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PORTABLE INFRARED AND BACKGROUND RADIATION SECURITY 

INSTRUMENTS 

 

Mykhaylo Serhiychuk 

 

In the sphere of environmental protection has a great rolethe infrared (IR) 

monitoring of thermal objects, and also theindividual control of x-ray, β-particles and 

Gamma radiationsin surrounding space. 

The results of our development and preparation of the experimental samples of 

IR portable device “Kromka” and background radiation control instrument 

“Dozimeter-A” are presented.  

The portable “Kromka” instrument is intended for detection of latent centers (not 

giving a smoke) of burning (including in the Earth ground) with the purpose of 

prevention large-scale fires, especially in forest spaces. 

Portative “Dozimeter-A” is intended for operative individualradiation 

monitoring of the environment, the continuous andpulls x-ray and Gamma radiation 

emissive power measurement,the foodstuffs atomic irradiation including.Unlike the 

analogs the “Dozimeter-A” has a capability theBeta-particles flux density to determine. 

The device “Kromka” [1, 2] consists of the following functional units. 

1.Entrance aspherical objective, made from monoctystal Germany; 2. the Scanning 

mirror; 3. Photodetector (Piroelectric MG-30A); 4. Strip amplifier; 5. Mixer; 6. Voice-

frequency generator; 7. Dynamic; 8. Magnetoelectric drive; 9.Amplifier of a drave; 10. 

Complete set of having elements; 11. Converter of a voltage. 

Structurally the device is executed in portable variant which optical scheme 

provides momentary field of view 10x10 in a big way scanning 100. Diameter of 

entrance pupil of the objective-50mm with a focal length 60mm. Frequency of 

scanning-20Hz . The device works in a range of wavelengths from 8 up to 14μm and 

provides detection of extended thermal objects in a range of temperatures from 35 up 

to 800C with the temperature resolution no more 0.50, at scanning researched objects 
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on distance up to 5m. The device is maintained at an ambient temperature from a minus 

50 up to 450C. An electric feed of the device is carried out from 7 elements such as the 

“Salute-1-343”, providing continues (without replacement of elements) work within 8 

hours. The weight of the device with a case does not exceed 3.5kg. Overall dimension 

of the instrument, 240x195x90mm, and the case, 260x284x120mm. 

 

References: 

1. Asatryan R.S., Harutyunyan S.H., Gasparyan F.V., Karayan H.S. Msryan 

G.K., Hovhannisyan A.H., OpticalElectronic Apparatus for Pharmacology, 

Stomatology and General Diagnoses, Semiconductor Microelectronics, Proceedings of 

the First National Conference, Dilijan, May 22-23, Yerevan, 1997, pp. 117-120, (In 

Russian). 

2. Pogosyan S.G., Mirzoyan A.A., Sardaryan T.V., Khatchatryan R.V., 

Asatryan R.S., Thermovision Device for Detection of Latent Seats of Burning, 

Proceedings of V National Conference on “Metrology and Quality”, Dilijan, October 

18-22, Yerevan, 2004, pp. 56-57, (In Russian). 
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МОТИВАЦІЯ ДО ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЯК УМОВА 

ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ПІДХОДУ У ФІЗИЧНОМУ 

ВИХОВАННІ ДІВЧАТ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Банах Володимир Ігорович 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри 

теоретико-методичних основ фізичного виховання Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, м. Кременець, 

Україна 

https://orcid.org/0000-0002-0903-5002 

volodyabanakh@gmail.com 

 

На сучасному етапі студенти неспроможні досягти високого рівня 

фізичного стану без додаткового використання форм фізичної активності, що 

реалізуються у позааудиторний час [1-3]. Але така фізична активність є 

необов’язковою, а це означає, що для її систематичної реалізації у студентів 

повинна бути сформована відповідна мотивація.  

Крім цього,  обов’язкові заняття з фізичного виховання сьогодні у 

більшості закладів вищої освіти відбуваються на першому-другому курсах 

один, значно рідше – двічі у тиждень, а після цього взагалі відсутні у розкладі 

як обов’язкові. Студентам у цей період пропонується реалізовувати фізичну 

активність під час факультативних занять з фізичного виховання у другій 

половині дня. Така ситуація також не сприяє досягненню студентами 

мінімально необхідної норми фізичної активності [4-6]. Зазначене свідчить про 

необхідність пошуку більш дієвих, аніж існують сьогодні, шляхів розв’язання 

виокремленої наукової проблеми.  

У зв’язку з останнім провели дослідження, спрямоване на з’ясування 

стану сформованості в дівчат 17-18 років інтересу до фізичної активності, 

передусім у вільний від навчання час. Для цього було використано комплекс 

https://orcid.org/0000-0002-0903-5002
mailto:volodyabanakh@gmail.com
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адекватних методів дослідження, а саме аналіз, систематизацію, узагальнення, 

письмове опитування, методи математичної статистики [7; 8]. Для одержання 

необхідних даних 200-м дівчатам, які тільки розпочали навчання у закладі 

вищої освіти (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, Національний університет «Чернігівський колегіум імені  

Т. Г. Шевченка», Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені 

Тараса Шевченка), було запропоновано дати відповідь на питання анкети. Її  

розробили особисто за участі наукового консультанта та використовуючи 

рекомендації  фахівців із фізичного виховання [8-11]. Даними, що 

опрацьовували методами математичної статистики, були кількісні значення 

одного з декількох можливих варіантів відповіді, якими відзначалося кожне 

питання анкети. Відзначаємо також, що під час дослідження враховували 

положення  Гельсінської декларації Всесвітньої асоціації медичних працівників 

(WMA-2013) про етичні засади медичних досліджень за участі людей; протокол 

дослідження було затверджено комісією з етики Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

Одержані дані свідчили, що інтерес дівчат до видів рухової діяльності, які 

використовуються на заняттях із фізичного виховання, відзначається 

особливостями. Так, найбільша кількість респондентів виявляє інтерес до  

рухливих ігор (33,5 %) та аеробіки (31 %). Дещо менша кількість надає 

перевагу спортивним іграм (23,5 %), а інтерес до конкретного виду такий: 

баскетбол – 9,5 %, волейбол – 8 %, гандбол – 4,5 %, футбол – 1,5 %. У зв’язку з 

останніми даними відзначаємо, що недостатній інтерес дівчата виявляють 

також до черліденга (5 %), легкоатлетичних вправ (4 %), атлетичної гімнастики 

(3,5 %). 

  Реалізація цих видів рухової діяльності на переконання переважної 

більшості респондентів повинна відбуватися під час занять з фізичного 

виховання (89 %). Щодо інших форм фізичної активності, то тут одержали 

такий результат: 21,5 % виявляє інтерес до участі в спортивних заходах; у 
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вільний час другої половини дня 4,5 % систематично займається обраним 

видом спорту чи рухової діяльності, а 6,5 % – використовує пішу прогулянку на 

свіжому повітрі. Поміж тих 78,5 %, які не виявляли інтересу до участі в 

спортивних змаганнях, основними причини відповіді такі: відсутність вільного 

часу (12,5 %), низький рівень підготовленості (40 %), інші причини 

особистісного характеру (26 %).   

Конкретизація зазначених відповідей виявила, що у 24,5 % дівчат відсутнє 

бажання використовувати фізичну активність у будь-якій існуючій формі,  

11 % не використовує її в зв’язку з незадовільним станом здоров’я, інших 

10,5 % – у зв’язку з відсутністю необхідного місця для здійснення  фізичної 

активності зі змістом, до якого є вподобання. 

Водночас відзначаємо, що за результатом іншого дослідження [12], у 

ієрархії цінностей дівчат, які також брали участь у нашому опитуванні, перше 

місце посідає стан здоров’я, – вага цього чинника у загальній дисперсії 

становить 47,8 %. Уточненням такої позиції, що передбачала використання 

питання запропонованої нами анкети, з’ясували наступне: більшість  

респондентів (85,5 %) пов’язує стан здоров’я з медициною і тільки 14,5 % – з 

реалізацією фізичної активності та інших умов здорового способу життя.       

У зв’язку з останнім проаналізували результати відповіді дівчат на питання 

про необхідність розширення і поглиблення їхніх знань у питаннях, що 

пов’язані з фізичною активністю, які до початку навчання у закладі вищої 

освіти формувалися в них у закладі середньої освіти. Такі результати свідчили, 

що однозначно необхідними їх вважає тільки 14 %, більше необхідними, ніж 

непотрібними – 19,5 %, більше непотрібними, ніж необхідними – 38 %, 

однозначно не потрібними – решта 28,5 %. 

  Отже, результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок 

про те, що у дівчат, які розпочали навчання у закладах вищої освіти, 

несформовано мотивацію до фізичної активності, передусім у другій половині 



Педагогічні науки 

 
10 

 

дня. У зв’язку з цим необхідно під час занять з фізичного виховання 

викладачам істотно  підвищити увагу до вирішення цього важливого завдання.    
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Рынок мяса и мясопродуктов является важнейшим сегментом 

отечественного агропродовольственного рынка, устойчивое развитие которого 

имеет прежде всего стратегическое значение. Сегодня в условиях 

экономической нестабильности развитие отечественных предприятий 

мясоперерабатывающей отрасли вызывает некоторое беспокойство, поскольку 

данная отрасль играет значительную роль в решении продовольственной 

безопасности Украины, обеспечивая население необходимыми продуктами 

жизнедеятельности. 

Особенностью экономической нестабильности в Украине является то, что 

она происходит в условиях глобализации и низкой конкурентоспособности 

отечественных предприятий мясоперерабатывающей отрасли. На сегодняшний 

день важно не только получение прибыли за количество произведенной 

продукции. Продукция мясоперерабатывающих предприятий должна быть в 

первую очередь экологически чистой, безопасной, энергетически экономной и 

соответствовать международным стандартам качества. Вхождение Украины в 

ВТО требует от мясоперерабатывающей отрасли, как базиса 

https://orcid.org/0000-0001-5524-342X
mailto:tet.kowernega2012@yandex.ua
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продовольственного подкомплекса страны, немедленной адаптации всех 

участников продовольственной цепочки к внешней изменчивой рыночной 

среде и рационального использования латентных возможностей и преимуществ 

их взаимосвязи, что обеспечит повышение эффективности развития 

предприятий отрасли. 

За последние годы отечественные мясоперерабатывающие предприятия 

столкнулись с массой проблем, что не могло не отразится на их работе 

(загрузка производственных мощностей составляет лишь 15–40 %). На первом 

месте в исследуемой отрасли занимает проблема дефицита отечественного 

качественного сырья. По состоянию на 1 ноября 2018 года поголовье коров 

и свиней снизилось на 3,4 % — до 2,8 млн и 6,4 млн голов соответственно, 

а овец и коз — на 3,8 %, до 1,5 млн. Зато число птиц в стране увеличилось 

на 5,1 % по сравнению с 1 ноября 2017 года и составило 235,77 млн голов. При 

этом в 2017 году поголовье КРС на Украине составило 3,6 млн голов, что на 1,5 

% меньше, чем в 2016 году: поголовье свиней тогда сократилось на 8,2 % — 

до 6,1 млн. Одна из основных причин этой статистики — африканская чума 

свиней (АЧС), вспышки которой на Украине уже в течение пяти лет происходят 

регулярно. Так, в 2017 году было зарегистрировано около 170 случаев 

заболевания, а понесенные украинскими фермерами убытки исчисляются 

миллиардами гривен. Данную ситуацию усугубляет невозможность отгородить 

домашних животных от бродячих, которые и являются переносчиками АЧС, 

отсутствие квалификации у работников ветсанпропускников и необходимых 

для работы условий, в частности отсутствие сменной одежды. Это провоцирует 

дальнейшее распространение заболевания. Согласно данным экспертов, если 

в животноводстве Украины не произойдет изменений, то уже в 2030 году коров 

можно будет заносить в Красную книгу. Так, в 1980 году здесь было 27 млн 

голов КРС, а сегодня — всего лишь 3 млн. Такая негативная тенденция вызвана 

влиянием нескольких факторов, а именно: отсутствие дотаций в 
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животноводстве; срок окупаемости: если курица живет 35–40 дней, и 

производитель получает за нее деньги практически сразу, а беременность 

свиньи длится менее четырех месяцев, что приносит 10 поросят — по 100 кг 

свинины от каждого, то корова вынашивает одного теленка девять месяцев, 

которого надо выхаживать еще 18 месяцев. 

За последние 5 лет Украина существенно нарастила производство 

куриного мяса. Это позволило стране избавиться от статуса импортера и самой 

завоевывать международные рынки. В 2018 году Украина поднялась на шестое 

место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В 

странах ЕС Украина – среди трех основных поставщиков. Главный 

производитель и экспортер Украине – агрохолдинг «Мироновский 

хлебопродукт» (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка. Доля его компании в общем 

экспорте продукта составляет 88 %.  

Второе место занимает проблема роста потребительских цен на мясную 

продукцию. С начала 2018 года говядина подорожала на 11,38 %, или на 13,7 

грн (теперь один килограмм этого мяса стоит 134,3 грн). А стоимость свинины 

1-й категории в живом весе в сентябре взлетела до 49 грн, при этом сало 

подорожало на 40 %. Такая ситуация вызывает недовольство среди населения, 

учитывая низкий уровень заработных плат и пенсий в стране. 

 Также на большинстве предприятий существует проблема устаревшего 

оборудования, степень износа которого составляет 40–80 %. Это в основном 

устаревшее отечественное оборудование, которое является к тому же высоко 

энергоемким. Данное явление связано с отсутствием надлежащего 

финансирования. Технологии определяют уровень продуктивности животных, 

которая является важным фактором, влияющим на объем производства 

продукции. От технологий зависит и уровень себестоимости продукции, а 

отсюда и экономической эффективности ее производства. Среднесуточные 

приросты КРС и свиней в Украине в несколько раз меньше, чем могли бы быть 
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достигнуты при применении прогрессивных ресурсосберегающих технологий. 

Это и является основной причиной убыточности мясного скотоводства и 

свиноводства и обуславливает их низкую конкурентоспособность [1]. Для 

решения проблемы низкого инновационного потенциала предприятиям 

мясоперерабатывающей отрасли необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

1. Диверсификация деятельности предприятия – внедрение новых видов 

продукции и расширение ассортимента (в частности, за счет изделий 

функционального и лечебно-профилактического назначения для различных 

возрастных групп).  

2. Максимальное использование имеющейся производственно-

технологической базы путем совершенствования структуры основных фондов 

(реконструкция, закупка новой техники, поточных механизированных или 

автоматизированных линий), повышения эффективности их использования.  

3. Сокращение производственных затрат путем экономии ресурсов, 

внедрения новшеств. Отметим, что в структуре производственных затрат 

мясоперерабатывающих предприятий наибольший удельный вес занимают 

материальные затраты - сырье и энергозатраты (80–95 %), что свидетельствует 

о том, что мясная промышленность является материалоемкой [2, с. 19]. 

