestinal bleeding and/or ulcerous process in GI tract; gastritis). The dose makes 

up 1-2 pills per day. In case of two pills, it is better to prescribe one pill twice a 

day. The course of supplement taking should be not less than 14 days. In chronic 

conditions – up to 30 days, 30-40 minutes before feeding. The pills smell like 

brewer’s yeast that is why animals eat them easily. They can be also divided to be 

used for puppies and kittens. Based on practical experience, the use of supplement 

for puppies and kittens with digestive disorders led to fast finishing of diarrhea. The 

quality of faeces and general state of animals also got better. It allows to recom-

mend this preparation for preventive care and complex therapy of dogs and cats in 

gastrointestinal diseases.  
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Найбільш оптимальним на даний час для вирішення проблеми ефективно-

го розущільнення ґрунту є застосування пристроїв, які базуються на взаємодії 

ультразвукових коливань з ґрунтом, тому що затухання звукових хвиль у во-

ді, осадових гірських породах та ґрунтах мізерне в порівнянні з електромагні-

тними хвилями [3]. 

Ґрунт – середовище з неоднорідною поверхнею: рослинний покрив, нері-

вності, також присутність повітряних ям. Звичайно, застосування ультразвуку 

для дослідження ґрунтів, особливо в природному середовищі, а не в лабора-

торних умовах, процес непростий. Адже, як відомо із законів акустики, для 

того, щоб звукова хвиля проходила, потрібно пружне середовище, в якому б 

відбувались деформаційні процеси. Проте, що стосується виявлення глибини 

залягання ущільненого шару ґрунту (плужної підошви), то саме непрохо-

дження ультразвуку крізь збитий, без повітряних фаз та рідини пласт ґрунту і 

береться за основу в такому дослідженні, тобто не розсіювання і затухання 

звукової хвилі, як, наприклад, в піщаних ґрунтах та глині, а швидке відбиття 

хвилі, тобто враховується проміжок часу від моменту посилання та прийняття 

датчиком відбитого звукового імпульсу, звичайно ж, з урахуванням енергети-

чних втрат при проходженні крізь верхні шари ґрунту, так як плужна підошва 

залягає на глибині 25-50 см. 

Але на затухання звукової хвилі до того моменту, коли вона наражається 

на ущільнений шар ґрунту і миттєво відбивається, впливають не лише меха-

нічні та фізичні властивості верхніх його пластів. В природному середовищі є 

багато інших факторів, які провокують затухання та розходження звуку в різ-

ні боки, тобто створюють ефект дифракції – розсіювання звукових пучків при 

віддаленні від випромінювача та спотворення сигналу. 

Так, наприклад, на проходження ультразвукових хвиль сильно впливає 

нерівність ґрунтового покриву, провокуючи ухилення звукової хвилі в бік. 
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Наприклад, над зораною землею звук може знизитись на 6-10 дБ. Якщо ж 

ґрунт має густий рослинний покрив, то рівень розповсюдження звуку може 

додатково зменшитись на 5-6 дБ. Виграш або втрати до 5 дБ стосовно зату-

хання та розсіювання звукової хвилі додає температура ґрунту та повітря. 

Та найбільший вплив на проходження звукової хвилі має повітря та вітер: 

швидкість звуку складається зі швидкістю вітру [3]. Вітер може збільшувати 

або зменшувати затухання звуку на трасі проходження в ґрунт. Взагалі повіт-

ряні маси можуть як збільшити рівень звуку на 5 дБ, так і привести до додат-

кового затухавння в 20 дБ.  

Якщо звукова хвиля рухається за напрямком вітру, то її швидкість збіль-

шується (відбувається концентрація звукової енергії), а якщо проти – то зме-

ншується, тобто спостерігається у цьому випадку явище «звукової тіні». Як-

що звукова хвиля розповсюджується в напрямку, перпендикулярному віднос-

но вітру, то він у цьому випадку практично не впливає на затухання. Проте є 

один важливий момент в цій ситуації, який сприяє застосуванню ультазвуку 

для виявлення ущільнених ділянок поля: швидкість вітру поблизу ґрунту зав-

жди значно менша ніж в атмосфері, тому що вітер гальмується тертям, отже, 

чим нижче над поверхнею ґрунту встановиться датчик, тим меншою буде по-

хибка виміру. 

Проте з урахуванням всіх цих негативно впливаючих на проходження в 

ґрунт звукової хвилі факторів, саме застосування ультразвукових частот дає 

можливість створювати звукові пучки, які під впливом всіх вище перерахова-

них явищ, слабко розходяться, значно послаблюючи затухання та розсіюван-

ня звукової хвилі, тому ультразвук є своєрідною фізичною основою отриман-

ня інформації для різних вимірювань.  

Отже, величина затухання залежить як від стану поверхні ґрунту, його фі-

зичних властивостей, температури повітря та ґрунтових мас, так і від висоти 

розміщення датчика над поверхнею землі, тому для уникнення спотворення 

прийнятого сигналу слід забезпечити безповітряний контакт датчика з ґрун-

том, тобто максимально скоротити відстань від датчика до ґрунту. 

Лабораторні дослідження стосовно вплипу висоти розміщення ультразву-

кового датчика-перетворювача на точність вимірів були проведені на фізич-

ній моделі ґрунту з ущільненими його прошарками на різній глибині. 

За мету ставилося: вивчення впливу глибини залягання в ґрунті ущільне-

ної поверхні на покази експериментального ультразвукового пристрою; ви-

вчення впливу вологості ґрунту (вологість визначали за допомогою вологомі-

ра МГ – 44) на проходження ультразвуку; оцінка впливу висоти установки 

датчика над поверхнею ґрунту на його покази; оцінка впливу швидкості про-

ходження машинно-тракторного агрегата із встановленою автоматизованою 

системою виявлення глибини залягання плужної підошви над заданою поло-

сою поверхні ґрунту на покази ультразвукового пристрою даної системи; пе-

ревірка технічної можливості і ефективності використання даної системи в 

технологічному процесі розущільнення ґрунту.  
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Об’єктами досліджень були спеціально створені фізичні моделі ґрунту з 

різними рівнями залягання ущільненого матеріалу (дерево, ґрунт) в лаборато-

рних і польових умовах.  

Встановлюючи датчик на висоті (0,4 м; 0,3 м; 0,2 м) над спеціальною пе-

ресувною платформою, в якій на глибині 0,05 м; 0,25 м; 0,5 м були закладені 

однакові дошки, що засипані однорідним ґрунтом. Переміщаючи платформу 

таким чином, щоб під датчиком знаходилася дошка на відповідній глибині, 

фіксувались показники пристрою.  

Аналіз одержаних результатів досліджень показує, що із збільшенням 

глибини залягання ущільненого шару ґрунту збільшується похибка вимірю-

вання (для глибини 0,25 м – від 4 до 14%, для глибини 0,5 м – від 6 до 16%). 

Той факт, що із збільшенням глибини залягання плужної підошви збільшува-

лась похибка виміру, свідчить про те, що через акустичний опір верхніх плас-

тів ґрунту знижувався коефіцієнт пропускання звукової енергії із одного шару 

в інший, при чому потрібно також брати до уваги енергетичні втрати звукової 

хвилі і на зворотньому шляху після її відбиття завдяки тому ж таки акустич-

ному опорові верхніх пластів ґрунту.  

Проведені лабораторні, а особливо польові досліди показали, що чим ви-

ще над поверхнею ґрунту розміщено ультразвуковий датчик, тим гірший сиг-

нал, що реєструється (рис. 1), тобто збільшується похибка вимірювання. Най-

більш точні вимірювання були досягнуті при установці датчика на висоті  

20 см (похибка становила 4-6%), а із збільшенням висоти установки датчика 

похибка збільшувалась. 

 

 
 

Рис. 1. Залежність сигналу датчика (U) від висоти втановлення  

над поверхнею ґрунту 

 

В результаті лабораторних та польових досліджень було встановлено, що 

при робочій швидкості машинно-тракторного агрегата в межах 8…12 км/год 

системної зміни значень визначених глибин залягання ущільненого прошарку 

ґрунту ультразвуковим пристроєм не встановлено. Тобто при максимальній 
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швидкості руху тактора 12 км/год, з висотою встановлення датчика максимум 

20 см на поверхнею ґрунту (сухий ґрунт) похибка становитиме 4-8%.  

Отже, застосування ультразвукового методу для виявлення плужної пі-

дошви є цілком можливим, про що свідчать проведені лабораторні та польові 

дослідження. Це забезпечить ефективне визначення глибини залягання ущі-

льненого прошарку ґрунту в сучасних технологіях рослинництва.  
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Забезпечення кібербезпеки, яка включає в себе в якості основних складо-

вих духовно-світоглядну, архетипічну, соціально-моральну, психічну, інтеле-

ктуальну і психофізіологічну безпеку, являє собою актуальну військово-

політичну, наукову і соціально-економічну проблему [1]. На думку деяких 

фахівців [2; 3], наукове вирішення даної проблеми повинно базуватися на до-

слідженні відповідних інформаційних відносин активних компонентів вказа-

них систем, якими є обслуговуючий персонал, з відповідними активними 

компонентами конфронтуючих систем і між собою. Інформаційні відносини 
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активних об’єктів в різних інформаційних середовищах (природних, штуч-

них, гібридних) повинні включати відносини інформаційного відокремлення 

(ізоляції та захисту) і взаємодії (суперництво та співробітництво). 

Крім того, деякі автори [4] висловлюють думку, що на даний час все більше 

зростає роль людського фактору на кібербезпеку об’єктів критичної інфраструк-

тури при недостатній кількості методів і засобів його оцінки та захисту. Засоби і 

методи, які наразі розробляються (наприклад, метод інженерної психології) да-

ють змогу зменшити рівень помилкової інформації, але не досліджують пробле-

му у цілому, в тому числі не проводять оцінку і захист, як від випадкових, так і 

від умисних деструктивних дій обслуговуючого персоналу. 

При цьому, людський фактор являється одночасно і необхідним елемен-

том людино-машинних систем управління і джерелом загроз кібербезпеці та-

ких систем. 

Таким чином, основними об»єктами інформаційно-психологічного впли-

ву на об’єктах критичної інфраструктури являється обслуговуючий персонал і 

особа, яка приймає рішення щодо управління процесами в тій чи іншій пред-

метній області [4]. 

В складних людино-машинних системах управління персоналу доводить-

ся приймати ті чи інші рішення. При цьому, на адекватність прийнятих рі-

шень персоналом в таких системах можуть впливати такі фактори [3]: зовні-

шні та внутрішні дестабілізуючі впливи, нестійкість рішення при великій кі-

лькості альтернатив, тривалість часового інтервалу для прийняття рішення. 

Враховуючи викладене, можна зазначити, що важливою задачею являєть-

ся прийняття адекватних рішень обслуговуючим персоналом в різних інфор-

маційних середовищах і відносинах. Для цього актуальним є отримання мо-

делі імовірних деструктивних дій персоналу об’єктів критичної інфраструк-

тури в умовах наявності дестабілізуючих впливів в аспекті кібербезпеки. 
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Інформаційний фон, що утворюється у суспільстві під час бойових дій чи 

воєнного конфлікту, позначається на ставленні населення до політики свого 
уряду, довіри до органів управління та до дій силовиків, до комплектування ар-
мії, функціонування воєнної економіки та інших сфер, що впливають на хід вій-
ни. Виявлення та оцінювання рівня загроз (РЗ) інформаційній безпеці держави у 
воєнній сфері від деструктивних психологічних впливів, що здійснюються про-
тивником з використанням можливостей мережі Інтернет, залишається надзви-
чайно актуальним завданням. Однією зі складових цього завдання є аналіз по-
ширення інформаційних повідомлень (контенту), що містять деструктивний 
вплив за даними мережі Інтернет для оцінювання створюваного ними РЗ (ефек-
тивності з точки зору противника). Крім того, виникає й інше актуальне завдан-
ня щодо супроводження контенту, який створюється та розповсюджується в ме-
режі Інтернет у рамках організації інформаційної протидії. 

Одним з проявів реакції цільової аудиторії на контент є його поширення 
та такі варіанти реагування, як «лайки», «дізлайки», «репости», «перегляди», 
«коментарі» та ін., які можна віднести до первинних показників динаміки 
поширення інформаційних повідомлень. Отже, процес прийняття об»єктом 
впливу (користувачем соціальних інтернет-сервісів (СІС) нововведення, що є 
необхідною умовою для зміни поведінки даного об»єкту, може характеризу-
ватись такими показниками як: кількість «лайків» ( L ), «дізлайків» ( D ), «ре-
постів» ( R ), «переглядів» (V ) та «коментарів» (C ). Обчислення цих показни-
ків здійснюється за допомогою функціоналу відповідних СІС, і вони є пер-
винними для проведення подальшого аналізу. Одним із завдань розроблюва-



International Multidisciplinary Conference 

92 

ного способу є автоматизація процесу зчитування зазначених показників за 
відповідними URL-посиланнями на контент. 

У результаті аналізу публікацій, що стосуються вибору та аналізу показ-
ників динаміки поширення інформаційних повідомлень в мережі Інтернет, 
зокрема [1; 2], зроблено висновок про доцільність використання у розроблю-
ваному способі додаткового показника, а саме – кількості «втягнень» ( In ), під 
яким розуміється кількість користувачів, що здійснили будь-яку дію з публі-
кацією (зробили «лайк» або «дізлайк», прокоментували чи зробили «репост»). 
Таким чином, кількість «втягнень» обчислюється як 

CRDLIn    

Усі визначені вище показники змінюються з часом. Враховуючи те, що 
вивчення динаміки показників, які змінюються в часі, є одним з головних за-
вдань математичної статистики, а також те, що дане завдання вирішується за 
допомогою аналізу рядів динаміки (часових рядів) [3], у даній роботі прове-
дено аналіз основних показників рядів динаміки з метою визначення серед 
них доцільних при аналізі динаміки поширення інформаційних повідомлень 
за даними мережі Інтернет. 

За результатами проведеного аналізу зроблено висновок про доцільність 

використання таких показників як: абсолютний приріст y , темп росту Tr  та 

темп приросту Tpr  [3]. Дані показники розраховуються для кожного із наве-

дених вище первинних показників ( L , D , R , V , C ), а також для показника 
кількості «втягнень» ( In ). На рис. 1 зображено розроблену структурно-

логічну схему розрахунку показників динаміки поширення інформаційних 
повідомлень за даними мережі Інтернет, що покладена в основу запропонова-
ного способу. 
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Рис 1. Структурно-логічна схема розрахунку показників динаміки  

поширення інформаційних повідомлень за даними мережі Інтернет 

 

Розроблений спосіб відслідковування та візуалізації динаміки поширення 

інформаційних повідомлень за даними мережі Інтернет складається з чотирьох 
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часткових алгоритмів: взяття інформаційного повідомлення на супроводження, 

оновлення первинних показників динаміки поширення повідомлення, визначен-

ня показників рядів динаміки та візуалізації отриманих результатів. Запропоно-

вані підходи лягли в основу розробленого спеціалізованого програмного забез-

печення (СПЗ), функціональну схему якого зображено на рис. 2. 

Розроблене СПЗ дозволяє автоматизувати процес відслідковування та ві-

зуалізації динаміки поширення інформаційних повідомлень за даними мережі 

Інтернет. Його основними завданнями є: забезпечення взяття на супрово-

дження інформаційних повідомлень (контенту) з відкритих груп СМ «ВКон-

такте», «Facebook», «Twitter», порталу відеохостінгу «YouTube» та інших від-

критих інтернет-ресурсів; створення та редагування рубрикаторів інформа-

ційних повідомлень, за якими оператор визначає напрями реалізації інформа-

ційних загроз визначеним об’єктам через відкриті джерела інформації мережі 

Інтернет, або напрями реалізації протидії цим загрозам; автоматизація проце-

су оновлення та обчислення показників динаміки поширення інформаційних 

повідомлень відповідно до наведеної системи (див. рис. 1); візуалізація отри-

маних результатів; автоматизоване формування звітного документу. 
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Перспективним напрямом подальших досліджень є: підвищення рівня ав-

томатизації аналізу контенту, зокрема, текстової інформації шляхом розроб-

лення й впровадження в роботу СПЗ методів автоматичного семантичного 

аналізу текстів та визначення їх змісту; розроблення та впровадження надій-
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них методів і алгоритмів автоматичного реферування текстових документів; 

використання автоматичного перекладу з іноземної мови для моніторингу 

іншомовних ресурсів у мережі Інтернет. 
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Self-shielding flux-cored wires are one of the universal filler materials for 

mechanized and automated welding and surfacing. 
To provide gas protection of deposited metal, into the composition of slag sys-

tem the carbonates of alkali-earth and alkaline metals, for example, calcium car-
bonate CaCO3 are added. After decomposition, the main oxide of this carbonate 
takes part in the formation of a slag according to the formula: 

CaCO3⇄CaO + CO2↑ (1) 

In the works [1-3], it was shown that improvement of protective properties of 
carbonates can occur due to the use of a complex composition of carbonates, which 
decompose by stages. In addition, the use of a complex of carbonates allows chang-
ing the kinetics of running the process of gas formation and providing a uniform 
and complete decomposition of carbonates in the extended temperature range [4-5]. 
When choosing a composition of carbonates of flux-cored wire, the important indi-
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cators are the volume of gas being evolved and the temperature of dissociation (de-
composition) of carbonates. 

One of the main tasks in developing self-shielding flux-cored wires and opti-
mizing their welding and technological characteristics is providing a satisfactory 
weld formation. In order to improve the quality of the deposited metal formation, 
the investigations were carried out to determine the type of components of a gas 
slag forming system, as well as their influence on the weld metal. 
For investigations, the experimental flux-cored wires of 1.6 mm diameter with a 
basic slag system (oxide-fluoride type) and a variable carbonate component were 
manufactured. The surfacing on the steel 12Kh18N10T of 12 mm thickness was 
carried out in air and under water at a depth of 300 mm. The power source is: the 
rectifier VDU 601: rigid characteristics, the control is U = 28.0 V. The wire feed 
rate is 175 m/h. The appearance of deposits during wet underwater welding and 
during air welding is shown in Figure 1, and the composition of experimental wires 
is in Table 1 

 

 
 

Fig. 1. Appearance of deposits during welding using experimental wire  

with a different composition of carbonates in air (a) and during  

wet underwater welding (b) 
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Table 1 

Composition of experimental flux-cored wires 

№ Description of components Composition of charge in gas-slag-forming system, wt % 

1. 
Basic slag system  

(oxides + fluorides) 
11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 

2. Calcium carbonate CaCO3 2.33 - - - 1.165 0.777 0.5825 
3. Sodium carbonate Na2CO3 - 2.33 - - 1.165 0.776 0.5825 
4. Barium carbonate BaCO3 - - 2.33 - - 0.776 0.5825 
5. Iron carbonate FeCO3 - - - 2.33 - - 0.5825 
 In total 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 

 

Analysis of the obtained data shows that due to the use of a complex composi-

tion of carbonates as a gas-forming component of the experimental flux-cored 

wires, a noticeable improvement in the deposited metal formation occurs both dur-

ing welding in air as well as during underwater welding. 

The composition of carbonates CaCO3+Na2CO3+ВaCO3+FeCO3in a ratio 1: 1: 

1: 1 also provided an increase in the volume of carbon dioxide, evolved during 

welding and expanded the range of temperatures of dissociation of carbonates to 

the limits of 490…1450ºС. 

Therefore, for experimental wires, as a carbonate composition, the following 

four-component system was selected: calcium carbonate CaCO3, sodium carbonate 

Na2CO3, barium carbonate BaCO3and iron carbonate FeCO3. 
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Актуальність теми. На теперішній час тиристорні компенсатори реактив-

ної потужності (ТКРП) знаходять широке застосування в розподільчих мере-

жах промислових підприємств. Тому задача визначення регулювальних хара-

ктеристик ТКРП є актуальною. 

Аналіз публікацій. В існуючий літературі [1-2] наведені силові схеми 

ТКРП, схеми керування, але не наведені регулювальні характеристики ТКРП, 

тому виникає задача їх визначення. 

Постановка завдання. Провести експериментальні дослідження ТКРП з 

метою визначення регулювальних характеристик. 

Результати досліджень. Для визначення регулювальних характеристик 

ТКРП використана лабораторна установка, силова схема якої представлена на 

рис. 1. Схема містить батарею конденсаторів, яка є джерелом реактивної пот-

ужності ТКРП. Для регулювання реактивної потужності ТКРП служать 

послідовно з’єднані реактор і тиристорний регулятор. Шляхом зміни кута ке-

рування тиристорного регулятора можна регулювати значення реактивної по-

тужності реактора, а отже і реактивну потужність ТКРП, що генерується в 

мережу або споживається з мережі.  

 

 
 

Рис. 1. Схема лабораторної установки для визначення  

регулювальних характеристик 
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До складу лабораторної установки для визначення регулювальних харак-

теристик ТКРП входять: вольтметр електродинамічної системи типу АСТВ з 

класом точності 0,5; амперметр електромагнітної системи типу Э538 з класом 

точності 0,5; ватметр електродинамічної системи типуД539 з класом точності 

0,5; фазометр електродинамічної системи типу ЭЛФМ1 з класом точності 0,5; 

шунт 75 мВ на 20 А; двопроменевий осцилограф типу С1-77. Експеримен-

тальні дослідження полягають у зміні кута відкривання тиристорів і у фіксації 

діючого значення напруги живлячої електромережі; діючого значення струму 

ТКРП; кута зсуву фаз між напругою мережі і струмом з визначенням індук-

тивного або ємнісного характеру струму; осцилограм струму реактора і 

напруги мережі. Результати вимірювань наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Результати вимірювань 

 

Для кожного кута керування фотографувалась осцилограма струму реак-

тора ТКРП та напруги мережі. Осцилограма напруги і струму реактора для 

досліду з кутом керування 124 градуси наведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Експериментальні осцилограми напруги і струму реактора 
 

Кут керування, 
град. 

Діючий струм, А Кут зсуву струму, град. Характер струму 

180 10,25 88,5 ємнісний 

148 9,25 88 ємнісний 

132 8 86,5 ємнісний 

130 6,25 84 ємнісний 

124 5,13 80 ємнісний 

117 3,75 69,5 ємнісний 

111 3,13 38 активний 

104 3,5 56,5 індуктивний 

101 5 69 індуктивний 

92 7,75 75 індуктивний 
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Для кожного досліду з осцилограми визначався кут відкривання тири-
сторів і миттєві значення струму реактора в 10 точках через рівномірні 
проміжки часу. Отримані значення струму були використані для визначення 
вмісту гармонік у струмі реактора шляхом здійснення операції дискретного 
перетворення Фур’є. Визначення миттєвих значень струму саме в 10 точках 
дозволяє оцінити амплітуди гармонік від першої до восьмої включно. 

Діючі значення гармонік струму реактора ТКРП були використані для по-
будови графіків, а значення першої гармоніки, крім того, для визначення ре-
активної потужності ТКРП. Реактивна потужність ТКРП визначалась за фор-

мулою CQQQ  1 , де Qc – реактивна потужність батареї конденсаторів; Q1 – 

реактивна потужність першої гармоніки струму реактора, 111 sin IUQ , де U 

– напруга мережі; І1 – діюче значення першої гармоніки струму реактора; φ1 – 
кут зсуву фаз між напругою і першою гармонікою струму реактора. 

