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ОСОБЛИВОСТІ  РЕНОВАЦІЇ  ПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 

СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ 

Масленнікова В.В.,  

кандидат економічних наук, доцент кафедри архітектури, планування території та 

будівництва, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

Під терміном реновації розуміється адаптивне використання будівель, 

споруд, комплексів при зміні їх функціонального призначення. Доцільність 

реновації і рентабельність, впровадження альтернативних функцій зумовлюють 

соціальні, економічні, психологічні, історичні та естетичні чинники.  

При відмові від промислового використання території передбачається 

зниження негативного впливу на екологію. Проте такі території можна легко 

вписати в сучасне місто та надати їм нового життя. Про це говорять яскраві 

приклади європейських промислових зон. Об'єктом, який розкриває у своїй 

ідеології різні підходи до реновації промислових об'єктів, є комплекс Газгольдерів у 

Відні, Австрія. Перетворений в житло і торгово-ділові приміщення він є одним із 

найбільш вдалих світових прикладів реконструкції промислового об'єкта. 

З розвитком міста виникла необхідність у змінах в його містобудівному 

плануванні. Проблема промислових зон, які знаходяться в історичному центрі міста 

і становлять інтерес, як для самого міста, так і для інвесторів, є найбільш важливою 

в сучасному плані забудови міста. 

У сучасному місті з великою кількістю промислових підприємств сьогодні 

складно знайти території для житлової та громадської забудови та створення нових 

виробництв. У той же час в кожному місті є території колишніх промислових зон, 

які утворюють порожні території в щільній міській забудові. У плані міста є зони, 
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оточені житловими районами, але в той же час вони є інвестиційно привабливими 

територіями, містобудівним потенціалом і резервом земельного фонду [1].  

Використовуючи найкращий світовий досвід, промислова зона може стати 

місцем, де людина одночасно живе і працює, розважається, ходить за покупками 

тощо. Тому реновація промислових зон – це один з перспективних напрямків 

розвитку міста.  

Промислові території, недіючі або малоефективні виробничі об'єкти, що 

перешкоджають повноцінному подальшому розвитку міської інфраструктури, 

підлягають реновації, завданнями якої є [2]: 

 оптимізація використання промислових територій і їх скорочення в

структурі міста; 

 поліпшення архітектурно-просторових характеристик і естетичної якості

міського середовища; 

 виявлення, збереження і використання пам'ятників промислової

архітектури і технічної культури; 

 охорона і відновлення природного ландшафту.

На прикладах вітчизняного і зарубіжного архітектурного проектування і

містобудування можна бачити кілька напрямків і методів адаптації індустріальної 

спадщини до сучасного контексту міста. З функціональної точки зору реалізуються 

три принципово різних напрямки перетворення промислових територій: 

збереження промислової функції; часткова рефункціоналізація; повна 

рефункціоналізація. Для визначення методу реновації треба визначити 

послідовність робіт на різних рівнях [3].  

По-перше, робиться планування території навколо промислових зон. 

Аналізується міська транспортна інфраструктура навколо передбачуваної забудови, 

визначається кількість жителів району і об’єкти соціального обслуговування.  
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По-друге, йде узгодження з генеральним планом. Визначається набір 

необхідних заходів для перетворення цієї території відповідно до цілей розвитку 

всього міста.  

По-третє, підбирається метод реновації промислової зони. Таким чином, для 

ефективної реновації промислових зон в місті, необхідно провести глибокий аналіз 

даної зони, існуючих об’єктів і прилеглих територій.  

Майбутнє промислової архітектури полягає в її пристосуванні до нових 

технологій, що досягається реконструкцією промислових об'єктів, або заміною 

функціонального призначення. А різні архітектурні прийоми дозволяють 

адаптувати і гармонізувати промислові об’єкти до територіально-просторової 

структури сучасного міста. Для адаптації промислових зон до сучасних умов і 

сприятливого взаємозв'язку їх з навколишніми об'єктами в структурі міського 

середовища виділяють такі прийоми [4]:  

- модифікація - зміна об'єкта або його частин за пропорціями, формою,

положенням частин, конфігурацією; 

- заміна - введення нових окремих проекцій, форм, функцій, конструкцій,

матеріалів та ін.; 

- усунення або додавання - зміна кількості форм, конструкцій, функцій або

приєднання нових, які розширюють можливості вирішення; 

- поєднання - комбінування ідей, властивостей, функціональних складових,

елементів об'єкта між собою; 

- інверсія - розгляд проблеми або ситуації від противного.

Для реновації промислових будівель виділяють декілька основних методів

[4], які дозволять адаптувати промислову архітектуру до сучасних містобудівних 

умов:  

метод «аплікації» – створення композиційних структур на основі існуючих 

конструкцій будівлі (реконструкція фасадної площини, створення фальшфасада, 

створення композиції з об'ємів і площин, різних за кольором, текстурою, 

фактурою);  
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метод «аналогії» - порівняння проектованого об'єкту з образними аналогами, 

прототипами, і перенесення принципів з одного об'єкту на інший; 

 метод «інтеграції» - врізання додаткових об'ємів в структуру будівлі 

(впровадження додаткових просторів, об'ємів, облаштування домінант, зміна 

масштабу сприйняття будівлі).  

Поставлені наступні завдання 5: 

1) Соціально-економічні ‒ розвиток архітектурного середовища відповідно до

потреб всіх членів суспільства за умов мінімізації фінансових, матеріальних і 

трудових ресурсів; 

2) Інженерно-технічні ‒ забезпечення міцності й довговічності

архітектурного середовища, що сприяють життєдіяльності міста шляхом організації 

транспортних, енергетичних і конструктивних заходів перебудови міської забудови 

(інженерно-технічне забезпечення, інженерна підготовка території, благоустрій); 

3) Санітарно-гігієнічні та екологічні ‒ забезпечення сприятливих зовнішніх

умов життя населення у всіх сферах його діяльності (побут, праця, відпочинок), 

створення комфортного мікроклімату, вжиття заходів щодо шумоізоляції, аерації, 

інсоляції і т.д., а також розроблення заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища. 

4) Естетичні ‒ організація середовища за допомогою об'ємно-планувальної

композиції, кольору і фактури, силуету забудови (ритм, масштаб). 

Всі ці завдання реалізуються за допомогою реконструкції та пристосування 

існуючих будівель і нового будівництва. 

Промислові території в межах міста, доцільніше відводити під розміщення 

комерційних об’єктів, офісних центрів, житлової нерухомості, 

багатофункціональних центрів. Використання внутрішніх територій, архітектурно-

просторова і функціональна організація яких на сьогоднішній день не відповідає їх 

містобудівній значимості й потенціалу, зазвичай не передбачає реновацію і 

відновлення підприємств. Тому одним з варіантів використання території є повний 
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знос існуючого об'єкта і будівництво нового за функціями комплексу з нуля. 

Території підприємств, які розташовуються поблизу міста, доцільніше 

використовувати під будівництво високотехнологічних і екологічно чистих 

виробництв. Це дасть можливість створити нові робочі місця для жителів 

найближчих районів і зніме навантаження на транспортні потоки міста [6]. 

Подібні проекти цілком реально втілити в Україні. Найпростіше це робити на 

територіях колишніх промислових зон, де почнуть з'являтися різні кафе і магазини, 

почнеться будівництво житлової нерухомості в межах пішої доступності основних 

робочих місць, створення соціальної інфраструктури. 

Звичайно, всі плюси перетворення промзон на об'єкти міського життя XXI 

ст., не дають забувати про можливі мінуси [8]. Перший - мотивація забудовника. 

Дуже часто знести старі будівлі або вписати нові елементи в уже існуючі споруди 

коштує навіть більше, аніж зведення з нуля. 

Сюди ж входить проблема призначення землі. Якщо дуже довго не 

змінювати цільового призначення ділянки, то інвестор просто не зможе звести на 

ньому об'єкти житлової нерухомості. Землі в промислових зонах часто мають не 

зрозумілу структуру власності. Частково вона може належати місту, міністерствам 

або іншим відомствам. При цьому окремі об'єкти можуть перебувати в приватній 

власності. Тому, коли почнеться процес будівництва в промзоні, цілком імовірно, 

що приватні власники ділянок спробують заробити на ньому. Це серйозний ризик – 

навіть розробка проекту реновації промзони та підготовка ділянки коштують кілька 

мільйонів гривень. 

У промзонах немає шкіл, дитячих садів і лікарень. У більшості випадків до 

них не ведуть широкі магістралі, не їздить громадський транспорту. А тому 

рішення обжити територію заводу може бути втілене в життя лише за умови 

повного сприяння від міської влади [7]. Може знадобитися зведення нових доріг на 

під'їздах до промзон і на території комплексів або модернізація і розширення 

існуючих, необхідність запуску маршрутів громадського транспорту. Вийде 

величезний об’єм роботи, який місцева влада повинна взяти на себе. 



Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 
Архітектура www.openscilab.org 

© Масленнікова В.В. 12 

Однак, незважаючи на всі проблеми для забудовників, від використання 

колишніх заводських потужностей вони можуть непогано виграти. По-перше, 

центральні райони мають високу потенційну ціну метра і, при цьому, відносно 

недорогу землю. По-друге, в промзонах точно не буде проблем із комунікаціями. 

Порівняння теоретичних розробок і особливостей реновації промислових 

будівель в сучасному містобудівному середовищі, дає можливість забезпечення їх 

адаптації в умовах сільських територій. Оцінка сучасного стану функціонування 

підприємств в Україні та обґрунтуванню напрямів щодо формування стратегії 

реновації суб’єктів аграрного виробництва. показує, що більшість способів 

реновації сельбищних зон сільських поселень, наразі реалізовуються недостатньо. 

Вдосконалення функціонально-планувальної структури сільських поселень з метою 

формування рекреаційної функції та розвиток «зеленого туризму», які безумовно є 

новим містоформуючим фактором частини сільських поселень, що мають 

сприятливі чинники для розвитку рекреації. 

 В приміських зонах великих і значних міст України кількість сезонно 

проживаючих значно перевищує постійну людність. Безумовно, такі поселення в 

ближньому оточенні наших великих міст становлять абсолютну більшість. Стрімке 

зниження чисельності населення та масова міграція з сільської місцевості в міста в 

пошуках роботи призвели до вимирання малих населених пунктів та підвищення 

попиту на житло та громадську інфраструктуру в місті.  

В той же час в сільській місцевості є значний резерв територій, придатних 

для рекреаційного використання. Такі зміни, як збільшення території сіл при 

одночасному зменшенні їх населення, ліквідація виробничих зон чи 

перепрофілювання їх на іншу функцію, нівелювання містоформуючого значення 

великого тваринницького виробництва, замість якого приходить бізнес, 

рекреаційна діяльність, міські невеликі виробництва тощо, мають часто і позитивне 

значення.  