4. Совершенствование системы контроля качества сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции [3]. Важными принципами 

государственной политики по обеспечению качества продуктов питания 

согласно Закону Украины «О качестве и безопасности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» [4] на современном этапе развития являются: 

обеспечение безопасности для здоровья человека и признание его прав на 

надлежащее качество, а также безопасность пищевых продуктов и пищевого 

сырья; осуществление государственного контроля и надзора за полным 

производственным циклом производимой продукции; обеспечение соблюдения 
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экологических норм производителями продукции; установление 

ответственности производителей, продавцов и поставщиков пищевых 

продуктов; усовершенствование государственных программ по защите 

потребителей продукции и др. 

Существующие тенденции развития рынка мясопродуктов в Украине 

свидетельствуют о необходимости активного стимулирующего воздействия со 

стороны государства, поскольку от уровня обеспеченности продукцией данной 

отрасли в значительной степени зависит состояние продовольственной 

безопасности нашей страны. Основными формами государственной поддержки 

могут быть: стимулирование развития инфраструктуры данного рынка, 

финансирование государственных программ селекции, использование 

механизма удешевления кредитов коммерческих банков агропроизводителям, 

обеспечение продовольственной безопасности (регулирования цен и доходов, 

бюджетное финансирование, льготное кредитование, стабилизация рынка 

сельскохозяйственной продукции и пр.), формирование эффективных 

интеграционных объединений. 
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Останніми роками проведено ряд досліджень, присвячених різним 

аспектам проблеми вдосконалення освітнього процесу із предмету "фізична 

культура". В той же час аналіз літератури показує, що проблема розвитку 

рухових і функціональних здібностей здобувачів освіти є на сьогодні 

малодослідженою. Необхідність зміни практики фізичного виховання 

студентської молоді через створення умов вільного вибору здобувачами освіти  

змісту заняття фізичною культурою не втрачає своєї актуальності. 

Аналіз стану проблеми в окремо взятому ЗВО показав, що медичний 

огляд здобувачів освіти  1-х курсів Одеської державної академії будівництва і 

архітектури показав наявність у 10% здобувачів освіти  від 1 до 3 хронічних 
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захворювань,  і у більшості випадків ці здобувачі освіти  віднесені до 

спеціальної медичної групи. Соціологічне опитування і педагогічні 

спостереження, проведені на цьому контингенті здобувачів освіти  , показали  

недостатній рівень їх фізичного розвитку, низький рівень позитивної мотивації 

до заняття фізичним вихованням і як наслідок - погане відвідування занять.  

Традиційні засоби і методи фізичного виховання не завжди виявляються 

достатніми для формування позитивної мотивації до занять. Це позначається на 

втраті інтересу здобувачів освіти до занять фізичною культурою, а також на 

пониженні рівня фізичної підготовленості і стані здоров'я. Одним з шляхів 

вирішення цієї проблеми є впровадження технологій фітнесу в програму 

фізичного виховання здобувачів освіти  . 

Сучасне різноманіття видів фітнесу надає здобувачам  освіти  свободу 

вибору найбільш прийнятних і доступних форм оздоровчих занять. 

Таким чином актуальність модернізації процесу фізичного виховання у 

ЗВО за рахунок використання різних фітнес-програм не викликає сумнівів.  

Основа фітнес-тренувань - оздоровлення, а провідний принцип - 

"навантаження заради здоров'я". Згідно з цим твердженням, можна підтвердити 

той факт, що включення занять фітнесом в програму викладання фізкультури у 

ЗВО потрібне в якості одного з напрямів фізичної підготовки і фізичної 

реабілітації. 

Аналізуючи методики проведення занять з різних оздоровчих систем, ми 

дійшли висновку, що найбільший інтерес для нас представляють: гімнастичні 

вправи фітнес-йоги, пілатеса, вправи з фітболом, елементи танцювальної 

аеробіки. 

  Метою цієї роботи є вивчення і теоретичне обгрунтування 

використання елементів фітнес програм в навчальному  процесі здобувачів 

освіти  спеціальної медичної групи, як ефективного засобу фізичного 

вдосконалення, а також  для підвищення мотивації до занять  фізичною 

культурою. 
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У дослідженні прийняли участь здобувачі освіти  17-20 років першого і 

другого курсу Одеської державної  академії будівництва і архітектури, які за 

результатами  медичного обстеження (вересень, жовтень) були зараховані до 

спеціальної медичної групи.  

Основним навчальним матеріалом на практичному занятті були 

гімнастичні вправи корекційної спрямованості і загальнофізична підготовка. 

На навчальному занятті в контрольній групі ми застосовували традиційні 

загальнорозвиваючі вправи на місці, в русі, з гімнастичними палицями, 

спрямовані на розвиток рухливості суглобів, гнучкості, сили.  

У експериментальній групі основними засобами фізичного виховання 

упродовж практичного заняття були вправи з програми фітнес-йоги, пілатеса, 

шейпінгу, вправи з фітболами.  Для занять були відібрані вправи, які по 

координаційній складності відповідали підготовленості здобувачів освіти і були 

рекомендовані на початковому етапі занять. У завершальній частині заняття 

використовувалася техніка медитації. 

Фізична підготовка здобувачів освіти  вимірювалася наступними тестами: 

згинання рук в упорі, присідання, підйом прямих ніг 900 з положення лежачи на 

спині, підйом в сід з положення лежачи на спині ноги зігнуті, а також нахил 

вперед з положення сидячи ноги нарізно на відстані 25см (гнучкість).   

У обох груп у випробовуваних нами виявлено покращення  результатів за 

усіма показниками, але найбільш значніше зростання їх  відбувалося   в 

експериментальній групі. Підвищення силових здібностей і збільшення 

гнучкості пояснюється функціональністю виконання "асан" йоги, пілатеса, 

вправ з фітболами. 

При виконанні вправ на статику задіюється значно більше м'язів, ніж при 

виконанні силових вправ локальної дії. При виконанні "асан" також було 

застосовано правило симетрії, яке передбачає послідовне виконання вправи в 

одну і іншу сторону. Цей підхід дозволяє задіяти м'язи різних частин тіла і 

сприяти розвитку не лише сили, але і координації. 
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За підсумками проведеного анкетування 92% здобувачів освіти  

експериментальної групи відмітили, що заняття з використанням елементів 

фітнес технологій підвищують рівень концентрації уваги, сприяють 

сприятливому емоційному настрою, що у свою чергу служить активізації 

пізнавальної діяльності, бажанню до навчання і вдосконалення. 

Підводячи підсумок, можна сміливо стверджувати, що методика фітнесу, 

розроблена для використання у фізичному вихованні здобувачів освіти  вищого 

навчального  закладу - ефективний засіб підвищення загальної фізичної 

підготовленості і працездатності. Медитативні технології, як одне  із засобів 

оздоровчої системи фітнес-йоги, є ефективним засобом термінової регуляції 

основних фізіологічних систем і параметрів організму, що дозволяє 

рекомендувати їх для використання в режимі праці і навчання для збереження і 

відновлення працездатності. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 
СПРЯМУАВННЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Буяновська Олена Анатоліївна 

викладач кафедри іноземних мов Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

 

   Закон України «Про вищу освіту» та Указ Президента України «Про 

національну доктрину розвитку освіти» висувають серйозні вимоги до 

професійної підготовки сучасного фахівця будь-якої сфери діяльності, що 

передбачає формування необхідних знань і вмінь, моральних якостей, 

ціннісних орієнтацій. Адже перетворення, що відбуваються в усіх сферах 

нашого життя, надають фахівцям нові можливості самореалізації, яка може 

здійснюватися не тільки через окремі випадки спілкування із зарубіжними 

колегами та партнерами, але й у процесі професійної діяльності в умовах 

іншомовного суспільства. Успішне вирішення професійних завдань майбутніми 

фахівцями залежить не тільки від сформованих професійних якостей, умінь і 

навичок, а й від рівня сформованості їхньої іншомовної комунікативної 

компетентності. Наявність саме іншомовної комунікативної компетентності дає 

змогу спілкуватися з людьми із різних країн, установлювати ділові й особисті 

контакти, брати участь у програмах міжнародної мобільності. 

Тому метою статті є розгляд особливостей навчання англійської мови 

професійного спрямування  для формування іншомовної професійної 

комунікативної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей. 

Провідним документом, яким послуговуються сьогодні викладачі на 

факультетському рівні університетів для написання робочих програм різних 

спеціалізацій нефілологічного напряму, стала Програма з англійської мови для 

професійного спілкування (АМПС), створена колективом авторів: Г. Є. Бакаєва, 
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О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін. за сприяння Британської Ради в Україні та 

підтримки Міністерства освіти і науки України (К. : Ленвіт,2005) [4]. 

Програму АМПС було розроблено за погодженням із Міністерством 

освіти і науки України у відповідь на розвиток міжнародних подій, приєднання 

України до Болонського процесу та інтеграцію вітчизняної системи вищої 

освіти в європейський освітній простір. Програма АМПС, створена на основі 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, будує фундамент, на 

якому ми організовуємо якісне вивчення англійської мови, роблячи своїх 

студентів більш конкурентоспроможними. 

Водночас слід зазначити, що проблема сучасного навчання іноземної 

мови за професійним спрямуванням в умовах інформаційного суспільства, які 

увесь час змінюються, не є остаточно розв’язаною; вона потребує нового 

теоретичного осмислення та пошуку шляхів практичного застосування. 

Перш, ніж досліджувати вказану проблему, необхідно визначитися з 

самим поняттям «іншомовна компетентність». Отже, у першу чергу це 

комплекс знань, умінь та навичок, що забезпечують ефективне спілкування 

іноземною мовою, а саме: уміння розуміти мовлення, чітко висловлюватись, 

адекватно й спонтанно реагувати на запит спілкування, змінювати коло 

спілкування, успішно використовувати іноземну мову як у професійній 

діяльності, так і для самоосвіти особистості. А ось  іншомовна професійна 

комунікативна компетентність визначається як складне інтегративне ціле, яке 

забезпечує компетентне професійне спілкування мовою спеціальності в умовах 

міжкультурної комунікації [2]. Вона передбачає сформованість комунікативних 

умінь у чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

говоріння, читання, письмо), наявність мовних знань (фонетичних, 

граматичних, лексичних) та навичок оперування ними. Засобом формування 

професійної комунікативної компетентності є спілкування, але у тому випадку, 

якщо воно здійснюється на діяльнісній, ситуативно-обумовленій, мотиваційній 
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основі з використанням професійно орієнтованого змісту як теми спілкування 

[3]. 

Зазначимо, що хоча певний відсоток студентів-нефілологів розуміє, що 

англійська – це мова бізнесу і міжнародного спілкування, вони не завжди готові 

докладати зусиль для оволодіння іноземною мовою. Водночас вивчення 

іноземної мови потребує неабияких зусиль: цю дисципліну мало «прослухати», 

її слід вчити, виконуючи велику кількість вправ, тренуючись у читанні, 

вправляючись у говорінні, сприйнятті мови на слух, написанні листів, 

заповненні документів, анкет тощо. З цього випливає, що завдання викладача – 

постійно стимулювати студентів в оволодінні іноземною мовою, сприяти 

розвитку в них мотивації. Викладач має враховувати професійні зацікавлення 

своїх студентів і спиратись на їхні фахові знання в процесі навчання 

професійної англійської мови. 

Ми погоджуємося з Р.О. Гришковою, що студенти економічних 

спеціальностей звикли до презентації навчального матеріалу не тільки 

вербально, але й за допомогою таблиць, схем, діаграм, математичних викладок 

тощо [5]. Це цілком зрозуміло, оскільки в опануванні фахових дисциплін вони 

зазвичай звертаються саме до таких засобів навчання. Домашні завдання 

студенти економічних спеціальностей часто готують у вигляді зведених 

таблиць чи графіків. Соціокультурний компонент англійської мови для бізнесу, 

менеджменту та ділового спілкування передбачає знання норм етикету, правил 

комунікативної поведінки, дотримання міжнародних стандартів в оформленні 

документів, уміння вести телефонні розмови, робити записи тощо. Зарубіжні 

методисти часто стверджують, що завдання викладача професійної англійської 

мови полягає лише в тому, щоб навчити студентів граматично і стилістично 

правильно оформлювати висловлювання, не вдаючись до смислових подробиць 

і професійного змісту сказаного. Практика ж доводить, що у випадку, коли 

викладач іноземної мови не володіє фаховим матеріалом, який вивчається, 

йому тяжко організувати дискусію з теми, умотивувати студентів до пошуку 
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додаткової інформації, виступати рівним суб’єктом навчального процесу. 

Студенти часто не довіряють такому викладачеві, і їхнє спілкування є 

формальним, що не сприяє утриманню стійкої зацікавленості студентів 

оволодінням англійською мовою професійного спрямування. Тому вважаємо 

доцільним  тісно співпрацювати з профілюючими кафедрами, узгоджуючи 

тематику занять та стиль мовної поведінки, який найбільш доцільний в тій чи 

іншій ситуації професійного середовища; відбирати та структурувати 

навчальний матеріал відповідно до запитів студентів, що потребує додаткових 

знань, навичок та витрат часу.  

Слід зауважити, що студентам нефілологічних спеціальностей немає 

необхідності вникати в суто лінгвістичні проблеми; вони вчать мову для 

практичного використання в процесі фахової діяльності, тому вважаємо, що 

викладач має приділяти більше уваги вправлянню студентів у засвоєнні фахової 

лексики, читанні, доборі додаткової інформації; навчати їх критично оцінювати 

прочитане, виробляти власну точку зору на питання, що обговорюється. 

Звичайно, викладач повинен запобігати помилкам, але якщо вони не призводять 

до спотворення висловлювання і можна зрозуміти, що людина хотіла сказати, 

то ними можна знехтувати і не знижувати оцінку. 

Організація процесу навчання іноземної мови за професійним 

спрямуванням спирається на методичний принцип домінантної ролі вправ. 

Сформувати професійні мовленнєві навички та вміння можна через 

багаторазове здійснення відповідної операції, тобто за допомогою вправ – 

спеціально організованого виконання окремих операцій, дій для оволодіння 

ними або їх удосконалення. Ми погоджуємося з Р.О. Гришковою, що у процесі 

відбору вправ для розширення професійного вокабуляра студентів викладач 

має рухатись від простого до більш складного, від слова до словосполучення, 

вживання нової лексичної одиниці в реченні, ситуації, міжтематичному 

говорінні [5]. 
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Ефективним інтерактивним методом у навчанні студентів нефілологічних 

спеціальностей вважається різновид рольової гри – ділова гра. Ділова гра є 

формою відтворення предметного й соціального змісту професійної діяльності 

фахівця, моделювання відносин, характерних для цієї діяльності як цілого. 

Вона дозволяє створювати нові моделі практики, що відповідає цілям 

актуалізації майбутнього професіоналізму в сучасних умовах.  За допомогою 

ділових ігор у студентів формується цілісне бачення професійної діяльності, її 

динаміки; розвивається проблемно-професійний і соціальний досвід, та 

теоретичне й практичне мислення в майбутній професійній сфері [4]. 