При розрахунках враховується лише перша гармоніка струму реактора, 
виходячи з того, що третя та кратні їй гармоніки не мають фазового зсуву, не 
протікають в трифазному колі, 5-та гармоніка струму має зворотну 
послідовність. Останні не створюють реактивної потужності, необхідної для 
компенсації реактивної потужності навантаження. Обробка експерименталь-
них даних проводилась в програмному середовищі Matlab. За результатами 
математичної обробки експериментальних досліджень побудовані графіки 
регулювальних характеристик ТКРП, які представлені на рисунках 3, 4. 

 

 
 

Рис. 3. Залежності 1-ї, 3-ї та 5-ї гармонік струму реактора та1-ї гармоніки 

реактивної потужності реактора від кута керування тиристорами 

 

 
 

Рис. 4. Залежності струму, реактивної потужності і коефіцієнта  

потужності ТКРП від кута відкривання тиристорів 
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Таким чином, проведені експериментальні дослідження з наступною їх ма-

тематичною обробкою дозволили отримати загальний вигляд регулювальних 

характеристик тиристорного компенсатора реактивної потужності. Отримані 

результати в подальшому можуть бути апроксимовані аналітичними виразами 

для побудови систем автоматичної стабілізації коефіцієнта потужності. 
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На сьогоднішній день, конфлікт, який склався на сході України, дав по-

штовх до стрімкого розвитку бойової безпілотної авіації, зокрема до вирішен-

ня проблеми у створенні необхідних для застосування безпілотного літально-

го апарату алгоритмів, інформаційних датчиків, апаратури управління, 

зв’язку і т. п. 

 умовах сучасної економічної ситуації створення безпілотників є фінан-

сово складним питанням, в силу високої вартості. Основні проблеми при 

створенні бойової безпілотної авіації лежать в площині створення безпілотно-

го літака як літального апарату, який буде управлятися віддалено. Очевидно, 

що ефективність автономного БЛА буде визначатися; 

 значній мірі ефективністю алгоритмів автоматичного керування їм, і 

тим більше, чим вище буде ступінь автономності БЛА, тим ефективніше буде 

результат роботи об’єкта. У той же час, оптимальні алгоритми управління 

можна синтезувати, спираючись тільки на характеристики об’єкта управлін-

ня. Тому формування образу (зовнішнє проектування) БЛА і синтез алгорит-

мів керування їм повинні відбуватися паралельно і взаємопов’язано [1]. 

1. польоті, під дією різних збурень, співвідношення компонентів палива 

двигуна може змінюватися у великому діапазоні. Це може привести до перед-
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часного витрачання одного з компонентів палива до моменту виключення 

двигуна. Так як двигун не може працювати на одному компоненті (відбува-

ється несанкціонована зупинка або вибух двигуна), то необхідно резервувати 

гарантійні запаси палива. Для зменшення гарантійного запасу палива доціль-

но застосування систем управління співвідношенням компонентів палива. Ці 

системи ґрунтуються на вимірюванні рівнів компонентів в баках або на вимі-

рах секундних витрат палива через двигун. 

Структурна схема реалізації методу прогнозованого оптимального за ви-

тратою палива управління системами із запізненням наведена на мал. 1. 

 

 
 

Мал. 1. Структурна схема реалізації методу прогнозованого  

оптимального за витратою палива управління системами з запізненням 

 

Наведений метод передбачає реалізацію прогнозованого оптимального за 

витратою палива управління системами з запізненням, який є ефективним рі-

шенням алгоритму оптимізації БПЛА за витратою палива. 
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The problem of extending the operational life of the components is very rele-

vant in the economic, environmental and resource-saving aspects, since their prima-

ry production and utilization are accompanied by consumption of raw materials and 

energy resources, as well as industrial pollution of the environment. In modern 

mining and concentrating production, redroot mills are widely used for grinding 

mountain mass. The large gear gears are one of the most loaded and responsible 

elements of the mill, which determines the reliability and durability of the equip-

ment as a whole. Repair and replacement of such gear gears of mining machines 

requires the decommissioning of the main production equipment and the stop of the 

technological line leading to significant losses. The analysis of damaged gears 

shows that their premature failure is due mainly to the destruction processes in the 

surface layers of the teeth. 

A promising direction of solution of this problem is hardening thermal treat-

ment of loaded surfaces of parts with a concentrated energy flow. Generated by 

high-speed heating and cooling of the quench-type structure, they have high hard-

ness, wear resistance, and fracture resistance. 

The effect of plasma hardening is determined by an increase in the operational 

properties of the part due to a change in the physical and mechanical characteristics 

of the surface layer, due to the formation of a specific structure and phase composi-

tion of the metal, as well as the production of compressive residual stresses on the 

surface. In the transition zone, the heterogeneity of the structure increases in the 

following sequence: martensite-troostite, martensite and troostite grid, and transi-

tion to the ferrite grid at the boundary with the initial one. 

Structural transformations as a whole correspond to those occurring in bulk 

hardening, however, high rates of heating and cooling cause a change in the rela-

tionships between structural components, a change in their morphology due to in-

creased defectiveness of the crystal structure [1; 2]. 

The formation of stresses when cooling a surface subjected to plasma quench-

ing can be represented as follows. After the termination of the action of the plasma 

arc, the inner layer of metal located near the unheated source layer closes most rap-

idly, and the surface layer last. In the process of compression upon cooling, it acts 
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on the inner layer, forming compressive stresses in it, while stretching is formed on 

the surface. 

At the same time, in the surface layer of steels, the martensitic transformation 

occurs in the last place. Since martensite has a larger volume, in the near-surface 

layer, at this time, expansion takes place due to phase stresses and compressive 

stresses arise. The nature and extent of these phenomena depends on the thermo-

physical properties of the material being processed, the speed of relative movement 

of the workpiece and the heating source, and the thermal power of the plasma arc. 

By changing these parameters, it is possible to achieve an increase in the degree of 

manifestation of that side of the plasma effect on the workpiece material, the domi-

nance of which is considered appropriate for this case. 

The structure of the reinforced layer, characterized by high hardness and high 

dispersion, has a determining effect on the change in the performance characteris-

tics of hardened materials – wear resistance, mechanical properties (strength, duc-

tility, crack resistance, endurance), heat and corrosion resistance. 

In the beginning, it is necessary to formulate requirements, or criteria, which 

the source of heating must meet under the conditions of this processing method, 

namely hardening of coarse-grained gears [3]: 1 – the possibility of adjusting the 

heating width; 2 – no reflow of the surface layer; 3 – ensuring a uniform depth of 

structural transformations; 4 – achievement of the necessary microstructure of the 

strengthened layer. 

Plasma torches for plasma hardening should satisfy both the general require-

ments inherent in all plasmatrons (high power, stability of plasma flow parameters, 

significant energy efficiency, long duration of continuous operation, design reliabil-

ity, ease of operation) and possess a number of specific properties: the protection of 

live parts and the ability adjustment of the plasma torch position. In addition, to 

ensure the effective heating of materials with different thermal characteristics in the 

design of the plasma torch, it is necessary to vary the heating parameters within 

fairly wide limits. 

When choosing plasma generators, preference should be given to plasmatrons 

of direct action. This is due to the fact that the operation of the plasmatron of indi-

rect action is accompanied by the release of noise with a high overall level, which 

sharply worsens the sanitary and hygienic conditions of the operation of the ther-

mist. The disadvantage of direct-acting plasmatrons is the high localization of heat-

ing by them of the surface of the workpiece. 

To create an external magnetic field, a serially produced direct-acting plasma-

tron is supplied with a special magnetic system. 

The idea of scanning a plasma arc over the surface of a product, the use of 

which reduces the specific heating power by an order of magnitude, increases the 

depth of hardening, reduces the probability of reflow and, ultimately, makes it pos-

sible to direct a high electric arc power to increase the productivity of the hardening 

process, was realized in a technological complex of equipment for the study of this 

process [4]. 
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The method is implemented in this way (Fig. 1). The toothed wheel or gear 

shaft is mounted on a machine, the plasma generator is a single-arc plasma torque 

converter. To create an external magnetic field and thereby reduce the location of 

heating, the plasma torch of direct action 1 equipped with a special magnetic sys-

tem. The plasma torch generates an electric arc that burns between the cathode  

3 and the lateral surface of the tooth of the wheel 5 and in the point of contact of 

the arc with the surface heats it. In addition, in the gap between the ends of the 

magnetic cores 4 the arc is influenced by the magnetic field, and since the electric 

arc is a conductor with current, then in the magnetic field on it acts Lorentz force, 

which deflects the arc in a plane parallel to the ends of the magnetic conductors  

4 and perpendicular to the longitudinal line teeth The alternating voltage on the coil 

6 of the magnetic system provides fluctuations of the electric arc across the longi-

tudinal line of teeth. As a result, when scanning the plasma arc with the frequency 

of the current in the network, the stain of the stain should be drawn along the work-

ing surface of the tooth 5. 

 

 
  

а                     b 

 

Fig. 1. The scheme of the device: 

a – the view in the processing plane (1 – plasmatron, 2 – nozzle, 3 – cathode,  

4 – magnet, 5 – gear tooth; 6 – electromagnetic coil);  

b – spatial view of the processing process 

 

A choice of rational heating parameters at SPAR is made. The regularity of the 

formation of a tempered layer at the surface plasma-arched reinforcement of large-

modular gear wheels has been experimentally established. It is shown that in the 

case of high-speed heating without melting by a plasma arc of direct action, which 

scans in an alternating magnetic field, the cooling rate of the surface layers reaches 

the rate of quenching, which provides structural transformations in the metal and 

forms a strengthened surface working layer (the strength of σv and HRC hardness 

increase). This ensures high performance of the surface working layer: wear re-

sistance of gears increases by 2.28 times. 
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Необхідність підвищення рівня безпеки та ефективності транспортного 

процесу на водних шляхах вимагає постійного розвитку та вдосконалення те-

хнічних засобів і систем, зайнятих в даному процесі. Все більше зростає пот-

реба в обміні інформацією між сторонами, пов’язаними з судноплавством, 

зокрема, обмін інформацією, пов’язаною з безпекою руху, інформацією про 

вантажо- і пасажиропотоки. Одержувачами такої інформації виступають не 

тільки органи, що регулюють рух суден і на акваторіях портів, але і безліч 

комерційних і некомерційних організацій, що займаються агентуванням су-

дів, експедируванням вантажів, обслуговуванням суден та іншими операція-

ми. Актуальною є задача звмязування структурних елементів транспортного 

процесу єдиної архітектурою, що забезпечує певну сумісність і ефективну їх 

взаємодію [1]. В даний час в країнах ЄС реалізується політика створення єди-

ної мультимодальной мережі, що об’єднує наземні, морські і повітряні транс-

портні мережі на всій території ЄС, яка отримала назву Trans-European 
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Transport Networks (TEN-T). В рамках цієї політики запропоновано включити 

в мережу 319 морських портів, через які проходить 96% усіх вантажів і 93% 

всіх пасажирів ЄС. З 2001 року в ЄС активно обговорюються правила вхо-

дження на ринок портових послуг з гарантією вільного доступу, збільшення 

відкритості. У список портових послуг включаються вантажно-розванта- 

жувальні роботи, буксирні роботи, швартовні операції, консолідація та обро-

бка вантажів, пасажирські операції [2]. Сучасний промисловий Інтернет має 

великий вплив на світову промисловість, пов’язуючи все більше розумних 

машин і зайнятих на виробництві людей. Цій проблемі приділяють увагу ба-

гато виробників вантажопідйомної техніки. Зокрема, компанія Konecranes за-

стосовує промисловий Інтернет в такій області, як сервіс, з пропозицією пос-

луг віддаленого моніторингу, дистанційної діагностики та обслуговування 

обладнання по його фактичному технічному стану [3]. 

Юнкад закликає до централізації систем збору, обробки і передачі інфор-

мації, впровадження електронної безпаперової транспортної документації, 

стеженню за рухом транспортних засобів, контейнерів і вантажів. Це підкрес-

лює необхідність розробки єдиної системи для всіх учасників транспортного 

логістичного просування товару, починаючи від вантажовідправника і закін-

чуючи одержувачем. На жаль, ця вимога на даний момент не виконано, це 

пов’язано з тим, що кожна компанія прагне довести, що використовувана їй 

інформаційна система є найбільш гнучкою, універсальною і захищеною. До-

цільним є розширення функціональних можливостей сучасних систем управ-

ління рухом судів шляхом організації процесу передачі інформації від радіо-

локаційних постів в спеціалізований модуль системи єдиного вікна (СЄВ) для 

моніторингу даних морськими агентами як ланки сервісної ергатичної систе-

ми. У структурованому вигляді інформація може бути представлена у вигляді 

записів про судна, що цікавлять МА для інформування лінійного лоцмана з 

метою приведення судна на необхідний рейд. У зв’язку з цим актуальним на-

прямом у цій галузі також є розвиток інформаційних вимірювальних засобів 

на суди виходили з обсягів транспортованих товарів, а також індивідуальних 

підходів до зберігання кожного виду товару, що експортується. Розроблена 

концептуальна схема пропонованої інформаційної системи СЄВ наведена на 

рис. 1. Вона може бути використана у якості основи для фізичного проекту-

вання глобальної інформаційної системи у подальшому.  
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Рис. 1. Концептуальна схема пропонованої інформаційної системи СЄВ 
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Важливим завданням щодо забезпечення населення раціональним харчу-

ванням є розробка технології харчових продуктів із оздоровчими властивос-

тями [1]. Молочні продукти, зокрема кефір, включають до щоденного раціону 

завдяки невисокій ціні, корисним властивостям та відмінним смаковим якос-

тям. Уміст молочної кислоти у готовому продукті знаходиться на рівні  

0,8-1,5%, етанолу – 0,05-2,00%, вуглекислого газу – до 0,2%. Кефір також мі-

стить широкий спектр й інших метаболітів кефірної мікрофлори, а саме: ор-

ганічні кислоти (оцтова, пропіонова і мурашина), специфічні смако-

ароматичні сполуки, в’язкі екзополімери тощо. Істотний рівень протеолітич-

ної активності лактобацил призводить до накопичення у продукті вільних 

амінокислот, у тому числі й незамінних, а в результаті життєдіяльності дріж-

джів кефір збагачується вітамінами В1, В2, К, фолієвою кислотою, біотином 

[2; 3; 4]. Добре відомі функціональні властивості кефіру: антагоністична ак-

тивність щодо широкого кола грампозитивних і грамнегативних бактерій, 

сприяння травленню, посилення імунітету. Основні метаболіти дріжджів та 

молочнокислих бактерій кефірних грибків та заквасок – спирт та молочна ки-

слота поряд зі специфічними антибактеріальними сполуками запобігають ро-

звитку сторонніх мікроорганізмів. Поєднання цих двох та інших продуктів 

бродіння значно підсилює функціональні властивості кисломолочного напою, 
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а утворення деякими мікроорганізмами бактеріоцинів та біологічно активних 

полісахаридів дає змогу віднести кефір до комплексних пробіотиків [5; 6]. 

Сьогодні дедалі популярнішими серед споживачів кисломолочної проду-

кції стають продукти з різноманітними наповнювачами, про що свідчить ін-

тенсивне розширення їх асортименту [7; 8]. 

Тому метою роботи було розробити технологію кефіру з наповнювачем із 

груші та кориці та вивчити показники якості продукту. 

Пропонуємо продукт виготовляти термостатним способом. Основною си-

ровиною для виробництва кефіру функціонального призначення є: молоко 

коров’яче незбиране ґатунків екстра та вищий згідно ДСТУ 3662-97; молоко 

коров’яче знежирене, отримане сепаруванням молока коров’ячого незбирано-

го ґатунків екстра та вищий; грушеве пюре; грушеве варення; цукор-пісок; 

кориця; закваска Kefir12 фірми Chr. Hansen. 

Технологічний процес повинен здійснюватися з дотриманням санітарних 

норм і правил для підприємств молочної промисловості, затверджених в 

установленому порядку. 

Молоко та іншу сировину приймають за кількістю та якістю. Прийняте 

молоко очищають і охолоджують до температури 4-6 °С. Тимчасове резерву-

вання молока має бути нетривалим, не довше 6-8
 
годин. Нормалізацію молоч-

них сумішей здійснюють за масовою часткою жиру, а також масовою част-

кою сухих речовин. При необхідності в суміш вносять знежирене молоко згі-

дно продуктового розрахунку. 

Підготовлену суміш підігрівають до температури 55 °С і гомогенізують 

під тиском 15±2,5 МПа. Гомогенізація не тільки забезпечує однорідний склад 

готового продукту і попереджує відстій жиру, але й позитивно впливає на 

консистенцію кефіру. Пастеризують суміш для кефіру при температурі 

92±2 °С з витримуванням від 2 до 8 хв. Високі режими пастеризації молока 

забезпечують утворення міцного згустку, який добре утримує сироватку. Це 

пояснюється процесами комплексоутворення між казеїном і денатурованими 

сироватковими білками. Після пастеризації проводять охолодження молока 

до температури заквашування 23-25 °С. Охолоджене молоко надходить у єм-

кості для заквашування. 

Як наповнювач обрано грушу сорту Дюшес. Її вносять у вигляді пюре та 

варення. Груші, що поступають на переробку, піддають сортуванню за якіс-

тю, ступенем зрілості, розміром і кольором, миттю та очищенню. У плодів 

видаляють плодоніжки, чашелистки, насінну камеру і шкірку; їх розрізають 

на часточки. Очищення від шкірки здійснюють механічним способом. 

Для виготовлення пюре грушу подрібнюють на дрібні шматочки. Співвід-

ношення плодів і сиропу повинно бути 2:1. Підготовлене пюре уварюють до 

вмісту сухих речовин 16%. Потім додають потрібну за рецептурою кількість 

цукру, масу уварюють до готовності, яку встановлюють за вмістом сухих ре-

човин не нижче 66%. 
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Грушеве варення – продукт, що складається з цукрового сиропу і наріза-

них плодів груші, що зберегли форму при уварюванні. Цукор у рецептурі ва-

рення перевищує в 1,2-1,4 рази масу плодів, а вміст сухих речовин становить 

до 70-77%. Співвідношення плодів і сиропу в ньому повинно бути 1:1; сироп 

не повинен желюватись, хоча може бути густим та в’язким. 

Теплову обробку здійснюють шляхом бланшування парою, гарячою во-

дою або 0,1%-и розчинами лимонної та винної кислот. Тривалість бланшу-

вання становить від 5 до 10 хв., температура обробки – від 80 до 100 °С. Для 

отримання варення плоди варять у міцному цукровому сиропі. Багатократним 

варінням одержують високоякісне варення, в ньому плоди рівномірно просо-

чуються сиропом, зберігається їх форма, натуральний колір, смак і аромат. 

Під час варіння за рахунок дифузійного процесу з плодів витягуються роз-

чинні речовини і вода, яка випаровується, а концентрація сухих речовин у цу-

кровому сиропі підвищується. Варення уварюють до вмісту в сиропі 70-72% 

сухих речовин. 

У перемішану та охолоджену суміш перед сквашуванням вносять фруктові 

компоненти та корицю згідно з рецептурою (кориця – 0,3 кг, грушеве пюре –  

20 кг, грушеве варення – 15 кг на 1000 кг). Після додавання фруктових компо-

нентів суміш ретельно перемішують 10-15 хв. і залишають у спокої.  

Заквашують суміш у резервуарах для кисломолочних продуктів. Бак-

теріальну закваску прямого внесення вносять відразу після охолодження мо-

лока до температури заквашування. 

Склад культур закваски Kefir12: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

rhamnosus, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc 

mesenteroides, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus aci-

dophilus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus lactis, Lactobacillus paracasei, 

Lactococcus lactis subsp. сremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis. 

Заквашену суміш подають на розлив у полістиролові стакани і направля-

ють у термостат, де підтримують температуру 27-29 °С, що є сприятливою 

для розвитку мікрофлори закваски і щогодини визначають титровану кислот-

ність. Сквашують до досягнення кислотності 100 °Т. 

Зберігання і транспортування кефіру фруктового повинно проводитися 

відповідно до вимог держстандарту. 

Зразки кефіру за органолептичними та фізико-хімічними показниками ві-

дповідають вимогам ДСТУ 4417:2005 «Кефір. Технічні умови». 

Для впровадження розробленої технології кефіру функціонального приз-

начення у цехах з виробництва молочних продуктів на підприємствах моло-

копереробної галузі не потрібно здійснювати модернізацію або реконструк-

цію виробництва. 
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В останні роки в світі велика увага приділяється розвитку робіт, присвя-

чених проблемам отримання неорганічних носіїв активних речовин, поверхня 

яких хімічно модифікована різними сполуками. На сьогодні запропоновано 

велике різноманіття матеріалів (неорганічного та органічного походження), 

способів модифікування їхньої поверхні (фізичний та хімічний) та способів 

іммобілізації на них активних речовин (фізичний та хімічний), але кожний 

має свої переваги та недоліки. Перспективним, на наш погляд, в біотехнології 

є отримання нових матеріалів на основі стекол з хімічно модифікованою по-

верхнею, які застосовуються в якості носіїв активних речовин (ферментів). 

Однак, існує ще технологічна проблема отримання стабільного іммобілізова-

ного ферменту, який міг би зберігати свою активність тривалий час. 

Метою роботи є дослідження процесу одержання іммобілізованого фер-

менту на хімічно модифікований скляний носій за рахунок ковалентних 

зв’язків. Для досліджень застосовували стекла промислових складів, (мас.%): 

SiO2 – 74,2; Al2O3 – 5,4; B2O3 – 8,3; Na2O – 7,9; К2О – 1; CaO + MgO – 3,2 и 

SiO2 – 72,7; Al2O3 – 1,42, Na2O – 13,4; CaO – 8,4; MgO – 3,6; Fe2O3 – 0,11, SO3 

не > 0,4. В якості модифікатора поверхні стекол застосовували  

3,4-амінопропілтриетоксисилан (3,4-АПТЕС), зшиваючого агенту – глутаро-

вий альдегід (пентан1,5-діаль), в якості ферменту – розчин амілаз. 

Для застосування в технологічних процесах носії повинні володіти наступ-

ними властивостями: хімічною і термічною стабільністю, механічною міцністю, 

досить жорстким осмотично стійким каркасом, не піддаватися мікробіологічно-

му впливу, легко регенеруватися і багаторазово використовуватися [1]. З цією 

метою в якості носіїв можна використовувати скло. Найбільш раціональним є 

використання стекол промислового виробництва. Процес іммобілізації активних 

речовин безпосередньо залежить від якості виробленого скла (наявності та кіль-

кості дефектів) і якості модифікування поверхні [3; 5; 10]. Також скло повинне 

мати достатню кількість активних центрів на поверхні [2; 3; 6]. 
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Отже, отримання біологічно активних стекол складається з наступних ос-

новних етапів: 

1) підготовка поверхні натрійкальційсилікатних та алюмоборосилікатних 

стекол;  

2) активація поверхні стекол в розплавах солей літію (збільшення актив-

них груп на поверхні скляного носія);  

3) хімічне модифікування поверхні стекол за допомогою кремнійорганіч-

ної речовини;  

4) іммобілізація ферменту на поверхню модифікованих стекол. 