Так, ліквідація значного тваринницького виробництва, що знаходилося в 

межах сельбищних територій з порушенням санітарно-захисних зон, поліпшує 
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довкілля та створює умови для використання вивільнених територій для інших 

цілей. Це може бути як будівництво нового житла, розвиток рекреаційної 

діяльності, створення нових виробничих форм, що не потребують санітарно-

гігієнічних розривів, організація котеджних містечок, садово-дачних поселень та 

рекреаційно-оздоровчих об’єктів чи поселень для відпочинку. Останні обумовлені 

переорієнтацією структури рекреаційних потреб міського населення, що тяжіють 

до відпочинку в сприятливих природних умовах приміських зон і тому посилюють 

рекреаційну складову у сільській місцевості. Слід не забувати при цьому про 

розвиток «зеленого туризму», як сферу малого бізнесу та додаткової зайнятості 

сільського населення, де число безробітних становлять переважну частину 

населення працездатного віку.  

Пропонується визначити наступні типи рекреаційного поселення [8]: 

1. Поселення туризму і відпочинку.

2. Дачне поселення.

3. Спортивно-оздоровче поселення.

4. Котеджне поселення з фізкультурно-оздоровчою базою.

5. Котеджне містечко з пансіонатом сімейного відпочинку.

Тому узагальнення закордонного та вітчизняного досвіду формування 

рекреаційних поселень, реновації існуючих поселень та трансформації їх 

функціонального призначення дозволить виробити методичні підходи до 

вирішення відповідних проектних задач реального та навчального проектування. 
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Проблема нашої цивілізації – ожиріння.  Зайва вага обумовлює цілий ряд 

проблем із здоров’ям фізичним та психічним. Проблема зайвої ваги, як у дітей, 

так і у дорослих є актуальною [1,2,8,10], особливо в умовах дії  обмежень, 

внаслідок введення карантинних заходів у сучасному світі.    

Лептин – це головний гормон ситості. Питання ендокринних механізмів 

впливу на відчуття голоду та обмін речовин необхідно враховувати в разі 

бажання вести здоровий спосіб життя   [1, 16]. Лептин не завжди контролює 

апетит. Тому що, апетит – це не те саме, що голод. Апетит – це емоційне 

бажання, а “голод” – фізична потреба. На апетит значно впливають процеси 
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мислення, сприйняття й особливо емоції. Голод забезпечує задоволення потреб 

у поживних речовинах, необхідних для нормального існування та 

функціонування організму. 

Антагоніст лептину – грелін. У пустому шлунку збільшується синтез 

греліну і при цьому активізується відчуття голоду. Лептин виділяється 

жировою тканиною у кров і переноситься до головного мозку, до гіпоталамусу, 

де діє у ділянках, що відповідають за харчову поведінку. Основний 

фізіологічний ефект цього гормону проявляється у зменшенні споживання 

поживних речовин та збільшенні затрат енергії. Завдяки лептину активізується 

симпатична нервова система, що призводить до збільшення артеріального 

тиску, частоти серцевих скорочень та термогенезу, зменшення маси тіла за 

рахунок зменшення кількості  жиру. При голодуванні кількість лептину в крові 

зменшується, що призводить до збільшення синтезу нейропептиду (білок) Y 

орексигенними нейронами. Зменшується термогенез. Здавалося б, що ін’єкції 

лептину можуть вирішити проблеми зайвої ваги, але у людей , що страждають 

ожирінням ін'єкції лептину не дають ніякого ефекту.  У людей, що страждають 

на ожиріння рівень лептину в крові сильно підвищений. За схемою, схожою як 

при порушеннях роботи щитоподібної залози, організм підвищує рівень 

продукції самого лептину. 

Треба пам’ятати, що після швидкого схуднення за допомогою дієти, 

знижується рівень лептину, почуття голоду збільшується, і маса тіла 

повертається на колишній рівень. При нестачі лептину розвивається діабет і 

виникають захворювання серця та судин. 

Суб’єктивно людина, яка бажає схуднути, якби  відчувала ситість від 

невеликих кількостей їжі незначної калорійності, отримувала б бажаний ефект. 

Людина  мало б їла і почала б худнути. Це можливе завдяки лептину, оскільки 

основний фізіологічний ефект цього гормону проявляється у зменшенні 

споживання поживних речовин та збільшенні затрат енергії. Особливо, якщо у 
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людини підвищується чутливість до лептину, а лептин синтезується в 

оптимальних кількостях. 

В ситуаціях зниження чутливості клітин гіпоталамусу (і не тільки, клітин 

організму) до лептину, людина відчуває постійний голод, починає багато їсти, 

набирає вагу, кількість жирових клітин ще збільшується, голод посилюється і 

т.д. Створюється замкнене коло. 

Звичайно в таких ситуаціях  необхідно правильно проаналізувати все та 

змінити деякі звички. По-перше, необхідно використовувати підвищення рівня 

рухової активності, для впливу на функціональний стан організму  [2,3, 

5,6,7,9,11,15], а не тільки строге обмеження калорій. Займатися спортом 

(тренажерний зал, йога, плавання). 

По-друге, необхідно включити в раціон більше білку  (білок допомагає 

уникнути переїдання), менше вуглеводів. Необхідно включити в раціон більше 

свіжих овочів та фруктів, бобових, каш на воді, ягід, горіхів, цільнозернового 

хлібу. Необхідно обмежити кількість простих вуглеводів та використання 

фруктози, яка пригнічує рецептори і призводить до резистентності організму. 

Уникати строгого обмеження калорій, бо організм може сприйняти це як 

сигнал голодування, активізує вироблення лептину, що може спричинити 

гормональний  збій. Не треба лягати спати із повним шлунком.  

Користуючись деякими відчуттями після поїдання певних продуктів, 

можна впливати на голод та апетит. Чим їжа кисліша, тим швидше і сильніше 

після прийому «кисленького» буде бажання поїсти. Посилювачі смаку  (спеції 

та глютамат натрію, в ковбасах, наприклад) заставляють нас з’їдати більше і 

притягують знову та знову. Хрумкі помідорчики, огірки, грибочки мариновані 

теж сприяють підвищенню апетиту. По-перше, кислі (отже, більшим буде 

бажання поїсти), а по-друге,  сприяють затримці рідини в тілі (сіль у 

маринованому знаходиться в немалих кількостях). Яблука мають яблучну 

кислоту і на фрукт такий стінки шлунку та кишечнику реагують підвищенням 

перистальтики, скороченням, відчуттям голоду. А також легкі вуглеводи 
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(смаколики, тортики, фасфуд) забезпечують різке підвищення глюкози в крові і 

таке ж різке її падіння, що впливає негативно на динаміку синтезу греліну – 

різко зростає його кількість, що обумовлює підвищення відчуття голоду. 

Алкоголь обумовлює негативний вплив на печінку, призводить до зневоднення, 

до падіння глюкози в крові та виникнення підвищеного апетиту. До того ж 

алкоголь знижує критику і волю і вся ідея здорового способу життя руйнується. 

Необхідно також уникати стресів, адже вони обумовлюють негативний вплив 

на рівень гормонів гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи. Бажано 

підвищувати стресостійкість та здійснювати профілактику тривожності [12,13, 

16] 
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Важливою умовою у вирішенні проблеми забезпечення життєздатності 

птиці, збереженості поголів’я та покращення продуктивності є з’ясування 

механізмів формування постнатальної адаптації, що фізіологічно обумовлює 

наявність критичних періодів росту та розвитку [1,3]. Ці періоди, як 

стверджують дослідники, у житті курчат яєчного напрямку продуктивності 

співпадають із  10-, 30-, 45-, 60, 90-, 120-, 180-, 360-добою, що пов’язано з 

віковою динамікою фізіологічних процесів, які протікають в організмі птиці 

протягом їх росту і розвитку [4,5]. Отримання високих показників 

продуктивності та поліпшення якості продукції птахівництва можна досягти 

шляхом оптимізації адаптаційних можливостей організму птиці до умов 

утримання [6,7]. Оскільки, актуальними проблемами промислового 

виробництва залишається підвищення рівня продуктивності яйценосних видів 

птиці, метою нашої роботи було з’ясувати функціонування організму курей-

несучок у продуктивний період. 

Дослід виконаний на клінічно здоровому поголів’ї курей-несучок кросу 

«Isa Brown» вирощених в умовах господарств Львівської області, які 

отримували стандартний комбікорм та воду згідно періоду вирощування, віком 
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120, 150-, 180-, 240-, 290 діб. Такі періоди вибрані у зв’язку з тим, що в 120-

добової птиці завершується ріст репродуктивної системи, йде підготовка до 

початку яйцекладки. Визначення гематологічних, імунологічних та 

продуктивних показників проведенні згідно описаних методик [2]. 

За отриманими результатами було встановлено, що у птиці спостерігався 

ранній вік статевого дозрівання, а початок яйцекладки спостерігався у курей 

117-добового віку. Маса першого знесеного яйця була приблизно однаковою і 

становила 38,91±0,21 г. Маса тіла курей 120-добового віку в середньому по 

групі складала 1,72±0,35кг. Збереженість поголів’я птиці у період інтенсивної 

несучості зменшувалася від 97,8 % до 94,1 %. За 170 діб облікового періоду 

інтенсивність яйценосності у птиці знижувалася від 72,0% до 60,0%. За період 

досліду середня маса яйця зменшувалася від 61,10±0,21  г до  59,90±0,32  г. 

Необхідно відмітити, що у період інтенсивної несучості на 150 добу 

життя курей кількість еритроцитів, лейкоцитів та вміст гемоглобіну в одиниці 

об’єму крові була відповідно на 25,60 % (р<0,05), 17,84 % (р<0,05) і 24,90 % 

(р<0,01), порівняно з птицею 290-добового віку. Протягом досліджуваного 

періоду (120-290 діб) найвищі показники лізоцимної та бактерицидної 

активності, фагоцитарної активності та фагоцитарного індексу були отримані у 

у 150-добових курей, що відповідно було на 24,40 % (p<0,05), 31,30 % (p<0,05), 

14,92 % і 21,56 % (p<0,05), більше порівняно з птицею 290-добового віку. 

Простежується динамічне зниження досліджуваних показників у курей до 290-

добового віку. Вміст циркулюючих імунних комплексів  у сироватці крові 

курей поступово зростав з віком і на 240 добу життя становив 50,20±3,90 

ммоль/л що було на 9,40 % (p<0,05) більше, порівняно з несучками 290-

добового віку. Отримані результати могли бути пов’язані з тим, що інтенсивне 

утримання  різних видів свійської птиці та впровадження промислової 

технології супроводжується виникненням в їх організмі імунодефіцитних 

станів, які безпосередньо впливають на фізіологічний стан організму та 



 Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 

www.openscilab.org  Ветеринарні науки 

© Коломієць І.А.   23 

продуктивність і призводять до зниження рентабельності ведення цієї галузі 

[7,8]. 

Таким чином, необхідно відмітити, що в продуктивний яйценосний 

період величина показників, що характеризують фізіологічний стан організму 

курей характеризується на 150 добу життя високими продуктивними 

показниками. Із зниженням несучості адаптаційні можливості організму курей 

знижуються до вихідного рівня, що проявляється динамічним зниженням усіх 

досліджуваних нами показників.  
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 Актуальність дослідження. З отриманням Україною незалежності 

істотно посилилася потреба в обґрунтуванні програм розбудови територіальних 

систем. Актуальність питання зумовлюється ще й тим, що з 2014 року в країні 

відбувається реформа децентралізації – передача повноважень від державної 

влади до органів місцевого самоврядування. 

 Перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають такої системи 

розвитку територій, яка охоплювала б усі рівні державного устрою. У червні 

2020 року Урядом було затверджено новий адміністративно-територіальний 

устрій базового рівня, а у липні – Постанову про утворення та ліквідацію 

адміністративних районів. На сьогодні створено 1469 об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ), міських та сільських, що охоплюють усю 

територію країни [1]. Вони потребують стратегій розвитку, які виступають 

передумовою отримання технічної допомоги як від держави, так і від 

міжнародних спонсорів. Забезпечення раціонального використання ресурсів 

територіальних громад є суттєвим кроком на шляху до оптимізації просторової 

організації суспільства і виробництва в країні. 

 Уже зараз відчувається нагальна необхідність у картах з відображенням 

актуального адміністративно-територіального поділу: новостворених районів та 
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ОТГ. На сайті «Децентралізація» наявна оглядова карта, яка дозволяє 

переглянути розташування ОТГ та загальну інформацію про них (дата 

утворення, площа, чисельність населення, кількість рад, що об’єдналися), однак 

не представлено тематичних карт [1].  

 ОТГ потребують карт, які б відтворювали образ території, розкривали 

стан та шляхи вдосконалення територіальної організації виробництва, 

раціоналізації використання природних, матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів. Карти дозволяють побачити особливості локалізації об'єктів 

планування, межі зон впливу окремих явищ, структуру складних систем і їх 

динаміку [3]. Відповідно, метою дослідження є аналіз особливостей 

картографічного забезпечення стратегічного планування ОТГ з урахуванням 

європейського досвіду. 

 Виклад основних результатів. Планування розвитку на місцевому рівні 

має індивідуальний характер у кожній країні світу, однак, як правило, його 

прийнято поділяти за двома напрямами: територіальне (просторове) та 

стратегічне. Стратегічне планування – це технологія обґрунтування й 

ухвалення найважливіших рішень щодо місцевого розвитку, визначення 

бажаного майбутнього стану території та способу його досягнення [4]. 

 Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості 

стратегічних документів щодо розвитку територіальних громад, адже рівень 

прямої дії людей, арена їх життя і природокористування потребує особливої 

уваги. Зокрема, у європейських країнах поширена практика розроблення 

стратегій розвитку місцевого рівня, навіть депресивних сільських районів. 

Значна частина європейських локальних стратегій розвитку була розроблена за 

підтримки програми LEADER. Їх створено за єдиною методологією, згідно з 

якою, в стратегії мають бути представлені наступні розділи: територія та 

населення; включеність громади до процесу підготовки стратегії; потреби та 

потенціал розвитку території; ієрархія завдань, включаючи вимірювані цілі; 

план дій; інструменти управління, моніторингу та оцінки; фінансовий план [5]. 
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 Однак уніфікація структури і мінімального контенту таких стратегій не 

зумовлює подібність картографічного наповнення, та й наявність карт у цих 

документах не є обов’язковою умовою їх розробки. Частково це пояснюється 

тим, що у багатьох країнах розробка карт і схем відноситься до сфери 

просторового планування (укладання ландшафтних і територіальних планів), а 

стратегії розвитку є текстовими документами, які не передбачають включення 

ілюстративних матеріалів. 

 Наприклад, у Польщі для визначення просторової політики на місцевому 

рівні (для міста або ґміни) у масштабі 1: 1000 або 1: 2000 розробляється 

«Дослідження умов та напрямків просторового розвитку», а для окремого 

кварталу чи невеликої території в межах ґміни – створюється місцевий план 

господарського розвитку простору [2]. Ці документи затверджуються 

місцевими органами влади та складаються з текстової та картографічної частин. 

 У проаналізованих нами стратегіях, створених за підтримки програми 

LEADER, як необхідний мінімум наявна карта географічного положення 

території (що у даному випадку є важливим, адже межі дії стратегії не завжди 

співпадають з адміністративними кордонами). Зміст тематичних карт напряму 

залежить від спеціалізації територіальної громади.  

 За змістом карти розвитку окремих територіальних громад Європи 

відносяться як до загальногеографічних, так і до тематичних. Сюжети карт 

переважно зосереджені на соціально-економічних та екологічних особливостях 

мікрорегіонів. Перевагами є використання наочних зображувальних засобів і 

яскравої кольорової гами, цікаві дизайнерські рішення. Разом з тим, вони 

містять певні картографічні неточності. В одному і тому ж стратегічному 

документі не простежується єдиний підхід до укладання карт: не узгоджені 

географічні основи, компоновки, легенди, дизайн карт. Недотримання 

принципу внутрішньої єдності призводить до того, що користувач сприймає 

карти, вміщені до документу, як запозичені зі сторонніх ресурсів, а не 

підготовлені спеціально під стратегічний документ територіальної громади. 
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 Варто відзначити, що в Україні розробка стратегій розвитку ОТГ не є 

законодавчо закріпленою і її реалізація відбувається переважно через програми 

міжнародної допомоги. Можливість включення до подібних стратегічних 

документів картографічних матеріалів залежить від організаційних, фінансових, 

інформаційно-статистичних, кадрових та інших ресурсів конкретної громади. 

Відповідно, картографічне забезпечення стратегій розвитку українських ОТГ  

носить епізодичний характер. 

 Утім, карти можуть відігравати допоміжну роль на всіх етапах розробки 

стратегії розвитку територіальної громади: дозволяти здійснити географічне 

вивчення громади, ілюструвати цілі та задачі, сформовані в ході стратегічного 

планування, відображати рекомендації і прогнози щодо розвитку території.  

В ході реалізації стратегії певної ОТГ карти можуть бути використані для 

моніторингу виконання поставлених завдань. 

 Плануючи комплект (серію) карт для стратегії розвитку ОТГ, необхідно 

прагнути, щоб вони відображали стратегічні цілі та сценарії розвитку громади, 

а не лише ідентифікували територію і супроводжували соціально-економічний 

аналіз. Цього можна досягнути за рахунок задіяння карт різних сюжетів і 

функціональних типів (інвентаризаційні, оцінювальні, рекомендаційні, 

прогнозні). 

 На цей момент карти для ОТГ розробляються з недостатнім залученням 

геоінформаційних систем, а також інтерактивних та аналітичних функцій у веб-

середовищі. Їх неможливо завантажити у високій якості; через низьку роздільну 

здатність читаність як екранної, так і роздрукованої версії карт обмежена. 

Користувачі не мають можливості адаптувати картографічне зображення до 

власних потреб, вимушені використовувати його статично. Відповідно, ці твори 

не мають інтерактивних функцій: багаторівневого масштабування та виведення 

на екран довідкової інформації про об’єкти, навігації, редагування та 

маніпуляції шарами геопросторових даних, адресного пошуку тощо. 
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 Враховуючи те, що сучасні картографи володіють інструментами 

геоінформаційних систем, з’являється можливість традиційні методи 

стратегічного планування поєднувати з просторовим аналізом і моделюванням. 

Однак укладання актуальних карт, які б найкращим чином відображали 

географічні особливості досліджуваної території, неможливе без наявності 

матеріальних і часових ресурсів. Якщо вони зведені до мінімуму (автори 

працюють безкоштовно й у авральному режимі), це обов’язково вплине на 

якість карт.  

 Ще однією нагальною проблемою є використання неактуальної 

статистики у якості вихідних даних для карт стратегічного розвитку ОТГ. 

Доступність і повнота статистичних даних часто виступає лімітуючим 

фактором, якщо інформаційна база картографування обмежена. До цього 

відноситься закритість або відсутність статистики (через те, що інформація по 

багатьох показниках розвитку не збирається або не оприлюднюється), 

неможливість розрахунку комплексних індексів на територію через відсутність 

частини даних.  

 Відповідно до цього, базовими положеннями при розробці карт до 

стратегій розвитку ОТГ вважаємо: 

− відкритий доступ та систематичне наповнення баз даних, що 

стосуються природно-ресурсного, економічного, демографічного потенціалу, 

стану довкілля громад, замість «разових акцій» під час розроблення 

стратегічних документів; 

− необхідність координації даних, які надходять із різних державних 

органів, науково-дослідних установ, підприємств, соціологічних служб, 

приватних компаній, з метою інтеграції в єдину базу даних у ГІС; 

− уніфікація  базових показників і зображувальних засобів до них; 

− широке застосування сумісних програмних продуктів; 
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− оптимальна повнота географічної основи (населені пункти, кордони та 

межі, шляхи сполучення, об’єкти гідрографії, рослинність); 

− широке застосування додаткових елементів: діаграм, графіків, 

фотографій, анімацій. 

 Запропонувати універсальну структуру серії карт для стратегії розвитку 

ОТГ складно через те, наскільки різні вони за своїми характеристиками (площа, 

кількість населення, фізико-географічні, економічні й соціальні особливості 

тощо). У якості загальної рекомендації серію доцільно «відкривати» картою 

географічного положення, яка ідентифікує територію, дає інформацію про 

площу, кількість жителів, містить історичні відомості та елементи символіки. 

На цій же карті є сенс позначити відстань від центру громади до інших 

населених пунктів.  

 На тематичних картах доречно показати об’єкти, які мають вирішальне 

значення для розвитку ОТГ (ключові бюджетоформуючі підприємства, 

транспортну мережу, об’єкти соціальної інфраструктури, головні 

«забруднювачі» навколишнього середовища, туристичні об’єкти, рекреаційні 

комплекси, об’єкти природно-заповідного фонду тощо). Завершити серію 

необхідно прогнозною картою, яка демонструватиме перспективи розвитку 

території та заплановані заходи. За подібною картою зручно оцінювати ступінь 

впровадження стратегії за певний звітній період, тобто здійснювати 

картографічний моніторинг.  

 Висновки. На наш погляд, хоча картографічне забезпечення стратегій 

розвитку ОТГ і не є обов’язковим, воно є бажаним з огляду на широкі 

можливості, які відкриває використання карт. Карти для стратегій розвитку 

ОТГ повинні бути, з одного боку, привабливими і зрозумілими для широкого 

загалу, а з іншого боку, – інформативними і змістовними. Такого балансу 

можна досягти лише за умови плідної співпраці картографів з галузевими 
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спеціалістами шляхом дотримання принципів системності, упорядкованості, 

оперативності та доступності.  
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З соціальних та економічних досліджень, рівень щастя може 

вимірюватися шляхом порівняння та співставлення рівнів життя людини в 

країнах світу в розрахунку на ВВП (внутрішній валовий продукт) на 1 душу 

населення або ІРЛП (індексу розвитку людського потенціалу). Міжнародний 

індекс щастя (МІЩ) (англ. Happy Planet Index) – представляє загальний 

агрегатний індекс, який реально відображає добробут соціуму і стан 

навколишнього природного середовища в різних країнах світу, МІЩ був 

запропонований New Econimics Foundation (NEF) в 2006 році липні місяці.  