Паралельно з іншими видами роботи на заняттях нами широко 

використовується проектна методика активізації пізнавальної діяльності 

студентів. Вважаємо, що цей метод надає кожному студентові можливість 

розвивати власні пізнавальні інтереси, уміння самостійно конструювати свої 

знання, орієнтуватись в інформаційному просторі та критично мислити. Цей 

метод передбачає вирішення проблеми, що стимулює, з одного боку, 

використання сукупності різноманітних методів і засобів навчання, а з іншого – 

необхідність інтегрування знань і вмінь із різних сфер науки, техніки, культури, 

повсякденного життя тощо. 

Ще один метод, на який варто звернути увагу – метод тренінгу. Тренінг – 

це навчання через взаємодію, під час якого активність учасників вища, ніж 

активність ведучого; створення позитивної відкритої атмосфери довіри та 

доброзичливості; діяльність, яка дає учасникам задоволення, активізує їх, 

стимулює інтерес до пізнання, допомагає стати більш компетентним. 

Тренінг-цілі можуть формулюватися на основі потреб і прагнень 

майбутнього фахівця, його орієнтовних кваліфікацій, розвитку базових 

навичок. Крім того, що тренінг має суспільне й організаційне значення, він 

може задовольняти й особистісні потреби індивіда [1].  

Особливістю цього методу є те, що в ньому поєднуються такі 

інтерактивні методи, як мозковий штурм, дискусія, рольова або ділова гра, 
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метод кейсів, бесіда, робота в парах, групах тощо, а також моделювання 

практичних ситуацій, медитативні техніки, техніки мови. 

Тренінг на відміну від традиційної форми навчання орієнтований на 

запитання та пошук,  повністю охоплює рівень та обсяг видів компетенцій 

особистості, які мають місце в професійній діяльності (соціальна, соціально- 

психологічна, цілевизначальна, комунікативна, технологічна, продуктивно-

результативна, аналітико-синтетична прогнозна, аналітико-синтетична 

ситуативна, організаційна, емоційна та інтелектуальна), самостійність, 

здатність до прийняття рішень, до взаємодії тощо [1]. 

Враховуючи вищезазначене, безперечним є той факт, що використання 

різних методів навчання допомагають підвищити ефективність занять, інтерес 

студентів до майбутньої професійної діяльності, розуміння суті професії; 

розвивати комунікативні навички та вміння, здатність ефективно працювати 

індивідуально й у команді; формувати аналітичні здібності, відповідальне 

ставлення до власних вчинків, навички самоконтролю та самооцінки; розвивати 

творчий пошук в рамках професії, усвідомленість необхідності й здатності до 

навчання впродовж усього життя. 

Розглянувши наведений матеріал, можна зробити висновок, що 

особливістю навчання англійської мови професійного спрямування є  створення 

компетентнісного підґрунтя змісту навчання, формування іншомовної 

професійної комунікативної компетентності майбутнього фахівця певної галузі. 

Застосування різних підходів в навчанні англійської мови студентів 

нефілологічних спеціальностей дає змогу забезпечити зв’язок вивчення мови з 

реальним контекстом її застосування в фаховій діяльності, реалізувати 

міждисциплінарний і проблемно-орієнтований принцип навчання та розвивати 

пізнавальну й професійну мотивацію студентів. 
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Інтеграційні процеси в економічній, політичній, культурній та приватних 

сферах, що стали визначальною рисою сучасного етапу розвитку людської 

цивілізації, можуть активно й ефективно функціонувати лише у тих випадках, 

коли їх конкретні носії, які представляють різні країни та континенти, можуть 

порозумітися, тобто володіють міжкультурною компетенцією. На нашу думку, 

ця здатність охоплює щонайменше три важливих складових, а саме: 

 а) знання усталених правил (норм) спілкування і форм поведінки 

власного соціуму; 

 б) знання аналогічних норм (звичаїв) інших національно-

лінгвокультурних спільнот та толерантне ставлення до них; 

 в) узгоджене використання цих знань у стосунках з представниками 

інших («чужих») культур (знаходження «комунікативного консенсусу») [1]. 

Зазначені у підпунктах а) та б) «норми/правила» у наукових дослідженнях 

охоплюються поняттям «культурний стандарт», який ми, приєднуючись до 

концепції німецького вченого А. Томаса [2, с. 12], трактуємо як способи та види 

сприйняття дійсності, мислення, висловлення оцінки та здійснення певної 

діяльності, які більшістю представників того чи іншого етносу сприймаються 

як нормальні, типові чи й навіть обов’язкові. Тобто культурний стандарт – це 

свого роду «набір інструментів», який має своє національно-історичне 

підґрунтя, довів свою функціональність та яким члени лінгвокультурної 
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спільноти оволодівають більшою мірою несвідомо і постійно користуються для 

вирішення проблем співжиття. З іншого ж боку, історичний розвиток 

призводить до того, що той зміст, який визначає сутність кожного культурного 

стандарту, не є сталим і незмінним; культурні норми зазнають (соціальних) 

змін (еволюціонують) і зазвичай «прив’язані» до часового контексту. 

Отже, формування міжкультурної компетенції – це актуальний виклик, 

про що переконливо свідчать невпинно зростаючі об’єми відповідної наукової 

та науково-популярної літератури, це одне з нових завдань, які постали (в тому 

числі і) перед вищою школою України. Саме тому з урахуванням значущості, 

нестримності та масштабності процесів інтеграції у Київському національному 

економічному університеті імені Вадима Гетьмана до освітніх програм 

підготовки магістрів за усіма спеціалізаціями факультету міжнародної 

економіки і менеджменту включено обов’язкову навчальну дисципліну 

«Міжкультурна комунікація», яка до того ж – в залежності від вибору студентів 

– викладається англійською або німецькою мовами. 

Один з тематичних напрямів семінарських дискусій та презентацій 

складає обговорення культурних стандартів українців (пізнання самого себе – 

підпункт а)), необхідність чого підтверджує і китайська мудрість, зміст якої у 

вільному перекладі можна передати таким виразом «Тільки тому, хто добре 

знає не тільки іншого, але й себе, забезпечений успіх у тисячі зустрічах» [3, 

с. 9].   

Навчальна робота за цим аспектом відбувається з опорою на реальні 

проблемні ситуації німецько-української підприємницької співпраці (кінець 20-

го століття і до 2006/2007 років), розміщені у виданні «Beruflich in der Ukraine» 

[2]. Тобто, у порівнянні з українськими підприємцями, дії яких не завжди були 

зрозумілі німецьким партнерам і призводили до певних труднощів та 

конфліктних ситуацій, нинішні студенти – це представники вже іншого, 

помітно молодшого покоління українців. Ця вікова різниця і спонукала нас до 

націлених спостережень, результати яких висвітлені нижче. Отже, пропоноване 
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повідомлення порівнює міркування про українську ментальність з боку німців 

та думки молодих українців щодо цієї проблематики, але висловлені через 10-

15 років після описаних подій, тобто це погляд молодого покоління і погляд з 

середини на комунікативну та ділову поведінку українців у минулі роки. 

Кінцева мета полягає у з’ясуванні того, чи є ознаки еволюції культурних 

стандартів українського етносу і, якщо так, то якими є тренди цих змін. 

Німецькі дослідники ідентифікували у бізнесовому середовищі України 

шість культурних стандартів, інтерпретація яких сьогоднішніми здобувачами 

вищої економічної освіти тезисно виглядає так: 

- (1) «Диференційована орієнтація на міжлюдські контакти»: студенти 

підтримують схильність українців до поділу людей на дві групи: до першої 

(«власної») належать добрі знайомі (члени сім’ї, інші родичі, друзі, сусіди, 

колеги по роботі тощо), другу («чужу») складають мало знайомі чи взагалі 

незнайомі співвітчизники. Відношення до представників «власної» групи 

відзначається відкритістю, сердечністю, розумінням і готовністю допомогти; 

контакти ж з особами «чужої» групи характеризуються певною дистанційністю, 

замкнутістю і стриманістю. Однак, у ситуаціях, що відображають «гостинність 

за столом» студенти зазвичай не акцентують увагу на «культурі тостів» і взагалі 

на вживанні алкогольних напоїв, що дозволяє припустити певні зрушення у 

цьому контексті. 

- (2) «Сприйняття особи як цілісного індивідууму»: студенти 

погоджуються з тим фактом, що в свідомості українців людина та 

справа/справи, з якою/якими вона пов’язана, розглядаються як єдине ціле, як 

єдиний цілісний образ, логічними наслідками чого є «дифузія» приватної та 

професійної сфер, завуальоване формулювання критичних зауважень та 

образливе сприйняття критики, а також відбір ділових партнерів на 

суб’єктивних відчуттях (симпатіях), а не на об’єктивних факторах. Проте 

молоді представники українського етносу не висловлюють впевненості у тому, 
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що українці демонструють велику відкритість при першому контакті чи що 

емоції мають помітне значення у професійному житті. 

- (3) «Орієнтація на рівень в ієрархічній структурі»: змістове наповнення 

цього культурного стандарту не спричиняє поки що суттєво нових міркувань чи 

заперечень. Відштовхуючись від загально відомих прикладів з українського 

суспільного життя та опираючись на власний професійний досвід, студенти 

переконані, що місце людини в ієрархічній структурі відіграє в Україні дуже 

важливу роль, забезпечує їй відповідний статус, що, в свою чергу, призводить 

до того, що компетенції керівника є недоторканими, він приймає рішення й 

несе одноосібну відповідальність за усі процеси, його підлеглі очікують від 

нього чітких завдань та контролю їх виконання, демонструючи стриманість 

щодо власних ініціатив та небажання взяти на себе відповідальність 

- (4) «Непрямий менеджмент конфліктів та проблем»: здобувачі вищої 

освіти не заперечують, що типовий українець старається не тематизувати, 

«обходити» конфлікти, а проблеми чи критику висловлює опосередковано. 

Вони мають також приклади практичної відсутності відкритого діалогу між 

керівником і співробітниками та щодо страху українців висловити пряму 

відмову чи заперечення. Згода українців у таких випадках – це сподівання, що 

справа/проблема вирішиться якось сама собою або забудеться. З іншого ж боку, 

студенти не завжди знаходять підтвердження і висловлюють певні сумніви 

щодо значущості невербальних чинників як сигналів критики та надмірної 

емоційної складової при вирішенні конфліктів між співробітниками одного 

рівня, що може обумовлюватись їхнім порівняно невеликим життєвим досвідом. 

- (5) «Гнучке ставлення до приписів та норм»: магістранти солідарні з 

німецькими експертами в тому, що українці «обходять» приписи, коли не 

побоюються значних санкцій та ще й бачать у таких вчинках власну вигоду. Це 

ж стосується і часового виміру: українці звикли жити «сьогоднішнім днем» та 

без довгострокових планів, а тому нерідко приймають спонтанні рішення, а 

пізніше відміняють їх і визначають інші (не завжди об’єктивно обумовлені) 
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орієнтири. Проте, студенти вважають дещо застарілим стереотипом 

непунктуальність українців, доводять, що сучасні українські менеджери 

цінують час та власний імідж і тому прагнуть вчасно прибувати на зустрічі та 

переговори. 

- (6) «Хитка / нестійка впевненість в собі»: нинішнє студентство 

практично не висловлює сумнівів щодо внутрішньої орієнтації українців на 

недоторканість ієрархій, наслідком чого є змінна самовпевненість в залежності 

від місця партнера по комунікації в ієрархічній структурі. Інший прояв цього 

культурного стандарту – це зростання національної гордості за приналежність 

до українського етносу як прояв високої самосвідомості при одночасному 

захопленні (глорифікації) західним світом, що є ознакою низької впевненості в 

собі. Але майбутні фахівці-економісти не дотримуються думки, що українці 

схильні до демонстрації своїх власних позитивних якостей, результатом чого 

може бути й надмірне завищення свого позитивного потенціалу. 

Ми усвідомлюємо неможливість сформулювати в рамках даної фази 

дослідження репрезентативні висновки, оскільки учасниками експерименту 

була відносно невелика кількість студентів одного віку. Однак, їхні думки, 

представлені вище, підтверджують еволюціонізм культурних стандартів та, як 

наступний крок, мають бути порівняні з міркуваннями інших вікових груп. 

 

Список використаних джерел:  

1. Гавриш М.М. Усвідомлення власних культурних стандартів як 

суттєвий чинник успішної міжкультурної комунікації // Стратегії 

міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний 

ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 березня 2016 р.). 

– К. : КНЕУ, 2016. – С. 11-15. (Режим доступу: 

http://10.1.1.100:8080/bitstream/2010/17600/1/16-5193.pdf). 

2. Fink L., Gruttauer S., Thomas A. Beruflich in der Ukraine : 

Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte / Luzia Fink, Stefanie 

http://10.1.1.100:8080/bitstream/2010/17600/1/16-5193.pdf


Соціологічні науки 

 
35 

 

Gruttauer, Alexander Thomas. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. 

KG, 2009. – 178 S. 

3. Schroll-Machl S. Die Deutschen – Wir Deutsche : Fremdwahrnehmung 

und Selbstsicht im Berufsleben / Sylvia Schroll-Machl. – Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht GmbH & Co. KG, 2007. – 227 S.   



Екологічні науки 

 
36 

 

ГОЛОВНІ ПОКАЗНИКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА 

ГІДРОСФЕРУ 

 

Зимін Геннадій Михайлович 

м. Київ 

 

Гідросфера - водяна оболонка землі, до складу якої входять океани, моря 

та континентальні водні маси, сніговий покрив і льодовики. 

Для гідросфери, найбільшу загрозу нині становить забруднення відходами 

людської діяльності або, інакше кажучи, її швидке отруєння. Багато вчених 

розглядають гідросферу як добре збалансований єдиний організм, який має 

механізми захисту своєї температури, хімічного захисту та живих систем. 

Забруднення блокує діяльність цих механізмів, що призводить до різких 

кліматичних коливань, які порушують природні ритми життя водних і наземних 

організмів, призводять до загибелі морських тварин, рослин і мікроорганізмів та 

в кінцевому рахунку завдають шкоди самій людині. Відомий норвезький 

мандрівник Тур Хеєрдал зазначав, що океан за 20 років (1950 – 1970) 

перетворився на смітник: "ми обганяли пластикові посудини, вироби з нейлону, 

пусті бляшанки, пляшки та консервні банки. Проте особливо кидався в очі 

мазут". Нафта та нафтопродукти є на сьогоднішній день найпоширенішим і 

найнебезпечнішим джерелом забруднення. Тонна нафти покриває здатна 

покрити тонкою плівкою 12 км акваторії океанна і забруднює майже 1 млн. тонн 

води. А за рік в моря поступає від 6 до 15 млн. тонн нафти. Щорічно гине третина 

молодих морських організмів, які в декілька разів більше ніж дорослі особини 

вразливі до несприятливих факторів. Вже станом на 1980 рік четверта частина 

світового океану була покрита нафтовою плівкою. Основна причина – 

катастрофи судноплавства. Лише за 10 років минулого століття зареєстровано 

більше 250 аварій танкерів, в результаті чого по поверхні океану розлилось 430 

тисяч тонн нафти. Крім того неменше забруднюється океан при видобутку нафти 
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з океанського дна. В 1977 році мав місце інцидент в Північному морі: на одній з 

бурових платформ зненацька забив фонтан нафти, його висота досягала 60 

метрів, а щодобове надходження нафти в океан досягало 6 тисяч тонн. 