В основі хімічного модифікування неорганічних кремнеземвмісних носіїв 

за допомогою ковалентних зв’язків є застосування реакційної спроможності 

силанольних груп (≡Si-ОН) на їх поверхні. Менш активними вважаються си-

локсанові групи (≡Si-O-Si≡) [3; 4; 6].  

В даній роботі для отримання хімічно модифікованого скляного носія за-

стосовували метод «іммобілізації», де за рахунок ковалентних зв’язків відбу-

вається міцний зв’язок модифікатора з носієм. Механізм процесу описаний 

нами в [6]. 

Підготовка поверхні скла є важливим етапом хімічного модифікування 

для отримання стекол з заданими властивостями. Вважається, що на 1мм
2 

по-

верхні скла знаходиться 8 гідроксильних груп, однак коли відстань між ними 

менш 0,3 нм, то виникає водневий зв’язок і ОН-групи не будуть вільними [3]. 

Нами були вивчені режими сушки силікатних стекол фізично сорбованої води 

з поверхневого шару скляного носія, яка перешкоджає проведенню хімічного 

модифікування. Контроль маси зразків при нагріванні здійснювали методом 

вагового аналізу. Встановлено, що фізично зв’язана вода видаляється з повер-

хні Na-Ca-Si скла при 130 
0
С протягом 60-90 хв, для Al-B-Si скла при 130 

0
С 

за 90-100 хв.[7]. Визначені технологічні режими хімічного модифікування  

3,4 АПТЄС на поверхню скла.  

Досліди крайового кута змочування скляних зразків проводили за допо-

могою метода проектування краплі на екран. Найліпший результат досягаєть-

ся при застосуванні 5%-го розчину 3,4-АПТЕС у воді [8]. 

Для якісного проведення хімічного модифікування за допомогою  

3,4 –АПТЕС необхідна достатня кількість реакційно спроможних груп на по-

верхні скла. Тому наступним етапом є дослідження процесу активації повер-

хні стекол за рахунок перетворення ≡Si-ОH групп в ≡Si-O-Li методом іонного 

обміну в солях літію. Контроль реакційної активності стекол проводили за 

розрахунком кількості аміногруп щеплених у результаті нанесення  

3,4-АПТЕС методом зворотного кислотно-лужного титрування. Встановлено, 

що активація в солях літію стекол обох складів значно підвищує кількість ре-

акційно спроможних груп в порівнянні з необробленими стеклами: від 2,6 до 

6,2 рази на Na-Ca-Si стеклах і до 29,9 рази на Al-B-Si стеклах. Отже, отрима-

ний результат на Al-B-Si стеклах вказує на перспективність застосування цьо-

го методу для цілей біотехнології [6]. 
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Іммобілізацію ферменту проводили методом ковалентного зв’язування з 

поверхнею модифікованого скляного носія за схемою: 

 

 
 

У даному дослідженні застосовувалася α-амілаза (ізоелектрична точка 

рІ=5,7; оптимум активності рН=4,5-5,4; оптимальний температурний вплив на 

субстрат 50-60
0
С). Активність іммобілізованого ферменту в процесі роботи 

визначено йодометричним методом. Визначено залежність активності іммо-

білізованого ферменту від кількості проведених поспіль змін роботи. Встано-

влено, що при безперервній роботі активність іммобілізованого ферменту 

зберігається до шостої зміни розчину крохмалю, після чого починає поступо-

во знижуватися. Експериментально доведено, що іммобілізований фермент 

зберігає свою активність на протязі трьох місяців, на що вказує реакція ком-

плексної сполуки крохмаль-йод з іммобілізованим ферментом (знебарвлення 

синього кольору розчину) [9]. 

Таким чином, метод активації поверхні стекол в солях літію дозволяє ство-

рити необхідну кількість реакційно спроможних груп. Метод хімічного модифі-

кування поверхні за допомогою 3,4-АПТЕС дозволяє отримати скляний носій з 

заданими властивостями та вирішити ряд поставлених завдань, таких як: стій-

кість ферменту до вимивання з матриці скляного носія за рахунок міцних кова-

лентних зв’язків, що утворилися між ферментом і носієм; тим самим уникнути 

забруднення біопрепаратів і втрати носієм відповідних властивостей (це особли-

во важливо при реалізації процесів медичного і харчового призначення, a також 

для забезпечення стійких, відтворених результатів в аналітичних системах); під-

вищити міцність, хімічну і біологічну стійкість, а також забезпечити тривалість 

застосування іммобілізованого ферменту.  
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В останні роки все більше застосування знаходять різного роду дископо-

дібні електромагнітні пристрої. Характерною особливістю таких пристроїв є 

наявність нерівномірної межі між магнітопроводом та повітряним середови-

щем. Ці конструктивні особливості потребують теоретичних та розрахунко-

вих досліджень електромагнітних процесів та полів, розробки відповідних 

математичних моделей. Актуальними є проведення досліджень електромагні-

тного поля в повітряному проміжку і роторі пристроїв з нерівномірною ме-

жею між магнітопроводом та повітряним середовищем, оскільки розподіл ма-

гнітного поля у робочому проміжку суттєво впливає на робочі параметри і 

характеристики. Для знаходження розв’язку рівнянь електромагнітного поля з 

врахуванням крайових умов у робочому повітряному проміжку складається 

певний ряд математичних моделей [1-2], одна з яких розглядає область з од-

носторонньою зубцево-пазовою конструкцією. 

Знайдено розподіл магнітного поля в області з односторонньою зубчатіс-

тю в повітряному середовищі над зубцем і в пазу [3]. Задачу розв’язано в де-

картовій системі координат та в лінійній постановці. Прийнято, що магнітна 

проникність матеріалу нескінченна. Знайдено розв’язок – в даній постановці 

існують лише дві складові напруженості магнітного поля Hx, Hy, – який до-

зволяє знайти ступінь деформації однорідного магнітного поля при наявності 

зубцево-пазової конструкції.  

Проаналізовано розподіл напруженості магнітного поля з боку повітряно-

го середовища в перетині, який проходить через середину пазу (рис. 1).  
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Рис. 1. Розподіл напруженості магніт-

ного поля вздовж пазу в перерізі, 

який проходить через його середину 

при різних значеннях ширини пазу 

 
 

Рис. 2. Розподіл напруженості ма-

гнітного поля вздовж пазу в пе-

рерізі, який проходить через се-

редину пазу, при різних значен-

нях його висоти 

 

Дослідження показало, що величина напруженості магнітного поля в по-

вітряному середовищі на початку зменшується з наближенням до межі розпо-

ділу, а потім дещо зростає і знову зменшується в пазу. Така нерівномірність 

спостерігається при різних співвідношеннях h і d, та для різних h. Ця нерів-

номірність посилюється зі зменшенням d1 при збільшенні h. При незначній 

ширині зубця і при достатньому значенні зубцевого ділення нерівномірність, 

як і слід очікувати, майже зникає. Затухає Hy в пазу швидше зі зменшенням 

його ширини. Зі зменшенням глибини пазу у1 нерівномірність зменшується. 

Проте максимальні значення Hy при цьому зростають (рис. 2).  

У перетині, що проходить поблизу точки розриву магнітної проникності, на 

межі зубець-паз (рис. 3), величина Hy зростає при наближенні до зубця, в 

зв’язку з проявом крайового ефекту. При цьому крайовий ефект більше прояв-

ляється при збільшенні ширини паза і при h = const незалежно від значень h.  

Одночасно зі збільшенням прояву крайового ефекту магнітне поле стає од-

норідним на більшій відстані від поверхні. Аналогічна особливість розподілу 

магнітного поля в перетині, який проходить через середину зубця (Рис. 4). 
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Рис. 3. Розподіл напруженості маг-

нітного поля в зубці межі в перерізі, 

який проходить поблизу стінки  

пазу, при різних значеннях  

його ширини 

 
 

Рис. 4. Розподіл напруженості маг-

нітного поля в повітряному середо-

вищі в напрямку по нормалі до по-

верхні зубця в перерізі, який про-

ходить через середину зубця, при 

різних значеннях ширини пазу 

 

Для забезпечення ефективної взаємодії стаціонарного магнітного поля з 

рухомим електропровідним середовищем необхідно, щоб поле було суттєво 

неоднорідним. Більшої нерівномірності розподілу магнітного поля можна до-

битися при зменшенні ширини зубця або зменшенні зубцевого ділення. 

Даний аналіз показує на можливість оптимізації зубцево-пазової констру-

кції в електротехнічних пристроях, в тому числі електродинамічному гальмі, 

за необхідними критеріями: максимуму чи мінімуму однорідності поля, мак-

симальних значень індукції та ін. 
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The problem of technological automation objects with non-stationary dynamic 

properties is important and relevant, since it concerns all technological processes 

with the support of normalized conditions by regulating the consumption of com-

ponents used in their implementation. Significant dynamic errors arising from the 

management of such objects have a negative impact on technological facility work 

quality, in connection with this, material and operational costs are unreasonably 

increased. 

The aim of this work is the improvement of the technological object control 

system, which, due to the introduction of new constructive elements, will take into 

account the dynamic properties of the changing object and compensate for variable 

transport lag. This will ensure an acceptable dynamic error of the control system 

and its stability when the parameters of the object vary widely, and will also con-

tribute to improving the accuracy of the control process [1]. 

The system provides technological object control with the transport lag time  by 

compensating the deviation  output coordinates  from its set value  [2]: 

                                                     (1) 

Since the quantity  depends on the dynamic properties  and control 

object lag   

,                                                    (2) 

then in the formation of the control variable we will take into account the 

changes in these factors. Evaluation of variables influence  and  we 

perform by means of control object periodic testing. 

A preliminary check of the technical means used in the diagnostic process can 

also increase the diagnosis reliability. 

The process of diagnosing a technical object must be managed. At the same 

time, it can be considered as a certain rigid sequence of operations (a rigid pro-

gram) or as a timely response to a particular result that is obtained when performing 

one or another operation, a group of operations. 

Diagnosis of insulation, which allows to establish the real state of the traction 

electric motor (TEM), and working to the next control of its state Тdiagn.i it is 
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necessary to carry out during all service life. This process, which the block diagram 

is shown in fig. 1, is repeated until the diagnosis results do not need to carry out 

activities to resume insulation of the windings. In turn, within the organizational 

and technical repair support after technological operations for the electrical 

insulation renewal, diagnostics and prediction of the change insulation of state are 

necessary in order to assign a new operating time to the next diagnosis. 

Based on the research, a generalized structural diagram of the traction electric 

motors diagnosing process is proposed (fig. 2). It should be noted that the diagram 

does not specify which of the operations are performed automatically, and which 

ones are manually performed by the operator. The task of the diagnostic process 

degree automation is solved, when the system is smplemented [1; 2]. 

The analysis of methods for estimating the parameters of electrical motors 

indicates the need to search for fundamentally new scientific and technical 

solutions that differ from those known for simplicity and the possibility of partial or 

complete automation directly in the electromechanical system. 
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Fig. 1. Flowchart for decision-making process maintenance  

and repair of TEM Trolleybus 

 

The mentioned problem can be solved provided that the electric drive is 

equipped with a monitoring diagnostic system for change in characteristics and 

makes a decision regarding the out of servise electric motors when the parameters 

of the electromechanical system change so intensively that its emergency failure is 

possible before the planned disconnection period for maintenance. 
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For solve the problems of calculating structural schemes using a PC, it is most 

expedient to represent the equations system in matrix form using the theory of 

graphs. Graph theary is the most appropriate method for solving the problem. 

The initial in the algebraic method of investigating the graph is the matrix of 

order р р  – matrix of direct paths  ijA a  species [2]: 

11 12 13 1

21 22 23 2

1 2 3

...

...

... ... ... ... ...

...



n

n

n n n nn

а а а а

а а а а
А

а а а а

                                              (3) 

The matrix of direct paths ija  should be symmetrical, that is: 

; .                                                       (4) 

The process of matrix construction ija  [1]: 

– definition matrix odering (equal to the number of vertices in the original 

graph); 

– the same numbers denote the rows and columns of the matrix;  

– element that belongs to і line and j – near the matrix column ija  will be equal 

to one (in the general, to some natural number that differs from zero) if from the 

vertex і to the top j there is an immediate path. Otherwise, it equals zero.  
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Fig. 2. Structural diagram of TEМ trolleybuses diagnosis 

 

Next, the matrix A is squared: A
2
. The rank of the R-element is defined i on 

constructive relations 
k

iR . Rank і – th element is defined as the normed sum of 

elements і – th time matrix: 
2 R A A . 

The sum of the matrix A elements in a power line corresponding to the vertex 

of the graph, or the number of edges incident to a given vertex. In the matrix 
2А  

,i j , ,i j j ia a



Wolomin, Republic of Poland  19–20 October 2018 

123 

each element i and j at i j  is equal to the number of simple chains of length 2, the 

diagonal element (i, і) equals the degree of the vertex і. The sums of the matrix 
2А  

rows elements are divisioned by the sum of this matrix all elements. 

The program of trolley bus traction electric motors calculation on the PC is 

developed, which allows to considerably reduce the calculation time and to conduct 

it taking into account all elements of traction electric motors and their structural 

and functional characteristics [1; 2]. 

Based on the research results, proposed calculation schemes that allow to eval-

uate the reliability parameters of any trolleybus of traction electric motors. Reliabil-

ity analysis showed recommended method gives more adequate estimates. The ac-

curacy of the assessment is 10%. Research results give grounds for recommending 

in practical calculations in operating conditions a method that takes into account the 

structural and functional properties of traction electric motors. This makes it possi-

ble to increase the accuracy of the estimated parameters of the preventive mainte-

nance (PPR) trolleybuses system. Therefore, to increase the efficiency of the park 

trolley by reducing the failure in the period between repairs. 

An algorithm and a program for calculating the operational reliability of the 

traction motor elements using a limit criterion are also developed. Solution a limit 

criterion will allow to obtain adequate estimates of the traction motors elements 

reliability and their rational distribution, which takes into account the structural and 

functional parameters of the system. 
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Сільське господарство Черкащини напередодні війни Німеччини з СРСР 

перетворилось на механізоване й високопродуктивне. Маємо такі узагальнені 

показники на 1940: господарствами всіх категорій і рівнів було засіяно 1266, 

4 тис. га, лише зерна зібрано 12 млн. центнерів. Середня врожайність зерно-

вих культур становила: озимої пшениці – 41,1, кукурудзи – 21,5, гречки 11, 

гороху – 17,4 центнера, а провідної технічної культури – цукрових буряків – 

141 центнер з га. На початку 1941 р. поголів’я рогатої худоби досягло  

412,4 тис. голів, у т. ч. 187,2 тис. корів [6, с. 65-90, 116, 117].  

Показовими стали успіхи передовиків народного господарства, які закли-

кали масово наслідувати їх приклади. Так, ланка М. Демченко виростила по 

523,7 центнера буряків з га, а ланка її колеги М. Гнатенко – по 511 центнерів 

(с. Старосілля Городищенського району, 1935 р.) [2, с. 388]. Слідом за ними 

на перевершення встановлених норм пішли ланки Є. Катан, М. Гордієнко та 

В. Мельниченко з Лисянки (зібрали по 270-300 центнерів з га). 

В 1940 р. помітно зріс загальний фонд заробітної плати, що дозволило 

збільшити її середню виплату: в промисловості порівняно з 1937 р. на 60%.  

У сільському господарстві зростання оплати праці колгоспного трудодня мо-

жна бачити на прикладі Шполянського району: в 1940 р. вона становила  

3,8 кг зерна, або на 1,5 кг більше, ніж у 1939 р., і на 1 крб. 15 коп. – майже 

вдвічі більше, порівняно з 1939 р. 

Величезної шкоди економічному потенціалу й непоправних людських втрат 

завдала Велика вітчизняна війна. На Черкащині нацисти встановили режим жо-

рстокого терору. Понад два роки і три місяці, або 834 дні, Черкаси перебували в 

окупації. Лише по комунальному господарству міста збитки перевищили  

80 млн. руб. Загальна ж сума збитків становила 376 млн. 664 тис. руб. [1].  

У селах Черкаського району загарбники спалили 2,2 тис. дворів, зруйну-

вали 43 колгоспи, 2 МТС, 2 радгоспи, 35 шкільних приміщень, 3 лікарні,  

16 клубів, 19 промислово-кооперативних артілей. Вони забрали в колгоспах і 
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в їх членів 37 тис. центнерів зерна, 39 тис. голів великої рогатої худоби,  

27 тис. свиней і т. ін. [5, с. 110]. На Звенигородщині, за неповними даними 

було розстріляно або закатовано понад 2 тис. осіб. У Канівському районі 

страчено близько 500 осіб, у Христинівському – 5,8 тис., Чорнобаївському – 

500, Чигиринському – 200. Чимало населених пунктів спалено. Сотні й тисячі 

молодих людей вивезено на каторжні роботи до Німеччини. Тільки з Іркліїв-

ського району таких опинилось у неволі 4482 особи [7, арк. 1].  

Відразу по звільненню від німецьких загарбників народне господарство 

Черкащини потроху почало відновлюватись. У Черкасах однією з перших до 

ладу стала місцева тютюнова фабрика, яка на кінець 1944 р. для воїнів і тру-

дящих випускала близько 11 тонн махорки за добу замість 5 тонн запланова-

них. Тоді ж потужно запрацювали в місті машинобудівний завод, електроста-

нція і ще кілька підприємств, на яких самовіддано трудились близько 2 тис. 

осіб. Відновили роботу Уманський ремонтний завод, Золотоніський і Черка-

ський промкомбінати та деякі інші заклади й установи. В 1945 р. загальна кі-

лькість робітників і службовців на них досягла 71% від рівня 1940 р. [3, с. 97].  

Завдяки самовідданій праці трудящих на кінець 40-х років відбудову про-

мисловості в основному було завершено. 1950 р. ряд профільних галузей сво-

їми показниками вже значно перевершив довоєнний рівень. Наприклад, було 

видано на-гора 302 тис. тонн вугілля проти 94 тис. тонн у 1940 р. Того ж року 

вироблено 91,3 млн. штук будівельної цегли, тоді як у 1940 р. всього  

57,6 тис. штук. У 1940 р. виробили 1303 тонни тваринного масла, а в 1950 р. – 

3054 тонни. Цукру-піску – відповідно 230,8 і 289 тис. тонн. Урожай озимої 

пшениці досяг 14,9 центнерів, картоплі – 122 центнера з гектара [3, с. 14].  

Означені показники, зрозуміло, не могли не вплинути на обсяги держав-

ної й кооперативної торгівлі. Якщо в 1940 р. її загальний товарообіг досягав 

564 млн. руб., то в 1950 р. перевищив 11180 млн. руб. [4, с. 255].  

Як свідчать факти, помітні зрушення сталися і в сільському господарстві, 

особливо після вересневого (1953) Пленуму ЦК КПРС. Цьому в першу чергу 

сприяло зміцнення всіх ланок виробництва кваліфікованими кадрами. На  

1 липня 1954 р. Черкащина мала близько 2 тис. агрономів з середньою спеціа-

льною та вищою освітою. 

Для прикладу візьмемо Черкаський район, у якому після величезної посухи і 

голоду 1946 р. сільське господарство відбудовувалось порівняно швидшими те-

мпами. Так новими тракторами, грунтообробними технічно складними маши-

нами поповнились дві МТС. У 1948 р. колгоспи освоїли всю посівну площу і 

досягли довоєнного рівня врожайності всіх сільськогосподарських культур. 

Громадське тваринництво зростало з року в рік. А його відродження почалося 

майже з нуля – все пожерла війна, відібрали нацисти. Зокрема на початок  

1944 р. в усіх колгоспах району налічувалось лише 133 голови великої рогатої 

худоби, одиниці свиней, повна відсутність овець і домашньої птиці. На кінець 

же 1948 р. колгоспи вже утримували 9 тис. голів великої рогатої худоби, 5 тис. 

свиней, близько 4 тис. овець і понад 13 тис. одиниць різної птиці. 
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У 1953 р. у самих Черкасах машинобудівний завод довів випуск валової 

продукції до 21 млн. 610 тис. руб., тим самим перевершивши довоєнний пока-

зник удвічі. Виробництво продукції на консервному заводі також у два рази 

перевищило рівень 1940 р. і досягло 40 млн. банок. У три рази проти 1950 р. 

збільшився випуск трикотажних виробів на трикотажно-рукавичній фабриці. 

Загалом промисловість міста за 1953 р. виробила продукції на 541 млн.  

997 тис. руб. [5, с. 120, 122].  

У дні святкування 300-річчя об’єднання України з Росією за указом Пре-

зидії Верховної Ради СРСР від 7 січня 1954 р. було утворено Черкаську об-

ласть, до складу якої ввійшло 3 міста обласного підпорядкування (Черкаси, 

Сміла й Умань) і 30 районів Вінницької, Київської, Кіровоградської та Полта-

вської областей. Загальна площа області становила 21,1 тис. кв. км., кількість 

населення 1497 тис. осіб, з них 261 тис. (17,4%) мешкали в містах і 1236 тис. 

(82,6%) – у сільській місцевості [3, с. 7, 8].  

І вже через місяць після створення області – 7 лютого 1954 р. – вийшов 

перший номер щоденної газети «Черкаська правда», який остаточно підтвер-

див офіційне функціонування нової великої адміністративно-територіальної 

одиниці. 
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У роки нової економічної політики, яку проводила більшовицька влада в 

20-і роки ХХ ст., промисли, кустарництво, відходництво, що були одним із 

джерел додаткового чи основного доходу селянства, визначали стиль його 

життя, давали змогу зайняти чимало сільськогосподарських робітників та в 

цілому сприяли підвищенню селянського добробуту. У Донбасі, який терито-

ріально складав Донецьку губернію, розвиток селянських промислів мав пев-

ні особливості.  

На початку 20-х років ХХ ст. кількість селянських господарств із промис-

лами складала пересічно по Україні 13,1%, а по Донбасу значно більше – 

22,5% [1, с. 54]. Проте, в 1922–1923 рр. у загальному підсумку дохідної час-

тини бюджету селянського господарства Донецької губернії на промисли та 

заробітки припадало лише 4,6%, у той час, коли у Київській губернії – 10,0%, 

Одеській – 5,1%, Подільській – 6,0%, Полтавській – 4,7%, Харківській – 

12,2%, Чернігівській – 13,9% [2,с. 144-145].  

Як бачимо, в Донецькій губернії цей показник був найнижчим. Але потрі-

бно звернути увагу на те, що саме тут селяни отримували найвищий заробіток 

із розрахунку на одну зайняту особу. Особливо це було відчутно в промисло-

вому Гірничому районі (до нього відносилися Артемівська, Луганська та Ста-

лінська округи), де порівняно добре оплачувалося хурманування – гужовий 

підвіз вугілля та будівельних матеріалів до місцезнаходження шахт та заліз-

ниці [1, с. 64]. 

Промислові заробітки мали певне значення для всіх груп селянських гос-

подарств. Оскільки в переважній більшості промисли були додатком до сіль-

ського господарства, можна відзначити, що, чим бідніше господарство, тим 

частіше воно вдавалося до поповнення свого грошового бюджету заробітками 

від промислів. Саме невелика доходність бідняцьких господарств змушувала 

селян займатися відхожими промислами та іншими додатковими заробітками, 

про що неодноразово заявлялося на засіданнях та нарадах окружних партій-

них організацій губернії [3, арк. 52]. 