Для вивчення і дослідження даного питання формування індексу, 

використано діалектичний метод пізнання і теоретичне узагальнення; зведення 

та  статистичних даних; аналіз  і синтез  – для узагальнення отриманої 

інформації; абстрактно-логічний прийом – для пояснення суті та змісту 

категорії «щастя»; графічний метод – для наочного подання результатів 

спостереження [1]. 

mailto:alla.rudych@pdaa.edu.ua
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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Завдання, яке ставить перед собою розрахунок Індексу щастя – це 

показати «реальний» добробут націй. Для співставлення і порівняння рівнів 

життя населення в різних країнах і континентах, традиційно використовується 

значення ВВП на душу населення або ІРЛП, але ці індекси не завжди реально і 

точно можуть відображати реальний стан існування населення. Так, порівняння 

значення ВВП, на думку провідних аналітиків, вважається некоректним, 

оскільки кінцева мета більшості населення країн світу бути не багатим (саме це 

показує ВВП) – а надійно щасливим та здоровим [2]. 

Міжнародний індекс щастя базується на загальноприйнятних 

прагматичних принципах існування: переважна більшість людей країн світу, 

хочуть прожити довге, безпроблемне і повноцінне життя, в свою чергу 

державні інститути прагнуть населенню забезпечити все можливе для 

досягнення рівня максимального якісного добробуту для громадян, при цьому 

ефективно і розумно використовувати наявні ресурси, не завдаючи втрат і 

шкоди природному середовищу [3]. Для розрахунку індексу використовуються 

три показники (рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Розрахунок міжнародного індексу щастя 
 

 

Розробники рейтингу World Happiness Report оцінюють МІЩ за шістьма 

позиціями. Частина – це об’єктивні показники: ВВП на особу, очікувана 

Розрахунок МІЩ 

«Екологічний слід» Суб’єктивна 

задоволеність життям 
Очікувана тривалість 

життя 
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тривалість життя. Решта, суб’єктивні оцінки, оскільки вони базуються на 

результатах соціологічних опитувань, де респонденти дають відповіді про 

рівень:  соціальної підтримки держави; тривалість здорового життя; свободу 

вибору;  благодійність (меценатство); наявність корупції; рівень негативізації 

майбутнього; стан екології  в країні [3]. Водночас фахівці сумніваються у 

коректності оцінок даного індексу у так би мовити «суб’єктивній» частині, 

ймовірно, йдеться про середні та граничні помилки у створенні вибіркової 

сукупності глобального дослідження [4].  

Вивчення індексу щастя починаються з 2006 по 2019 рік, щоб чітко 

виявити його динаміку, тенденції та закономірності. У 2019 р. було сформовано 

рейтинг Індексу щастя, до якого увійшли 156 країн світу. На перше місце 

потрапила Фінляндія, із середнім індексом щастя 7,769; на другому місці є 

Данія з індексом щастя 7,600 і третє місце посіла Норвегія з індексом 7,554. 

Між Чадом (4.350) та Ефіопією (4.286) опинилася Україна, яка посіла 133 місце, 

її індекс щастя склав 4.332 (рис.2) [5]. 
 

 
Рис. 2. Позиція України в розрахунку Міжнародного індексу щастя 
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Дані ґрунтуються на результатах опитувань громадської думки у різних 

країнах, під час яких людям пропонували дати оцінку свого життя. 

Респондентам пропонувалося поставити бали від 0 до 10 у залежності від того, 

наскільки хорошим вони вважали своє життя. Оцінку 0 пропонувалося 

поставити за важке та найгірш можливе життя, а оцінку 10 – за найкращий 

рівень життя.  

Позитивну оцінку визначали такі показники: частота радості, сміху та 

задоволення людини у попередній день, тоді як негативна оцінка передбачала 

частоту неспокою, смутку і гніву за вчорашній день конкретної особи. Також в 

розрахунок МІЩ включалися співвідношення чинників: соціальна підтримка 

держави, прогноз тривалості повноцінного життя, свобода вибору, щедрість і 

благодійність, наявність і прояви корупції. Доклад про світове щастя був 

розроблений групою незалежних експертів, за участю ООН, Фонду Ернесто 

Іллі, компанії Gallup, Inc., а також вчених з Мексиканського національного 

інституту статистики та географії [5]. 

Отже, індекс щастя відображає добробут населення в різних країнах 

світу. Він змінюється під впливом рівня ВВП в розрахунку а душу населення, 

від стану соціальної підтримки в країні, тривалості та здорового життя людей, 

свободи життєвого вибору, щедрості (благодійності), рівнем сприйняття 

корупції, рівнем негативізації майбутнього та станом екології. Унікальність 

даного індексу полягає в тому, що він дає змогу реально відобразити та 

показати добробут людей, стан природного навколишнього середовища, 

використовуючи при цьому економічні показники у комплексі  з соціологічним 

дослідженням.  
 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F


Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 
Економічні науки www.openscilab.org 

© Рудич А.І., Голуб К.О., 36 

Список літератури  

1. Дивний індекс щастя URL: https://economistua.com/divnij-indeks-shhastya/ 

2. Міжнародний індекс щастя URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

Міжнародний_індекс_щастя (дата звернення 25.04.2021). 

3. Індекс щастя: українці  одні з найбільш згорьованих у світі URL: 

https://zbruc.eu/node/77730  (дата звернення 28.04.2021). 

4. Індекс щастя 2019: є сумніви, що Україна така вже й «нещасна» URL: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666960-indeks-sasta2019-e-sumnivi-so-

ukraina-taka-vze-j-nesasna.html  (дата звернення 28.04.2021). 

5. У рейтингу світового індексу щастя Фінляндія посіла перше місце, Україна – 

133-є  URL: https://ua.112.ua/svit/u-reitynhu-svitovoho-indeksu-shchastia-

finliandiia-posila-pershe-mistse-ukraina--133-ie-484674.html  (дата звернення 

27.04.2021).  

https://economistua.com/divnij-indeks-shhastya/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F
https://zbruc.eu/node/77730
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666960-indeks-sasta2019-e-sumnivi-so-ukraina-taka-vze-j-nesasna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2666960-indeks-sasta2019-e-sumnivi-so-ukraina-taka-vze-j-nesasna.html
https://ua.112.ua/svit/u-reitynhu-svitovoho-indeksu-shchastia-finliandiia-posila-pershe-mistse-ukraina--133-ie-484674.html
https://ua.112.ua/svit/u-reitynhu-svitovoho-indeksu-shchastia-finliandiia-posila-pershe-mistse-ukraina--133-ie-484674.html


 Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 

www.openscilab.org  Історичні науки 

© Рибак А.І.   37 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

Рибак А.І. 

ВПЛИВ ПОДІЙ 1980 РОКІВ У ПОЛЬЩІ НА СТАНОВЛЕННЯ 

ДВОСТОРОННІХ УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН  

 

Рибак Анна Ігорівна,  

Студент Вінницького державного педагогічного університету  

імені Михайла Коцюбинського 

 

Досвід Польщі як міцної демократичної держави в сучасному 

європейському просторі, може стати каталізатором, який інтенсифікує процес 

інтеграції нашої країни в європейське співтовариство. Крізь призму подій 1980–

90 рр. у Польщі ми можемо поглянути на українську історію, зрозуміти та 

усвідомити усі помилки і прорахунки у становленні незалежної Української 

держави, чим зумовлюється актуальність даної роботи.  

Зазначимо, що Східна Європа, зазнала суттєвих змін в результаті політики 

«перебудови». Всього за декілька років була повністю перелицьована 

геополітична карта цієї частини континенту: зникли великі військово-політичні 

і економічні об'єднання, розпалися одні держави (Чехословаччина і Югославія) 

і об'єдналися інші (Німеччина), повністю змінився соціально-економічний і 

політичний уклад країн регіону, розпочався їх рух в бік  євроатлантичних 

структур. 

Наприкінці 1980-х–на початку 1990-х років як Польща, так і Україна, в 

зв’язку з розпадом соціалістичної системи, отримали шанс на здобуття 

справжньої незалежності й обрання демократичного шляху розвитку. Кожна з 

країн скористалася цим шансом по-своєму. 

Найсильнішими зовнішніми чинниками, які вплинули на формування 

політики Польщі щодо України на зламі 1980-х –1990-х років, були об’єднання 
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Німеччини і розпад СРСР. Ці процеси зумовили бажання польських лідерів 

скористатися історичним шансом і назавжди вийти з-під опіки Росії, не 

допустивши при цьому російсько-німецького союзу, який міг би знову 

загрожувати Польщі. 

14 серпня 1980 року робітники судноверфі імені Леніна в Гданську 

захопили підприємство. Їх лідером став місцевий електрик Лех Валенса. Два 

тижні робітники утримували підприємство, незабаром до страйку 

підключилися інші підприємства Гданська й інші міста Польської Народної 

Республіки. 

17 вересня 1980 р. відбулась перша перемога: комуністичний уряд 

дозволив протестувальникам зареєструвати свою профспілку для того, щоб 

проводити з владою діалог в рамках правового поля. Так виникла профспілка 

«Солідарність». 

Суспільний рух «Солідарність» відкрив нову сторінку в історії 

Центрально-Східної Європи, продемонструвавши можливість розбудови давно 

забутих соціальних тенденцій, використання недоліків тоталітарної системи для 

відродження громадянського суспільства. 

Переживши військовий стан, скасований в 1983 р., «Солідарність» 

продовжила боротьбу, і в кінці десятиліття стала силою, яка поклала край 

комуністичному режиму в Польщі. Учасники протестів 1980-1981-го тепер 

стали владою - лідер профспілки Лех Валенса став президентом країни. 

Прийшовши в 1985 р до влади в СРСР М. Горбачов ініціював широку 

програму перетворень, що увійшла в історію під назвою «перебудова». Одним з 

її ключових елементів стало «нове політичне мислення» у міжнародних 

справах, яке розумілося радянським керівництвом, як «реакція на 

філософському, а потім і на політичному рівні на ті виклики, з якими 

зустрічаються і окремі країни, і весь світ на даному переломному етапі» [1, с. 

131]. 



 Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 

www.openscilab.org  Історичні науки 

© Рибак А.І.   39 

Радянський Союз почав декларувати свою прихильність до  

загальнолюдських цінностей, а також проголосив готовність до діалогу та 

співпраці з усіма країнами, незалежно від пануючих ідеологічних установок. 

Початок реалізації основних положень «нового політичного мислення» по 

відношенню до Східної Європи справедливо буде віднести до весни 1986 р. 

коли, повертаючись в квітні 1986 року з XI з'їзду Соціалістичної єдиної партії 

Німеччини, який проходив в Берліні, М. Горбачов взяв участь в X з'їзді ПОРП у 

Варшаві. 

В ході свого виступу на з'їзді радянський лідер, піднявши проблему 

протистояння влади і незалежної профспілки «Солідарність», заявив про те, що 

польська криза не була протестом робітничого класу проти соціалізму. Це була, 

перш за все, незгода з тими спотвореннями соціалізму на практиці, які боляче 

сприймалися робітниками. Противники соціалістичної Польщі всередині країни 

і за її межами зуміли використати таку незгоду в своїх цілях. 