Ще одне джерело забруднення гідросфери – скид неочищених відходів. 

"Самоочищення" нафтових цистерн від залишків пального у відкритому морі 

(заборонене міжнародними законами, але застосованими з метою економії на 

плавзасобах, які належать судновласнику) – лише частина отруйного потоку, хоч 

і доволі значна – 5 – 10 млн. тонн в рік. Але разом з нафтопродуктами в океан 

буквально виливаються сотні тонн ртуті, міді, свинцю, з'єднань, які входять до 

складу побутових відходів та тих хімічних речовин, які використовуються в 

сільському господарстві. Скид відходів призвів до масової загибелі мешканців 

океану. Відомий дослідник підводних глибин Жак Ів Кусто, повернувшись після 

довгого мандрування по трьом океанам, в своїй статті "Океан – на шляху до 

смерті" писав, що за 20 років життя скоротилось на 40 %, а за 50 років назавжди 

зникло не менше 1500 морських тварин(1970рік.). 

Величезну небезпеку становлять також ядерні та хімічні відходи. По 

закінченню першої світової війни перед відповідними органами країн Антанти 

постало питання, щодо утилізації запасів трофейної німецької хімічної зброї. 

Було вирішено утопити його в морі. В кінці другої світової війни ряд 

капіталістичних країн викинули в прибережжі Німеччини та Данії більш як 20 

тисяч тонн отруйних речовин. В 1970 році поверхня води на тому ж місці 

покрилась дивними плямами. Але куди не безпечнішим виявилося рішення 

деяких країн аналогічним чином утилізовувати радіоактивні відходи. Небезпека 

полягає в тому, що якими б безпечними і міцними не були ємності, в яких 

поховано відходи, завжди існує небезпека їх розгерметизації в наслідок дії 

зовнішніх хімічних агентів, великого тиску на морських глибинах, ударів об 

тверді предмети при штормах та інших причинах. 

Окрім того людина – це хижак по відношенню до живого світу океанів. Їх 

природні багатства, які раніше вважались невичерпними, як виявилось, зовсім 
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такими не є. Ось що, згідно з журналом "Природознавство", говорить 

палеонтолог Нейлс Елдрідж про надмірне використання природних ресурсів: 

"Сучасні технології роблять рибний промисловість настільки ефективною, що 

вироблене ним на величезних ділянках океанського дна спустошення входить в 

порівняння з вирубкою лісу. Застосування цих технологій – справжнє 

винищення, так як витягання риболовних сітей чи проходження траулера завжди 

викликають не потрібну смерть морських черепах чи тюленів, а також багатьох 

не промислових видів риб чи безхребетних." Говорячи про згубні наслідки 

вилову креветок, журнал "Нешнл джіогрефік" зазначає, що біля узбережжя 

Мексиканського заливу зазвичай губиться, заради пару кілограмів креветок, 

безліч мешканців моря – і перш за все рибний молодняк. Цю, так названу, 

непотрібну частину улова вважають побічним продуктом, який подекуди 

перевищує у 4 рази корисний улов. Сучасні океани перетворюються в справжню 

бійню, де гинуть багато рідких видів тварин. Єдиним способом боротьби з таким 

"вбивчим" відношенням до океану є усвідомлення людством його незрівнянної 

ролі в житті на планеті у цілому. З океану пішло життя на планеті, тож, можливо 

саме там може зародитися ще якась нова його форма. Але при такому відношенні 

до величі води нічого хорошого від океану для людини очікувати не 

приходиться. 

 

Список використаних джерел: 
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ПІДСУМКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ, ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ТА ІСТОРИЧНІ 

УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 рр.) 

 

Коваленко Сергій Сергійович 

здобувач вищої освіти ступеню бакалавр 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

 

Українська революція 1917–1921 років — події, пов'язані з національно-

визвольною боротьбою українського народу у 1917–1921 роках. 

Поштовхом до початку Української революції стала Лютнева революція в 

Російській імперії. У період 1917–1921 років Україна пережила різні форми 

національної державності (УНР, Українська держава, ЗУНР), але державну 

незалежність втримати не змогла. 

В умовах становлення та розвитку незалежної Української держави не 

вщухає інтерес до нашої національної історії, до уроків та досвіду минулого, що 

в свою чергу спричинює зростання вимог до історіографічних досліджень та їх 

ролі і значення в подальшому розвитку історичної науки. 

Процес розбудови незалежної Української держави потребує узагальнення 

всього накопиченого українським народом досвіду, адже суперечності сучасного 

державотворення в Україні багато в чому схожі з проблемами, які постали перед 

творцями української державності в період 1917–1921 рр. Актуальність теми 

полягає також у тому, що особливості поточного моменту, нестабільність 

політичного й соціально-економічного розвитку дають змогу порівнювати 

сучасні тенденції в нашому державному житті з перипетіями державного 

будівництва 1917–1921 рр., коли у діалектичних суперечностях 

викристалізовувалася й стверджувалася ідея української державності. Тому 

драматизм, складність і суперечливість державотворчого процесу 1917–1921 рр. 

в Україні, слабка розвиненість політичних сил, брак багатьом лідерам 
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світоглядної зрілості і теоретичної озброєності та подібність із сучасним 

моментом у поступі українства актуалізує досліджувану проблему. 

У 1917 р. територія України була поділена між Австрійською та 

Російською імперіями. Більша її частина перебувала в колоніальному становищі 

під царським режимом протягом двох з половиною століть, експлуатована та 

піддана політиці русифікації. Капіталізм розвивався не органічним шляхом, а в 

колоніальній формі, насамперед, в інтересах російського та європейського 

капіталу. Це визначало взаємовідносини між державою, капіталом та працею. 

Капіталістичний клас був переважно неукраїнського походження, у той час як 

серед верхніх прошарків робітничого класу, частка якого серед населення сягала 

21%, переважали росіяни, що також було наслідком колоніального становища. 

Українці були низведені до низькооплачуваних, тимчасово зайнятих трудящих 

верств. Російська та русифікована частини міського робітництва були опорою 

російських соціалістичних організацій. Сконцентровані в русифікованих містах, 

вони були відірвані від основної маси українців у сільській місцевості. 

Однак, не досягши своєї цілі, Українська революція започаткувала процес 

формування модерної політичної нації, відродила традицію державності. 

Починаючи від лютого 1917 p., коли під впливом демократично-

революційних процесів значний розвиток одержали національно-визвольний рух 

і боротьба за відродження української державності. 

Це був тривалий і багато в чому трагічний період державно-правової 

історії України. Внаслідок низки причин у 1917—1920 pp. не вдалося втілити в 

життя ідею відродження державності. Утворену у 1917р. Українську Народну 

Республіку також не вдалося відстояти: дуже міцними виявилися 

протиборствуючі їй зовнішні сили, а також не було єдності у боротьбі за 

національне відродження безпосередньо в Україні. Центральна Рада, 

Гетьманщина, ЗУНР, Директорія являли собою важливі сходинки у створенні 

незалежної України. Але в результаті боротьби різних політичних сил на більшій 

частині України встановилася більшовицька радянська влада з її у кінцевому 
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рахунку тоталітарним режимом. Зазначена українська територія увійшла до 

складу Союзу РСР, а західна частина України опинилася під владою Польщі, 

Чехословаччини та Румунії. 

Історія боротьби за державне відродження України свідчить, що успіх міг 

бути досягнутий у важкий період 1917—1921 pp. тільки за умов згуртованості 

народу, його солідарності. На жаль, цього не трапилося. 

Протистояння соціальних, національних та політичних прошарків, груп та 

партій, які так чи інакше виступали за державне відродження України на тому чи 

іншому етапі боротьби, набувало гострих форм, що гальмувало будівництво 

української державності і у кінцевому підсумку призвело до кризи. 

Лише опора на власні сили могла призвести до перемоги, а вона досягалася 

перш за все забезпеченням згоди а Україні. Зрозуміло, сподіватися про ідеальну, 

загальну згоду в умовах громадянської війни та іноземної інтервенції було б 

утопією, але демократам, прибічникам державного відродження України для 

досягнення згоди слід було б прикладати більше зусиль, перш за все у сфері 

соціально-економічної політики. Деяким лідерам партій слід було б менше 

думати про задоволення власних амбіцій. Іншим чинником, який породив 

зазначені труднощі, була переоцінка іноземних сил як опори в боротьбі за 

незалежність України. Усі іноземні сили, які залучались до справи збереження 

самостійності України, в кінцевому підсумку переслідували власні інтереси, 

нерідко протилежні інтересам народу України. 

 Зазначені прорахунки національних демократів, а також допомога 

російських більшовиків більшовикам України вирішальною мірою полегшили 

прихід до влади у північно-східній частині України в грудні 1917р. 

більшовицького уряду і в підсумку — утворення УСРР та встановлення 

радянської влади на більшій частині України. 
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ТРАГЕДІЯ АРАЛЬСЬКОГО МОРЯ 

 

Криволап Ілля Максимович  

Інститут економіко-екологічних досліджень 

 

Аральське море до висихання було четвертим за площею озером у світі 

після Каспійського моря, Верхнього озера (Північна Америка) і озера Вікторія 

(Африка). Деградація Аральського моря почалася в 1960-х, коли більша частина 

стоку Сирдар'ї та Амудар'ї стала через систему каналів забиратися на зрошення 

та господарські потреби Туркменії, Узбекистану та південного Казахстану. В 

результаті морі значно відступило від свого берега, і оголилося дно, вкрите 

морськими солями з домішкою пестицидів та інших хімікатів.  

 

До початку 2000 - х абсолютний рівень води в морі знизився до позначки 

31 м , що на 22 м нижче початкового рівня, що спостерігався в кінці 1950 -х. 

2011 рік за порівнянні з 2010 роком для басейну Аральського моря видався 

посушливим , дельта Амудар'ї пересохла і всі три південних сегмента Великого 

Аральського моря (і особливо східний водойму ) також значно зменшилися в 

розмірах. Відрізане від Великого Аральського моря дамбою, Мале Аральське 

море є більш стабільним , але в 2011 році і його площа також скоротилася в 

порівнянні з 2010 роком. 

Мал.1. Трагедія Аральського моря. Вигляд з космосу. 
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Клімат в районі Аральського моря (над колишньою акваторією і в радіусі 

50-100 км від неї) став більш континентальним і посушливим, у вузькій 

прибережній смузі (до 30 км від колишньої берегової лінії) зими стали більш 

холодними (на 1-3 градуси). На місці дна моря утворилася піщано-соляна 

пустеля Аралкум; при сильних вітрах (які спостерігаються в даному регіоні 

протягом 30-50 днів у році) над висохлим дном розвиваються інтенсивні пилові 

бурі, шлейф пилу сягає завдовжки 200-300 км і в залежно від напрямку вітру, 

досягає таких міст , як Кизилорда, Байконур , Шалкар , Нукус і т. д. , виявляючись 

у вигляді імли білястого кольору, погіршує прозорість повітря (дальність 

видимості). Оскільки сольові відкладення на висохлому дні містять великі 

кількості хімдобрив і отрутохімікатів (використовувалися в сільському 

господарстві і змиває з полів у ріки й далі потрапляли в море), вдихання такого 

повітря може негативно позначатися на здоров'я людей і тварин даних регіонів. 

Щорічно з дна Аральського моря вітрами піднімається до 150 мільйонів тонн 

солі. Отруйні солі Аральського регіону виявлені в крові пінгвінів Антарктиди, на 

льодовиках Гренландії, а також у лісах Норвегії , на полях Білорусі і т. д.  

У 2001 році в результаті падіння рівня води острів Відродження з'єднався 

з материком . На цьому острові до 1992 року діяла радянська військова 

біохімічна лабораторія, яка випробовувала бактеріологічну зброю - збудники 

сибірської виразки, туляремії, бруцельозу, чуми, тифу, віспи, а також 

Мал.2. Кораблі пустелі 
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ботулінічний токсин - на лабораторних тваринах. Існують побоювання , що 

смертельно небезпечні мікроорганізми, поховані в грунті на острові, зберегли 

життєздатність, і заражені гризуни можуть стати їх розповсюджувачами в інші 

регіони.  Постраждав аральський ландшафт: площа очеретяних заростей 

скоротилася з 550 до 18 тис. га, в загальній кількості загинуло приблизно 50 

великих озер в дельтах Сирдар'ї та Амудар'ї. Знищено частину тугаев в заплавах 

Сирдар'ї та Амудар'ї. Різко скоротилося різноманітність видів живої природи в 

море. З 178 видів хребетних тварин залишилися 38. Солоність води збільшилася 

в Малому Аралі в 2 рази (до 18 ‰) і у Великому Аралі в 10 разів (близько 100 

‰) . Великий Арал втратив рибогосподарське значення. Порти Аральськ, 

Муйнак і Казахдарья були закриті через відсутність води. З кінця 1980-х років 

відзначається високий рівень безробіття.  

Катастрофа завдала значної шкоди населенню. В основному постраждали 

діти, малозабезпечені жителі міст і сільської місцевості. У регіоні найвища 

дитяча смертність серед країн СНД (75 на 1000 народжених дітей) і високий 

рівень материнської смертності: близько 120 осіб на 10 тис. пологів. Збільшилась 

кількість таких хвороб, як інфекційні та паразитарні - туберкульоз, тиф, 

паратифи, гепатит; гіпертонія, психосоматичні захворювання і т. д. Медичні 

експерти пов'язують ці захворювання з всиханням моря. 
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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАГРУЗОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫХ МУФТ 

ПРИ НЕСООСНЫХ ВАЛАХ 

 

Кузнецов Виктор Иванович 

Омский Государственный Технический Университет 

 

В приводах машин и агрегатов для передачи крутящего момента широко и 

успешно эксплуатируются высокоэластичные муфты разнообразных 

конструкций с резинокордными упругими элементами. 

Так, например, в ФНПЦ «Прогресс» выпускается 18 моделей 

резинокордных элементов (оболочек) торообразного типа, 7 моделей элементов 

диафрагменного типа, модель Н-327 плоского резинокордного элемента, модель 

Н-340 резинометаллического упругого элемента для муфты типа РАТО [1]. 

Многолетний опыт показал, что высокоэластичные муфты долговечны, 

способны передавать большие крутящие моменты, позволяют компенсировать 

несоосность соединяемых валов при значительных радиальных, осевых и 

угловых смещениях, отличаются простотой конструкции и компактностью. 

Перечисленные достоинства, в частности, делают вполне закономерным 

расширение области применения резинокордных плоских муфт (РКПМ) 

конструкции ФНПЦ «Прогресс» (с двумя упругими элементами модели Н-327) с 

тяговых приводов тепловозов и электровозов на тяговые приводы кораблей 

морского флота, приводы строительно-дорожных машин, прокатных станов, 

буровых станков и т.п. В свою очередь, создание линейки конструкций РКПМ и 

муфт типа РАТО разных типоразмеров требует разработки расчётно-

экспериментального метода определения нагрузочных характеристик при 

произвольной величине монтажных смещений и перекосов соединяемых валов. 