Набагато менше стороннього заробітку в силу більшої заможності потре-

бували представники інших груп селян [4, арк. 22-23]. Наприклад, участь 

представників вищесередніх і сильних груп у чужому сільському господарст-

ві була мінімальною, дещо більшою була їх участь у ремеслах, праця на фаб-
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риках і заводах, але головним їхнім промислом являлося вже згадане вище 

хурманування. Воно було найпоширенішим заняттям саме заможних сільсь-

ких господарів Донбасу, оскільки їхні господарства мали достатню для цього 

кількість робочої худоби [1, с. 68]. Згідно довідки Донвугілля цей заробіток 

селянства в 1924–1925 рр. склав 680 000 крб. [5, с. 40]. 

Отже, до сторонніх заробітків вдавалися в різній мірі селяни всіх груп.  

У більшій – бідніші в силу недостатності засобів до існування, заможніші – 

головним чином тоді, коли це було їм дуже вигідно. 

На відміну від інших губерній, додаткові заробітки селян Донецької губернії 

характеризувалися місцевим характером. Зростаючі вугільна та металургійна 

галузі промисловості Донбасу потребували робочих рук, особливо, чоловічих.  

У травні 1923 р. відмічався значний приплив селянства на рудники. Це були, 

головним чином, батрацькі елементи села, гнані на відхожі промисли зростаю-

чими куркульськими господарствами [6, арк. 5]. У деяких населених пунктах 

усе сільське населення працювало на рудниках і заводах [7, арк. 2]. Значне місце 

при цьому посідали промисли з видобутку вугілля [8, арк. 6].  

Відтак, специфічна промислова (гірничодобувна та металургійна) спеціа-

лізація регіону визначала розвиток місцевих промислів поза межами села, що 

давало можливість забезпечувати зайнятість сільського населення в умовах 

аграрного перенаселення та певні додаткові заробітки. 

Окрім зазначеного, селянство мало заробіток від випадкових робіт на лі-

ніях залізниць: за очистку від снігу під час заносів, роботи з виправлення лі-

ній та інші поденні роботи. Так, сільське населення Донецької губернії у 

1923–1924 рр. та у 1924–-1925 рр. отримало приблизно однакову суму заробі-

тку на залізниці, до речі, найвищу в Україні, – 1 297 000 крб., що склало 20% 

від загальної суми заробітків селян на всіх українських залізницях [5, с. 40].  

Доволі значний дохід селянам давало рибальство. Зокрема, цей заробіток 

сільськогосподарського населення Донецької губернії склав у 1924–1925 рр. 

420 000крб. з 1 260 000 крб. по Україні, тобто, третю частину [5, с. 32-33].  

Таким чином, селянство Донбасу мало також додаткові заробітки від ро-

біт на залізниці та занять рибальством. 

За часів непу, коли в окремі роки з різних причин грошові надходження 

до селянського бюджету різко скорочувалися, і селянин не міг придбати не-

обхідні промислові товари, а з іншого боку промисловість також не завжди 

забезпечувала селян необхідними товарами, в пригоді селянинові ставали ку-

старнопромислові заняття: вміння викувати нескладне знаряддя праці, зіткати 

полотно, видубити шкіру, змайструвати стіл тощо. 

Більшовицька влада зі свого боку була зацікавлена в розвиткові кустарних 

промислів, оскільки вони відігравали значну роль не тільки в задоволенні по-

треб селянського ринку, а й у вирішенні проблеми використання надлишко-

вого сільського населення. Але кустарні промисли були актуальними, голов-

ним чином, для сільськогосподарських районів з малорозвиненою фабрично-

заводською промисловістю. Для селянства промислових районів Донбасу ку-
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старні промисли відігравали незначну роль. Вони не мали масового розпо-

всюдження, були розпорошеними, й заняття ними сільського населення про-

мислового характеру не мало [7, арк. 2]. Для порівняння: якщо в 1924 р. кіль-

кість кустарів у Полтавській губернії становила 95 578 чол., у Чернігівській – 

79 690 чол., то в Донецькій губернії – 11 582 чол. [9, арк. 33-34]. Отже, куста-

рні промисли значного розповсюдження серед селянства Донбасу не мали, бо 

більш вигідними були заробітки в промисловості. 

Повернення до вільної торгівлі викликало відродження самостійних се-

лянських промислів – підприємницької діяльності, що полягала у володінні 

закладами промислового типу зі значним обладнанням, роботі на замовлення 

з застосуванням найманої робочої сили на основі використання надлишкових 

засобів виробництва. Ці підприємства, як правило, були закладами з первин-

ної обробки сільськогосподарської продукції (млини, олійниці тощо). Саме 

куркульські господарства займали чіткий соціальний стан у самостійних про-

мислах, котрий визначався наявністю відповідних засобів виробництва. Сіль-

ські олійні заводи, млини мали функціональні ознаки промислових підпри-

ємств кустарного типу. Вони були націоналізовані, а тому селяни-власники 

зверталися до господарських органів з проханням про їх повернення в оренду 

[10, с. 67]. Про поширення цього виду самостійного підприємництва в Донба-

сі з 1922 р. свідчать договори, що укладалися на оренду націоналізованих 

олійниць, скотобоєнь, млинів тощо між приватними особами та державними 

органами [11, арк. 230; 12, арк. 20-22; 13, арк. 20].  

Підводячи підсумок, можемо зазначити, що в Донбасі в роки непу з від-

родженням господарського життя почали відроджуватися селянські промис-

ли, що характеризувалися їхнім місцевим характером, зайнятістю в них у різ-

ній мірі представників усіх селянських прошарків, та за ступінню організації 

поділялися на несамостійні, індивідуальні кустарні й самостійні. 

Місцевий характер промислів визначався наближеністю до сировинної 

бази, розвитком гірничо-металургійної промисловості. 

Для бідноти і деяких середняків, які не могли забезпечити себе з власного 

сільського господарства і в силу різних обставин не мали змоги поширити 

своє сільськогосподарське виробництво, вони полягали в найманій праці в 

господарствах і самостійних промислах заможних селян, відходництві та до-

даткових заробітках на рудниках і заводах, залізниці, у рибальстві, кустарно-

ремісничій діяльності в рамках свого споживчого господарства тощо і слугу-

вали джерелом доповнення селянського бюджету. 

Заможні селяни брали участь у промислах тоді, коли вони приносили ве-

ликий заробіток. Частіше за все заможні селяни займалися хурмануванням, а 

також орендували заклади промислового типу.  
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Нещодавнім здобутком електронного судочинства стало застосування у 

судовому процесі електронних доказів. Електронні докази є новим видом до-

казів і недостатньо дослідженими у сучасній юридичній науці. Поміж іншим 

такі докази мають істотні переваги, оскільки можуть зберігатися роками у не-

змінному вигляді, тоді як паперові втрачають зовнішній вигляд, і відповідно, 

якісну доказову ознаку. 

На сьогодні національна система електронного судочинства включає за-

стосування електронних доказів у кримінальних, цивільних, господарських та 

адміністративних справах, впровадження яких передбачено Законом України 

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Ци-

вільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судо-

чинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року  

№ 2147-VІІІ. Адже до цього часу дослідження цифрової інформації (звуко- та 

відеозаписів) відбувалося через призму речових доказів, а електронних доку-

ментів (електронне листування) – письмових доказів. Законодавчі зміни, що 

відбулися у процесуальному законодавстві, з одного боку вирішили пробле-

матику даного питання, а з іншого – створили правову колізію внаслідок не-

достатнього правового регулювання. 

Отже, процесуальне законодавство чітко визначило поняття «електронні 

докази». Так, згідно зі ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України, 

ст. 100 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 96 Господарського 

процесуального кодексу України, ст. 99 Кодексу адміністративного судочин-

ства України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) 
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формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокре-

ма, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зобра-

ження, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), 

текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й ін-

ші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на порта-

тивних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, сис-

темах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній 

формі (в тому числі в мережі Інтернет). 

Відповідно до процесуального законодавства, електронні докази можуть по-

даватися до суду у наступних формах: 1) оригіналі; 2) електронній копії, засвід-

ченій електронним цифровим підписом (далі – ЕЦП), прирівняним до власнору-

чного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий під-

пис»; 3)паперовій копії, посвідченій у порядку, передбаченому законом. 

Використання у практичній діяльності вищенаведених форм подання еле-

ктронних доказів, спрямовує на виокремленні декількох питань, які на сього-

дні є досить актуальними. 

По-перше, наявність оригіналу електронного доказу. 

При подачі до суду учасником справи електронної копії доказу або папе-

рової, він повинен зазначити (наприклад, у позовній заяві, заяві, клопотанні та 

інших процесуальних документах) про наявність у нього або іншої особи ори-

гіналу електронного доказу. У такому випадку суд може витребувати у відпо-

відної юридичної або фізичної особи цей доказ для його дослідження під час 

розгляду справи. Якщо оригінал електронного доказу не буде подано до суду, 

то такий доказ суд має не прийняти до уваги.  

Зокрема, ухвалюючи судове рішення, суд залишив позовну заяву без ру-

ху, оскільки позивачем у позові не зазначено, у кого знаходиться оригінал 

електронного доказу, а лише додано відповідну роздруківку з Інтернет- сайту 

[1]. Одразу виникає питання, – як відрізнити оригінал електронного доказу 

від його копії? Законодавець досі не надав чіткої відповіді, що може створити 

проблему у юридичній практиці. 

Законом України «Про електронні документи та електронний документо-

обіг» від 22 травня 2003 року № 851-ІV (у статті 7) визначено, що оригіналом 

електронного документа слід вважати електронний примірник документа з 

обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або 

підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до цього Зако-

ну. Водночас, ні вказаний Закон, а також ні процесуальне законодавство не 

встановлює вимогу про порядок подання до суду оригіналу електронного до-

кумента з метою визначення його достовірності та допустимості. 

Використовуючи електронні докази під час розгляду судових справ важко 

відрізнити «оригінал електронного доказу» від «оригіналу електронного но-

сія», на підставі якого створено цей електронний доказ. 

Наприклад, якщо відеозапис здійснювався на телефон певної марки, у 

технічній інформації зазначатиметься лише марка телефону. Тобто, якщо цей 
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файл надіслати чи перемістити на інший телефон аналогічної марки, то вста-

новити, за допомогою якого телефону було здійснено відеозапис, можливо 

лише за умови залучення експерта. Натомість обгрунтування необхідності 

застосування такої складної процедури встановлення, що є оригіналом, а що є 

копією електронного доказу, відсутнє [2]. 

Вважаємо, що технічно перевірити «оригінальність» електронного доказу 

судом в ході розгляду справи неможливо, лише тільки шляхом призначення 

експертизи. 

Крім того, деякі копії електронних доказів (фото, відео- та звукозаписи), 

що ідентичні оригіналу, на наш погляд доцільно прирівняти до оригіналу піс-

ля засвідчення ЕЦП, та врегулювати це на законодавчому рівні. 

По-друге, використання електронної копії, засвідченої електронним циф-

ровим підписом, прирівняним до власноручного підпису. 

Засвідчення текстового документа в електронному вигляді електронним 

цифровим підписом сьогодні вже не викликає проблем. Однак, проблематика 

полягає у тому, як засвідчити ЕЦП фотографії чи будь-які інші зображення, а 

також відео- та аудізаписи. Технічно це зробити учаснику справи, який не є 

спеціалістом у цій галузі, надто складно і тому вищевказана процесуальна но-

рма залишається бути декларативною. 

Огляд судових рішень у Єдиному державному реєстрі судових рішень дає 

дійти висновку, що у судовій практиці подання учасниками справи електрон-

них доказів у вигляді відео- та аудізаписів викликає певні труднощі. Напри-

клад, рішення Путивльського районного суду Сумської області від 20 квітня 

2018 року [3]. 

По-третє, засвідчення електронного доказу у паперовій копії. 

Якщо учасником справи подається до суду паперова копія електронного 

доказу, то немає необхідності її засвідчувати електронним цифровим підпи-

сом, а достатньо засвідчити підписом учасника справи. 

Відповідно до п. 5.27 Національних стандартів України Державної уніфі-

кованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно-

розпорядчої документації [4], існують єдині вимоги щодо оформлення доку-

ментів, а саме, документ повинен мати відмітку про засвідчення копії доку-

мента: «Згідно з оригіналом», назву посади, особистого підпису особи, яка 

засвідчує копію документа, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. 

Наприклад, суд залишив позовну заяву без руху з причин долучення до 

неї копій документів, не засвідчених в установленому законом порядку [5].  

Проте, наявною проблемою є засвідчення копій певного виду електрон-

них документів, особливо таких, які одержані з Державних реєстрів. 

Вирішення даної проблеми може бути шляхом надання нотаріусу права 

засвідчення електронних документів, отриманих з Державних реєстрів і які 

для учасника справи мають процесуальний статус електронного доказу. Таке 

бачення пов’язано з наступним: 1) нотаріус, як уповноважена законом особа, 

зможе взяти на себе обов’язок стверджувати, що відповідна паперова копія 
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знята з певного електронного документа; 2) нотаріус має доступ до всіх Дер-

жавних реєстрів, а також технічну можливість зробити з електронного доку-

мента його копію; 3) своїм засвідченням нотаріус несе відповідальність за до-

стовірність цього документа. 

Крім того, законодавчо не визначено питання щодо завірення копії елект-

ронного документа фізичною особою, яка не має ЕЦП, а також яка не має по-

вноважень завіряти електронний документ у паперовому вигляді. 

Таким чином, на сьогодні у судовій практиці виникла низка актуальних 

питань, урегулювання яких потребує на законодавчому рівні. 
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Розвиток сучасної правничої науки та її парадигма безпосередньо обумо-

влені євроінтеграційним курсом України. Така обумовленість детермінована 

двома основними факторами:  
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1) потребою у зміні вектору розвитку самої юридичної науки відповідно 

до тих засад, на яких базується юридична наука країн ЄС (теоретико-

методологічний аспект);  

2) потребою знаходити шляхи вирішення тих проблем правового регулю-

вання, які виникають у юридичній практиці (правотворчій, правозастосовній 

та правоохоронній) у ході євроінтеграційного курсу України (практично-

прикладний аспект).  

Спочатку розглянемо перший фактор, пов’язаний зі зміною напряму роз-

витку української юридичної науки у контексті євроінтеграції (теоретико-

методологічний аспект). Тут доцільно виділити два основні елементи:  

1) розширення сфери порівняльно-правових досліджень, які успішно 

практикуються в європейській правничій науці. Як зауважує С. С. Лукаш, су-

часна юридична наука не в змозі розвиватися без обміну досвідом між різни-

ми науковими школами та пошуку можливостей для апробації і впроваджен-

ня результатів досліджень. Особливої популярності набувають компаративні 

дослідження, у зв’язку з чим вбачається за доцільне залучення представників 

наукової еліти зарубіжних країн. Великі сподівання покладаються на онов-

лення системи законодавства відповідно до європейських стандартів, рефор-

ми правоохоронних органів, підвищення загального рівня правової культури, 

посилення ролі судової влади тощо [1];  

2) удосконалення методології сучасної української правничої науки. Як за-

значив М. С. Кельман, сучасна наука у викладеному підході може розгляда-

тися як така діяльність з виробництва і організації об’єктивного, достовірно-

го, перевіреного, обґрунтованого і т. д. знання, що історично виникає у конк-

ретній соціокультурній ситуації, розробляє власні методи і засоби. У цьому 

розумінні наукою визнається не усяка раціонально організована пізнавальна 

діяльність, а тільки та, яка здійснюється за певними правилами, засобами і 

методами, що дозволяють характеризувати вироблені знання як об’єктивні, 

достовірні, такі, що підлягають перевірці, обґрунтованою тощо [2, с. 30]. 

Другим фактором, пов’язаним з потребою реформування сучасної юри-

дичної науки України, є потреба пошуку шляхів удосконалення юридичної 

практики в умовах євроінтеграції (практично-прикладний аспект), який 

включає такі елементи:  

1) розробка пропозицій по усуненню проблем уніфікації та адаптації за-

конодавства України до права ЄС. Зокрема, на думку О. М. Шармар, уніфі-

кація правових норм є найважливішим засобом регулювання інтеграційних 

відносин. Цей процес пов’язаний із спробами приведення різних правових 

систем та їх окремих складових зокрема правових норм, до певного спільного 

знаменника. Державна політика України щодо адаптації законодавства фор-

мується як складова правової реформи в Україні та спрямовується на забезпе-

чення обов’язкового врахування вимог законодавства ЄС під час нормопрое-

ктування. До методів регулювання інтеграційних відносин відносять і станда-

ртизацію в правовій сфері, яка полягає в інтернаціоналізації національного 
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права за допомогою його змін та передбачає приведення норм національного 

права у відповідність з міжнародними правовими стандартами. Особливу ува-

гу слід акцентувати на такому методі правової інтеграції, як гармонізація, що 

розглядається як процес приведення у відповідність, побудований на науко-

вих методологічних засадах єдності, завершеності, цілісності, пропорційності, 

узгодження й досконалості [3].  

У контексті досліджуваної проблеми О. С. Проневич також зазначає, що 

адаптація законодавства є потужним засобом співставлення універсально-

цивілізаційного та специфічно-національного розуміння права, досягнення 

концептуально-нормативної спільності правового регулювання, «перезаван-

таження» правової системи на європейських ліберальних інституційно-

правових засадах і ствердження європейського право розуміння [4, с. 19-20]. 

Крім того, на переконання О. С. Проневич, перспектива вдосконалення інсти-

туційного механізму адаптації законодавства полягає у вжитті таких заходів: 

підвищенні інституційної спроможності Мін’юсту шляхом повернення йому 

статусу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у 

сфері адаптації законодавства України і делегування широких «євроадапта-

ційних» повноважень, що об’єктивно зумовлено усвідомленням виняткової 

важливості адаптації законодавства для реалізації євроінтеграційного курсу 

Української держави, необхідності системного вирішення завдань у сфері 

адаптації законодавства та наявності у Мін’юсту потужного інтелектуального 

ресурсу, відповідної «інституційної пам’яті» та позитивного досвіду реаліза-

ції системних заходів у цій сфері [4, с. 32-33]. 

2) розробка науково обґрунтованих пропозицій у сфері правотворчої  

(в т. ч. і законодавчої) діяльності. Як відзначає І. М. Сопілко, сучасне зако-

нодавство багато в чому не відповідає висновкам науки та юридичної техніки. 

Відомо, що існують правозастосовні акти, які, на жаль, не відповідають уяв-

ленням про елементарні правові поняття, що складають фундамент юридич-

ної науки. Таким чином, досить часто переважна частина проблем полягає не 

в кризі юридичних понять, а у відсутності науковості, в наявності обиватель-

ського рівня правотворчої та правозастосовної діяльності. Саме тому, голов-

ним внутрішнім викликом юридичної науки в сучасній Україні має стати рі-

шення про юридичні засоби забезпечення науковості правотворчої і правоза-

стосовної діяльності [5, с. 176]. Крім того, як вказує О. І. Миронюк, науково 

ґрунтовнішим повинен стати вплив правової науки на процес проведення ре-

форм, невідкладними залишаються проблеми становлення із сучасної право-

вої системи України, удосконалення законодавства на принципах демократії, 

осмислення феномена прецедентного права, оскільки до цього спонукують 

рішення, прийняті Європейським судом з прав людини. Упорядкування самої 

правової системи держави спонукує вчених приділяти більше уваги питанням 

системи й систематизації нормативно-правових актів України, їх співвідно-

шенню, визначенню їх регулятивного потенціалу. Учені можуть і повинні 
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більш ґрунтовно впливати на розробку концепцій законодавчих актів, науко-

во супроводжувати їхнє прийняття [6, с. 271].  

3) розробка та обґрунтування шляхів удосконалення правозастосовної 

практики. Як з цього приводу зазначає О. І. Миронюк, головними напрямами 

розвитку науки теоретико-правової спрямованості стане вирішення проблем – 

втілення в правову практику принципу верховенства права, Конституції 

України та її законів, реалізації конституційних принципів щодо визнання 

людини вищою соціальною цінністю, народного суверенітету, поділ влади, 

ідеологічного, економічного й політичного різноманіття, безпосередньої реа-

лізації конституційних норм. З огляду на це, юридична наука колись повинна 

визначити оптимальні параметри державної влади й місцевого самоврядуван-

ня в Україні, розробити пропозиції щодо ефективних механізмів взаємодії 

владних структур [6, c. 270]. 

4) пошук шляхів удосконалення моделі українського конституціоналізму 

на євроінтеграційних засадах. Тут, на думку Ю. С. Шемшученка, серед най-

більш актуальних проблем у сучасній науці конституційного права – питання, 

пов’язані з публічно-владними інститутами, які функціонують на принципах 

парламентаризму. Адже парламентаризм як суспільно-політичне явище є од-

ним з найвагоміших демократичних надбань цивілізації, безпосередньо 

пов’язаним із визнанням та реалізацією принципів народного суверенітету, 

пріоритету прав і свобод людини, конституюванням інститутів представниць-

кої демократії та ідеєю верховенства парламенту серед інших органів держа-

вної влади [7, с. 82]. 