Початок становлення українсько-польських двосторонніх відносин 

припадає на останні роки «Перебудови», витоками яких стали контакти 

Народного руху України та польської «Солідарності». Діяльність цих двох 

опозиційних політичних сил визначила особливості подальшого розвитку 

українсько-польської співпраці, в тому числі в контексті інтеграції до Європи 

[4, с. 58]. 

У 1989 р. відбувся установчий з’їзд Народного Руху України, політичної 

сили, яка розгорнула активну боротьбу за суверенітет та незалежність України, 

незалежно від етнічного походження. Окрім тисяч делегатів з усіх районів 

України в конгресі взяли участь представники партій держав Балтії, а також 

делегація польської «Солідарності» з Б. Борусевичем, З. Янасом, Ф. Саком, В. 

Мокрим і А.Міхником [5].  

Польська опозиція була зацікавлена формуванням ліберальної течії в 

Україні [2, с. 64]. 
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На думку дослідника М. Янкова, контакти ідейне зближення українського і 

польського інтелектуальних середовищ, що діяли в еміграції сприяло 

«безконфліктному розвитку» двосторонніх відносин [7, с. 52].  

Як згадував В. Мокрий, на рішення «Солідарності» підтримати «Рух» 

вплинули знайомства з членами української організації на сторінках публікацій 

«Культури» Є. Ґедройця. Польський політик описав зустріч із М. Горинєм, 

одним із лідерів НРУ: «Коли тільки траплялася нагода, особливо після наших 

богослужінь у Варшаві, люди зустрічалися в підвалі церкви чи у кафе. Тоді я 

мав можливість поспілкуватися з Горинем – людиною, яку я знав досі з 

польської підпільної преси, паризької «Культури» та українських еміграційних 

видань» [3, с. 7]. 

Окрім зв’язків польської та української опозиції, існував діалог між 

офіційною владою двох країн [6, с. 101–102].  

Польща та Україна як держави проводили переговори, коли Україна ще 

була республікою Радянського Союзу, а Польща тільки-но відновила 

демократичний лад. Співіснування двох країн як незалежних держав закладено 

підписаними ще у 1990–1991 рр. документами [8]. 

При цьому, кожен офіційний візит М. Горбачова до Польщі в другій 

половині 1980-х рр. призводив до пожвавлення в суспільстві дискусії з 

суспільно-політичних питань, оскільки радянський лідер при всіх сумнівах 

польського суспільства в його щирості й послідовності сприймався як ініціатор 

і символ демократичних перетворень не тільки в СРСР, а й в усьому східному 

блоці. Коментуючи візит високого гостя з Москви в 1988 р. В. Ярузельський 

наголошував, що польський уряд повністю підтримує курс на подальшу 

демократизацію, якщо це не включає в себе створення непідконтрольних 

профспілок і опозиційних уряду партій [6, с. 102].  

Отже, події 1980-х років у Польщі значно вплинули на становлення 

дружніх двосторонніх відносин між Україною та Польщею, незважаючи на той 
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факт, що у вказаний історичний період Україна перебувала у статусі однієї із 

республік СРСР.   
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ОСОБЛИВОСТІ КАНАДІЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
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Старший викладач 

ДУ «Одеська Політехніка» 

 
В усьому світі Канада вважається однією із високорозвинених держав 

світу. Освіта, отримана в цій країні, високо оцінюється в будь-якій частині 

світу. Система канадійської освіти має суттєві відмінності від освітнього 

процесу інших країн. Спробуємо  пояснити, яким чином влаштована система 

освіти в Канаді та в чому її основні переваги. 

Канадійська система освіти базується на британському та 

американському досвіді в організації освітнього процесу. Однак, опираючись 

на деякі  історичні причини, у Канаді існують суттєві відмінності. Людям, які 

планують переїхати в Канаду з метою отримання освіти, мають розумітися у 

цих відмінностях. 

Насамперед, Канада має дві державні мови. Освіту будь-якого рівня в 

Канаді можна отримати як англійською мовою, так і французькою мовою. При 

цьому англійські школи, коледжі та університети діють по всій країні, з 

франкомовним Квебеком включно. Окремо в Монреалі знаходиться 

престижний англомовний університет (Університет Макгілла). З іншого боку, 

через Квебек, освіту  французькою мовою можна отримати в Онтаріо, Манітобі 

та в деяких атлантичних провінціях. 

Ще одна особливість канадійської освіти - наявність різних систем у 

різних провінціях. У Канаді 10 провінцій і 3 території, керовані з центру. Кожна 

з провінцій самостійно визначає параметри навчання та структуру навчальних 
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закладів. Всі навчальні заходи підпорядковуються провінційним урядам. 

Винятком   є лише Королівський військовий коледж Канади, розташований у 

Кінгстоні, і який підпорядковується безпосередньо федеральному урядові. 

Початкова освіта в Канаді 

Канадійські діти, як правило, починають своє навчання з самого раннього 

віку. Уже під час відвідування аналогу українського дитячого саду, який 

називають Day Day, батьки записують своїх дітей у маленькі школи (дошкільні 

заклади), в яких діти навчаються елементарним життєвим навичкам. Крім того, 

саме тут вони набувають початкові навички, необхідні в подальшому. З 5 років 

канадійські діти відвідують так званий дитячий садок, який являє собою 

підготовчий клас для вступу в школу. У деяких провінціях цього етапу 

навчання триває один рік, в інших два роки. В останньому випадку мова йде 

про дитячий садок та про дитячий садок старшого віку.   

Середнє навчання в Канаді 

У 6 або в 7 років, залежно від конкретної провінції, дитина йде до школи. 

У країні є державні школи, які складають близько 90% усіх шкіл Канади. 

Навчання  в таких школах для канадійців безкоштовне. Враховуються особи, 

які мають громадянство країни (канадійське громадянство) або статус 

постійного мешканця Канади (постійний резидент Канади). 

Крім державних шкіл, тут працюють також приватні школи. Такі школи 

мають сучасне технічне обладнання. Тут працюють висококваліфіковані 

викладачі. У цілому, такі школи поширюють більш високий рівень знань, 

порівняно з державними школами.  

Особливістю шкільного навчання в Канаді є поділ предметів на 

обов'язкові (математика, історія, географія, англійська та французька мови, 

фізкультура та профорієнтація) та вибіркові (за вибором самого учня та його 

батьків). До речі, в Канаді досить багато українців, тому тут є багато 

українських та англо-українських шкіл. 

Вища освіта в Канаді 
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Вища освіта в Канаді представлена коледжами й університетами. Як і у 

випадку зі школами, тут є ВУЗи державні та приватні. При цьому державні 

вважаються найпрестижнішими. Всі навчальні заклади підпорядковуються 

провінційним урядам.  

Вища освіта в Канаді передбачає освоєння одної з таких програм : 

Сертифікована програма. Вона передбачає навчання протягом 0,5 до 1,5 

року. При цьому випускники не отримують ніяких ступенів. Однак вони 

можуть улаштуватись на роботу на рівні молодшого спеціаліста. 

Дипломна програма. У цьому випадку навчання триває 2-3 роки. Як і в 

попередньому випадку, випускники ступінь не отримують. Це дозволяє їм 

працювати на посаді середнього рівня. 

Ступінь бакалавра. Навчання  тривалістю 4 роки дає можливість 

отримати ступінь бакалавра. Канадійські ВУЗи дозволяють отримати цей 

ступінь у прискореному режимі за 3 роки. Як правило, бакалаврські програми 

мають практичну направленість. 

Ступінь магістра - це аналог української магістерської програми. Як 

правило, такий ступінь необхідний для того, щоб продовжити наукову 

діяльність або для підготовки отримання ступенів Доктор філософії . 

Крім того, в Канаді є можливість освоїти програму, подібну до 

української перекваліфікації. Тут такі програми носять назву Сертифікат 

аспірантури та диплом аспірантури. Такі програми передбачають навчання 

протягом з 1 року до 2 років. Вони дуже популярні серед українців. У тому 

числі як можливість надійної імміграції в Канаді. 

Треба  також відзначити наявність Кооперативних програм. Це програми, 

що відповідають за отримання теоретичних знань у визначеній області з 

практичною роботою за майбутніми спеціальностями. Такі програми 

дозволяють отримувати спеціалістів високого рівня в Канаді і канадійський 

досвід . 
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Таким чином канадійська система освіти є однією з найбільш 

прогресивних та ефективних систем у світі. Канадійський диплом визнають у 

більшості держав світу. Поки що така ситуація існує в значній мірі завдяки 

ефективній системі державного контролю, співпраці з британськими освітніми 

традиціями. У будь-якому випадку вчитися в Канаді, сьогодні, дуже вигідно і 

цікаво. 
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Abstract. Traditionally, the quality of care is assessed on the basis of structure, 

processes and outcomes, but little is known about the optimal care processes, and the 

link between structure and outcomes is rather weak. According to the theory of 

quality management, there are 8 characteristics of the quality of medical care: 

professional competence, accessibility, cost-effectiveness, personal relationships, 

effectiveness, continuity and consistency, security, convenience. Medical quality 

management methodology assistance is based on 4 principles: meeting the needs of 

external and internal consumers, a systematic approach, team work and scientific 

method. 

Key words: quality of medical care, quality management, management, health 
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Актуальність проблеми. Відомо, що категорія якості тісно пов’язана зі 

здоров’ям людини, оскільки вона визначає одну з головних потреб людини - 

потребу в медичній допомозі. Якість медичної допомоги є одним із 

найпоширеніших об'єктів соціально-медичних досліджень, спрямованих на 

виявлення проблем у досягненні якісної медичної допомоги та розробку 

оптимальних моделей управління якістю в медичній галузі. Якість медичної 

допомоги дослідники вважають неоднозначною, багатогранною та складною 

концепцією, яка складається з окремих компонентів. Положення ДСТУ ISO 
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9000: 2007 вказують на те, що вимоги до характеристик якості можуть висувати 

різні зацікавлені сторони. До системи охорони здоров’я перш за все входять 

пацієнти, а також медичні працівники, керівники різних рівнів промисловості 

та закладів охорони здоров’я, постачальники ресурсів для медичних установ, 

суспільства та держави. 

Мета дослідження:  описати основні концепції, які входять до системи 

управління якістю в закладах охорони здоров’я  України. 

Результати та їх обговорення. Міжнародні експерти ВООЗ визначили 

якість медичної допомоги як рівень досягнення системами охорони здоров‘я 

суттєвих цілей у поліпшенні здоров‘я і відповідності справедливим 

очікуванням населення, а основними її критеріями вважають ефективну і 

своєчасну медичну допомогу, ефективне використання ресурсів, задоволення 

потреб пацієнтів і результативність лікування [6]. Якісним медичне 

обслуговування слід вважати в разі, якщо ресурси використовують з 

максимальною ефективністю для задоволення медико-санітарних потреб 

пацієнтів з використанням профілактики і лікування без зайвих витрат, і 

відповідно до вимог доказової медицини. 