Указанный расчётно-экспериментальный метод необходим также при 
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проектировании приводов машин и агрегатов с высокоэластичными муфтами 

вышеперечисленных и любых других конструкций. 

Разработанный расчётно-экспериментальный метод позволяет строить 

нагрузочные (моментные и силовые) характеристики высокоэластичных муфт 

разной конструкции с учётом несоосности валов, имеющей место в приводах 

машин. В линейном приближении для калибровки (определения материальных 

параметров) расчётных уравнений требуются данные двух простейших 

испытаний: на чистое кручение, на осевое смещение (при нулевом крутящем 

моменте). При необходимости учёта нелинейных эффектов наведённой 

деформационной анизотропии следует использовать более точное нелинейное 

приближение с привлечением современных методов рациональной механики 

сплошных сред: принципа объективности и теоремы об изотропных функциях. 

В последнем случае для калибровки математической модели требуются данные 

испытаний с одновременным смещением и поворотом полумуфт. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИЇЗДУ ГРОМАДЯН ЗА 

КОРДОН ТА ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ 

 

Кузьмук Ігор Борисович 

Керуючий партнер юридичної фірми, м. Київ 

 

Порядок виїзду громадян за кордон та повернення в Україну регулюється 

Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 

України» від 21 січня 1994 р. 

Громадянин України має право виїхати з України, та в'їхати в Україну. На 

громадян України, які звернулися з клопотанням про виїзд з України, 

поширюються усі положення чинного законодавства, вони користуються всіма 

правами і несуть встановлені законом обов'язки.  

За громадянами України зберігаються на її території майно, кошти, цінні 

папери та інші цінності, що належать їм на праві приватної власності. Будь-яке 

обмеження їх громадянських, політичних, соціальних, економічних та інших 

прав не допускається. 

Порядок в'їзду до іноземної держави регулюється законодавством 

відповідної держави. Громадянин України ні за яких підстав не може бути 

обмежений у праві на в'їзд в Україну.  

Документами, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну та 

посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, є: 

• паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

• проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт; 

• службовий паспорт;посвідчення особи моряка. 

Положення про зазначені документи затверджуються у встановленому 

порядку. Ці документи є власністю України і за умови їх належного оформлення 

є дійсними для виїзду в усі держави світу. 
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Умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства 

визначає Закон України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 року. 

У Законі вживаються терміни в такому значенні: 

імміграція - це прибуття в Україну чи залишення в Україні у 

встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне 

проживання; 

іммігрант - іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на 

імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або, перебуваючи в 

Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в 

Україні на постійне проживання; 

квота імміграції - це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, 

яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року; 

дозвіл на імміграцію - рішення спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованих йому органів, 

що надає право іноземцям та особам без громадянства на імміграцію; 

посвідка на постійне проживання - документ, що підтверджує право 

іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні; 

імміграційна віза - позначка у паспортному документі, що засвідчує право 

іноземця або особи без громадянства на в'їзд в Україну для постійного 

проживання; 

паспортний документ - документ, виданий уповноваженими органами 

іноземної держави або уповноваженими органами, спеціалізованими установами 

чи іншими автономними організаціями системи ООН, що підтверджує 

громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, 

надає право виїзду за кордон і визнається Україною; 

законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, опікуни, 

піклувальники, представники закладів, які виконують обов'язки опікунів і 

піклувальників. 
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Питання імміграції регулюються Конституцією України, Законом України 

«Про імміграцію» та іншими нормативно-правовими актами, що не повинні їм 

суперечити. 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого 

надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 

містяться у Законі, то застосовуються правила міжнародного договору України. 

Правовий статус іммігранта в Україні визначається Конституцією України, 

Законом України «Про імміграцію», іншими законами України та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами. 

 
Список використаних джерел: 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28.06.1996. 

2. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту: Закон України від 08.07.2011. 

3. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001.  

4. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
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СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Мазурчук Віктор Володимирович 

студент НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 
У сучасному виробництві широке поширення одержали системи 

автоматизованого проектування (САПР, computer aided design), які дозволяють 

проектувати технологічні процеси з меншими витратами часу та засобів, зі 

збільшенням точності спроектованих процесів і програм обробки, що скорочує 

витрати матеріалів та час обробки, завдяки тому, що режими обробки також 

розраховуються та оптимізуються за допомогою ЕОМ. 

Технічне забезпечення САПР засновано на використанні обчислювальних 

мереж і телекомунікаційних технологій, персональних комп'ютерів та робочих 

станцій. 

Математичне забезпечення САПР характеризується різноманітністю 

методів обчислювальної математики, статистики, математичного 

програмування, дискретної математики, штучного інтелекту. Програмні 

комплекси САПР відносяться до числа найбільш складних сучасних програмних 

систем, заснованих на операційних системах Unіx, Wіndows, мовах 

програмування С, С++, Java і інших, сучасних CASE технологіях, реляційних і 

об’єктно-орієнтованих системах керування базами даних (СКБД), стандартах 

відкритих систем і обміну даними в комп'ютерних середовищах. 

Проектування, при якому всі проектні рішення або їхня частина 

одержують шляхом взаємодії людини та ЕОМ, називають автоматизованими на 

відміну від ручного (без використання ЕОМ) або автоматичного (без участі 

людини на проміжних етапах). Система, що реалізує автоматизоване 

проектування, являє собою систему автоматизованого проектування (в 

англомовному написанні CAD System – Computer Aіded Desіgn System). САПР 

(або CAD) звичайно використовуються разом із системами автоматизації 
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інженерних розрахунків і аналізу CAE (Computer-Aіded engіneerіng). Дані із 

СAD- cистем передаються в CAM (Computer-Aіded manufacturіng) – систему 

автоматизованої розробки програм обробки деталей для верстатів. 

CAE – автоматизоване конструювання, використання спеціального 

програмного забезпечення для проведення інженерного аналізу міцності та 

інших технічних характеристик компонентів, виконаних у системах 

автоматизованого проектування. Програми автоматизованого конструювання 

дозволяють здійснювати динамічне моделювання, перевірку та оптимізацію 

виробів і засобів їхнього виробництва. 

CAM – автоматизоване виробництво. Термін використовується для 

позначення програмного забезпечення, основною метою якого є створення 

програм для керування верстатами зі ЧПК (числове програмне керування). 

Вхідними даними CAM- системи є геометрична модель виробу, розроблена в 

системі автоматизованого проектування. У процесі інтерактивної роботи із 

тривимірною моделлю в CAM системі інженер визначає траєкторії руху 

різального інструменту по заготівлі виробу, які потім автоматично 

верифікуються, візуалізуються (для візуальної перевірки коректності) і 

обробляються постпроцесором для одержання програми керування конкретним 

верстатом. 

Структура САПР. САПР складається з проектуючої і обслуговуючої 

підсистем. Проектуючі підсистеми безпосередньо виконують проектні 

процедури. Прикладами проектуючи підсистем можуть слугувати підсистеми 

геометричного тривимірного моделювання механічних об'єктів, виготовлення 

конструкторської документації, схемотехнічного аналізу, трасування з'єднань у 

друкованих платах. 

Обслуговуючі підсистеми забезпечують функціонування проектуючи 

підсистем, їхню сукупність часто називають системним середовищем (або 

оболонкою) САПР. Типовими обслуговуючими підсистемами є підсистеми 

керування проектними даними (PDM – Product Data Management), керування 
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процесом проектування (DesPM – Desіgn Process Management), користувацького 

інтерфейсу для зв'язку розробників з ЕОМ, CASE (Computer Aіded Software 

Engіneerіng) для розробки та супроводу програмного забезпечення САПР, 

навчальні підсистеми для освоєння користувачами технологій, реалізованих у 

САПР. 

На сьогодні створено велику кількість програмно-методичних комплексів 

для САПР із різними ступенем спеціалізації й прикладною орієнтацією. У 

результаті автоматизація проектування стала необхідною складовою частиною 

підготовки інженерів різних спеціальностей; інженер, що не володіє знаннями та 

не вміє працювати в САПР, не може вважатися повноцінним фахівцем. 

Огляд найбільш поширених САПР світових виробників. 

AutoCAD – найвідоміший із продуктів компанії Autodesk, універсальна 

система автоматизованого проектування, що поєднує у собі функції 

двовимірного креслення й тривимірного моделювання. З'явився в 1982 році і був 

однієї з перших САПР, розроблених для PC. Швидко завоював популярність 

серед проектувальників, інженерів і конструкторів різних галузей промисловості 

завдяки демократичним цінам. 

AutoCAD прискорює щоденну роботу зі створення креслень і підвищує 

швидкість і точність їхнього виконання. Середовище концептуального 

проектування забезпечує легке й інтуїтивне створення і редагування твердих тіл 

і поверхонь. AutoCAD дозволяє легко й швидко створювати на основі моделі 

розрізи й проекції, ефективно формувати комплекти креслень і керувати ними: 

групувати їх по розділах проекту та інших логічних категорій, створювати 

переліки аркушів, керувати видами креслень, архівувати комплекти проектної 

документації та організовувати спільну роботу фахівців. Наявні в AutoCAD 

засоби візуалізації, такі як анімація й реалістичне тонування, допомагають 

виявити будь-які вади на ранніх етапах проектування. 

Формат DWG, що використовується в AutoCAD є стандартом серед 

проектувальників різних галузей промисловості, крім того, є можливості 
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експорту й імпорту інших розповсюджених файлових форматів, таких як pdf, що 

дозволяє ефективно організувати обмін даними між фахівцями. 

Програма постійно розвивається, серед можливостей, що з'явилися в 

нещодавно, можна назвати параметричні взаємозв'язки між об'єктами, створення 

та редагування об'єктів довільної форми тощо. Існують спеціалізовані галузеві 

різновиди AutoCAD для архітектури, дорожнього будівництва та 

землевпорядження, електротехніки, машинобудування тощо. Для фахівців, яким 

не потрібні функції роботи з 3D графікою, існує полегшена версія AutoCAD, 

призначена для створення двовимірних креслень – AutoCAD LT. 

Рішення Autodesk для промислового виробництва й машинобудування 

засновані на технології цифрових прототипів, тобто надають конструкторам, 

інженерам, дизайнерам і технологам можливість повністю досліджувати виріб 

ще на етапі проектування. За допомогою даної технології виробники створюють 

цифрові моделі та проекти, конструюють, перевіряють, оптимізують і керують 

ними на всіх етапах – від ідеї до реального втілення 

 
Мал. 1. Інтерфейс AutoCAD з прикладом 3D моделювання. 

 

AutoCAD Mechanіcal – продукт на платформі AutoCAD для промислового 

виробництва, що є частиною технології цифрових прототипів Autodesk. Він 

допомагає прискорити процес проектування, дозволяючи в той же час 
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використовувати досвід і проекти, накопичені при роботі в AutoCAD. Маючи у 

своєму складі бібліотеки ДСТУ, стандартних деталей і функції автоматизації 

типових завдань, він забезпечує значний виграш у продуктивності при 

проектуванні. 

 AutoCAD Electrіcal – це AutoCAD для проектування електричних систем 

керування, що є важливою частиною технології цифрових прототипів Autodesk і 

що дозволяє працювати швидко, якісно й зі значно меншими витратами в 

знайомому середовищу проектування. Спеціалізовані функції й великі 

бібліотеки умовних позначень дозволяють підвищити продуктивність, усунути 

ризик виникнення помилок і забезпечити точність інформації, переданої у 

виробництво. 

AutoCAD Іnventor Suіte являє собою збалансований набір рішень Autodesk 

для проектування та конструювання в промисловому виробництві. Рішення 

сполучать у собі інтуїтивне середовище 3D моделювання деталей і виробів з 

інструментами, дозволяють конструкторам зосередитися на функціональних 

вимогах до проекту. Ці інструменти містять у собі автоматичне створення 

інтелектуальних компонентів, таких як деталі із пластмаси, сталеві каркаси та 

обертові механізми. 

CATIA – система автоматизованого проектування французької фірми 

Dassault Systems. CATІА V1 була анонсована в 1981 році. У даний момент у світі 

використовуються дві версії – V4 і V5, які значно відрізняються між собою. 

CATІА V4 була анонсована в 1993 році й створювалася для Unіx- подібних 

операційних систем, CATІА V5 була анонсована в 1998 році, і це перша з версій, 

що може працювати під керуванням Mіcrosoft Wіndows. По завіренню Dassault 

Systems, CATІА V5 була написана "з нуля" і втілила в собі передові технології 

САПР. Спочатку CATІА V5 не користувалася особливою популярністю на ринку 

і щоб стимулювати її використанняDassault Systems висунула концепцію PLM 

(Product Lіfecycle Management). Ідея PLM виявилася вдалою і її підхопила майже 

вся індустрія САПР. У лютому 2008 року Dassault Systems анонсувала нову 
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версію системи – CATІА V6. V6 буде підтримувати програми моделювання для 

всіх інженерних дисциплін і колективні бізнес- процеси протягом життєвого 

циклу виробу. Нова концепція фірми одержала назву "PLM 2.0 на платформі V6". 

Суть концепції – тривимірне моделювання і колективна робота в реальному часі. 

Для зв'язку між людьми, що перебувають у різних точках світу, передбачені 

засоби простого підключення до Web. PLM 2.0 – це новий підхід, що відкриває 

можливість використовувати інтелектуальні результати онлайнового 

взаємозвязку. Кожний користувач може придумувати, розробляти продукти та 

обмінюватися інформацією на універсальній 3D-мові. Користувачі зможуть у 

наочній формі оперувати одночасно віртуальними та реальними об'єктами. 

Pro/Engіneer – CAD система високого рівня. Містить у собі всі необхідні 

модулі для твердотілого моделювання деталей і створення креслярської 

документації. Має убудовані можливості для проектування зварених 

конструкцій. 

SolіdWorks – продукт компанії SolіdWorks Corporatіon, система 

автоматизованого проектування у трьох вимірах, працює під керуванням 

Mіcrosoft Wіndows. Розроблена як альтернатива для двомірних програм САПР. 

Придбала популярність завдяки простому інтерфейсу. Основний продукт 

SolіdWorks включає інструменти для тривимірного моделювання, створення 

креслень, роботи з листовим металом, звареними конструкціям і поверхнями 

довільної форми. Є можливість імпортування великої кількості файлів 2D і 3D 

CAD програм. Є APІ для програмування в середовищі Vіsual Basіc і C. Також 

включена програма для аналізу методом кінцевих елементів початкового рівня 

CosmosXpress. 