Крім того, як зазначив Ю. С. Шемшученко, одним із важливих завдань 

сучасного конституційного права є дослідження конституційно-правового 

статусу громадянського суспільства та його інститутів, конституційно-

правового регулювання відносин його становлення та розвитку, вдосконален-

ня моделі його функціонування в Україні. Досвід багатьох країн світу свід-

чить, що позитивне розв’язання різноманітних складних суспільних проблем 

пов’язано не лише з розбудовою національної державності, а й зі становлен-

ням громадянського суспільства, створенням ефективних механізмів саморе-

гуляції соціальних процесів. Однією з найактуальніших теоретико-

прикладних проблем сьогодні є формування й застосування ефективних ме-

ханізмів соціального взаємозв’язку, підпорядкування держави контролю 

структурних інститутів громадянського суспільства, конституційно-правове 

регламентування інформаційних відносин [7, с. 89]. Далі, на думку вченого, 

огляду на поставлене державою завдання слід створити цілісну систему зако-

нодавства, гармонізовану з нормами міжнародного права з питань розвитку 

інформаційного суспільства, враховуючи перспективи підготовки оновленого 

тексту Конституції України, актуальності набуває питання про формування 

вітчизняної конституційної доктрини регламентування інформаційних відно-

син, вихідні положення якої мають стати предметом конституційно-правових 

досліджень [7, с. 94].  
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Таким чином, за результатами нашого дослідження можна зробити висновки: 

1) розвиток сучасної української правничої науки обумовлений, з одного 

боку, потребою у зміні вектору розвитку самої юридичної науки відповідно 

до тих засад, на яких базується юридична наука країн ЄС (теоретико-

методологічний аспект), а з іншого боку – потребою знаходити шляхи вирі-

шення тих проблем правового регулювання, які виникають у юридичній 

практиці (правотворчій, правозастосовній та правоохоронній) у ході євроінте-

граційного курсу України (практично-прикладний аспект);  

2) зміна напряму розвитку української юридичної науки у контексті євро-

інтеграції (теоретико-методологічний аспект) передбачає розширення сфе-

ри порівняльно-правових досліджень, які успішно практикуються в європей-

ській правничій науці, а також удосконалення методології сучасної українсь-

кої правничої науки;  

3) потреба пошуку шляхів удосконалення юридичної практики в умовах 

євроінтеграції (практично-прикладний аспект) передбачає розробку пропо-

зицій по усуненню проблем уніфікації та адаптації законодавства України до 

права ЄС, розробку науково обґрунтованих пропозицій у сфері правотворчої 

(в т. ч. і законодавчої) діяльності, розробку та обґрунтування шляхів удоско-

налення правозастосовної практики, пошук шляхів удосконалення моделі 

українського конституціоналізму на євроінтеграційних засадах.  
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Аксіологія як вчення про цінності зʼявляється у кінці ХІХ ст., а аксіологі-

чний підхід в теорії права формується в зарубіжних країнах в середині ХХ ст. 
Ціннісний зміст деяких питань права досліджувався у працях М. М. Алексєє-
ва, Б. А. Кістяковського, П. М. Рабіновича, Н. Неновські, В. С. Нерсесянца та 
ін. В. В. Лапаєва відмічає, що «перед вітчизняною теорією права зараз актуа-
льно стоїть завдання розробки (з урахуванням світового досвіду і конкретно-
історичних особливостей розвитку країни) людиноцентристської концепції 
праворозуміння і заснованої на ній правової доктрини» [7, с. 8]. Концептуа-
льну основу ціннісного підходу до права розробляє С. С. Алексєєв, який підк-
реслює наступне: цінність права полягає, по-перше, в його соціально-
політичному призначенні; по-друге, в його властивості як високоефективного 
і доцільного нормативного регулятора суспільних відносин, що забезпечують 
їх упорядкованість, визначеність, стійкість, динамічність і системність; по-
третє, в здатності розвивати демократичні принципи, стверджувати і охоро-
няти права і свободи особистості; по-четверте, в засобі вираження духовних, 
культурних і моральних цінностей суспільства [2, с. 26]. З точки зору форма-
льно-юридичного підходу до розуміння права В. С. Нерсесянц підкреслив, що 
право – це «форма відносин рівності, свободи і справедливості, яка визнача-
ється принципом формальної рівності учасників даної форми відносин», яка 
являється одночасно і ознакою, і змістом, і цінністю права [10, с. 138]. Серед 
різноманіття аксіологічних концепцій можна виділити етичну модель права 
О. І. Цибулевської [11], морально-правову аксіологію І. Д. Мішиної [9]. 

Постіндустріальні виклики спонукають необхідність розробки нових під-
ходів до дослідження проблем конституційного права України. Складні нау-
ково-теоретичні проблеми, повʼязані з практичною реалізацією конституцій-
но-правових цінностей, стають предметом аналізу конституційної аксіології 
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як нового напряму розвитку сучасного конституційного права України. 
Окремі аспекти конституційної аксіології та конституційних цінностей аналі-
зують такі вітчизняні вчені, як Ю. В. Баулін, А. Р. Крусян, Ю. М. Оборотов, 
П. М. Рабінович, М. В. Савчин та ін. 

Зміст поняття «конституційна аксіологія» ряд авторів повʼязує з категорі-
ями і морально-етичного, і правового виду. Так, Н. С. Бондар підкреслює, що 
конституційна аксіологія – один із нових напрямів дослідження сучасного 
конституціоналізму, в якому концентрується єдність складних, недостатньо 
досліджених, науково-теоретичних, концептуальних проблем з питань прак-
тичної реалізації конституційно-правових ціннісних величин у сферах зако-
нотворчої, правозастосовної та, особливо, судової нормоконтрольної діяльно-
сті [3, с. 12]. О. К. Абрамова характеризує конституційну аксіологію як об-
ласть науково-теоретичного пізнання конституційно-правових цінностей, їх 
ієрархічних взаємозв’язків, обʼєктивації і відображення в конституційних но-
рмах і принципах, пріоритетах конституційно-правової політики [1, с. 24]. 

Інші автори відзначають, що сьогодні виникла потреба дослідження цінніс-
них основ і аксіологічних проблем Конституції. Як підкреслює М. П. Малько, 
конституційну аксіологію як форму безпосереднього відношення до моделі і 
практики реального конституціоналізму характеризує перш за все статус її дже-
рела – конституції. Конституційна аксіологія визначає такі поняття, як зміст, 
сутність та тлумачення конституції, таким чином предмет конституційної аксіо-
логії можна зіставити з предметом конституційного права [8, с. 35]. 

В предметну сферу дослідження конституційної аксіології сучасні дослід-
ники додають генетичне походження конституційних цінностей, державу як 
правову організацію публічної влади вільних громадян. 

У сучасній конституційно-правовій літературі можна виділити різні під-
ходи до системи конституційних цінностей, звʼязків між конституційними 
цінностями. В. В. Кірєєв розглядає регулятивну та правотворчу цінність самої 
Конституції як Основного Закону, загальні, а також соціально-економічні, 
політичні цінності суспільства і держави [4].  

А. Р. Крусян зазначає, що у системі принципів українського конституціо-
налізму особливе місце займає верховенство права як політико-правовий іде-
ал та верховенство прав людини як найвища соціальна цінність [5, с. 33]. 
Конституційні цінності дослідниця характеризує як «гуманістичні, демокра-
тично-правові, універсальні орієнтири, що мають формалізоване відображен-
ня в конституції держави, виявляються в конституційно-оціночній, інтерпре-
таційній і контрольній діяльності органів конституційної юстиції та визнача-
льно впливають на конституційне законодавство, конституційну правосвідо-
мість, конституційний правопорядок та публічно-владну практику» [6, с. 4]. 

Таким чином, можна погодитися із думкою фахівців, що конституційна 
аксіологія набуває практичного значення – як вчення про конституційні цін-
ності демократичного правового розвитку суспільства і держави, визнання та 
захисту прав і свобод громадян, рівності і справедливості, їх втілення в життя, 
зокрема за допомогою конституційно-правових засобів. 
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Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що утворення норма-

тивної бази – доволі тривалий процес. Держава закріплює, змінює, координує 

або скасовує правові норми, головною ціллю яких є забезпечення належного 

соціального, економічного, політичного та демократичного розвитку держави 

та суспільства у цілому. Історично склалося, що право завжди залежало від 

соціальних, культурних, економічних, а також релігійних умов. А отже і не 

дивно, що законодавство різних країн має спільні риси. Це пояснюється схо-

жими поглядами законодавців на процес формування правових норм. 

Питання щодо регламентації кримінальної відповідальності за неналежне 

виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей за законодавст-

вом зарубіжних країн розглядають такі відомі вчені-науковці як: Байлов А. В., 

Брайловська А. І, Заславська М. Г., Олашин М. М., Шеремета Р. та інші. 

У загальнотеоретичній юриспруденції прийнято виділяти основні типи 

правових систем, які об’єднують у собі сукупність національних правових 

систем, які мають подібні ознаки та склались на основі подібних спеціальних 

і загальних правових засобах. Тобто існує певна група країн, які мають одна-

кову систему права, однотипну систематизацію правових норм, аналогічні 

джерела права та структуру. Наприклад, професор О. Ф. Скакун виділяє такі 

типи правових систем (правових сімей): романо-германська правова система, 

до неї прийнято відносити країни континентальної Європи (Італія, Франція, 

Іспанія, Португалія, Німеччина, Австрія, Швейцарія); англо-американська 

правова система, до неї відносять такі країни як: Англія, Північна Ірландія, 

США, Канада, Австрія, Нова Зеландія; змішана правова система, яка виникла 

на стику двох класичних правових систем – романо-германської та англо-

американської; релігійно-традиційна правова система [2, с. 325-327]. 

Для повного розуміння важливості становлення та існування інституту 

кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охо-

рони життя та здоров’я дітей, а також для покращення існуючої правової но-

рми в національному законодавстві необхідно детально дослідити криміналь-

но-правові норми країн романо-германської правової системи, оскільки до 

такої системи відноситься Україна. 
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Оскільки наша держава відноситься до східноєвропейської групи романо-

германської правової сім»ї, варто проаналізувати законодавство її представ-

ників. Для прикладу, доцільно розглянути законодавство Швейцарії. Джере-

лами кримінального права Швейцарії виступає Конституція Швейцарії, Кри-

мінальний кодекс Швейцарії 1937 р. та кримінальні закони федерації. Кримі-

нальний кодекс Швейцарії складається з чотирьох книг. В четвертому розділі 

першої книги, який має назву «Неповнолітні», законодавчо закріплені вікові 

межі дітей, у тому числі, такі категорії як діти, підлітки та молодь. Аналізую-

чи спеціальні норми кримінально-правового захисту життя та здоров’я дітей, 

необхідно особливу увагу приділити ст. 219 Кримінального кодексу Швейца-

рії, а саме: «Порушення обов’язків по піклуванню або вихованню», у якій за-

значено наступне: «Хто порушує свої обов’язки по опіці або вихованню щодо 

неповнолітніх осіб або недбало ставиться до них, і тим самим створює загро-

зу для їх фізичного або духовного розвитку, карається тюремним 

ув’язненням. Якщо особа діє з необережності, то замість тюремного 

ув’язнення може бути призначений штраф» [5]. В цій статті йдеться про ви-

конання обов’язків, що пов’язані з опікою та вихованням, та вказується на 

загрозу фізичного чи духовного розвитку дитини, яка виникає внаслідок не-

виконання або неналежного виконання таких обов’язків. Тобто можна про-

стежити певну подібність зі змістом та структурою аналогічної норми у віт-

чизняному законодавстві.  

Розглядаючи законодавство Іспанії, а саме Кримінальний кодекс Іспанії 

1995 року, необхідно приділити особливу увагу ст. 232, в якій зазначено на-

ступне: «Той хто, маючи своїм обов’язком виховувати або навчати малоліт-

нього чи недієздатного, віддав його третій особі або в громадську інституцію 

без дозволу осіб, які мають певні права щодо малолітнього чи недієздатного, 

на шкоду останнього, карається штрафом в розмірі від шести до дванадцяти 

місячних зароблених плат. Якщо у зв’язку з передачею малолітнього чи неді-

єздатного наслідком була безпосередня загроза його життю, здоров’ю або се-

ксуальній свободі, винний карається позбавленням волі на строк від шести 

місяців до двох років» [3]. В даній статті також вказано на наявність 

обов’язку навчати або виховувати неповнолітнього та про шкоду, але не ви-

значено її характер.  

При аналізі законодавства зарубіжних країн та порівнянні з національним 

законодавством неможливо оминути країни, що входять до складу СНД та їх 

правові норми відносно захисту життя та здоров’я дітей. Для прикладу розг-

лянемо Кримінальний кодекс Білорусі. В Кримінальному кодексі Республіки 

Білорусь 1999 року міститься розділ, який закріплює відповідальність за вчи-

нення злочинів проти життя та здоров’я особи. Розділ 7 Кримінального коде-

ксу Білорусі «Злочини проти людини» містить Главу 19 «Злочини проти жит-

тя та здоров’я», передбачає кримінальну відповідальність за неналежне вико-

нання обов’язків щодо забезпечення безпеки життя та здоров’я дітей (ст. 165 

Кримінального кодексу Білорусі): «Неналежне виконання обов’язків щодо 
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забезпечення безпеки життя і здоров’я малолітнього, особою, на яку такі 

обов’язки покладені по службі, або особою, яка виконує ці обов’язки за спе-

ціальним дорученням або добровільно прийняла на себе такі обов’язки, що 

призвело до заподіяння малолітній особі з необережності менш тяжкого тіле-

сного ушкодження, за відсутності ознак посадового злочину ‒ карається 

штрафом, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням 

волі на строк до трьох років. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть 

малолітнього або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, ‒ карається об-

меженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той са-

мий строк»
 
[4]. Проаналізувавши наведену вище статтю Кримінального коде-

ксу Білорусі, можемо зазначити, що законодавець використав у назві статті 

понятійну категорію «діти», а в диспозиції статті чітко зазначено, що потер-

пілим від цього злочину є малолітня особа. Подібне вбачається і в Криміна-

льному кодексі України, однак замість поняття «малолітня особа» використо-

вується поняття «неповнолітня особа». Також в диспозиції статті закріплено 

перелік обов’язків, які покладаються на суб’єкта даного злочину: «обов’язки 

за спеціальним дорученням», «обов’язки покладені по службі» або «доброві-

льно прийняв на себе такі обов’язки». Аналізуючи положення частини 2 цієї 

статті, можемо зазначити, що для кваліфікації за ч. 1 ст. 165 Кримінального 

кодексу Білорусі достатньо заподіяння малолітньому тілесних ушкоджень, 

окрім тяжких тілесних ушкоджень. Обов’язковою умовою в статті зазначена 

відсутність ознак службового злочину. Необхідно відмітити принципову схо-

жість даної норми з подібною нормою в Кримінальному кодексі України. До-

волі позитивним вбачається роз’яснення моменту виникнення обов’язків та 

зазначення їх вичерпного переліку в диспозиції статті. Як недолік, варто за-

значити віднесення до потерпілого лише малолітньої особи, адже відповідно 

до міжнародних договорів та Конвенції ООН з прав дитини, понятійна кате-

горія «діти» охоплює усіх осіб, які не досягли повноліття, тобто вісімнадцяти 

років.  

З усього вищезазначеного варто зробити висновок про те, що криміналь-

но-правова охорона життя та здоров’я дітей в структурі кримінального зако-

нодавства країн романо-германської правової сім’ї спостерігається лише за 

умисні суспільно небезпечні діяння, окрім того, не завжди вказується харак-

тер та розмір завданої шкоди, тобто злочин сформульований як формальний, 

на відміну від ст. 137 Кримінального кодексу України. Відносно країн, які 

входять до складу СНД, варто відмітити певну схожість з законодавством 

України. Зокрема, вказується характерний обов»язок, вказується час виник-

нення, характер шкоди тілесних ушкоджень, яких зазнає потерпіла особа. Ха-

рактерним є те, що кримінальне законодавство України захищає як малоліт-

ніх, так і неповнолітніх осіб, на відміну від країн СНД. Однак, це, швидше, 

пов’язано з термінологічними вадами законодавства, що на нашу думку, слід 

усунути, в усіх випадках використовуючи термін «діти», що відповідатиме 

конвенційним нормам. 
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Отже, норми вітчизняного законодавства, які спрямовані на захист життя та 

здоров’я неповнолітніх від неналежного виконання обов’язків уповноваженими 

на це суб’єктами, є більш доцільними та раціонально побудованими з чітко ви-

значеними межами у порівнянні з подібними спеціальними нормами зарубіжних 

країн. Проте все ще ст. 137 Кримінального кодексу України не має ідеального 

вигляду та потребує подальших змін. Наприклад, доцільно було б запозичити зі 

ст. 219 Кримінального кодексу Швейцарії конкретизацію відносно шкоди здо-

ров’ю неповнолітнього, а саме розкрити поняття «істотна шкода здоров’ю поте-

рпілого» у вигляді «шкоді фізичного або духовного розвитку».  
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Важно должным образом отражать в своем мышлении объективную дейс-

твительность, познавать природу вещей и действовать сообразно этой приро-

де. Только в таком случае любая деятельность будет успешной, т. е. будет во-

площена заложенная в ней идея.  

В сфере правовой деятельности следует учитывать, что поскольку сущес-

твует разграничение между сущностью права и тем, как эти объективные по-

ложения находят свое воплощение в бытии, необходимо познать не только 

понятие права (субъективно осознанное содержание), которое уже закреплено 

в нормах права, но и идею права, так как его сущность полностью не исчер-
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пывается содержанием положительного права. Поэтому на стадии правотвор-

чества возникает проблема выбора таких возможностей, которые позволяют 

воспроизвести в нормах положительного права право естественное. На стадии 

же правоприменения необходимо распознать, правильно истолковать это об-

ъективное содержание (закрепленное в правовых предписаниях) и применять 

правовые предписания таким образом, чтобы право действовало сообразно 

своей природе. 

Некоторые правоведы отрицают объективную ценность права. Они утве-

рждают, что у каждого человека есть свое собственное представление о праве 

и о правовых ценностях и что в данном вопросе не может быть объективнос-

ти. Следовательно, они не ставят перед собой цели познать подлинную сущ-

ность права, а ограничиваются субъективным представлением о нем. «Эту 

объективность предметного содержания применительно к праву можно опи-

сать так, что во внешнем отношении человека к человеку есть некая единая и 

объективная правота, которую можно познать только через внутренний опыт, 

через подлинное, предметное испытание и раскрытие естественного права» 

[1, с. 156-157].  

Основная задача положительного права состоит в том, чтобы принять в 

себя содержание естественного права, развернуть его в виде ряда правил 

внешнего поведения, придать этим правилам смысловую форму и словесное 

закрепление и проникнуть в сознание и к воле людей в качестве авторитетно-

го связывающего веления [1, с. 201-201]. 

Говоря о применении норм права, в первую очередь следует отметить, что 

существуют разные взгляды на само понятие правоприменения. Их различие 

во многом определяется «системой отсчета» и расстановкой акцентов при ис-

следовании. Объединяет многих авторов признание правоприменения особой 

формой реализации права и / или особой стадией реализации права. Специ-

фика этой формы / стадии в большинстве случаев связывается с наличием 

особых уполномоченных органов как субъектов правоприменения, и с нали-

чием специализированных процессуальных правил деятельности этих орга-

нов. То есть главное внимание уделяется субъекту, структуре, функциям и 

организации процессов правоприменения. Другие исследователи акцентиру-

ют внимание на специфике результата правоприменения. 

Однако при этом мало исследуется вопрос о том, при каких условиях и 

когда возникает необходимость в подключении особых органов и особых 

процедур реализации права. Представляется, что такая необходимость возни-

кает при нарушениях правовой коммуникации, связанных либо с нарушением 

правовых норм, либо с тем, что осуществление правовых возможностей, за-

ложенных в нормах права, затруднено, сталкивается с препятствиями (споры 

относительно толкования норм, относительно признания и правовой оценки 

фактов, ситуаций; пробелы в праве; конфликты интересов сторон в процеду-

рах соотнесения норм с фактическими данными, с ситуациями и т. п.). 
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Недостаточно исследован также вопрос о структуре процесса правопри-

менения, в частности, вопрос о том, заканчивается ли он в момент принятия 

решения соответствующим специализированным органом или включает в се-

бя и процедуру осуществления этого решения. Следует принять во внимание, 

что процесс правоприменения заканчивается тогда, когда восстановлено 

нарушенное право и / или тогда, когда устранены сбои, затруднения в реали-

зации права его субъектами – физическими и юридическими лицами, то есть 

когда восстановлена гармония в правоотношениях. 

В этом смысле заслуживает внимания точка зрения И. А. Ильина о сущ-

ности правоприменения: «…применение правовых норм проходит через три 

стадии: сначала происходит сравнительный анализ нормы и данного случая, 

затем решение и, наконец, принудительное поддержание его и осуществле-

ние. Важно иметь в виду, что применять правовые нормы может не всякий, но 

только тот, кто имеет для этого особое полномочие от властвующего союза. 

Это означает, что соблюдать право и применять право не одно и то же; со-

блюдать право, значит повиноваться ему, а повиноваться праву обязан всякий 

гражданин; применять же право, значит работать над тем, чтобы другие его 

соблюдали и ему повиновались, а для этого необходимо особое (публично-

правовое) полномочие» [1, с. 99]. 

Как видим, И. А. Ильин придерживается такого мнения, что правоприме-

нительная деятельность не заканчивается лишь принятием решения, завер-

шающей стадией данной деятельности является как раз осуществление (пре-

творение в жизнь) принятого решения в конкретных общественных отноше-

ниях. Также не маловажно то, что автор подчеркивает, что применять право 

может лишь субъект, наделенный властными полномочиями. 

Следует подчеркнуть, что только после полного восстановления нару-

шенного права – можно считать норму права примененной, а процесс право-

применения завершенным. То есть не просто применить определенную норму 

права и тем самым спровоцировать воздействие на общественные отношения, 

а прежде всего, речь идет о качестве этих изменений. 

Таким образом, мы должны рассматривать правоприменение в широком 

смысле, как единый органичный процесс с момента, когда возникла необхо-

димость применить право и до достижения цели, ради которой этот процесс 

был начат, то есть не только дать юридическую оценку факту, событию 

(юридическому делу в целом), а обеспечить властный авторитет принятого 

решения, в том числе и в виде реального регулирования общественных отно-

шений, восстановлению нарушенного права и т. д. 

Лишь в таком случае мы можем говорить о познанности сущности права 

и ее осуществлении. 
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Процедура врегулювання спору за участю судді, досить своєрідний право-

вий інститут, що є однією з найбільш інноваційних змін, запроваджених до про-

цесуального законодавства України в рамках проведення судової реформи, на-

правленої на гуманізацію та демократизацію українського суспільства, на впро-

вадження ідей відновлюваного правосуддя та спрощеного судочинства.  

Врегулювання спору за участю судді наразі перебуває на етапі формуван-

ня та безпосереднього розвитку в практичній площині, залишаючись при 

цьому найменш вивченим, подекуди неоднозначним та досить суперечливим 

інститутом в системі альтернативних способів вирішення спорів. Це обумов-

лює високу актуальність питання місця даного правового інституту в системі 

альтернативних судочинству способів вирішення цивільно-правових спорів, 

адже практика застосування різних моделей АВС досить давно успішно й ор-

ганічно розвивається задля досягнення сторонами конфлікту взаємної згоди 

шляхом їхнього законодавчого закріплення по всьому світу: Австрії та Вели-

кобританії, Німеччині та Норвегії, США та Канаді, Польщі та Франції, Японії 

та Китаї.  

Процедуру врегулювання спору за участю судді слід розуміти як перего-

ворний, структурований та конфіденційний процес, в якому сторони спору 

намагаються самостійно, на добровільній основі досягти взаємоприйнятного 

мирного врегулювання спору за підтримки нейтрального неупередженого по-

середника – судді, що за допомогою власних професійних навичок та знань 

визначає суть проблеми, допомагає сторонам вступити у прямі перемовини з 

метою розуміння власних інтересів, оцінки можливого компромісу та винахо-

дження спільного рішення щодо проблеми.  

Визначаючи місце врегулювання спору за участю судді в системі альтер-

нативних судочинству способів вирішення спорів слід брати до уваги сут-

ність та правову природу процедури врегулювання спору за участю судді.  

З огляду на це, існує дві домінуючи концепції стосовно місця даного інститу-

ту в системі національного механізму захисту. Прихильники першої концеп-

ції кваліфікують даний інститут як своєрідну модель присудової медіації.  

Так, не можна оминути увагою точку зору Н. М. Грень, яка у своїх дослі-

дженнях погоджується з думкою Т. А. Цувіною, акцентуючи увагу на тому, 

що врегулювання спору за участю судді є саме присудовою медіацією, що в 
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свою чергу є самостійною моделлю медіації, яка інтегрована в судову систе-

му країни. На думку автора, в залежності від ролі судді в процедурі медіації, 

можна зустріти декілька підходів до розуміння присудової медіації. Відповід-

но до першого підходу, суддя безпосередньо повинен проводити процедуру 

посередництва за умов, передбачених національним процесуальним законо-

давством. А відповідно до другого підходу, до присудової медіації відносять 

процедури, які проводять відповідно до рекомендацій чи постанов судді після 

прийняття до свого провадження відповідної справи, а також як обов’язковий 

досудовий порядок в силу приписів закону [1, c. 85]. 