В рамках реалізованого проекту Європейського Союзу «Сприяння реформі 

вторинної медичної допомоги в Україні» якість медичної [4] допомоги 

визначалась за шістьма вимірами, запропонованими Інститутом медицини 

Сполучених Штатів Америки:  

- безпека – уникати завдання шкоди пацієнтам при наданні допомоги;  

- ефективність – надавати послуги, що базуються на наукових знаннях, 

уникаючи недовикористання та перевикористання послуг;  

- орієнтованість на пацієнта – надавати допомогу, що поважає та 

відповідає особистим вимогам, потребам та цінностям пацієнта;  

- вчасність – скорочувати час очікування та затримки як для тих, хто надає, 

так і для тих, хто отримує медичну допомогу;  
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- раціональність – уникати марнування обладнання, ресурсів, ідей та 

енергії;  

- справедливість – надавати допомогу, що не змінюється у якості в 

залежності від особистих характеристик пацієнта (стать, расова або етнічна 

належність, географічне проживання та соціально-економічний статус). 

В Україні на нормативно-правовому рівні якість медичної допомоги 

визначена як «належне (відповідно до стандартів, клінічних протоколів) 

проведення всіх заходів, які є безпечними, раціональними, прийнятними з 

точки зору коштів, що використовуються в даному суспільстві, і впливають на 

смертність, захворюваність, інвалідність» [1].  

Експерти Світового банку вважають, що важливими складовими якості 

медичної допомоги є швидкість її надання, використання технологій лікування, 

заснованих на принципах доказової медицини, розвиток інфраструктури 

охорони здоров’я, оснащення медичних закладів необхідним персоналом та 

матеріалів, а також використання сучасних знань, лікування, профілактики, 

особливостей спілкування лікаря та пацієнта, які визначають дотримання або 

нехтування рекомендаціями лікаря, а отже, і ефективність лікування [5]. Таким 

чином, якісна медична допомога, по суті, має забезпечувати певну ступінь 

досягнення конкретних, відповідних потребам у здоров‘ї населення, 

результатів, зокрема, через найбільш економне, раціональне, тобто ефективне 

використання ресурсів надавачами медичної допомоги. 

Зміни в стані здоров‘я під час лікування (одужання або покращення стану, 

відновлення втрачених функцій органів і систем) означають отримання 

медичного результату, а повернення хворого до праці і активного життя, 

задоволеність медичною допомогою є соціальним результатом 

[2,3]. Співвідношення максимальних медичних та соціальних результатів до 

витрат ресурсів на охорону здоров'я розглядається як зусилля керівників 

органів охорони здоров'я перевести витрати на якість. Прогнозована медична та 

соціальна ефективність, на думку експертів та дослідників, є визначальною у 
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медичній діяльності для вибору засобів профілактики, діагностики, лікування, 

організаційних форм медичної допомоги. Однак найбільш економічне 

використання обмежених ресурсів за умови однакових медичних та соціальних 

результатів може допомогти встановити порядок тих чи інших видів діяльності, 

визначити шляхи перерозподілу ресурсів з неефективних результатів на 

ефективні, з менш ефективних на більш доцільні [8].  

Результати теоретичного аналізу засвідчили, що незважаючи на певні 

досягнення світових систем охорони здоров‘я в задоволенні населення 

медичною допомогою, навіть в розвинених країнах світу її якість залишається 

відмінною від очікуваної при одночасному зростанні затрат на медичне 

обслуговування більш високими темпами у порівнянні з національним доходом 

[7]. Збільшення обсягів затрат обумовлено зростанням хронічної 

захворюваності внаслідок постаріння населення і вимог пацієнтів до якості 

медичного обслуговування, так і недотриманням лікарями стандартів медичної 

допомоги, перенасиченням ринку лікарськими засобами, некерованою 

рекламою ліків, розвитком новітніх дороговартісних технологій при 

нераціональному і невмілому їх застосуванні, нецільовими витратами – від 20 

до 40% – коштів охорони здоров‘я, неефективним управлінням людськими і 

технічними ресурсами. 

Висновок:  

Тому можна зробити висновки, що проблеми низької якості і 

ефективності є одними з найважливіших для будь-якої системи охорони 

здоров‘я, а основними причинами визнають недоліки в системі управління 

якістю, а не в діях окремих постачальників медичних послуг та виробів 

медичного призначення. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ИБС, ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ И СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Сисецкий А.П. 

Канд. мед. наук. Ассистент кафедры внутренней медицины №3. 

Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца . 

Киев, Украина 

 

Непременное условие эффективной реабилитации при ИБС, гипертониче-

ской болезни (ГБ) и соматоформных расстройствах (СФР) в условиях пан-

демии COVID-19  - улучшение кислородтранспортной функции крови и ста-

билизация психоэмоциональной сферы пациентов. Характерные для пациен-тов 

с ИБС, ГБ и СФР высокий уровень психоэмоционального напряжения и  

ухудшение функциональной активности эритрона, способствующее разви-тию 

гипоксии, значительно ухудшают течение этих психосоматических забо-

леваний.  Инвазия SARS-Cov-2 сама по себе вызывает значительные наруше-

ния функциональной активности гемоглобина, микроциркуляции и как след-

ствие - оксигенации крови. Вместе с тем при ИБС, ГБ и СФР pO2 в значи-

тельной  степени определяет активность еритрона,  в частности резистент-ность 

эритроцитов (ER) и их антиоксидантную защиту.   

Материал и методы. У 40 пациентов (мужчины 43,8 ± 1,5лет) с  

стабильной стенокардией напряжения II-III ФК, гипертонической болезнью ІІ 

ст. и тре-вожно-депрессивными расстройствами при традиционном лечении (β-

адре-ноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, нитропрепараты, 

транквилиза-торы), выполнявших обычные реабилитационные упражнения (1 

гр.) и у 40 пациентов (мужчины  42,6 ± 1,4 лет), проходивших ландшафтную 

образную кинезиотерапию, образно- ассоциативную коррекцию  и 
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голографическое моделирование в комбинации з метаболически активним 

препаратом милдро-нат - 3- (2,2,2 - триметилгидразиний) пропионат 

(моногидрат) - 10% -5 мл внутривенно болюсно (2 гр.), до и после 10-дневной 

реабилитации исследо-вали функциональную активность эритроцитов ( ER) и 

гемоглобина (Hb): резистентность ER, их гликолитическую ферментную 

активность и антиокси-дантную защиту -  супероксиддисмутазу, каталазу, 

глутатионпероксидазу, основные гликолитические энзимы - гексокиназу и 

фосфофруктокиназу, уро-вень 2,3-дифосфоглицерата (2,3-DPhG), гидрокси-, 

дезокси-, метгемоглобин (MetHb), фракции Hb - HbAo, HbA1, HbF, а также 

ишемическую активность, кардиогемодинамику и уровень 

психоэмоционального напряжения. Конт-рольную группу составили  40 

доноров.  

Верификация проводилась коронаровентрикулографией, суточным 

монито-рированием ЭКГ  и артериального давления, ВЭМ-пробой,  диск-

электрофо-резом в полиакриламидном геле, ЭхоКГ, "Тестовой 

самоидентификационной системой" (ТЕСС),"Самооценкой уровня 

психоэмоционального напряжения" (СРПН). Пациенты тестировались до и 

после реабилитации для определения и контроля их психоэмоционального 

состояния, эффективности реабилита-ции и разработки рекомендаций по их 

оптимальной физической и  психической активности.  

Образно-ассоциативная коррекция (ОАК) - графическое и 

кинестетическое (синхронизированные с дыханием движения) отражение  

неосознаваемых психотравмирующих образов с замещением их адекватными 

позитивними с целью достижения психологической стабильности. Формула: 

Образ-Дыха-ние-Движеие. Голографическое  моделирование (ГМ )- 

пространственная развёртка внутренней голограммы собственного состояния, 

создаваемая на основе его интегративного образа (ИО) и её визуализация во 

внешних объек-тах с положительной обратной связью  с целью стабилизации и 

востановле-ния сердечно-сосудистой системы и   психоэмоциональной сферы. 
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Ланд-шафтная образная кинезиотерапия (ЛОК) - пластическое отражение 

инте-гративных образов  ( интрапсихические образы - маркеры динамики 

созна-тельных и бессознательных процессов в центральной нервной системе) 

собственных психоэмоциональных состояний с фиксацией позитивних в 

движениях и графических композициях в приоритетных ландшафтных 

условиях. 

При ОАК, ГМ та ЛОК в работе с образом собственного состояния 

преодолевается кинестетическое и  психологическое блокирование  пациентов з 

ИБС, ГБ и СФР, для которых характерна неразвитость механизмов релаксации 

и психологическая нестабильность. Обеспечивается восстановление 

личностной  стабильности и нормальной коммуникативной системы координат, 

создание психологической защиты от жизненных кризисов и адекватной 

реакции на них, что приводит к более высокому уровню личностного развития. 

Кроме того глубокая внутренняя самооценка и осознание собственного 

состояния вызывает своеобразную психологическую  декомпрессию, что 

значительно уменьшает психоемоциональное  напряжение. Создаётся механизм 

внешнего выражения различных форм эмоционального переживания и 

стимулируется поиск выхода из деструктивных ситуаций.  

Первый этап. Ходьба в умеренном темпе с увеличением частоты 

сердечных сокращений не более 15 в 1 мин., систолического артериального 

давления  - не более 20 мм рт. ст., диастолического - не более 10 мм рт. ст. и 

одновременная фиксация положительных образов  природы, воссоздаваемых 

затем в домашних условиях. Второй этап. Комплекс индивидуально 

адаптированных статических и динамических релаксационных и дыхательных 

упражнений с учётом гемодинамических параметров, установленных для 

первого этапа. При этом упражнения выполняются с визуализацией во 

внутреннем поле зрения предварительно отобранных  позитивних образов 

природы. Третий этап. Графическая и кинестетическая визуализация 

собственного состояния. Во внутреннем поле зрения пациент создаёт ИО, 
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соединяя образы цвета (зрительный анализатор), звука (слухо-вой), движения 

(тактильный и проприоцептивный), запаха (обонятельный), вкуса (вкусовой).  

Результаты. Кардиогемодинамика во 2гр. пациентов по сравнению с 

1гр. после реабилитации существенно улучшилась: увеличились минутный 

объём кровообращения, сердечный и ударный индексы, уменьшились давление 

в легочной артерии  и фаза напряжения правого желудочка (Р <.0,05).  В 1гр. 

систолическое артериальное давление снизилось с 175 ± 1 до 144 ± 1 мм рт. ст. 

(Р < .0,05), диастолическое  - с 105 ± 1 до 93 ± 1 мм рт. ст., во 2 гр. - соот-

ветственно : с 174 ± 1 до 133 ± 1 мм рт. ст. (P < .0,05) и от 107 ± 1 до 83 ± 1 мм 

рт. ст. (P < .0,05). Частота и длительность ищемических  эпизодов умень-

шились у 82% больных  2гр. и  у 23% -1 гр.  