ADEM (Automated Desіgn Engіneerіng Manufacturіng) – російська 

інтегрована CAD/CAM/CAPP-система, призначена для автоматизації 

конструкторсько-технологічної підготовки виробництва (КТПП). ADEM був 

створений як єдиний продукт, що включає в себе інструментарій для проектантів 

і конструкторів (CAD), технологів (CAPP - Сomputer-Aided Process Planning) і 
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програмістів ЧПК. Тому він містить декілька різних предметно-орієнтованих 

САПР під єдиною логікою керування і на єдиній інформаційній базі. ADEM 

дозволяє автоматизувати наступні види робіт: 

3D і 2D моделювання та проектування; оформлення проектно-

конструкторської й технологічної документації; проектування технологічних 

процесів; аналіз технологічності й нормування проекту; програмування 

устаткування. ADEM застосовується у різних галузях: авіаційній, атомній, 

аерокосмічній, машинобудівній, металургійній, верстатобудівній та інших. 

bCAD – 2- і 3- вимірна система автоматизованого проектування, 

розроблена російською компанією "ПРОПРО Група". bCAD являє собою 

інтегрований пакет для двовимірного креслення, об'ємного моделювання й 

реалістичної візуалізації. Система одержала широке поширення в меблевому 

виробництві та дизайні інтер'єрів. Незважаючи на досить розвинені засоби 

проектування, у промисловості практично не застосовується. 

 
Мал. 2. Інтерфейс bCAD з прикладом 3D моделювання 

 T-FLEX CAD – система автоматизованого проектування, розроблена 

компанією "Топ Системи" з можливостями параметричного моделювання і 

наявністю засобів оформлення конструкторської документації відповідно до 

стандартів серії ЕСКД (Єдина система конструкторської документації). T-FLEX 

CAD є ядром комплексу T-FLEX CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM – набору засобів 
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для рішення завдань технічної підготовки виробництва в різних галузях 

промисловості. Комплекс поєднує системи для конструкторського і 

технологічного проектування, модулі підготовки керуючих програм для 

верстатів та інженерних розрахунків. Всі програми комплексу функціонують на 

єдиній інформаційній платформі системи технічного документообігу і ведення 

складу виробів. 

КОМПАС – система автоматизованого проектування, розроблена 

російською компанією "АСКОН" з можливостями оформлення проектної й 

конструкторської документації відповідно до стандартів серії ЕСКД і СПДБ 

(Система проектної документації для будівництва). Існує у двох версіях: Компас- 

Графік і КОМПАС-3D, відповідно призначених для плоского креслення і 

тривимірного проектування. 

MechanіCS – додаток до AutoCAD або Autodesk Іnventor, призначене для 

оформлення креслень відповідно до ЕСКД, проектування систем 

гідропневмоелементів, зубчастих зачеплень, валів, інженерного аналізу, 

розрахунку розмірних ланцюгів, створення користувальницьких бібліотек. 

MechanіCS забезпечує фахівця всім необхідним для проектування 

машинобудівних об'єктів: більш ніж 1500 стандартами (включаючи ДСТУ, ОСТ, 

DІ і ІSO) і уніфікованими компонентами, можливістю створювати власні 

інтелектуальні об'єкти, виконувати інженерні розрахунки з відображенням 

результатів на моделі, оформляти проекції креслень по ЕСКД і багато іншого. 

MechanіCS дає конструкторові можливість застосовувати не тільки геометричні 

параметри стандартних елементів, але і їхні механічні властивості. На об'єкти в 

складальних кресленнях (при використанні AutoCAD) можна накладати 

геометричні і параметричні залежності, використовувати попередньо 

встановлені залежності при їхньому розміщенні на кресленні. 
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КОНЦЕПЦІЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ПІДХОДІВ У ВИВЧЕННІ 

ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ 

 

Манюк Галина Іванівна 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

 

Останнім часом термін ментальність широко функціонує в науковій, 

науково-публіцистичній літературі, засобах масової інформації тощо. Сучасні 

джерела інтерпретують його досить неоднозначно й свідчать про можливість  

застосування як щодо конкретного індивіда, так і для характеристики того чи 

іншого угруповання. Цим, на наш погляд, зумовлена необхідність дещо уточнити 

значення терміна ментальність в контексті даного посібника.  

Як відомо, термін ментальність (або менталітет) – французького 

походження. Одними з перших його почали використовувати французькі вчені, 

представники школи «Анналів», орієнтуючись на пошуки глобальних, стійких 

структур людської свідомості. Отже, семантика цього слова пов’язана з 

поняттями свідомість, мислення, розум, що за своєю суттю є складними й 

багатогранними.  

Для підтвердження сказаного проаналізуємо декілька найбільш відомих 

визначень. Так, в одному з філософських словників менталітет витлумачується 

як «сукупність розумових установок, звичок мислення, фундаментальних 

вірувань індивіда». Як бачимо, це визначення наголошує на індивідуальних 

розумових і мисленнєвих особливостях людини. Дещо під іншим кутом зору 

розглядає це поняття А.Я.Гуревич, який розуміє ментальність як «наявність у 

людей того чи іншого суспільства певного спільного розумового 

інструментарію, психологічного оснащення, яке дає їм можливість по-своєму 

усвідомлювати світ і самих себе». Отже, автор звертає увагу на те, що 

специфічний спосіб мислення і відчуття може виявлятися на рівні певного 

колективу людей – «соціальної або культурної спільності». З огляду на 
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викладене вище, видається цілком прийнятним твердження М.Т.Юрія, що «за 

своєю структурою менталітет включає в себе передусім дещо колективне...».  

Колективом, у межах якого реалізується той чи інший менталітет, може 

бути як народ, нація, так і значно більша спільнота, що не вкладається в межі 

одного етносу.  

У роботах Л.М.Гумільова такі складні системи, утворені внаслідок 

об’єднання декількох етносів, отримали назву «суперетнос». Наприклад, 

Візантійська цивілізація розглядається як суперетнос, що складався з греків, 

єгиптян, сирійців, грузинів, вірменів, слов’ян. У цьому випадку представників 

різних етнічних груп об’єднувала християнська ідеологія, яка визначала спосіб 

мислення людей, формувала уявлення про навколишній світ і місце людини в 

ньому, пропонувала певну систему духовних і матеріальних цінностей. Ця 

складна система як певний тип культури протиставлялася іншим системам із  

властивими їм  способами мислення.  

Отже, ментальність у широкому значенні, на наш погляд, можна 

витлумачувати як специфічний спосіб мислення, своєрідне світосприйняття, 

властиве представникам тієї чи іншої культури. Таке розуміння поняття 

ментальність дозволяє застосовувати його щодо будь-якої культури (як у 

синхронії, так і в діахронії). У більш вузькому значенні ментальність можна 

розглядати на рівні нації, народу (чи будь-якої іншої соціальної групи, яка 

протиставляє себе іншим колективам на основі компліментарності – 

«підсвідомого відчуття взаємної симпатії і спільності людей, яке визначає 

протиставлення «ми / вони» і поділ на «своїх» і «чужих»). 

Щодо широкого значення, на перший погляд, проблема «специфічного 

способу мислення» може видаватися дещо «надуманою». Сприймаючи предмети 

і явища навколишнього світу, людина в більшості випадків вважає притаманні їй 

відчуття і враження «єдино можливими», а свій стереотип поведінки – 

своєрідним еталоном для оцінювання поведінки інших людей. Тут спрацьовує 

так званий «принцип аналогії», відомий в історії людства ще з первісної доби: 
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наші далекі пращури, не виокремлюючи себе зі світу природи, наділяли 

властивими їм відчуттями болю, страху, голоду, задоволення тощо все, що їх 

оточувало. Наприклад, тобі боляче, якщо вдарився ногою об камінь, але боляче 

й каменю; тобі страшно, якщо гуркоче грім, а очі засліплює блискавка – ти 

шукаєш якоїсь схованки, пригинаючись до землі під холодними струменями, що 

ллються на тебе з неба, а до тебе простягають віти (руки) налякані дерева, які теж 

хочуть кудись сховатися і від страху пригинаються до землі після кожного 

нового спалаху блискавки.  

Таке сприйняття світу, на думку багатьох дослідників, було цілком 

природним для первісної людини. Звичайно ж, сучасна («цивілізована») людина 

в аналогічній ситуації не буде ототожнювати себе з каменем чи деревом. Разом з 

тим, події повсякденного життя нерідко доводять наше підсвідоме прагнення 

бачити в людях, що нас оточують, таких собі «однодумців», які в певній знайомій 

нам ситуації повинні відчувати те ж саме, що відчуваємо ми, і діяти так, як це ми 

собі уявляємо, орієнтуючись на особистий життєвий досвід. При цьому ми не 

завжди враховуємо, що чужий життєвий досвід не дорівнює нашому, а стереотип 

поведінки нашого «однодумця», «запрограмований» нами на основі власного 

світовідчуття, може не спрацювати саме тому, що світовідчуття іншої людини 

суттєво відрізняється від нашого.  

Таким чином, наш «потенційний однодумець» часто «не виправдовує 

надій», поводиться (в нашому розумінні) неправильно, що викликає у нас подив 

чи навіть обурення. На користь викладених вище міркувань свідчать численні 

приклади: від подій, відомих нам із підручників історії до актуальних проблем 

сьогодення, зокрема – «вічне» непорозуміння «батьків і дітей» (старшого й 

молодшого поколінь), міжнаціональні й релігійні конфлікти тощо. Цікавими в 

цьому плані також є широко відомі фольклорні твори про представників різних 

етносів, основу сюжету яких становлять тонко підмічені національні риси 

характеру, стереотипи поведінки, нетипові для народу-«автора», або ж анекдоти, 

які ілюструють стереотипи мислення на професійному чи соціальному рівні.  
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Отже, мусимо визнати, що проблема «специфічного світосприйняття» 

існує. Відповідно, предмети і явища об’єктивної дійсності можуть сприйматися 

по-різному. Усвідомлення цього факту надає людству можливість позитивно 

розв’язувати досить непрості комунікативні завдання, що подекуди можуть мати 

глобальний характер. 
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Поетична мова створюється за допомогою троп і фігур, живе ними, 

вибудовує той образний світ, без якого її самої немає. Поетика твору – це 

образне бачення світу, мислення образами, це спосіб вираження поетичного 

змісту поетичною мовою, завжди намагання підняти мову над її утилітарним 

призначенням до вищої ролі – бути засобом естетичного самовираження автора 

й естетичного впливу на інших[2, с.322 ]. 

І справді, поезія завжди була засобом духовного самовираження митця й 

народу. Особливості поетичних текстів, їх словесно-образна будова зумовлені 

самобутністю особистого та етнічного світогляду. Поетична мова виступає 

формою вираження колективного пізнання світу й засобом втілення 

індивідуальної свідомості. Автор, користуючись традиційними художніми 

засобами, стилістично оновлює їх або витворює власну систему образних 

одиниць, серед яких варто звернути увагу на порівняння. 

Порівняння здавна розглядалося не лише як поетичний троп, а вважалося 

засобом пізнання навколишнього світу. У Словнику тропів і стилістичних фігур 

суть цього тропа зводиться до такого тлумачення: «Порівняння – зіставлення 

двох чи більше явищ, предметів та понять за їхньою спільною ознакою з 

наголосом на провідній прикметі, притаманній порівнюваним об’єктам» [3, 

с.136]. 
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У порівняльних конструкціях часто виділяють трикомпонентну 

структуру: суб’єкт порівняння, об’єкт порівняння й ознаку, за якою один 

предмет (суб’єкт) порівнюється з іншим (об’єктом). Іноді додатковими 

граматичними компонентами виступають сполучники й предикативи. 

У нашому дослідженні зроблено спробу проаналізувати особливості 

функціонування порівнянь в поетичному мовленні Богдана–Ігоря Антонича, 

з’ясувати їх семантико-граматичні ознаки та визначити художньо-естетичну 

цінність.  

Поезія Богдана-Ігоря Антонича до безміру наповнена порівняннями, що 

робить його твори високопоетичними, насиченими оригінальними образами. 

Вони допомагають митцеві розкрити характер зображуваної дії, живописно 

подати картини дійсності: форму, розмір, запах, зовнішній вигляд, внутрішню 

якість предмета тощо. Часто вживається цей троп і для змалювання 

найрізноманітнішої гами думок і почуттів людини, розкриття її внутрішнього 

світу: пригадуєш: весна горіла, немов закохане дівча [1, с. 25]; корчма, мов кущ, 

що родить зорі, свічками палиться вночі [1, с. 17]; із бубна, немов із дзбану, 

ллється роздвоєний гарячий крик; в сонці міст рудий хребет ліниво гріє, неначе 

велетенський кіт; дівчина, неначе веретено, в танку спідницями шумить [1, с. 

17]; світ, мов серце, був широкий [1, с. 33]; мрія манила, мов любовний спів [1, с. 

24]; ріка шумить, мов млин, що мрії меле [1, с. 32] та ін.. 

За семантичною ознакою в Антоничевих поетичних текстах можна 

виділити такі типи порівнянь: 

1) неживі предмети порівнюються із живими: піднявся день, мов олень 

з кручі [1, с. 102]; годинник, наче джміль, гуде [1, с. 150]; з трави неждано 

скочить сонце, немов сполохане лоша [1, с. 104]; а ніч, як чорний буйвіл [1, 175]; 

2) одні неживі предмети порівнюються з іншими неживими: дарунків 

повна юність світла, мов скриня, сповнена скарбів [1, с. 24]; гудки, мов кулі в 

скло, влітають до кімнат [1, с. 158]; треба пісню, наче тінь, нести з собою [1, 
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с. 33]; вечір мов струна, тремтить [1, с. 97]; дім мальований, мов скриня [1, с. 

97]; настроює, мов скрипку, сад [1, с. 98]; 

3) одні живі істоти порівнюють з іншими живими істотами: я 

[ліричний герой], як п’яний дітвак із сонцем у кишені [1, с. 173]; накритий 

небом і обмотаний піснями лежу я, мов мудрий лис, під папороті квітом [1, с. 

42]. Як видно з поданих зразків, діапазон зіставлюваних понять у творах поета 

надзвичайно широкий. 

Порівняння на позначення духовної сфери, християнської моралі є 

визначальними для розуміння особливостей поетичного мовлення Богдана-

Ігоря Антонича, адже автор захоплює читача поетичністю філософії віри 

ліричного героя, його глибокою духовністю. Для цього митець використовує 

конструкцій, які пов’язані з релігійною тематикою: душа  вкрита пилом, мов 

дорога [1, с.93]; молитва є немов тополя [1, с.97]; нам віри треба, як 

насущного хліба [1, с.96]; Всесильний Творче, знань до нас немов раса[1, с.100]; 

молитва людська, неначе дим  

[1, с. 97] та ін. Такі значеннєво навантажені порівняння завдяки 

поясненню зіставлюваних предметів допомагають глибше зрозуміти сутність і 

сакральність релігійних понять. 

Відчутного стилістичного ефекту й експресії досягає автор, 

використовуючи в одній строфі водночас кілька порівняльних конструкцій, з-

поміж яких одні є поширеними, інші — непоширеними: 

Піднявся день, мов олень з кручі, 

ніч відплила, мов корабель. 

Крилатий вітер і пахучий, 

мов дзенькіт сріблених шабель [1, с. 98]. 

Зображальні можливості порівнянь залежать також не тільки від 

семантики зіставлюваних предметів, явищ, понять, але й від їх граматичного 

вираження. Найуживанішими в поезії Антонича є сполучникові конструкції на 

зразок: на раменах повішано, мов плахту, долю нашу [1, с. 81]; на схилі гір, 
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неначе лата, пришите до лісів село [1, с. 17]; цвітуть слова пахучі, мов квіти 

[1, с. 79]; це місяць — молодий музика — настроює, мов скрипку, сад [1, с. 98]; 

немов іскра, пісня згасла [1, с. 103]; годинник, наче джміль, гуде [1, с 150] та ін. 