В свою чергу, Ківалов С. В. відносить інститут врегулювання спору за 

участю судді до судової медіації, яку вважає своєрідним «містком» між судо-

вим процесом і приватною медіацією.  

Проте, не погоджуючись з думкою першої групи науковців, такі вчені як, 

наприклад, Романадзе Л. Д., пояснюють співвідношення інституту врегулю-

вання спору за участю судді та медіації наступним чином. Процедура врегу-

лювання спору за участю судді є самостійною процедурою, що не має нічого 

спільного із класичною фасилітаційною моделлю медіації, що понад 20 років 

поширюється в Україні, та більш слушним для медіаторів є розгляд інституту 

врегулювання спору за участю судді просто як нової в українській практиці 

гібридної примірювальної процедури, що не є медіацією [3]. 

Не дивлячись на те, що на перший погляд процедура врегулювання спору 

за участю судді дійсно дуже схожа на процедуру медіації, проте має як схожі 

риси, так і відмінні. Першим моментом, який дає змогу віднести процедуру 

врегулювання спору за участю судді до інституту медіації є залучення нейт-

рального посередника, адже в даному випадку безпосередньо суддя й грає 

роль посередника-медіатора, допомагаючи сторонам дійти порозуміння. На-

ступним фактором є конфіденційний характер процедури, адже отримана під 

час закритих нарад інформація не може бути розголошеною або використа-

ною ані суддею, ані іншою стороною. Та ще однією важливою спільною ри-

сою є безпосередня відповідальність сторін за прийняте рішення.  

Проте, законодавець дотримується позиції, що врегулювання спору за 

участю судді є самостійною процедурою, де посередником виступає суддя-

доповідач, який є безпосереднім повноважним представником судової гілки 

влади. Це і є основна відмінність даної процедури від процедури медіації, де 

посередник, який не має повноважень органу судової влади, полегшує взає-

модію між сторонами з метою створення для сторін умов для розв’язання ни-

ми конфлікту [4, c. 33]. Не можна не зупинити також увагу на тому, що, як 

правило, особі медіатора необхідно пройти певне навчання для отримання 

відповідних навичок медіатора, натомість для судді-посередника законода-

вець не зазначає жодних обов’язків стосовно підвищення його професійного 

рівня задля можливості участі у врегулюванні спору як посередника, що здій-

снює примирення сторін.  
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Ще одним моментом, на якому необхідно акцентувати увагу при 

з’ясуванні питання відмінностей між вищевказаними процедурами є самос-

тійність вільного вибору сторін нейтрального посередника. Так, особливістю 

медіації є те, що сторони конфлікту самостійно обирають медіатора, який не 

ухвалює остаточне рішення для сторін, а сприяє вирішенню конфлікту шля-

хом організації й проведення примирювальних процедур, зокрема перегово-

рів, так, щоб сторони конфлікту самостійно ухвалили спільне рішення зі спі-

рного питання [2, c. 14]. Натомість, під час процедури врегулювання спору за 

участю судді не передбачено для сторін права вільного вибору кандидатури 

судді-посередника задля врегулювання суперечностей, адже проведення вре-

гулювання спору за участю судді для досягнення сторонами врегулювання 

спору спрямовується тим суддею, якого було визначено автоматизованою си-

стемою документообігу суду. 

Також, частиною 1 статті 201 ЦПК України передбачено, що врегулюван-

ня спору за участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду 

справи по суті, в той час коли медіація може мати місце на будь-якій стадії 

судового провадження.  

Таким чином, врегулювання спору за участю судді є самостійною фор-

мою розв’язання цивільно-правових спорів, якому притаманні як загальні 

принципи альтернативного вирішення спорів, так і власні.  

Слід зосередити увагу на тому, що для вирішення цивільно-правових спо-

рів формат врегулювання спору за участю судді, на нашу думку, є більш пер-

спективним та вдалим, аніж процедура медіації. Правильно обраний медіатор 

є запорукою вдалого вирішення конфліктної ситуації. Враховуючи те, що ци-

вільно-правові спори є психологічно напруженими, ґрунтуються на відміну 

від господарських не на фінансових розбіжностях, психологічна складова для 

таких спорів є вкрай важливою, а залучення нейтральної третьої особи-

медіатора може негативним чином вплинути на сутність проведення прими-

рення. А з огляду на те, що при обраній законодавцем моделі примирення, 

процес координації дій учасників, направлених на подолання суперечностей, 

координується безпосередньо суддею, він, розуміючи юридичну сторону 

процесу, аналізуючи передбачувані варіанти закінчення цивільного процесу, 

може більш точно та аргументовано роз’яснити сторонам перспективи розг-

ляду цивільно-правого спору в рамках цивільного судочинства та їхні наслід-

ки, обґрунтовуючи власну позицію нормами чинного законодавства та уста-

леною практикою.  
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Конституційний контроль сприяє забезпеченню верховенства й прямої дії 

конституції на території держави, захищає основні права й свободи людини та 

громадянина. В більшості сучасних демократичних країн функціонує інститут 

конституційного контролю. На сьогоднішній день існують різні моделі консти-

туційного контролю в країні, що пов’язане з особливостями національного пра-

ва, організацією судової системи, політичними й історичними умовами.  

Загальновизнаним є те, що конституції мають вищу юридичну силу щодо 

інших джерел права, проте це не виключає, на жаль, випадків порушення 

норм Конституції, у тому числі й з боку вищих органів державної влади.  

З огляду на це, актуальним є дослідження виникнення, становлення й розвит-

ку інституту конституційного контролю.  

Як і будь-який процес, конституційне регулювання політико-правових ві-

дносин реалізується через уповноважених конституцією і законом суб’єктів, 

зокрема органи конституційної юрисдикції. 

В Україні запроваджена та функціонує європейська модель конституцій-

ного контролю, концепцію якої запропонували австрійські вчені Г. Кельзен і 

К. Ейзенман у XX ст. Науковець зокрема вважав, що гарантія дієвості консти-

туції має ґрунтуватися здебільшого на можливості безперешкодного анулю-

вання актів, які їй суперечать. Таке анулювання неконституційних актів, без-
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перечно, мало бути доручено верховному органу, який би відрізнявся від пар-

ламенту, був незалежним від нього чи будь-якого іншого органу державної 

влади [2, с. 58].  

Важливу роль у становленні європейської моделі відіграв світовий досвід 

здійснення конституційного правосуддя, представлений переважно діяльніс-

тю судів загальної юрисдикції. Очевидними стали недоліки американської 

моделі, зокрема такі, як: залежність суду при вирішенні конституційних пи-

тань від обставин розглядуваних ним кримінальних і цивільних справ; довго-

тривалість судового провадження; обов’язковий характер прийнятих рішень 

лише для сторін у конкретній справі; надання можливості оспорювати некон-

ституційність нормативних актів і дій лише приватними особами [3, с. 11-12].  

Відсутність впродовж тривалого часу власної державності вплинуло не те, 

що становлення інституту конституційного контролю в Україні відбувалося в 

складних історичних умовах. Реальне становлення цього інституту відбулося 

лише з початком української незалежності [4; 24]. 

Шлях до запровадження в Україні інституту конституційного контролю 

відкрила Декларація про державний суверенітет України, в якій проголошено 

здійснення державної влади за принципом її розподілу на законодавчу, вико-

навчу і судову [1]. 

Це диктувало потребу створення нової моделі конституційного контролю. 

З цією метою Законом про зміни і доповнення Конституції (Основного Зако-

ну) Української РСР від 24 жовтня 1990 року замість колишнього Комітету 

конституційного нагляду (квазісудового органу, який в Україні, попри існу-

вання відповідної правової бази, так і не був створений) передбачалось ство-

рення Конституційного Суду України. Основний Закон України визначив по-

рядок обрання Конституційного Суду України, його склад, строк повнова-

жень, принципи і правові основи діяльності [3, с. 11-12]. 

В Україні Конституційний Суд формується за участю усіх гілок влади. 

Відповідно до ст. 148 Конституції України, а також ст. 5 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» Президент України, Верховна Рада України та 

з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду 

України.  

Становлення конституційного контролю в Україні – результат тривалого 

історичного розвитку, однак його не можна розглядати відірвано від історії 

становлення конституційного контролю в зарубіжних країнах, оскільки тери-

торії українських земель тривалий час перебували під юрисдикцією інших 

держав, а на вітчизняних науковців справляли вплив правові доктрини, роз-

роблені зарубіжними вченими. 

Інститут конституційного контролю на сучасному етапі набуває універса-

льних характеристик, що пов’язано з використанням на основі однієї моделі 

конституційного контролю кращих здобутків інших різновидів з урахуванням 

політичних і правових факторів розвитку держави. 
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Дослідженням польської тематики в українських ЗМІ приділяється на 

сьогоднішній день величезна кількість наукової літератури. Зокрема це стосу-

ється публікацій, що мають історико-краєзнавчий характер. Цією проблемою 

займалися як психологи і соціологи, так і політологи та фахівці в галузі між-

народних відносин. Це зумовлено тим, що Польщу пов’язують з Україною 

багато факторів, серед яких спільна багатовікова історія, географічна близь-

кість, тісні культурні зв’язки і народна споріднененість населення. Слід також 

зазначити, що в історичному плані відносини між Україною та Польщею «бу-

ли дуже непростими, багато в чому суперечливими і навіть трагічними. Тому 

соціальна пам’ять і в Україні, і, особливо, у Польщі може доволі легко так чи 

так реагувати на відповідні соціально-психологічні подразники, що 

з’являються в інформаційному просторі обох держав» [1, с. 54].  

Одним із джерел інформації, як відомо, є ЗМІ. Саме вони пропонують 

найпростіші для більшості способи прийняття інформації та являють собою 

специфічну групу джерел, які містять чимало фактичного матеріалу [2, с. 36]. 

Українсько-польські відносини, насамперед історико-політичні, привертають 

значну увагу преси обох країн. А оскільки уявлення суспільства про пробле-

ми сучасності – і так само про проблеми минулого – формують здебільшого 

мас-медіа, тому доречною видається обговорення впливу мас-медійного газе-

тного дискурсу на формування історичних уявлень щодо польсько-

українських взаємин. З метою виявлення провідних тенденцій функціонуван-

ня таких тем у ЗМІ ми звернулися до газетної періодики Тернопільщини. 

Адже, за висловом О. Ярської-Смірнової, люди осмислюють свій історичний 

досвід, відливаючи його у форму наративу [9, с. 60].  

У пресі тернопільського регіону простежуються історико-краєзнавчі пуб-

лікації на тему взаємин України і Польщі, які, з одного боку, поєднують у со-

бі історичну новизну і краєзнавчу арґументованість, а, з другого боку, містять 

достатньо доступний для загалу стиль викладу матеріалу. В газетних публіка-

ціях останнього періоду домінують теми, пов’язані з пригадуванням трагіч-
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них сторінок польсько-українських взаємин (Матейко Р. Пам’ятаючи мину-

ле, дивимось у майбутнє: [про польську пацифікацію] / Р. Матейко // Вільне 

життя. – 2004. – 24 січня; Матейко Р. Боротьба Української Галицької Ар-

мії проти польської експансії (листопад 1918 – липень 1919 р.): ретросп. пог-

ляд на деякі сторінки історії / Р. Матейко // Мандрівець. – 2004. – № 1. –  

С. 29-33.). Проте ключовою тематикою преси можна вважати тему «волинсь-

кої трагедії» (в українській інтерпретації), або ж «волинської різанини»  

(в польській інтерпретації). Найбільше історико-краєзнавчих публікацій про-

стежується у 2003 році, адже тоді відзначалися 60-ті роковини польсько-

українського конфлікту (Дуда А. Волинська трагедія: «політичні проводи»: 

Питання українських «етнічних зачисток» на Волині у 1942–1943 роках сьо-

годні є дуже політизованим і міфологізованим // Rіа плюс. – 2003. – 30 квіт-

ня; Ліберний О. Сусіднім народам належить жити в мирі: [У Тернополі від-

булася наук.-теорет. конф. «Польський терор на Тернопільщині в  

1920–1950 рр.»] // Свобода. – 2003. – 7 червня; Петрук Г. Палаюча Волинь: 

До польсько-українських стосунків 1943 р. // Вільне життя. – 2003. – 22 кві-

тня;). Ця тема також широко артикулювалась і на шпальтах районних газет 

Тернопілля: Гергілевич Н. «Принесу вам Україну на своїх руках» // Голос Ла-

новеччини. – 2003. – 26 вересня; Твердушко В. «Золотий» вересень тридцять 

дев»ятого, фарбований чорним та криваво-червоним кольорами: [Спогади 

повстанця] // Нова доба. – 2003. – 26 вересня. 

Як видно, у зазначених виданнях, основні тематичні публікації зосере-

джені на війнах, повстаннях і битвах із «загарбниками», «поневолювачами» 

та «окупантами». На жаль, зовсім знівельовано тему етнічної свідомості на 

фоні українсько-польських історичних взаємин. Адже образи народів мають 

своє коріння у сприйнятті відносин між державами [5, с.285] i зазвичай 

пов’язуються з суспільними переконаннями щодо рівня життя та культурної 

близькості [4, с. 224].  

Авторами цих публікацій в переважній більшості є журналісти та пред-

ставники місцевої інтелігенції, серед яких значне місце посідають історики та 

досвічені публіцисти. Саме їх компетентність у висвітленні українсько-

польської історико-краєзнавчої проблематики створює друкованим виданням 

Тернопільщини репутацію як в межах регіону, так і країни.  

Проведений краєзнавчо-історіографічний огляд газетних публікацій Тер-

нопільщини засвідчує достатню кількість в регіональному медіасередовищі 

узагальнюючих публікацій, які б висвітлювали питання українсько-польських 

взаємин. Тому можемо говорити, що сучасні дослідження на тему «Україна-

Польща» безперечно є актуальними та затребуваними. В свою чергу, пробле-

ма цих взаємин, що продукуються сьогодн українськими ЗМІ – досить зна-

чуща та багатоаспектна, оскільки становить важливий об’єкт вивчення як пе-

реконливий зразок активності міжетнічних культурних контактів. 
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Починаючи з дев’яностих років ХХ ст. гендерна лінгвістика набуває своєї 

актуальності, досліджуючи мовні та поведінкові прояви гендеру, гендерні 
концепти, а також ступінь андроцентризму різних мов та культур.  

В останні роки чимало уваги приділяється дослідженню фемінітивів у рі-
зних мовах, а відтак, визначенню гендерно чутливих / нечутливих мов. Як 
пише Н. М. Ящук у статті «Фемінітиви в українській мові» [4, с. 3], загост-
рення даного питання призвело до того, що англійська мова з флективного 
типу перейшла до аналітичного, де активно використовують гендерно-
нейтральні займенники; німецька мова додала закінчення жіночого роду до 
професій, що мали лише закінчення чоловічого роду; французька мова вда-
лась до змішаної стратегії. Для української мови, зазначає Марія Брус у статті 
«Фемінітиви як відображення історії українського жіноцтва XVI – XVII сто-
літь»: «фемінітиви стали виразниками однієї з найбільш важливих особливос-
тей становища жінок в XVI – XVII століттях – рівності їх з чоловіками в усіх 
сферах суспільного життя» [2, с. 146]. Таким чином бачимо, що поява феміні-
тивів (або збільшення їх кількості в активному словнику тієї чи іншої країни) 
є результатом свідомого політичного рішення відповідних держав. 

З метою визначення гендерної чутливості китайської мови нами було ви-
рішено дослідити лексичний склад китайської мови на наявність фемінітивів 

на матеріалі «现代汉俄词典» («Сучасного китайсько-російського словнику») 

та проаналізувати гендерну складову етимології китайських ієрогліфів.  
Починаючи з 20-х років ХІХ ст. Китай проводить політику модернізації та 

стандартизації мови. 31 жовтня 2000 року на XVIII сесії Постійного комітету 
Всекитайських зборів народних представників дев’ятого скликання було при-
йнято «Закон КНР про загальнодержавну мову та писемність», який стандар-
тизує написання, вимову та регламентує перелік загальновживаних ієрогліфів 
(додаючи неологізми, запозичення та визначаючи заборонені до використан-
ня лексичні одиниці) [7].  

Згідно граматичних правил сучасної стандартизованої китайської мови всі 
словотвірні суфікси іменників на позначення груп людей є гендерно-

нейтральні: 员、者、人、家、师、教、生тощо [3]: 
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员 (yuán) – чиновник, офіцер, службовець, член комітетів, учасник конфе-

ренцій.  

者 (zhě) – представник певної професії.  

人 (rén) – робітники, підлеглий.  

家 (jiā) – представник певної професії. 

师 (shī) – майстер, спеціаліст, вчитель, керівник. 

教 (jiāo) – вчитель.  

生 (shēng) – представник певної професії.  

Не дивлячись на не характерність поняття роду для китайської мови, дана 

вказівка може бути здійснена за рахунок додавання ієрогліфів «男 (він) / 女
(вона)» до іменників. Таким чином, можемо вважати, що китайська мова є 
гендерно нечутливою.  

Однак, 2010 року в Інтернет мережі КНР з»явилась стаття «16汉字之错：

既不尊重女性，又误导儿童人生观» («16 помилок китайських ієрогліфів: це 

не лише неповага до жінок, а й формування хибного світосприйняття молодо-
го покоління»), присвячена гендерній нерівності, продемонстрованій етимо-

логією ієрогліфів, які пригнічували права жінок. Автор статті 叶满天 (Є Ма-

ньтянь) наводить 16 ієрогліфів, у складі яких присутній ключ «女/ жінка», які 

несуть негативний зміст, ототожнюючи його з жінкою [10]. В подальшому, ця 

думка була підтримана іншими авторами, такими як翁彦明 (Вен Єньмінь) 

(2012), 李海霞 (Лі Хайся) (2013) [6], 黄育阳 (Хуан Юйян) (2016) [5] та дослі-

дниками китайської мови та літератури на платформі «闻加家的博客»  

(Блог Вень Цзя) [8]. 
Така цікавість китайських науковців до гендерно визначених лексичних 

одиниць дає підставу провести дослідження лексичного складу китайської 
мови на базі словника сучасної китайської мови та визначити лексичні оди-

ниці у складі яких присутній ключ «女 / жінка».  

У ході дослідження було опрацьовано 36 399 лексичних одиниць з «现代

汉俄词典» («Сучасного китайсько-російського словнику») [9]. Було встанов-

лено, що з-поміж вказаної кількості слів ключ «女 / жінка» присутній у  

540 лексичних одиницях (1,4%). З них, позитивну або нейтральну конотацію 
мають 416 слів (1,07%), тоді як 124 лексичні одиниці (0,32%) – негативну. 
Наприклад: 

娼 (chāng) – співачка, публічна жінка, жінка легкої поведінки. 

耍 (shuǎ) – знущатись, висміювати когось.  

妖 (yāo) – шкідливий, підступний.  

嫉 (jí) – заздрити, ненавидіти, ревнувати. 

妒 (dù) – заздрощі, ревнощі тощо.  

Пояснення такої ситуації вбачаємо у ролі жінки у стародавньому Китаї: 
«За статусом жінка у китайській сім’ї завжди була підлеглою. Одружена жін-
ка мала у всьому коритися чоловікові, бути особливо чемною з його родича-
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ми. Вона не має права одружуватися вдруге, оскільки цілком належить родині 
чоловіка. У разі смерті дружини чоловік не повинен бути у жалобі до того, 
поки її не представлять у храмі його предкам відповідно до релігійного цере-
моніалу. Адже згідно з «Лі цзи» мета шлюбу полягає не у з’єднанні чоловіка і 
жінки, а в продовженні роду. Лише з народженням сина китайська жінка мог-
ла почуватися впевнено», – пише Н. В. Ботвина у навчальному посібнику 
«Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації» [1].  

Водночас, варто зазначити, що поміж ключів китайських ієрогліфів відсу-

тні такі, що позначають чоловіка, натомість є ключі: «人 (亻) / людина»,  

«子/ дитина», «士 / воїн», «父 / батько», «老 (耂) / старий», які демонструють 

еволюцію чоловіка від дитини до старця.  

З-поміж лексичних одиниць з ключем «女 / жінка» домінують такі, що ви-

ражають різнобічний жіночий характер (з його позитивними та негативними 
сторонами), тоді як лексичні одиниці з «чоловічими» ключами переважно де-

монструють чоловічі чесноти. Наприклад: 勇士 (сміливий), 推 (досліджувати) 

тощо.  
Таким чином, робимо висновок, що не дивлячись на те, що китайська мо-

ва є гендерно нечутливою, їй притаманні лексичні одиниці зміст та етимоло-
гія яких сформувались ще за часів імператорського Китаю, коли місце кожно-
го з членів суспільства було чітко визначене та регламентоване. Відтак, лек-
сичні одиниці з «чоловічими» та «жіночими» ключами експлікують картину 
світу тогочасних китайців, яка стає все менш явною під впливом сучасного 
спрощення традиційного ієрогліфічного письма.  
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ДІАЛЕКТНІ ТЕКСТИ ЯК ДЖЕРЕЛО 

СТУДІЮВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСТЕПОВИХ ГОВІРОК  
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Загальновідомо, що діалектні тексти є надійним матеріалом для ґрунтовного 

опису всіх рівнів говіркової мови. Про важливість вивчення зафіксованих 

зв»язних текстів неодноразово свідчили наукові праці лінгвістів (див., напри-

клад: [3; 4]). Вітчизняний говірковий текстофонд необхідно постійно поповню-

вати. Це стосується як архаїчних, так і новожитніх українських діалектних об-

ширів. Зокрема, актуальною на сьогодні залишається проблема формування фо-

нотеки й текстотеки мовлення носіїв українських східностепових говірок Доне-

ччини, які належать до новостворених. Зупинимося на деяких особливостях 

створення мовного кадастру названого говіркового масиву.  

На сучасному етапі маємо науково-навчальний посібник «Східностепові 

українські говірки», у якому вміщено зв’язні тексти, зібрані у 1995–1998 ро-

ках у населених пунктах Донеччини та інших регіонах України, подано мате-

ріали до словника, з’ясовано характерні мовні риси досліджуваних говірок, 

висвітлено історію заселення Донецького краю [10]. Численні записи говірко-
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вого мовлення (тексти-наративи) спостерігаємо в монографії Л. Д. Фроляк 

[11], яку можна вважати одним із зачинателів віртуальної фонотеки діалект-

ного матеріалу (представлено записи на компакт-диску). Як свідчать авторе-

ферати кандидатських дисертацій В. Ю. Дроботенко [5], Н. Г. Загнітко [6], 

Н. Б. Клименко [7], М. С. Кушмет [8], Н. П. Сіденко [9], існують низки текс-

тів, які подано в додатках до цих наукових праць.  

Зауважимо, що внаслідок воєнних дій на Сході України (2014 – донині) 

деякі східностепові говірки Донеччини (і Луганщини) «перетворилися на ре-

дуктивний ареал, який і надалі зазнає трансформації» [2, с. 151]. Отже, своє-

часне записування діалектного мовлення (як за різними програмами-

питальниками, так і у формі текстів різної тематики) завжди буде важливою 

умовою для студіювання різних говіркових континуумів і східностепового 

обширу зокрема.  