Уровень 2,3- DPhG  в ER у пациентов по сравнению с контрольной 

группой был выше при одновременном существенном снижении активности их 

ос-новных гликолитических ферментов. Определялись также более высокие 

уровни HbA1, MetHb и HbF: 10,2 ± 0,7, 0,93 ± 0,1 и 4,81 ± 0,3 %% соответ-

ственно (Р < .0,05). У пациентов 2 гр. выявлены благоприятные изменения  в 

ER: cодержание MetHb и HbA1 существенно уменьшились, уровень HbA0 

повысился  (P < .0.05).  Вместе с тем увеличилось количество  ЕР с повышен-

ной устойчивостью и большим содержанием  2,3-ДФГ в них, что оптимизи-

ровало поступление  О2 в ткани и его утилизацию.  

При ИБС, ГБ и СФР активизируются основные механизмы молекулярной 

адаптации, в частности изменяется аллостерическая регуляции Hb, происхо-дит  

его качественная реконструкция. У пациентов 1гр. наблюдалась тенден-ция к 

повышению  уровней MetHb, HbA1, максимального гемолиза ER и сдвиг влево 

от пика фазы максимальной скорости гемолиза. 

Определены типы психоэмоциональной реактивности: адекватный, 

гиперак-тивний негативний/позитивний, гипоактивний, хаотичный, 

парадоксальный. До реабилитации индексы психоемоционального напряжения 

(ИПН) в 1гр. и 2гр. были соответственно: тревожнось - 8,75-8,77,  
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агрессивность - 4,63-4,65, страх смерти - 8,12-8,14, одиночество - 8,54 -8,52, 

суицидность - 4,36-4,34. ИПН после реабилитации в 1гр. и 2гр.: тревожность - 

7,35 и 3,54, агрессив-ность - 3,97 и 2,33, страх смерти - 7,23 и 3,47 , одиночество  

- 7,34 и 4,23, суи-цидность - 3,77  и  2,15  соответственно. До начала 

реабилитации 78% паци-ентов 2 гр. и 76%  - 1гр. оценивали своё состояние как 

плохое, 22% и 24% - очень плохое. После реабилитации  4% пациентов 1гр. 

отмечали плохое состояние , 53% - удовлетворительное , 43% - хорошее. 

Соответственно 31% пациентов  2гр. - удовлетворительное состояние, 59% - 

хорошее и 10% - от-личное. У 62% пациентов 2гр. значительно уменьшены 

дозы β-адреноблока-торов и блокаторов кальциевых каналов при сохранении 

стабильных пара-метров кардиогемодинамики. У 56% пациентов этой групы 

отменены транк-вилизаторы. 

Образно-ассоциативная коррекция, голографическое моделирование и 

ланд-шафтная образная кинезиотерапия - эффективные немедикаментозные 

мето-ды индивидуального восстановления с создаваемыми   детерминантами 

про-дуктивних жизненных стратегий, что в сочетании с коррекцией 

милдронатом способствует улучшению кардиогемодинамики, 

кислородтранспортной функции крови  и психоемоционального состояния 

пациентов с стенокардией напряжения II-III ФК, гипертонической  болезнью II 

ст., соматоформными расстройствами с высоким индексом 

психоемоционального напряжения. уменьшают интенсив-ность их 

фармакологической коррекции, обеспечивая эффективную реабили-тацию в 

условиях пандемии. 
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В бывших странах, в то время так называемого социализма уже давно 

родителей не устраивают устоявшиеся «совковые» правила детских 

дошкольных заведений (ДДЗ). [1] 

Всё больше родителей, недовольных стандартизированным и 

унифицированным образованием своего ребёнка, обращаются к 

альтернативным образовательным методикам. Среди них значительную роль 

играет вальдорфская педагогика. [2] 

В этой публикации после краткого ознакомления сути педагогики делюсь 

и собственным опытом, как родитель трёх посещивщихся Вальдорфский 

детский сад детей. Двое старших ходили ещё в обычный детский сад; в их 

времена ещё не были по близости к нам вальдорфских садиков, а для начала 

попытаюсь делать небольшой обзор об детских садах такой альтернативной 

методики в указанных странах. В столице Венгрии в Будапеште среди 

остальных работает и Кишпешсткак Вальдорфская Школа с детским садом и 

https://orcid.org/0000-0002-7661-4485


 Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Деак Йожеф   59 

гимназией (KIWI) Мы пришли сюда в детский сад в 1997-м году с пустья два 

года после образования учреждения. [3] 

Вальдорфской педагогике уже около 100 лет, первые детские сады 

появились в Германии в 1925г. На сегодняшний день в мире на всех 

континентах работают примерно 900 вальдорфских школ, 2000 вальдорфских 

детских садов, 500 лечебно-педагогических учреждений. [4] [5] 

В Венгрии как и в России вальдорфская педагогика развивается с конца 

80 годов ХХ века. В Венгрии в Шоймаре в 1988-м году открыл ворота первый 

Шоймарский Вальдорфский Детский Сад. [6] В следующем году тут же начала 

работу первая, и до сих пор, уже в Будапеште действующая вальдорфская 

школа. В Венгрии сегодня дейтвуют 57 вальдорфских детских садов. [7]   В 

России в 1989 году открылся первый вальдорфский детский сад. В 1992 году – 

первые вальдорфские школы. На сегодня в России более 80 вальдорфских 

групп и инициатив и 25 школ. Много вальдорфских групп организуется в 

рамках государственных детских садов, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, 

Казани. За это время вальдорфская педагогика значительно 

«русифицировалась», впитала в себя национальные традиции и культуру 

заместо немецких, сохраняя вместе с тем основные принципы и подходы 

неизменными. [8] 

Все больше популярности набирает вальдорфские детские сады в Киеве, 

как и в других городах и деревнях Украины, Венгрии и России, хотя его 

основатель, Рудольф Штайнер, предложил новаторскую методику в далеком 

1919 году, и в Германии она до сих пор процветает, в наших краях к ней пока 

осторожно присматриваются. Ее главный принцип – духовно-физическое 

развитие человека, культивация творческого начала и свободы личности. На 

самом деле это очень сложная и тонкая сфера, построенная на эзотерической 

философии с множеством нюансов, и далеко не всем по душе тот подход к 

воспитанию и обучению, что проповедует вальдорфская педагогика в детском 

саду. То, что происходит в коллективе, больше похоже на общину или 
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коммуну, хотя педагоги предпочитают называть это семьей. Несмотря на то, 

что речь идет об индивидуальном подходе к каждому ребенку, все, кто имеет 

отношение к группе (дети, их родители, преподавательский состав), живут 

единым организмом, создавая определенный микроклимат даже за пределами 

здания детсада. Делается это для того, чтобы у малышей не возникал диссонанс 

и формирование двойных стандартов. Маме с папой надлежит активно 

принимать участие в жизни ячейки, придерживаться принципов, правил и 

идеологических направлений даже дома (никакой агрессии, страха и прочих 

негативных эмоций). Все должно способствовать тому, чтобы ребенок рос 

отзывчивым, добрым, духовным, позитивно мыслящим, формирующим в себе 

моральные ценности. С первых дней необходимо закладывать маленькому 

человечку фундамент нравственных ориентиров, но не заставлять, ни к чему 

его не принуждать, особенно, если это противно его природе. Поскольку 

ребенок любит подражать и копировать взрослых, необходимо, чтобы знания и 

понятия, которым предстоит заполнить его, пришли через личный пример его 

окружения. Это одна из причин, почему в группах присутствуют дети разных 

возрастов (3–7 лет) – в то время как младшие учатся у старших, те заботятся и 

помогают малышам. Методика вальдорфского детского сада основана на таких 

понятиях: 

Мир – есть добро; для наглядности ребенка необходимо постоянно 

окружать заботой, улыбками, лаской и любовью. Подражание; как уже 

говорилось, только видя позитивный взгляд на мир, тягу к знаниям, стремление 

развиваться физически и духовно, юный пытливый ум сможет 

совершенствоваться и сам. Органы чувств; внежном возрасте детки все слышат, 

видят и замечают, любят изучать через прикосновение и вкус, а потому в 

воспитании этот фактор следует учитывать. Окружающая среда; все вокруг 

должно быть гармоничным, без острых углов, резких звуков, неприятных 

запахов, слишком насыщенных тонов. Внутреннее равновесие тоже 

немаловажно, иначе ребенок легко почувствует фальшь. Важен личный контакт 



 Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Деак Йожеф   61 

с людьми, а потому на телевизоры, компьютерные игры, мобильные телефоны 

и прочие электронные гаджеты накладывается табу. Учитывается 

индивидуальный ритм, и отсюда выбор физических и духовных нагрузок. 

Ребенку стараются внушить уверенность в собственных силах, познакомить с 

миром и помочь найти в нем свое место, чтобы через равновесие полученных 

навыков эффективно достигать поставленных целей. Еще одно важное правило, 

которого твердо придерживается вальдорфский детский сад – контакт с 

природой через прикосновение и совершенствование воображения. Это значит, 

что ребенок может контактировать только с натуральными материалами: 

дерево, песок/глина, тесто и воск, шерсть/шелк/хлопок и другие естественные 

компоненты. Это также подразумевает, что ребенок должен сам научиться 

делать из этих материалов предметы, причем впоследствии продолжать 

использовать их. Например, играть только теми игрушками, которые сделали 

сами. Тех, кто затем переходит в вальдорфскую школу, обучают 

самостоятельно готовить еду из продуктов, выращенных тоже лично. Для 

развития моторики рук, мышления и речи, в садике практикуют лепку, 

пальчиковые игры, валяние из шерсти и другие виды рукоделия. Музыкальные 

инструменты и специальные забавы способствуют улучшению слуха, а для 

стимуляции фантазии – краски для рисования, мелки и игрушки без 

завершенного образа. Если машинка, то монохромная, чтобы малыш сам 

решил, какого она цвета. Куклы не имеют лица и наряда, поскольку так они 

всякий раз могут представать в разных настроениях. Вместо современных 

мультиков предпочтение отдается народным сказкам, кукольным спектаклям, 

книжным историям, театрализованным представлениям по народному 

фольклору. Что касается обучения, методика вальдорфского детского сада 

строится на том, что детский мозг нельзя перегружать знаниями, а потому 

акцент делается именно на творческом развитии через игру, а математика, 

иностранные языки и чтение остаются на втором плане. По мнению педагогов, 

до семи лет крошкам вообще нет нужды постигать эти науки, а до 4-х лет они 
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могут только купаться в любви и ласке. Именно поэтому набор в группы 