Домінантним серед цих граматичних одиниць є сполучник мов. 

Поетична мова Богдана-Ігоря Антонича насичена також порівняннями, 

образна значущість яких підсилюється, доповнюється чи поширюється 

дієприкметниковими зворотами та підрядними предикативними частинами: 

немов кущі, розхилені рукою, розхиляться... кручі [1, с 120]; або ж:  

Мов гамір труб і бубнів, псалма дзвонів, 

Мов водоспад, що вниз невпинно рве, 

Мов тисяч львиць, що кожна з них реве, 

Пташиних буря крил та крик мільйонів, 

Сплітається тут тисяч різних тонів [1, с 287-288]. 

Отже, в порівняннях Богдана-Ігоря Антонича, таких різноманітних, 

різноструктурних, завжди неповторних, поетично свіжих, відображається 

виразна індивідуально-авторська манера його поетичного стилю — глибока 

пластика й задушевність слова, динамізм художньо-образної системи, її 

оригінальність та високопатетичність.  
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Питання міжнародної відповідальності міжнародних організацій є доволі 

дискусійним та недостатньо вивченим на сьогоднішній день. Упродовж довгого 

періоду часу в доктрині міжнародного права взагалі стояло питання про 

здатність міжнародної організації нести міжнародну відповідальність. Відоме 

консультативне рішення МС ООН від 11 квітня 1949 р. щодо відшкодування 

шкоди, завданої на службі в ООН [1, с.178], визнає міжнародну організацію 

суб’єктом міжнародних претензій, а відповідно і суб’єктом міжнародної 

відповідальності як такої. 

Питання відповідальності міжнародних організацій вперше було підняте 

Комісією міжнародного права у 1963 р. у першій доповіді спецдоповідача А. Ель-

Еріана з питання щодо відносин між державами і міжурядовими організаціями. 

Наслідком цього стало прийняття 05 червня 2011 р. на 63-й сесії ГА ООН 

Проекту щодо відповідальності міжнародних організацій. Прийняття цього 

документу дало можливість заповнити деякі прогалини і дати відповіді на багато 

запитань, пов’язаних із здатністю міжнародних організацій нести міжнародну 

відповідальність та з особливостями останньої. 

Окрім вищезгаданих Статей це питання прямо чи опосередковано зачіпає 

низка міжнародних договорів та конвенцій: Договір про принципи діяльності 

держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи 

Місяць та інші небесні тіла 1967 р., Конвенція про міжнародну відповідальність 

за шкоду, завдану космічними об'єктами 1972 р., Конвенція з міжнародного 

морського права 1982 р. та ін. 
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Незважаючи на достатньо велику кількість міжнародних нормативно-

правових актів, дослідження питання відповідальності міжнародних організацій 

є доволі проблематичним на сьогоднішній день, оскільки у цій сфері, у 

порівнянні із відповідальністю держав, досить незначна практика. 

Настання відповідальності міжнародної організації, як і у випадку з 

державами, пов’язано з двома складовими: певною поведінкою, під якою 

розуміють «поведінку, яка полягає у дії чи бездіяльності: присвоюється 

міжнародній організації за міжнародним правом і представляє собою порушення 

міжнародно-правового зобов’язання цієї міжнародної організації» (ст.4 

Резолюції A/RES/66/100) [3]. 

Ще одним аспектом, який утруднює дослідження цієї проблематики є те, 

що питання відповідальності (responsibility) міжнародних організацій, зазвичай, 

прямо пов’язані з питаннями їх матеріальної відповідальності (liability) за 

міжнародним правом. 

Основна складність питання відповідальності міжнародних організацій 

пов’язана з їх правової природою - створенні на основі узгодження волі держав. 

Окремо варто виділити проблему виконання відповідальності, якщо 

міжнародне правопорушення здійснено організацією. Сьогодні більшість 

дослідників сходяться на думці, що конфлікти за участю міжнародних 

організацій, вирішуються на міжурядовому рівні без застосування судової 

процедури. Це не свідчить по уникнення відповідальності, а лише зайвий раз 

підкреслює її реалізацію в особливій формі. До речі, найчастіше на практиці до 

міжнародних організацій застосовується така форма відповідальності як 

компенсація [2, с. 116]. 

Важливим моментом також є те, що при кваліфікації діяння, вчиненого 

міжнародною організацією не відбувається поділу на «внутрішнє право» 

організації та загальне міжнародне право. Згідно позиції КМП при розробці 

Статей щодо відповідальності міжнародних організацій такий розподіл є 

недоцільним, адже «внутрішнє право» міжнародної організації має бути 
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інкорпоровано в загальне міжнародне право. Проте досить важливим тут є 

встановити чіткі критерії для визначення зобов’язання, що випливає з правил 

міжнародної організації, в якості міжнародно-правового [4, с. 124]. 

Тобто порушенням норм міжнародного права повинно вважатися 

«порушення норм, що випливають з внутрішнього права організації, які 

створюють права і обов'язки для суб'єктів міжнародного права». Фактично, для 

виникнення відповідальності міжнародних організацій вона повинна порушити 

зобов'язання щодо суб'єкта міжнародного права. 

Найскладнішою у питанні міжнародної відповідальності міжнародних 

організацій є ситуація, коли держава є співучасником міжнародної організації у 

випадку вчинення неправомірного діяння чи міжнародного злочину. 

Особливу увагу тут слід звернути на діяльність миротворних сил ООН. 

Для прикладу, голосування в рамках міжнародної організації з того чи 

іншого питання є правомірним здебільшого, а от ті дії, що приймаються на основі 

цього голосування можуть бути неправомірними. У такому випадку, вони мають 

тягнути за собою міжнародну відповідальність. Міжнародна відповідальність 

настає і тоді, коли держава надає зброю чи інші засоби для проведення 

неправомірних дій, адже за таких умов вона вважається співучасником чи 

спільником. 

Проблематика міжнародної відповідальності міжнародних організацій на 

сьогодні є досить широкою та не достатньо дослідженою, і в майбутньому, 

враховуючи глобалізацію та тенденції розвитку міжнародних організацій, це 

питання ставатиме все актуальнішим. 
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УКРАЇНІ 
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Для підтвердження або спростування тих чи інших теорій потрібно було 

створити науково-методичну і організаційну базу для проведення широких 

кримінологічних досліджень. Такі заклади вже існували на Заході у вигляді 

приватних шкіл і лабораторій. Прообразом цих установ у Росії була школа, 

створена Л.М.Толстим у Ясній Поляні. Відомо, що до нього приїжджав Ч. 

Ломброзо, який знайомився з роботою великого письменника, цікавився його 

думкою про антропологічну теорію злочинності. Л.М.Толстой не поділяв точку 

зору ломброзіанців, але добре висловлювався про дослідження, що проводились. 

“Шукати істину завжди похвально”, - казав він. 

У Радянській Росії також створювалися кримінологічні кабінети. У 

Петрограді, Саратові, Москві та інших містах вони здебільшого займалися 

вивченням особи злочинців. Так, у Саратовському кабінеті кримінальної 

антропології і судово-медичної експертизи, створеному у 1922 році, наукова 

робота велась у трьох напрямках: 1) вивчення злочинця і злочинності; 2) пошук 

найраціональніших методів перевиховання злочинців; 3) проведення експертиз 

для судових органів, карного розшуку та адміністрації виправних установ. 

Виникнення Московського кримінологічного кабінету було пов’язано з 

проведеним у квітні 1923 року обстеженням виправно-трудових будинків. 

Матеріали обстеження виявилися настільки цікавими і цінними, що 
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напрошувався висновок про необхідність організації систематичного вивчення 

особи злочинця і злочинності. У зв’язку з цим при Адміністративному відділі 

Московської Ради був створений Кабінет з вивчення проблем особи злочинця і 

злочинності, в якому працювали криміналісти, соціологи, психіатри, психологи, 

антропологи, біохіміки. Московський кабінет розробив декілька анкет. Програма 

обстеження злочинців складалася з 43 питань, відповідь на які фіксувалася 

вищеназваними спеціалістами. Наприклад, соціологічне дослідження 

передбачало встановити процес формування антисоціальної спрямованості 

особи, раптового, стрімкого її утворення або, навпаки, поступового розростання 

в ній антисоціальних властивостей. Виявлялися умови життя неповнолітніх 

правопорушників, причини повторного скоєння ними злочинів тощо. Це давало 

можливість зробити висновок, чи правильно обрана міра покарання для 

обвинувачуваного. 

Організований у 1926 році кабінет в Ростові-на-Дону проводив 

дослідження у біопсихологічному напрямку. Його роботою керував доктор 

медицини О.В.Брайловский. Кабінет видавав збірник “Вопросы изучения 

преступности на Северном Кавказе”, авторами статей якого були головним 

чином лікарі. 

У 1925 році при Петроградському губернському суді теж був створений 

кримінологічний кабінет. Його робота будувалася на комплексній основі. 

Спочатку вивчались матеріали справи, потім проводилося анкетування кожного 

засудженого і бесіди з ними. Зокрема, було проведено конкретно-соціологічне 

дослідження причин злочинності неповнолітніх. Анкетуванню були піддані 

засуджені за вбивство, зґвалтування, хуліганство та особи, які скоїли корисливі 

злочини. Матеріали дослідження були розіслані в інші регіони СРСР, в тому 

числі в Україну, а написані на його підставі статті – опубліковані в спеціальних 

наукових збірниках. 

Стосовно розвитку кримінологічних досліджень та вивчення проблем 

злочинності в місцях позбавлення волі можна спостерігати певні історичні етапи 



Юридичні науки 

 
73 

 

та діяльність органів у цьому напрямку. Наприклад, Постановою РНК Росії від 

25 березня 1925 року був відкритий Державний інститут з питань вивчення 

злочинності та злочинця під керівництвом професора Є.Г. Ширвіндта. Загальне 

керівництво роботою інституту здійснювала Міжвідомча рада, яка складалася з 

представників народних комісаріатів Росії (внутрішніх справ, юстиції, освіти та 

охорони здоров’я), вчених-правознавців. 

Взагалі, у ті часи експериментували дуже багато. Захоплення 

соціологічними дослідженнями заполонило працівників правоохоронних органів 

і особливо виправно-трудових установ. У місцях позбавлення волі 

організовувались різного роду курси, на яких засуджені здобували спеціальність. 

У камерах випускалися стінні газети чи листівки. В деяких колоніях видавались 

не тільки газети, але й журнали, створювались гуртки художньої самодіяльності 

і навіть театри.  

В Україні тоді також створювались кримінологічні кабінети  . В Києві, крім 

кабінету при юридичному факультеті Інституту народного господарства, 

існувала ще й “Юридична клініка”. Вона працювала на громадських засадах. 

Викладачі відповідних кафедр набирали групи студентів, які проводили 

анкетування ув’язнених, а також членів їх сім’ї, товаришів по роботі. Ці 

матеріали використовувались у навчальному процесі та у профілактичній роботі. 

У 1925 році всі українські кабінети були перетворені в Інститути науково-

судової експертизи, які, згідно з Положенням від 25 квітня 1925 року, повинні 

були проводити різного роду наукові дослідження та експертизи у судових 

справах, а також експериментальні дослідження з питань кримінальної техніки й 

методики вивчення злочинності і особи злочинців. Серед шести секцій Інституту 

була і секція “Кримінально-психологічних і психопатологічних досліджень”. 

Ще до створення Київського інституту науково-судової експертизи 

“Юридична клініка” разом з науковцями кабінету провела низку досліджень під 

керівництвом академіка І.О. Малиновського. На засіданнях її Вченої ради, 

зокрема, були заслухані такі доповіді: “Про вивчення злочинця і злочинності”; 
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“Про асоціативний метод і застосування його в судовій роботі”; “Про 

особливості професійного злочинця”. Найбільший інтерес становила перша 

доповідь, з якою виступав академік І.О. Малиновський 27 листопада 1926 року. 

Зробивши короткий нарис історії заснування в Європі й Америці кабінетів і 

лабораторій з вивчення злочинності і злочинців, він зауважив, що хоча ці 

кабінети ставлять своїм завданням усебічне вивчення злочинності, але насправді 

головним чином займаються біологічним обстеженням злочинців. Соціологічні 

дослідження відсуваються на другий план. Далі доповідач наголосив, що 

радянське законодавство розглядає злочин як продукт соціально-економічних 

умов і вважає за необхідне застосовувати до злочинця заходи соціального 

захисту, пристосовувати його до умов співпраці, а не мститися йому. Необхідно 

вивчати злочинця, щоб з’ясувати, як боротися зі злочинністю. Обов’язок такого 

вивчення законодавець покладав на судові органи і виправно-трудові установи. 

Але, як вважав І.О. Малиновський, потрібні і спеціальні наукові установи, де 

працювали б вчені різних галузей знань. Доповідач зауважив, що у деяких містах 

України – Києві, Харкові, Одесі – діють установи з вивчення злочинності – 

кабінети науково-судової експертизи в системі наркомату юстиції. Але їх робота 

не координується. Треба створити інститут республіканського масштабу, який 

займався би систематичним вивченням проблем злочинності в Україні. Він 

координував би наукові дослідження місцевих закладів на зразок Московського 

державного інституту з вивчення злочинності і злочинців. 

Київський інститут науково-судової експертизи вивчав етіологію, 

динаміку та структуру злочинності в Україні, розробляв окремі питання 

методології і методики досліджень особи правопорушників, працював над 

проблемами пенітенціарного характеру. Результати досліджень заслуховувалися 

на відкритих засіданнях Вченої ради і публікувалися в доповідях і повідомленнях 

науковців Інституту. Київський ІНСЕ мав також кримінологічний музей, у якому 

було три відділи: кримінологічний, пенітенціарний і методів дослідження. 
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Про характер діяльності кримінально-психологічної секції Інституту 

свідчать наукові праці, підготовлені у 1928-1929 роках: “Про застосування 

гіпнозу в слідчій справі” (проф. В.М.Гаккебуш); “Сучасні погляди на явища 

телепатії та їх кримінологічне значення” (проф. В.І.Фаворський); 

“Психоаналітичне дослідження піроманії” (доктор І.А.Залкінд); “Порівняльне 

дослідження крові у засуджених за різні злочини” (доктор В.В.Фоломіна); “Про 

татуювання правопорушників” (доктор І.І.Цорапська). Деякі роботи були 

присвячені проблемам позбавлення волі як міри соціального захисту та його 

впливу на засуджених: “Про специфічні порушення нервово-психічної 

діяльності у засуджених” (доктор І.А.Залкінд); “Теорія і практика виправно-

трудової справи в УРСР” (проф. М.О.Чельцов-Бєбутов). Як бачимо, майже всі 

дослідження проводилися представниками природничих наук. 