Нижче коротко розглянемо два автобіографічні тексти, зафіксовані у схі-

дностепових говірках Волноваського району Донеччини. Так, цікавими прик-

ладами є тексти-спогади свідків голоду 1946–1947 років. Інформантами є ко-

рінні мешканці двох населених пунктів одного району. Згадують вони саме 

1947-й – очевидно, найскладніший рік у повоєнний період (на той час чоло-

вік-інформант був семирічною дитиною, жінка-інформант – десятирічною).  

У першому тексті-наративі для вираження поняття «голод» використано 

такий лексичний потенціал народної мови: словосполучення 
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|
буд’ там / на т

|
р’апку чи 

во
|
но 

|
висо

а
хло // то

|
д’і зма

|
лоли / во

|
но там і кру

|
па / то спе

|
ч’ут’ / ў суп хот’ 

// йа то
|
го х

|
л’іба н’і

|
коли вопш’

|
ч’е не

и
 на

|
йіўс’а // (записано 2017 року від 

Гриценка Василя Валер’яновича, 1940 року народження, освіта – 10 класів, 

пенсіонера, у с. Валер’янівка Волноваського району Донецької області).  

До засобів вербалізації поняття «голод» у другому тексті-наративі нале-

жать такі лексичні ресурси: числівник 
|
сорок седʼ

|
мий (занурює реципієнта у 

простір подій того часу); іменник голо
|
доўка; демінутивні утворення ко-

ло
|
сочки, колос

|
ки, у пу

|
чочок (повтор); стилістично маркований повтор 

|
лʼуди 

ж то го
|
лоднʼі; конструкції з прикметником жи

|
вʼі; конструкції із семанти-

кою заперечення без за
|
жарки, без кар

|
тошки; конструкція зі значенням ба-

жання шчоб жи
|
вʼі ос

|
талисʼ та ін.: бу

|
ло це ж 

|
сорок седʼ

|
мий / голо

|
доўка / ми 

хо
|
дили у степ / йа з

|
найу / шо ми на те 

|
поле хо

|
дили / там по

|
верх пше

|
ницʼі / 

не йач
|
менʼ / 

|
жито / 

|
жито ж 

|
гушче за пше

и|
ницʼу / нам 

|
нужно бу

|
ло у

|
сʼі тʼі 

коло
|
сочки з

|
рʼізатʼ і у пу

|
чочок / у пу

|
чочок // і сʼу

|
ди у кла

|
доўку ми сда

|
вали // 

по
|
том 

|
лʼуди ж то го

|
лоднʼі / шо ро

|
бит’ / 

|
лʼуди ж то го

|
лоднʼі / цей 

|
Шило 

да
|
ваў 

|
лʼудʼам о

|
т’і коло

|
сочки / на

|
рʼад помо

|
лотʼатʼ / а по

|
том же ж 

пот
|
рутʼ і ва

|
рили 

|
лʼудʼам / нази

|
ваўс’а кан

|
дʼор // ну без / йак той ка

|
зал / без 

за
|
жарки / без кар

|
тошки / ну осʼ ў

|
кинутʼ о

|
цʼу кру

|
пу у 

|
воду / при

|
солʼатʼ / і 

осʼ це нази
|
ваўсʼа кан

|
дʼор // цʼі шо ро

|
боч’і / да

|
вали по опо

|
лонику / а нам по 

пʼіўопо
|
лоника да

|
вали / а ўсе од

|
но да

|
вали / ми ўже жи

|
вʼі бу

|
ли // і хто-то 

до
|
нʼіс у Волно

|
ваху / шо 

|
Шило о

|
це 

|
варе / 

|
корме лʼу

|
дей кан

|
дʼором // шо о

|
цʼі 

колос
|
ки / шо ми той йак йо

|
го / йіх пус

|
кайут’ на с

|
торону / йо

|
го визи

|
вали / 

|
чутʼ не

и
 поса

|
дили // да вʼін же йіх се

|
бе-то не

и
 заб

|
раў / вʼін же лʼу

|
дей 

спа
|
саў / 

|
лʼуди ж 

|
пʼіслʼа то

|
го / шчоб жи

|
вʼі ос

|
талисʼ / 

|
лʼудʼам же 

|
надо ў 

степ і
|
ти ра

|
ботат’ // (записано 2011 року від Квидовської Раїси Пилипівни, 

1937 року народження, освіта – 7 класів, пенсіонерки, у с. Малинівка Волно-

васького району Донецької області).  

Отже, розглянуті діалектні тексти-наративи свідчать про широкий набір 

лексем-вербалізаторів поняття «голод». Уважаємо за доцільне в подальшому 

з’ясувати особливості маніфестації згаданого поняття на матеріалі інших тек-

стів цієї тематики. Доречно також провести порівняльний аналіз, урахувавши 

специфіку автобіографічного дискурсу на базі як сусідніх, так і віддалених 

говіркових ареалів, зокрема подільського ландшафту [див.: 1].  
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Перспективним є укладання хрестоматії різнотемних діалектних текстів, 

зафіксованих в українських новожитніх східностепових говірках Південної 

Донеччини. Безсумнівно, наукова інтерпретація сформованого корпусу говір-

кових текстів дасть змогу здійснити якісний опис фонетико-граматичних і 

лексичних особливостей мовного континууму нової формації.  
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10. Східностепові українські говірки: наук.-навч. посіб. / за заг. ред. д-ра 

філол. наук проф. Анатолія Загнітка. Донецьк: ДонДУ, 1998. 114 с.  

11. Фроляк Л. Д. Українські східностепові говірки Донеччини: моногра-
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В українському мовознавстві протягом останніх десятиліть пожвавився 

інтерес до терміносистем окремих галузей знань. Але поза межами наукової 

уваги дослідників залишається українська синтаксична терміносистема, що є 

важливою частиною лексичного складу літературної мови.  

Терміни, виражаючи поняття окремих конкретних галузей науки або тех-

ніки, об’єднуються у термінологічні підсистеми з властивими їм закономір-

ностями внутрішньої організації, взаємовідношень між відповідними номіна-

тивними одиницями. 

На думку вчених, термінології властива універсальна системність, оскіль-

ки вона: 1) належить до загальної мовної системи, підпорядковуючись усім її 

законам (на семантичному, фонетичному, граматичному рівнях); 2) виражає 

систему понять окремо взятої галузі знання; 3) відбиває й обслуговує окремі 

ділянки й сторони системного світу [7, с. 19]. 

Враховуючи думки сучасних дослідників термінів, визначаємо таку робо-

чу дефініцію поняття «терміносистема»: «терміносистема» – це впорядкована 

сукупність термінів, що набуває ознак системності в результаті поступового 

розвитку певної науки чи галузі знання та завдяки цілеспрямованій кодифіка-

ційній, нормативній лінгвістичній обробці відповідної термінології, для най-

чіткішого відтворення її поняттєвої сутності. 

Отже, цілісна терміносистема має бути об’єднана поняттєво, лексико-

семантично і структурно. Системність синтаксичного терміна реалізується у 

плані змісту і у плані вираження. У плані змісту відбивається суть поняття, 

забезпечується його точність, лаконічність, однозначність. У плані вираження 

системність досягається однотипністю словотворчих моделей [6, с. 93]. Необ-

хідно зауважити, що терміносистема українського синтаксису частково пред-

ставлена адаптованими назвами, які були запозичені з грецької та латинської 
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мов, наприклад: валентність (лат.), детермінант (лат.), період (грец.), мода-

льність (лат), еліптичне (грец.) речення та ін. 

Кожна з таких підсистем загальної терміносистеми українського синтак-

сису включає в себе базові та периферійні одиниці, які в металінгвістиці 

представлені однослівними та кількаслівними номінаціями. Базові та перифе-

рійні терміни об’єднуються в «синтаксичні гнізда», що також засвідчує тер-

міносистемність синтаксису. 

Терміносистему українського синтаксису у вишівській лінгводидактиці 

можна представити у вигляді таких підсистем: підсистема термінів словоспо-

лучення, підсистема термінів простого речення (ускладненого та неускладне-

ного), підсистема термінів складного речення (складносурядного, складно-

підрядного та безсполучникового), підсистема термінів складних синтаксич-

них конструкцій та періоду, підсистема термінів тексту і підсистема термінів 

пунктуації. 

До «найпотужнішого» розгалуженого синтаксичного гнізда вишівського 

терміну «речення» входять такі неоднослівні номінації: агентивне речення, 

багаточленне складне речення, бажальне речення, безособове речення, бут-

тєве (екзистенційне) речення, буттєве номінативне речення, вигукове речен-

ня, вказівне номінативне речення, власне-називне речення, вокативне речення, 

вставлене речення, вставне речення, генітивне речення, головне речення, дво-

складне речення, другорядне речення, єднальне складносурядне речення, за-

лежне речення, зaперечне речення, з’ясувальне речення, контекстуальне не-

повне речення, іменне двоскладне речення, іменне односкладне речення, інфі-

нітивне односкладне речення, наказове речення, неозначено-особове речення, 

непоширене речення, номінативне речення, нерозчленоване складнопідрядне 

речення, односкладне дієслівне речення, односкладне іменне речення, означа-

льне речення, означено-особові речення, окличне речення, оцінне номінативне 

речення, питальне речення, підрядне речення, повне речення, поширене речен-

ня, просте двоскладне речення, просте непоширене речення, просте одно-

складне речення, просте ускладнене речення, просте поширене речення, ре-

чення-звертання, речення-прикладка, речення-реплікa, розповідне речення, ро-

зчленоване складнопідрядне речення, самостійне речення, складне речення, 

складне речення з кількома типами синтаксичного зв’язку, складне сполучни-

кове речення, складнопідрядне речення, складнопідрядне сполучникове речен-

ня, складносурядне безсполучникове речення, складносурядне речення, склад-

носурядне речення відкритої струкрури, складносурядне речення закритої 

струкрури, спонукальне речення, структурно неповне речення, сурядне речен-

ня, частковозаперечне речення 
1
.  

                                              
1
Номінації виписані з монографії Загнітка А. П., Миронової Г. М. Синтаксис 

української мови (Загнітко А. П., Миронова Г. М. Синтаксис української мови : 

Теоретико-прикладний аспект. Брно : видавництво Університету Масарика, 2013. 

225 с.). 
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Терміносистема сучасного українського синтаксису, у переважній біль-

шості, представлена кількаслівними номінаціями. Аналіз чималої кількості 

неоднослівних синтаксичних термінів вишівської лінгводидактики засвідчує, 

що на перший план у дихотомії «периферійність / центральність» іменнико-

вих словоназв виходить прикметникове слово, яке, розширюючи семантич-

ний обсяг іменникової словоназви, перетворюється в обов’язкову складову 

неоднослівної номінації [4, с. 36]. Терміносистема сучасного українського 

синтаксису не може обійтися без деяких словоназв атрибутивних денотатів, 

які, «подолавши» свою факультативність у формально-синтаксичній структу-

рі речення, перетворилися в найнеобхідніші елементи, здатні розширювати 

семантичний обсяг предметного денотата чи навіть перетворюватись у спеці-

альні неоднослівні терміни [3, с. 151-152]. 

Проаналізований нами емпіричний матеріал засвідчує, що характерною 

тенденцією терміносистеми українського синтаксису у вишівській лінгводи-

дактиці є також заміна традиційних термінів іншими номінаціями-термінами 

(«односкладні речення» на «одноядерні речення», «безособові» та «неозначе-

но-особові речення» – «відмінювано-дієслівні», «вокативні речення» – «звер-

тальні комуніканти» та ін.). 

Зауважимо, що з розвитком синтаксичної теорії відбувається закономір-

ний процес зміни кількісного і якісного складу термінології. Сьогодні вели-

кий масив термінів залишається поза словником через відсутність одностай-

ності в підходах до класифікації й опису синтаксичних одиниць, відношень 

між ними тощо [8, с. 126]. 

У перспективі дослідження – подальше вивчення особливостей системи 

сучасної української термінології, специфіки їхньої інтерпретації у словни-

ках, із урахуванням мінімалізації / максималізації параметрів та кореляції сем 

у неоднослівних номінаціях. 
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One of the most widespread colour names in any language is white. There have 

been found a lot of colorative set phrases with the component «white» in the lin-

guistic view of the world, in addition in Italian.  

Topicality of the research is determined by the focus of linguistics on examin-

ing of colour names. Colorative vocabulary has been studied by a large number of 

scientists, for instance O. Artemova [1], A. Vasylevych [2], N. Kozlova [4], 

T. Semashko [6], L. Floyd [7].  

However colour names function in Italian has not been examined in details. 

Italian is the language of art and culture, the way of communication in touristic 

business because the most of residents in Italy don’t speak English. They prefer to 

speak in their mother tongue. Italian is a very expressive language in which one can 

find a large number of words connected with emotions, psychological «portrait» of 

a person, emotional state of mind.  

Research has shown that there are a lot of set colorative phrases with the lex-

eme «white» in Italian. Majority of them can be defined as comparative ones: bian-

co come la camicia \ una candela \ un morto \ la cera \ un fazzoletto \ il latte \ un 

marmo etc. (white as a sheet \ a candle \ death \ wax \ a handkerchief \ milk \ mar-

ble etc.). Such comparative lexemes with the component «white» have negative 

connotations representing such emotional states of mind as depression, fear, confu-
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sion, desperation. There are other set colorative phrases with the lexeme «white» 

for describing of feelings or emotions: nicchiare a pan bianco (to complain without 

a reason), vedere (tutto) bianco (to be an optimist).  

 It is worth focusing on the lexeme «white» in set colorative phrases connected 

with vote: votare bianco (to vote against); firmare in bianco (to put one’s signature 

on a blank voting paper); lasciare in bianco (to leave blank space); cambiale in 

bianco (blank paper \ blank cheque).  

One can find set colorative phrases with the component «white» in names of 

Italian dishes: pasta in bianco (spaghetti with butter and onion); pesce in bianco 

(boiled fish); patate \ riso in bianco (boiled potatoes \ rice); arte Bianca (the art of 

baking). 

It is worth outlining the set colorative phrases with the lexeme «white» in nom-

inations denoting comprehension: conoscere il bianco dal nero \ distinguere il bian-

co dal nero (to be able to make difference between black and white, good and bad); 

chiamare nero il nero e bianco il bianco (to call things their names); non distinguere 

il nero dal bianco (not to be able to make difference between black and white, good 

and bad); fare del (il) bianco nero \ fare diventare bianco il nero (to prove that black 

is white); pigliare (prendere) (il) bianco per nero \ mostrare (far vedere) il bianco 

per nero (to take white for black).  

One can find a number of set phrases with the component «white» in nomina-

tions of something extraordinary, unusual: carvo bianco \ mosca bianca (white 

crow); phrases describing death: la morte bianca (white death, death from gas); far 

bianco (to kill): omicidio bianco (death from industrial accident). 

Conclusions. The colorative «white» has different particularities which can’t be 

described only as negative or positive ones. Set colorative phrases with the compo-

nent «white» include a large number of nominations relating to different fields of 

usage (psychology, cookery, social sphere).  
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Художественное время и художественное пространство – важнейшие 

компоненты структуры художественного мира Н. В. Гоголя. Это значимые 

категории поэтики и формы существования изображённого писателем мира. 

Они исследуются уже около полувека, однако до сих пор не изучены в доста-

точной мере во всём их многообразии. В современном литературоведении 

время и пространство, способы их реализации рассматриваются как зеркало 

психологизма, как категории, отражающие мировоззрение, мировосприятие и 

философию автора. Анализ категорий художественного времени и простран-

ства позволяет понять особенности поэтики писателя, авторского замысла и 

задач, которые он ставил перед собой, выявить определённые закономерности 

функционирования его художественного мира. 

Начиная с 60–70-х годов ХХ века, в литературоведении возрастает инте-

рес к категориям художественного времени и художественного пространства. 

Об этом свидетельствуют работы С. А. Бабушкина, М. М. Бахтина, А. Б. Бот- 

никовой, Н. К. Гея, Д. С. Лихачёва, Ю. М. Лотмана, Н. А. Позняковой, 

Н. Ф. Ржевской, Н. Г. Сивохиной, З. Я. Тураевой и др. С начала 1980-х годов 

в научном обиходе активно используется термин «хронотоп». Исследователи 

ставят перед собой задачу наиболее полно охарактеризовать это художе-

ственное явление, его особенности и формы выражения, определить его место 

в композиции художественного произведения. В конце 70-х годов XX века 

данная научная тематика частично стала разрабатываться и в гоголеведении 

(А. Г. Ковальчук [4], Ю. М. Лотман [6], Ю. В. Манн [7]). С начала XXI века 

только в России было защищено более 50 диссертаций по творчеству Гоголя, 

в том числе три (Н. С. Болкунова [1], И. Ф. Заманова [2], О. С. Карандашова 
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[3]) посвящены изучению и осмыслению художественного времени и про-

странства в произведениях Н. В. Гоголя.  

Наиболее активно проблема художественного времени и пространства в 

творчестве Гоголя разрабатывается на сломе тысячелетий. Начало нового ты-

сячелетия ознаменовано появлением компаративных исследований простран-

ственно-временной картины мира Гоголя и других писателей (В. С. Воронин, 

С. Г. Григоренко, М. А. Еремин, А. И. Иваницкий, Н. П. Иванова, Е. В. Трено- 

гина, С. В. Ушакова и др.), что свидетельствует об актуальности данной про-

блемы в науке о литературе. В то же время анализ категорий художественно-

го времени и пространства в произведениях Н. В. Гоголя в украинском лите-

ратуроведении представлен менее фундаментально. В 2011 г. была защищена 

диссертация В. О. Коркишко [5], основным предметом изучения в которой 

является хронотоп дороги. 

В настоящее время рассматриваемые категории наиболее полно исследо-

ваны на материале «Петербургских повестей», «Арабесок», «Мертвых душ» и 

«Ревизора». Несмотря на то, что многие литературоведы, занимавшиеся поэ-

тикой Гоголя, касались тех или иных аспектов пространственно-временного 

строения художественного мира писателя, нам не удалось обнаружить ком-

плексного, системного анализа художественного времени и художественного 

пространства в циклах Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород». Поэтому, несмотря на наличие тезисов и статей, посвящённых 

данной теме, следует отметить, что чаще всего время и пространство иссле-

дуются на материале «мистических» повестей писателя, а такие произведе-

ния, как «Сорочинская ярмарка», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», 

«Тарас Бульба», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» недостаточно изучены в данном плане. 

Многие исследователи (Н. А. Бондарь, Н. А. Ковалёва, В. Ш. Кривонос, 

С. В. Невольченко, В. В. Образцова, А. Л. Петрова, Б. А. Успенский, Т. П. Це- 

лехович и другие) освещают время или пространство на материале одной по-

вести, выделяя доминирующую, по их мнению, категорию, или рассматрива-

ют весь цикл сквозь призму пространственных или временных характеристик. 

В большинстве имеющихся на сегодняшний день работ анализируется либо 

время (Е. Е. Дмитриева, А. Б. Есин, А. В. Козлова, В. О. Сидоренко), либо 

пространство (Ю. В. Ветчинкина, А. Х. Гольденберг, И. А. Есаулов, С. З. Ит- 

кулов, Н. И. Ищук-Фадеева, О. С. Карандашова, А. С. Киченко, В. В. Кондра- 

тенко, В. Ш. Кривонос, Ю. М. Лотман, Ю. В. Манн, В. В. Маркова, В. В. Ма- 

роши, И. П. Мегела, Б. И. Николаев, М. А. Новикова и И. Н. Шама, 

Г. Н. Поспелов, Ю. Руднев, В. Л. Скуратовский, В. В. Тихонова, В. Н. То- 

поров, О. В. Федулова, А. Хансен-Лёве, С. О. Шведова, В. Г. Щукин), реже – 

хронотоп (М. М. Бахтин, В. О. Коркишко, И. И. Меркулова). Однако такой 

подход не всегда оправдан, потому что в одних повестях Гоголя ведущую 

роль играет время, в других – пространство, в третьих – сложное переплете-
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ние и чередование времени и пространства, в четвёртых – хронотопы и мик-

рохронотопы. 

Как правило, при рассмотрении пространственно-временной структуры 

первых гоголевских циклов, литературоведы чаще всего обращают внимание 

на оппозиции «своё/чужое» пространство, антитезу «Диканька–Петербург», 

историческое время в повестях «Ночь перед Рождеством», «Пропавшая гра-

мота», «Страшная месть», «Тарас Бульба»; специфику организации простран-

ства в повести «Вий». Они являются своеобразными «хронотопическими ори-

ентирами», которые упоминаются едва ли не в каждой второй работе. Значи-

тельная часть исследований посвящена именно категории пространства, как 

первостепенной в произведениях Гоголя, а художественное время анализиру-

ется вскользь или же как составная часть хронотопа. Требуют дальнейшего 

изучения вопросы о роли и функциях использованных автором разновидно-

стей времени и пространства, об авторской игре со временем, о взаимосвязи 

героев и пространства в гоголевских повестях. 

В украинском литературоведении интерес к пространственно-временной 

проблематике в творчестве Н. В. Гоголя активизировался лишь в последнее 

десятилетие. История хронотопического анализа произведений писателя 

только начинается, что открывает широкое поле для исследований. 

Несмотря на то, что некоторые аспекты художественного пространства и 

художественного времени частично освещались в диссертациях И. Ф. Зама- 

новой, О. С. Карандашовой, В. О. Коркишко, И. И. Меркуловой, а также ста-

ли предметом изучения в диссертации А. К. Павельевой [8], многие компо-

ненты пространственно-временной картины мира в ранней прозе Гоголя до 

сих пор не привлекали внимание исследователей. 

Таким образом, проблема изучения художественного времени, художе-

ственного пространства, хронотопа и хронотопических мотивов, топосов и 

локусов в гоголевских циклах «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Мирго-

род» не является научно исчерпанной, требует дальнейшего исследования, а 

отдельные, связанные с ней положения, нуждаются в пересмотре, дополнени-

ях и уточнениях. 
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Дистанційне навчання (ДН), що дозволяє здобувати освіту на відстані і 

реалізовується із застосуванням телекомунікаційних технологій, дедалі шир-

ше входить у практику українських вузів [1]. До числа безперечних досто-

їнств ДН належить можливість використання сучасних освітніх технологій і 

можливість гнучкого графіку навчання, при якому інтенсивність і тривалість 

заняття може регулюватися самостійно.  

Особливість викладання латинської мови для юристів полягає в тому, що 

студенти немовних напрямів підготовки, з одного боку, мають жорстко об-

межену кількість академічних годин (курс практично винесений на самостій-

не опанування), з іншого – стоять перед засвоєнням потужної граматичної 

бази, що в сукупності не дає часової можливості застосування творчих, неор-

динарних форм проведення занять, надає дуже мало варіативності, адже ме-

тою вивчення є цілісне засвоєння матеріалу, передбаченого програмою [2].  

Дистанційна форма навчання латинській мові і основам юридичної термі-

нології органічно вписується в цей контекст, оскільки вона будується на 

управлінні самостійною пізнавальною діяльністю студента, а увесь освітній 

процес стає для нього системою розвиваючого, креативного і проблемного 

навчання. Водночас досвід навчання латинської мови дистанційно в нашій 

країні вкрай обмежений.  
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Методика навчання латинській мові в дистанційній формі повинна ґрун-

туватися на вивченні теоретичного матеріалу, формуванні практичних нави-

чок і умінь, оволодінні лексичним матеріалом й іншими методами подальшої 

пізнавальної діяльності. Дисципліна «Латинська мова» вивчається на першо-

му курсі і є досить складним для засвоєння предметом, що включає вивчення 

граматики і закладає основи для свідомого засвоєння професійної мови. 