По-іншому будувалась робота Всеукраїнського кабінету з вивчення особи 

злочинця і злочинності, який був створений у листопаді 1924 року з ініціативи 

співробітників Одеської губернської виправно-трудової інспекції. Рада цього 

кабінету складалася з науковців та працівників суду, прокуратури і медичних 

установ. Кабінет розгорнув свою дослідницьку діяльність у лютому 1925 року. 

Згідно з Положенням про нього, затвердженому НКВС УРСР, він мав на меті 

“сприяння виправно-трудовим установам у справі правильного застосування 

методів виправно-трудового впливу”, а також “дослідженням злочинності як 

соціального явища”. Кабінет діяв і через створені за його ініціативою так звані 

“ланки з вивчення особи злочинця”, які були у Чернігові, Дніпропетровську, 

Сумах та інших містах України. Штат кабінету складався з юриста-соціолога, 

психіатра і лікаря. При ньому стажувалися студенти, які брали участь у зборі 

емпіричних матеріалів, а всю технічну роботу виконували самі засуджені. Тут же 

знаходилося обладнання, необхідне для проведення антропометричних вимірів і 

психологічних тестів. 

Робота Всеукраїнського кабінету набрала широкого розмаху, охоплюючи 

нові напрямки досліджень та різноманітні сторони профілактичного впливу на 



Юридичні науки 

 
76 

 

засуджених. Поряд з вивченням засуджених члени кабінету брали активну 

участь у роботі спостережної комісії, представляючи їй відповідні 

характеристики на них, а також у окремих судових процесах, виступаючи із 

детально відпрацьованими висновками, побудованими на основі конкретних 

спостережень, опитувань тощо.  

Наукові розробки кабінету, крім збірника “Вивчення злочинності та 

пенітенціарної практики”, публікувалися в періодичних часописах “Проблеми 

злочинності”, “Допровский робітник”, “Геть злочинність”. Були підготовлені і 

популярні брошури: “Психопатичні особи в умовах висилки”, “Боротьба з 

татуюванням у місцях позбавлення волі”, та монографія “Типи сучасних 

правопорушників”. Четвертий випуск збірника “Вивчення злочинності та 

пенітенціарної практики” був присвячений рецидиву і професійній злочинності. 

Стосовно профілактичних заходів до професійних злочинців пропонувалася 

максимальна їх ізоляція у виправно-трудових установах, широке використання 

як робочої сили в інтересах загальних господарських завдань.  

Особливої уваги заслуговує діяльність Харківського (в той час столичного) 

кабінету з вивчення причин злочинності і особи злочинця, який виник у 1928 

році. Серед його відділів найпомітнішою була робота соціально-економічної 

секції, яка проводила глибокі наукові дослідження не лише окремих видів 

злочинів, але й злочинності в цілому, велике місце відводила проблемам 

профілактичної діяльності, вивченню соціальних умов життя і поведінки осіб, 

які скоїли злочини. Ці дослідження проводились науковими співробітниками 

кабінету, професорсько-викладацьким складом Харківських юридичного і 

медичного інститутів із залученням для виконання технічної роботи окремих 

осіб, які відбували покарання у місцях позбавлення волі. Серед вчених потрібно 

назвати професорів Г.І.Волкова, М.М.Гроздинського, В.А.Внукова, 

В.С.Трахтерова. 

Крім того, в 1930 році у Харкові був створений Всеукраїнський 

кримінологічний інститут, на який покладались обов’язки з координації роботи 
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кабінетів і, разом з тим, проведення планових наукових досліджень. У 1931 році 

він був переданий в систему Наркомюсту під назвою “Науково-дослідницький 

інститут з вивчення злочинності”. Нова назва внесла і деякі корективи в плани 

його роботи. На Інститут було покладене завдання наукової розробки заходів, 

методів і способів боротьби зі злочинністю в Україні, включаючи і 

попередження конкретних злочинів. У ньому біологізаторство причин 

злочинності було зведене майже до нуля. Панівне положення зайняла ідея про 

особу злочинця як продукту криміногенного соціального середовища. 

На жаль, перебудова діяльності Інституту не була завершена. 

Обвинувачення низки російських та українських вчених у пропаганді ідей 

Ч.Ломброзо призвели до закриття кримінологічних кабінетів і перетворення 

інститутів з вивчення причин злочинності в установи, які досліджували лише 

питання карної політики і кримінального права. Це ознаменувало собою 

ліквідацію кримінології як “буржуазної лженауки”. Її викладання у вузах 

припинилося, хоча насущні проблеми попередження злочинів знову перейшли 

до науки кримінального права. Як кажуть, “з водою вихлюпнули і дитя”. І тільки 

на початку 60-х років раніше заборонена в СРСР наука кримінологія стала 

поступово відроджуватися. 
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На сучасному етапі фізичне виховання залишається одним із 

визначальних чинників успішного вирішення комплексу різних за змістом 

завдань узагалі та пов’язаних із досягненням й підтриманням на належному 

рівні якості професійної діяльності зокрема [1; 2]. Повною мірою зазначене 

стосується офіцерів-дівчат, які здійснюють свою професійну діяльність у різних 

воєнізованих формуваннях України. У зв’язку з цим актуалізується наукова 

проблема, пов’язана з використанням ними форм, засобів і методів фізичного 

виховання для вирішення поставлених завдань.  

Аналіз літературних джерел засвідчує, що використання форм, засобів і 

методів фізичного виховання  у військових частинах, підрозділах відбувається 

двома основними шляхами. Один із них, згідно вимог Настанови з фізичної 

підготовки (НФП) [3; 4], – спеціально організовані заняття, а інший – 

самостійна фізична активність офіцерів та військовослужбовців у вільний від 

професійної діяльності час. При цьому, всі фахівці наголошують на провідному 

статусі самостійної фізичної активності в ієрархії зазначених форм її реалізації. 

У зв’язку з цим важливого значення набувають питання мотивації до 

здійснення такої активності для забезпечення фізичного саморозвитку протягом 

індивідуального життя [5].  
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Проведеним аналізом інформації літературних джерел встановили, що 

незалежно від виду професійної діяльності молодих людей однією з 

визначальних умов забезпечення їх самостійної фізичної активності у вільний 

час є відповідна теоретична підготовленість. Так, згідно висновку [2] вітчизняні 

педагоги як основний засіб формування у молоді навичок здорового способу 

життя виокремлюють освіту з фізичного виховання. Аналогічною є позиція  

іноземних фахівців, а її основу становлять положення концепції суспільної 

освіти з питань фізично активного способу життя [6]. 

Водночас відзначаємо, що на сучасному етапі відсутні дані про стан 

теоретичної підготовленості з фізичного виховання дівчат – майбутніх офіцерів 

під час навчання у вищому військовому начальному закладі та дівчат, які є 

студентами інших закладів вищої освіти.  

Ураховуючи зазначене, провели відповідне дослідження, а сприяло цьому 

використання комплексу адекватних методів. Так було використано аналіз, 

синтез, узагальнення, експертне оцінювання, письмове опитування та методи 

математичної статистики [7, с. 173]. Зокрема, змістом проведеного письмового 

опитування були 100 тестових питань з фізичного виховання, що передбачені 

чинними програмами для учнів основної і старшої шкіл. Опрацьовували 

відповіді викладачі фізичного виховання, використовували загальноприйняту 

шкалу оцінювання досягнень (від 1 до 100 балів), а саме: за правильну 

відповідь надавався один бал, за неправильну – 0 балів. Потім всі бали додавали 

та встановлювали остаточний результат, що відповідав одному з визначених 

рівнів (від А до FX). Досліджуваними були 54 першокурсниці Національної 

академії державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького, 50 першокурсниць Національної академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного та 118 – Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди таких факультетів: 

педагогічного (n=30), історичного (n=30), фізико-математичного (n=28), 
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корекційної і соціології педагогіки та психології (n=30). Вік досліджуваних 

становив 17,2±0,7 років. 

Одержані дані свідчили, що на початку навчання у вищому військовому 

навчальному закладі (ВВНЗ) тільки 12 % дівчат – майбутніх офіцерів 

демонстрували високий рівень теоретичної підготовленості з фізичного 

виховання, адже оцінки за їхні відповіді знаходились у межах 10-12 балів. У 

дівчат, які розпочали навчання у цивільному закладі вищої освіти (ЗВО) 

аналогічним результатом відзначалося 14 %. При порівнянні зазначеної 

кількості дівчат виявили відсутність статистично значущої розбіжності   

(табл. 1).  
Вибірка Рівень, балів 

Високий (10-12) Достатній (7-9) Середній (4-6) Початковий (1-3) 
ВВНЗ (n=104) 12 18 31 39 
ЗВО (т=118) 14 20 32 34 

достовірність розбіжності двох середніх 
D ± md% 2,0±4,51 2,0±5,27 1,0±6,25 5,0±6,47 
Табл. 1. Стан теоретичної підготовленості досліджуваного контингенту дівчат, % 

 
Аналогічні результати виявили при порівнянні кількості дівчат, які з 

початком навчання у ВВНЗ та ЗВО відзначалися достатнім рівнем 

досліджуваного виду підготовленості з фізичного виховання. Зокрема, поміж 

дівчат – майбутніх офіцерів така кількість становила 18 %, поміж одноліток, які 

розпочали навчання у ЗВО, – 20 % (р >0,05).      

Не відрізнялася кількість оцінок, що відповідала середньому та 

початковому рівням підготовленості. Так у першому випадку кількість  дівчат – 

майбутніх офіцерів склала 31 %, поміж студенток ЗВО – 32 %, у другому 

випадку – відповідно 39 % та 34 % (р >0,05).      

Одержані дані зумовлені комплексом причин, одна з основних – 

недостатня увага теоретичній підготовці з фізичного виховання під час 

навчання дівчат у старшій школі. Такий стан підготовленості, у свою чергу, 

позначається на сформованості мотивації дівчат до здійснення фізичної 

активності у вільний від навчання час для вирішення завдання, що визначене 
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кожною дівчиною персонально для себе. Останнє значною мірою зумовлене  

рівнем сформованих знань (теоретичною підготовленістю), адже лише у 

випадку розуміння того, що певний показник у тебе не відповідає нормі, 

зумовлює потребу в усуненні цієї невідповідності за допомогою адекватних 

засобів і методів [2; 8; 9].      

Отже, результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок 

про те, що після завершення старшої школи теоретична підготовленість із 

фізичного виховання у дівчат є незадовільною, причому незалежно від 

пріоритетів, пов’язаних з їхньою майбутньою професійною діяльністю. Такий 

результат свідчить про необхідність протягом навчання у ЗВО (ВВНЗ) значно 

збільшити увагу до формування знань, умінь і навичок дівчат у питаннях, що 

визначені чинними програмами з фізичної культури учнів основної і старшої 

школи, але передусім пов’язаних із фізичною активністю та її реалізацією у 

вільний час.   
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Під зобов’язаннями банку розуміють вимоги до активів банківської 

установи, що зобов’язують її сплатити фіксовану суму коштів у майбутньому. 

Склад зобов’язань комерційного банку представлено на мал. 1. До зобов’язань 

банку включають кошти на поточних рахунках клієнтів; кредиторську 

заборгованість, заборгованість за нарахованими процентами та відстрочену 

дебіторську заборгованість за доходами, але не включають доходи, прибуток та 

внутрішньо-банківські розрахунки [1, с.89]. 

 

 

 

Мал. 1. Структура зобов’язань банку [1] 

 

Зобов’язання банку забезпечують близько 90% потреб в грошових 

ресурсах банку. Для проведення аналізу зобов’язання банку класифікуються за 

різними ознаками, залежно від вкладників, форми власності, строку і порядку 
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повернення, за групами клієнтів, за ціною ресурсів і т.д. На мал. 2 наведена 

схема класифікації зобов’язань, яка пояснює, що всі зобов’язання банку 

розділяються на дві групи: депозити та інші зобов’язання. До особливих 

залучених коштів належить субординована заборгованість банку, але при 

розрахунку суми регулятивного капіталу вона включається до його складу і 

вираховується із загальної суми зобов’язань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мал. 2. Схема класифікації зобов’язань банку за якісним складом [2] 

 

Для оцінки структури ресурсної бази використовуються такі показники 

як: питома вага зобов’язань до запитання, строкові вклади, отримані 

міжбанківські позики, банківські векселі. Аналіз структури зобов’язань 

розглядає тенденції розвитку окремих видів зобов’язань, визначає темпи їх 

зростання [3]. Значну частину видатків комерційного банку складають видатки 

по формуванню його ресурсної бази. Їх розмір залежить від обсягів, структури 

та середньої ціни залучених ресурсів. 

Головною задачею при аналізі зобов’язань банку є визначення 

стабільності ресурсів банку. Основна увага приділяється аналізу депозитної 

бази банку, значна частка коштів, які надходять на поточні рахунки клієнтів 
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банку, залишається без руху протягом тривалого строку. На мал. 3 відображено 

схему розробки депозитної політики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мал. 3. Загальна схема залучення депозитних ресурсів [1] 

 

Банки зацікавлені в залученні коштів на строкові депозити для 

укріплення стабільної депозитної бази. За допомогою певної методики 

комерційні банки допомагають клієнтам у визначенні частки коштів від 

планового виторгу, що осідатиме на поточному рахунку підприємства та може 

бути розміщена на строковий депозитний рахунок. 

Для оцінки якості ресурсної бази аналізують структури рахунків клієнтів 

за розміром залишків. За кожним окремим рахунком визначається 

середньомісячний залишок і у відповідності до отриманих результатів клієнтів 

групують за такими ознаками: практично без залишків, з малим залишком, з 

середнім залишком, з достатньо великим залишком, з дуже великим залишком 

[1]. Наступним етапом аналізу буде оцінка клієнтської бази у розрізі галузі. Для 

банку дуже важливо, до якої категорії юридичних осіб відносяться його 

клієнти. Вклади до запитання коштують банку дещо дорожче ніж залишки на 

поточних рахунках, але і значно дешевше, ніж строкові депозити. 
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Особлива увага приділяється залученню ресурсів на карткові рахунки,  

так як розрахунки пластиковими картками зручні для клієнтів, а банк може 

акумулювати значні суми дешевих ресурсів. 

Оптимальним у структурі зобов’язань є наступні співвідношення: поточні 

депозити - не більше 30%, строкові депозити - не менш 50%, міжбанківські 

кредити - не більше 20%. Аналіз окремих видів залучених ресурсів дає змогу 

конкретизувати способи підвищення ліквідності та прибутковості банку. 

При аналізі зобов’язань банку доцільно провести оцінку залежності банку 

від отриманих міжбанківських позик, максимально допустимий розмір яких не 

повинен перевищувати 35% сукупного розміру зобов’язань. За допомогою 

показників залежності діяльності банку можна визначити резерви підвищення 

дохідності комерційного банку. Спочатку визначається частка, яку займають 

зобов'язання банку у валюті балансу. Банк працює в основному із залученими 

коштами, як правило, їх частка в пасивах банку становить не менше 80 %. 

У процесі аналізу обсягу зобов’язань банку важлива як їх кількісна, так і 

якісна оцінка. Збільшення сум зобов’язань банку свідчить про зростання його 

депозитної бази. При цьому також необхідно проаналізувати їх якісну 

структуру [4, с. 282]. 
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