У зміст діяльності викладача із забезпечення самостійної роботи студен-

тів входять: відбір і розроблення навчально-методичних матеріалів і посібни-

ків із дисципліни, розроблення дидактичних матеріалів, розроблення і прове-

дення комп’ютерних тестувань і консультацій у режимі «on-line». Структура 

навчально-методичного комплексу дистанційного навчання латинської мови 

включає робочу програму з виділенням модулів, тематичний план, підручник, 

що містить теоретичний матеріал, тести і глосарій, а також методичні матері-

али з вивчення навчальної дисципліни. 

Оскільки перехід від старої системи організації навчального процесу до 

нової пов’язано з комплексом невирішених проблем і обмеженості ресурсів, 

ми вважаємо, що на початкових етапах організації ДН слід зберігати спадко-

ємність стосовно традиційних форм навчання. У зв’язку із цим, разом з елек-

тронними навчально-методичними матеріалами можна запропонувати студе-

нтам-заочникам, які оберуть дистанційне навчання, комплект навчальних, на-

вчально-методичних і навчально-довідкових матеріалів, що включає базовий 

підручник, термінологічні і перекладні словники, тренувальні тестові завдан-

ня з еталонами відповідей на традиційних паперових носіях. 

Водночас, у міру впровадження ДН і розширення контингенту студентів, 

відбуватиметься заміна цих складових досконалішими електронними анало-

гами. Передбачається, що в комплект навчально-методичного забезпечення 

повинні входити: робочий зошит, в якому викладається основний зміст моду-

лів і де виконуються завдання, що активізують засвоєння цього змісту студе-

нтами; компакт-диск з електронним підручником, що містить гіпертекстові 

посилання, а також додаткові бази даних, що розширюють і поглиблюють ос-

новний зміст підручника; додаткові матеріали для самостійної роботи, що ро-

зміщуються на сервері і в електронній бібліотеці вузу; збірники завдань, теми 

контрольних робіт і інструкції щодо їх написання; методичне керівництво і 

путівник до комплекту.  

Іншою важливою проблемою є відбір і структурна організація матеріалу. 

На наш погляд, найбільш оптимальним є принцип модульного навчання. Сту-

денту пропонується навчальна програма, яка включає план роботи, банк ін-

формації і методичні рекомендації до їх використання. 

Курс розпочинається зі вступної лекції, в якій студенти знайомляться із 

структурою курсу, основними вимогами, що пред’являються при вивченні курсу 

латинської мови за допомогою ДН, з переліком знань і вмінь, які вони повинні 

опанувати до моменту складання заліку, з методикою самостійного вивчення 
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латинської мови, а також методикою заучування лексики. Тут же студентам 

пропонується досить великий список обов’язкової і додаткової літератури. 

Кожен модуль включає: лекцію, в якій розглядаються основні граматичні, 

лексичні і термінологічні питання; лексичний мінімум, який студенти повинні 

засвоїти; контрольний тест, що дозволяє оцінити міру засвоєння студентом 

матеріалу по темі. Формування практичних навичок і умінь здійснюється в 

традиційній формі на основі базового підручника і тренувальних завдань на 

паперових носіях. Контрольний тест складається з 25 питань, які обираються 

програмою методом випадкової вибірки. У разі невиконання тесту за вказа-

ний час тест стає недоступний і вважається невиконаним. 

На вивчення кожної теми виділяється в середньому два тижні, відповідно, 

контрольний тест має бути виконаний один раз у чітко визначені терміни.  

У разі незадовільного результату студенти мають право на перескладання те-

сту впродовж наступного тижня. Виконання завдань, що входять до комплек-

ту навчально-методичного забезпечення самостійної роботи, дозволяє вирі-

шити велике коло дидактичних завдань: маршрутизації вивчення навчальних 

матеріалів; багатократного опрацювання і осмислення студентом їх змісту; 

індивідуалізації навчання; самооцінки і контролю студентів за своєю успішні-

стю; мотивації навчання, а в цілому – реалізує функції управління навчаль-

ним процесом, у традиційних моделях виконувані викладачем. 

В умовах ДН самостійна робота – основний вид діяльності студента, який 

має дослідницький, творчий характер. Організація самостійної роботи поля-

гає в пошуку, зборі, аналітико-синтетичній переробці інформації і в поданні її 

у формі вторинного документа – контрольної роботи або тесту. 

За результатами досліджень, на момент вступу до закладу вищої освіти 

лише третина студентів здатна самостійно працювати з різними джерелами 

інформації, близько 80% студентів, самостійно виконуючи дії з вирішення 

навчальних проблем і виконання домашніх завдань, потребують додаткових 

консультацій із викладачем. Майже всі студенти відчувають потребу в педа-

гогічній підтримці їхньої самостійної роботи при виконанні різних навчаль-

них завдань. При організації навчального процесу за будь-якою формою на-

вчання технології ДН можуть використовуватись для методичного та дидак-

тичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також при 

здійсненні навчальних занять.  

Індивідуальні консультації, які організовуються як в очному (синхронно-

му), так і в заочному (асинхронному) режимі, забезпечують постійний зворо-

тний зв’язок з викладачем, необхідний для повноцінного ДН. Основна функ-

ція викладача в ДН – консультаційно-координуюча на основі індивідуального 

підходу. На відміну від традиційної заочної освіти, індивідуальні консультації 

студентів складають в ДН до 50% педагогічного навантаження викладача. 

Моніторинг самостійної роботи студента і його атестація здійснюється шля-

хом підсумовування балів за виконання контрольних тестових завдань по ко-

жному модулю. Успішно атестовані студенти-заочники звільняються від 
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складання іспиту. Таким чином, створюються умови для проведення заочних 

форм моніторингу і перевірки знань, забезпечується варіативне проходження 

атестації, підвищується об’єктивність, зменшується число студентів на очно-

му іспиті і в якості додаткового результату – посилюється практична спрямо-

ваність освіти.  

Необхідно відмітити також ще одну характерну рису часу – можливість 

використання Інтернет-ресурсів латинською мовою і для вивчення латинської 

мови, які представлені офіційним сайтом Ватикану, науковими сайтами, чис-

ленними «школами» (наприклад Schola Latina Universalis), довідковими ресу-

рсами, on-line перекладачами. Окрім цього, на форумах активно обговорю-

ються питання актуальності, складності і необхідності вивчення латинської 

мови, рекомендуються навчальні посібники, даються практичні поради – як 

вивчати латину. 

На закінчення слід зазначити, що на сучасному етапі дистанційні техно-

логії, поза сумнівом, потрібні. Але впровадження їх в освітнє середовище ви-

магає глибокого доопрацювання. Адже, відповідно до Положення про диста-

нційне навчання, затверджене наказом МОН України від 25.04.2013 № 466, 

перехід на дистанційне навчання вимагає не лише науково-методичного за-

безпечення, але й системотехнічного забезпечення, яке включає: апаратні за-

соби, що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального 

призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної 

взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхрон-

ному режимах; інформаційно-комунікаційне забезпечення для реалізації на-

вчального процесу у синхронному та асинхронному режимах; програмне за-

безпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним 

або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами; веб-ресурси 

навчальних дисциплін (програм). А це, у свою чергу, потребує значних дода-

ткових капіталовкладень у систему освіти, які мають бути спрямовані не ли-

ше на покращання матеріальної бази і залучення фахівців у галузі інформа-

ційних технологій, але і на перепідготовку викладацького складу, зміну його 

менталітету і ставлення до цього виду освіти. 
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Погляд на театральність життя не лише як на культурний феномен, а й як 

на дослідницьку парадигму [1] передбачає дослідження такої поведінкової 

риси (або стратегії), як артистизм. Якщо театралізацію життя розглядати як 

форму соціальної комунікації, то слід визнати, що артистизм сприяє підви-

щенню ефективності такої комунікації [2]. 

Зважаючи на те, що визначення поняття «артистизм» досі залишається 

проблемним і дискусійним [3], дослідження його природи і проявів у «театрі» 

життя є актуальними. 

В цьому аспекті певний інтерес викликає інститут блазнів, який сформу-

вався у середньовічній Європі. 

Інститут, або «театр», блазнів формувався під впливом такого різновиду 

масових ритуалів, як Сатурналії. На це вказує зовнішній вигляд блазнів, ти-

повим аксесуаром костюму яких був ковпак із дзвониками. Три довгих його 

кінця символізували ослячі вуха та хвіст  атрибути карнавальних костюмів 

під час римських Сатурналій та «ослячих процесій» раннього Середньовіччя. 

І Сатурналії, і «ослячі процесії» були пов’язані з ідеєю перевороту всіх 

норм, коли на короткий термін слуги ставали панами, а пани  слугами, коли 

відмінялися всі традиційні табу, коли мінялись місцями серйозне і блазнівсь-

ке. Сатурналії  свого роду обрядове повернення у «золоте століття», до пов-

ноти сакрального, яке існувало до введення обмежень. 

А ще Сатурналії, як свята на честь Сатурна  бога землеробства та пло-

дючості землі, присвячувались зібраному врожаю. Ця семантика теж була 

своєрідно представлена в екіпіровці блазнів. В руках вони часто тримали бря-

зкальце  паличку, до якої прив’язували бичій пузир з насипаним в нього го-

рохом. Це приладдя було у блазнів ще з часів Стародавнього Риму. Воно ви-

ступало в якості фалічного символу (з часом  як засіб посоромлення). До то-

го ж горох, який у давнині вважався символом плодючості, також асоціював-

ся із тілесним низом. На Русі блазні прикрашали себе ще й гороховою соло-

мою, звідки, власне, і пішла назва «шут гороховый» [4]. 



Wolomin, Republic of Poland  19–20 October 2018 

177 

Вся ця атрибутика мала візуально позначати особливий статус блазня, 

людини, яка не лише мала розважати публіку і короля (до професійних нави-

чок блазнів входили гра на музикальних інструментах, жонглювання, загаду-

вання загадок, акторська майстерність), а й виконувала специфічні функції 

при королівському дворі. 

Блазень був символічним близнюком короля (як типовий міфологічний 

трикстер [5]). Йому дозволялось більше, ніж будь-кому. Під виглядом жарту 

він міг говорити про те, про що іншим говорити було заборонено. В ті часи 

через відсутність свободи слова вельможі не могли критикувати короля, а ко-

роль не завжди міг дозволити собі відкрито критикувати впливових осіб. За 

них це робили блазні. Через кривляння, жартівливі балачки дурнів представ-

ники середньовічної еліти доводили до відома короля та решти свої претензії, 

критику, скарги або ризиковані пропозиції. 

Звичайно ж, робити це доводилось у завуальованій формі. Бо, незважаючи 

на те, що блазні (як і герольди) мали недоторканність, серйозно карати їх бу-

ло дурним тоном, такі випадки все ж траплялись. Якщо блазні перетинали 

межі дозволеного, наказували їх, а не вельмож.  

В цих умовах саме артистизм допомагав блазням сказати все, що треба, і 

при цьому не викликати гнів у короля та інших можновладців.  

При такому подвійному становищі, коли «ліцензія на правду» нібито є, 

але ж в будь-який момент може бути скасована, артистизм проявляється як 

явище ситуативне. При незмінних «декораціях» та «ролях» підтекст «виста-

ви» може виявитись яким завгодно.  

Таким чином, можна зробити висновок, що блазні при королівських дво-

рах виконували важливу комунікативну функцію  вони були своєрідними 

ретрансляторами інформації, яка виходила за нормативні рамки. 

Це робило блазнів героями фольклору, народними улюбленцями, а іноді  

навіть символами. 

Яскравий приклад знаходимо в історії Польщі. У польському фольклорі 

збереглося ім»я блазня Станьчика, як гострослова, який висміював актуальні 

політичні події і згодом став символом патріотизму.  

Саме це поєднання рис особистості і міфологізованого образу намагався 

передати в картині «Блазень Станьчик на балу у королеви Бони у Вавелі» 

(1862) польський художник Ян Матейко. Наділивши блазня рисами власної 

зовнішності, Ян Матейко натякає, що положення блазня схоже із положенням 

митця у суспільстві: він повинен розважати публіку і, водночас, говорити 

правду. Хоч правду цю не завжди чують.  

Адже в цьому і полягає артистична майстерність блазня  говорити прав-

ду так, щоб люди вірили і не вірили, щоб не могли під маскою веселого бала-

куна розгледіти живий розум, завжди готовий до імпровізації, проникливість, 

а може, хтозна, й політичну прозорливість. Бо виникають іноді ситуації, коли 

всі міняються місцями і ролями. Як і в момент, зафіксований у картині,  біля 

кресла, в якому сидить Станьчик, на столі лежить рапорт про падіння Смо-
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ленську в 1514 році. Станьчик тут єдиний, хто сумує з цього приводу. Решта 

продовжує веселитися на балу. Втім, смуток свій блазень не покаже нікому. 

Вийшовши знов до публіки, він буде кривлятись, блазнювати, як належить 

придворному дурню.  

Чому саме блазню довіряють оприлюднювати незручну правду, важливі, 

але ризиковані пропозиції? Тому, що, щоб він не казав, його неможливо оше-

льмувати, дискредитувати. Будь-кого можна ошельмувати, оголосивши блаз-

нем. А блазень  і є блазнем. В нього немає репутації, щоб її втрачати.  

Це дуже зручний спосіб «вбросу’ нових ідей в інформаційний простір су-

спільної думки. 

Тому, незважаючи на те, що з приходом епохи Просвітництва та Рефор-

мації традиція найму блазнів припинилась, зовсім це явище не зникло: в су-

часному політичному «театрі» час від часу з’являються «блазні», які викону-

ють ті ж самі соціокомунікативні функції. Для чого користуються таким са-

мим професійним артистизмом. 

Отже, аналіз функцій блазнів у придворно-політичному «театрі» дає підс-

тави вважати, що артистизм часто проявляється в ситуаціях (зокрема, інфор-

маційно-комунікативних), коли порушуються деякі правила, перетворюючі ці 

ситуації на гру або «спектакль».  

Все це дає підстави розглядати артистизм як важливу складову театраль-

ності, яка дозволяє в умовах публічності вирішувати різноманітні культурні 

та соціальні завдання. 
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Сучасні науково-дослідницькі проекції позначені сталим інтересом до на-

ціональної культури з позиції відтворення репрезентативної, цілісної, неупе-
редженої картини національного духовного життя та її актуалізації в сучасних 
соціокультурних реаліях. Музично-драматичний театр виступає важливим 
чинником збереження культурної традиції, духовних орієнтирів нації, а кон-
цептуальне опрацювання шляхів, динаміки та перспектив його розвитку, стає 
одним із пріоритетних напрямів сучасного культурологічного дискурсу.  

Музично-драматичний театр завжди був важливою складовою національ-
ної культурно-історичної спадщини, виразником коду етнічної свідомості, 
національного менталітету, яскравим концептом духовного поступу українсь-
кої нації, джерелом збереження етнотрадицій, духовного пізнання, світогляд-
них цінностей. Саме завдяки своїй музичній складовій, яка є універсалією ку-
льтури, зрозумілою широкому громадському загалу, музично-драматичний 
театр пропагував культуру, традиції нації та водночас сповідував загально-
людські цінності в соціосфері суспільства. 

Варто зазначити, що культура будь-якої нації при певному абстрагуванні 
виконує дві головні функції: перша – постає стосовно своєї етнонаціональної 
спільноти в соціально-адаптивній якості, друга – виділяє, відмежовує цю ку-
льтуру від інших, не даючи їй загубитися в розмаїтті світових національних 
культурних типів. Для кожного з європейських народів, і це добре помітно на 
прикладі слов’янських культур у процесі їх національного становлення, фо-
льклорна й видовищна культури являли собою важливий адаптаційний засіб і 
були одним із чинників етногенезу.  

У період становлення українського музично-драматичного театру (напри-
кінці ХІХ ст.), позначеного неймовірними цензурними обмеженнями та утис-
ками, позбавленням можливості легальної праці, легалізації науково-просвіт- 
ницьких культурно-мистецьких об’єднань на теренах Російської імперії, укра-
їнським культурним діячам залишалося лише одне – активно протидіяти, 
встановити міцні творчі зв’язки з польськими митцями, об’єднав свої зусилля, 
діючи в одному ідеологічно-естетичному контексті, єдиному творчому на-
прямі, що стверджував та пропагував національні засади, традиції, мову та 
культуру серед широкого громадського загалу, започаткувавши міжетнічний 
загальнонаціональний діалог. 
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М. Кропивницький та М. Старицький – фундатори українського музично-
драматичного театру, сповідуючи традиції Т. Шевченка, І. Котляревського, 
задля збереження національної ідентичності, відродження та збереження на-
ціональної народнопісенної, фольклорної традиції застосували весь свій тво-
рчий інструментарій – музично-драматичну специфіку репертуару, етногра-
фічний характер декорацій, костюмів, хореографічне оформлення вистав, ви-
значивши подальший розвиток українського театру як музично-драматичного 
[1, с. 21].  

Національна специфіка театральних постановок вирізнялась майстерним 
включенням до драматургічної дії яскравих виражальних засобів, вокально-
музичних (музичних картин, народних пісень) та хореографічних (дивертис-
менту, народного танцю, хореографічної композиції), що сприяло збережен-
ню, пропагуванню традицій та звичаїв українців, національному осмисленню 
та самоусвідомленню. Їх драматургічна творчість музична і за внутрішнім 
своїм змістом, і за музичністю драматургічного слова. Саме тому вона потре-
бувала особливого музичного розкриття, музичного поєднання гри актора зі 
звучанням оркестру, вокалу з танцем.  

Наявність у колективах корифеїв української сцени хору надавала можли-
вість відтворити у сценічній дії традиційний гуртовий спів, притаманний 
українству. У музично-драматичних виставах корифеїв національної сцени 
український музично-поетичний фольклор лунав у всьому своєму інтонацій-
ному багатстві. Відповідно до зображуваної ситуації обирався склад хору: чо-
ловічий, жіночий або мішаний. Хорові фрагменти народних пісень стали 
окрасою музично-драматичних вистав: «Невольник» Т. Шевченка («Гей, не 
дивуйте, добрії люди», «Гей, нум, братці, до зброї», «Ревуть, стогнуть гори-
хвилі»), «Вечорниці» П. Ніщинського («Добрий вечір, пані – матко», «Заку-
вала та сива зозуля»), «Чорноморці» (хори козаків «Засвистали козаченьки», 
«Слава нашим козаченькам») та ін.  

Декораційне оформлення було важливою органічною складовою драма-
тургічної палітри українського музично-драматичного театру, синкретичного 
за своєю суттю. В умовах безперервних імперських утисків, що були спрямо-
вані на знищення українського етносу та української культури, поєднуючись 
із акторською грою, музикою, хореографією національні декорації пропагу-
вали етнографічні особливості, звичаї українців, сприяли усвідомленню влас-
ної національної ідентичності. Національне декораційне оформлення в украї-
нських музично-драматичних виставах виступало як важливий засіб удоско-
налення психологічної типізації дійових осіб, відтворювало етнографічно-
побутову атмосферу сценічної дії, сприяло достовірному, глибокому розкрит-
тю художнього змісту твору та справляло безпосередній вплив на глядача. 

Основу репертуару українського музично-драматичного театру становили 
п’єси: «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Запорожець за Дунаєм» С. Гу-
лака-Артемовського, «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Ніч на Івана Купала», 
«Глитай», «Дві сім’ї», «Пошилися в дурні», «По ревізії», «Вуси», «Дай серцю 
волю, заведе в неволю…», «Розгардіяш», «Скрутна доба», «Перед волею», 
«Страчена сила», «Конон Блискавиченко» М. Кропивницького, «Вечорниці» 
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П. Ніщинського, «Мартин Боруля», «Паливода», «Суєта», «Понад Дніпром», 
«Житейське море», «Безталанна», «Бондарівна» І. Карпенко-Карого, «Не так 
склалося як бажалося», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «За двома 
зайцями», «Сорочинський ярмарок», «У темряві», «Маруся Богуславка», 
«Оборона Буші», «Юрко Довбуш» М. Старицького та ін. [5, с. 132]. 

У першій половині ХХ ст. завдяки плідній праці провідних польських дія-
чів, які об’єднали свої зусилля у діяльності «Товариства шанувальників мис-
тецтва» у Києві був заснований польський стаціонарний театр. Очолюваний у 
різні роки провідними майстрами польської сцени А. Семашко, О. Станевсь-
ким, Ф. Рихловським, польський театр пропагував національну культуру се-
ред широкого громадського загалу. Основу національного репертуару стано-
вили п’єси: «Присяга» («Klątwa»), «Весілля» («Wesele»), «Судді» («Sędzi»), 
«Варшав’янка» («Warszawianka») С. Виспянського, «Моральність пані Дуль-
ської» («Moralność pani Dulskiej»), «Четверо» («Ich czworo»), «Жінка без не-
доліків» («Kobietа bez skazy»), «Панна Малічевська» («Panna Maliczewska») Г. 
Запольської, «Зачароване коло» («Zaczarowane koło»), «Вертеп» («Betleem») 
(за твором «Betlejem polskie») Л. Ридля, «Вир» («Topiel»)  
С. Пшибишевського, «У тенетах» («W sieci») Я. Kiсeлевського, «Липневої 
ночі» («W noc lipcową») Б. Горчинського, «Гра сердець» («Grа serc») 
С. Kеджинського та ін. [3, с. 32].  

Творчий міжетнічний діалог виявився у спільних постановках українсь-
ких і польських митців п’єс польської драматургії: «Іридіона» («Irydion»)  
З. Красiнського, «Дзяди» («Dziady») A. Мiцкевича, «Zrzędność i przekora», 
«Pan Geldhab», «Wielki człowiek do małych interesów» А. Фредра, «Pan 
Damazy», «Ciotka na wydaniu», «Marcowy kawaler» Ю. Близинського, «Гороб-
ці» («Wróble»), «Двоє несміливих» («Dwaj nieśmiali») E. Лабіша, «Подружній 
ярмарок» («Jarmark małżeński») Г. Оконковського та ін. 

Таким чином, плідна, самовіддана творча співпраця видатних українських 
та польських театральних митців заклала міцну основу для подальшого твор-
чого міжетнічного діалогу та сприяла тому, що музично-драматичний театр 
став естетичною криницею національного духу, яскравим історико-
культурним явищем та вагомим фактором етнокультурної ідентифікації. 
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Union countries. 

4. International scientific events in Ukraine with the involvement of EU speakers 

The organisation of academic conferences, trainings, workshops, and round tables in 

picturesque Ukrainian cities for domestic scholars with the involvement of leading scholars, 

coaches, government leaders of domestic and neighbouring EU countries as main speakers. 

 

Contacts: 

Head Office of the Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation: 

88017, Uzhhorod, 7, Malovnycha Str., Office 2 

+38 (066) 421 55 76 

info@cuesc.org.ua 

 

www.cuesc.org.ua 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present 

Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin,  

Republic of Poland. 

 

 

19–20 October 2018 
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