начинается с 3,5 лет. Принимают далеко не всех, а чтобы понять, подходит ли 

им ребенок, он месяц посещает садик в качестве испытательного срока. Причем 

смотрят не только на малыша, а на всю семью, ведь сложившиеся 

взаимоотношения, желание пересмотреть свои прежние привычки и 

способность жить по-новому – главное условие для положительного ответа. На 

первый взгляд вальдорфская педагогика в детском саду выглядит 

привлекательно, предлагая вроде бы правильные идеи по воспитанию и 

развитию. Налицо забота о ребенке и помощь родителям встать на 

«правильный путь», ведь они, по сути, тоже проходят обучение. Однако медаль 

всегда имеет оборот, и чтобы сделать правильный выбор, следует взглянуть на 

«темную сторону луны». Отдав ребенка в этот садик, забудьте про 

дополнительные кружки и занятия за его пределами – это категорически не 

приветствуется. Считается, что лишней нагрузкой вы нарушаете ритм и 

жизненные силы малыша. Поскольку в самом саду все устроено и 

предусмотрено для здоровой всесторонней личностной эволюции, 

необходимости искать что-то извне, нет. Вам диктуют, какие сказки полезные, 

какие нет. Поскольку телевизор не вписывается в систему позитивного настроя, 

о нем тоже придется забыть. О комиксах не может быть и речи, а книги только 

те, что одобрены педагогов. Позиция индивидуального подхода сводится к 

обобщению и коллективизму. Впрочем, идея взаимовыручки и заботы о 

ближнем в любом случае несет позитив. Во время формирования новой 

личности крохе не говорят «нет», лишь в случае, когда его поступок может 

навлечь опасность на него самого или окружающих. Впоследствии 

вседозволенность укореняется настолько глубоко, что в реальном мире 

человеку сложно принять отказ или не получить немедленно то, что хочется, а 

это прямой путь к депрессиям. Привыкнув смотреть на все сквозь розовые 

стекла очков, воспитанниками вальдорфской системы довольно трудно 

воспринимать его малоприятную сторону. Сложно вписаться в коллектив. 
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Привыкнув к дружелюбному окружению, детям непросто адаптироваться в 

новой среде, особенно в старших классах, так как образование в вальдорфской 

школе заканчивается 9-леткой. Но даже начальные классы в обычной СЗШ 

будут настоящим испытанием. Слабая образовательная система. Воспитатели в 

детском саду и преподаватели в школе ведут детей от начала и до выпуска. Это 

значит, что они являются основным источником всего того, что закладывается в 

ребенка. Как вы сами понимаете, люди все разные, и тут дело везения, 

насколько грамотными и тонкими будут учителя. В любом случае точные науки 

остаются в меньшем почете, чем творческие, а потому поступить в ВУЗ будет 

непросто, хотя выпускники отличаются находчивостью, упорством и умением 

преодолевать трудности. Впрочем, дальнейшее поступление не является 

приоритетом данного учебного заведения. Если спросить мнение родителей, 

они скажут, как им нравится, что их дети счастливы, преподавание 

организовано интересно, атмосфера дружественная, налажен тесный контакт с 

педагогами. Но при этом признают, что наблюдается отставание в знаниях в 

сравнении с их сверстниками из других садов и школ, а также есть сложности в 

нахождении общего языка с людьми за пределами привычного окружения. А 

вот сторонним наблюдателям например не нравится, что подопечные остаются 

без присмотра – плещутся в лужах, ходят под дождем, сыплют друг другу на 

голову песок, часто в плохую погоду их курточки не застегнуты и не надеты 

шапочки. Возмутительно то, что никого это не волнует. Там, где сторонники 

новаторского подхода в педагогике видят познание мира через действие, 

контакт и ощущение, другие видят халатность, грозящую подорвать здоровье 

малышей. Вот и выходит, что все зависит от мировоззрения и восприятия. Надо 

признать, система способна вырастить здоровое в эмоциональном плане 

общество, однако остается много «но». [1] 

В Венгрии сейчас существуют 46 школ и 57 детских садов вних входят 

больше 9500 детей. В этих 103 учреждения работают свыше 1000 педагогов. 
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Подготовку преподавателей поддерживают 7 одтельных Вальдорфских курсов. 

[6] 

На Украине деток в вальдорфский детсад принимают с трех лет (а то и 

четырех, по крайней мере, так в киевском саду «София»): в вальдорфской 

педагогике считается, что до трех лет самая благоприятная для ребенка 

обстановка – домашняя. Группы разновозрастные – вместе занимаются дети и 

трехлетние, и семилетние. Занятия на протяжении всего дошкольного периода 

ведет один и тот же педагог. Обучение направлено на то, чтобы детки делали 

открытия, видели взаимосвязи и целостности. Здесь они изучают театр, танцы, 

скульптуру. Дети учатся с помощью прикосновений. Все материалы, как в 

оснащении класса, так и для игр должны быть натуральными и натуральных 

цветов. В жизни за пределами сада семья должна придерживаться тех же 

принципов, на которых основана педагогика Штайнера, чтоб изначально не 

задавать ребенку двойных стандартов. Дома не должно быть телевизора, 

компьютера и различных гаджетов, детских игрушек (машинок, кукол, 

конструкторов), которые не приветствуются школой. Дети должны играть 

самодельными игрушками из натуральных материалов, куклы могут быть без 

лица (ребенок сам придумывает, какое настроение у куклы сегодня – радуется 

она или огорчена), машинки – бесцветными (малыш сам принимает решение, 

какого цвета его автомобиль). Самые известные вальдорфские школы с детским 

садом на украине работают несколько: Киевская вальдорфская школа и сад 

«София»: младшая школа и детский сад;Одесская вальдорфская школа и 

детский сад «Ступени»;Криворожская средняя вальдорфская школа и детский 

сад и Днепропетровская вальдорфская школа без детского сада. [9] 

Ассоциация Вальдорфских Школ России – сообщество учителей и 

родителей, участвующих в вальдорфском движении России. Формально в него 

входят вальдорфские школы и семинары. Неформально – все желающие 

поддержать вальдорфскую педагогику. Ассоциация работает с 1995 года.  Два 

раза в год съезжаются вместе представители школ и семинаров со всей России, 
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чтобы поделиться опытом организации школ, своими радостями и проблемами. 

Второй год школу представляют не только учителя, но и родители. Членами 

аццоциации являются вальдорфские учреждения всего 17. Из них 4. в Москве 2. 

в Московской области и 2. в Санкт-Петербурге. [10] Но не все вальдорфские 

учреждения России члены ассоциации. 

В заключении для интереса вальдорфские учреждения в майе 2020. в 

Китае существуют 7 школ и 37 детских садов, в Болгарии 1/1; в Казахстанe и в 

Турции 1-1 школа, в Киргизии 3 детских садов [11] По интернету можно найти 

в Беларусии 3 школі и около десятка детских садов. 
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В методической литературе существует несколько определений понятия 

«учебно-методический комплекс». Наиболее часто под УМК понимают систему 

необходимых и достаточных средств обучения, на базе которых можно 

эффективно организовать разнообразную учебную и творческую деятельность 

обучаемых. Д. Д. Зуев [1, с.15] определяет его как систему дидактических 

средств обучения конкретному предмету, создаваемую в целях наиболее 

полной реализации воспитательных и образовательных задач, 

сформулированных программой по этому предмету и служащих всестороннему 

развитию личности учащегося. Б. Ф. Пальчевский [2] рассматривает 

современный УМК как систему средств обучения (включающую научно-

методическое обеспечение), представленную через неразрывно связанные 

между собой компоненты, разработанную на единых научных основаниях, 

одним авторским коллективом и в логике современных технологий обучения, 

средствиально и поэтапно (через учебные ситуации) обеспечивающую 

осмысленную и продуктивную деятельность обучающихся и 

оргуправленческую деятельность преподавателя с целью достижения 

педагогического эффекта, близкого к максимально возможному. Следует 
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подчеркнуть, что в УМК нового поколения ведущей функцией является 

управление самостоятельной деятельностью обучающихся. 

Необходимость разработки УМК возникла в результате осознания того 

факта, что учебная информация (или учебный текст) представляет собой 

третью силу (наряду с тем, кто обучает и тем, кто обучается). Текст и контекст 

оказывают непосредственное влияние на характер интерпретации его 

содержания, на его восприятие, понимание и толкование. Информация 

получила статус виртуальной реальности, которая может быть больше, чем 

сама реальность. Возникла реальная проблема необходимости в новых учебных 

пособиях, которые представляют собой одновременно и традиционный 

учебник, и методические пособие для учителя, и рабочую тетрадь ученика, и 

технологию учебно-познавательной деятельности. Как известно, рано или 

поздно спрос рождает предложение [3]. 

Впервые УМК были введены в практику высших учебных заведений 

инструктивным письмом Минвуза СССР «О совершенствовании учебно-

методической работы в высших учебных заведениях» в 1982 г. Письмо 

содержало конкретные указания на необходимость разработки УМК по 

отдельным дисциплинам (УМКД) и по специальности (УМКС). 

А. В. Макаров [4] и З.П. Трофимова, опираясь на публикации П. А. 

Юцявичене [5] выделяют 3 этапа развития теории УМК: 

1) До середины 70-х гг. XX в. – становление предпосылок теории УМК, 

подготовка первых учебных и методических пособий и их комплектов по 

отдельным дисциплинам (Н. А. Менчинская, М. Н. Скаткин, Н. Ф. Талызина). 

2) Середина 70-х и до конца 80-х гг. – создание теоретических основ 

УМК в контексте теории учебника как его ведущего компонента (В. П. 

Беспалько,       Д. Д. Зуев, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 

3) Начало 90-х гг. и до конца 10-х гг. XXI в. – теория и практика 

разработки УМК нового поколения с учетом гуманизации и демократизации 
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образования, дифференцированного и многоуровневого подходов (П. И. 

Третьяков, Б. В. Пальчевский, П. А. Юцявичене). 

Учитывая реальное положение дел в образовательном пространстве, нами 

выделен 4-й этап. 

4) Конец 10-х гг. XXI в.  и до настоящего времени – обновление теории 

Э(УМК) в контексте информатизации образования (В. А. Воробьев, А. И. Жук, 

О. А. Сосновский, А. М. Филипцов, В. Л. Лозицкий). 

Творческий подход и, как следствие, вариативность УМК(ЭУМК) 

актуализировали проблему их классификации. 

В психолого-педагогической литературе принято их деление по характеру 

носителей информации (электронные и на бумажном носителе), по целевой 

аудитории (для дистанционного и заочного обучения), а также по времени их 

разработки (первого и второго поколения). 

Д. Д. Зуев [1] предложил различать понятия «учебный комплекс» и 

«учебно-методический комплекс». Второе понятие шире, чем первое. УМК 

включает в себя, помимо учебного комплекса, создаваемого для учащихся, 

совокупность методических пособий для преподавателей. Оба эти понятия  Д. 

Д. Зуев противопоставлял термину «учебно-методический комплект». По его 

мнению, УМК – это открытая система дидактических средств в отличие от 

комплекта как закрытой системы, набора учебников определенного класса. 

А. В. Макаров и З. П. Трофимова [4] выделили УМК классического и 

модульного (блочно-модульного) типов. При этом классический УМК 

представляет собой совокупность таких компонентов, как учебник, пособие, 

практикум, хрестоматия и т.д. Это действительно комплекс, набор, не имеющий 

внутренней структуры. Содержание и методика его изложения нее 

согласованы. Все компоненты просто присутствуют под одной обложкой 

«здесь и сейчас». УМК модульного типа возник в результате применения к его 

разработке принципа модульности и структурно-функционального подхода. Он 

обрел целостность компонентов (модулей) и их функциональную 
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автономность. По мнению названных выше авторов, структура такого УМК 

есть отражение и материальное воплощение взаимосвязи 4-х элементов: цели, 

содержания, дидактических процессов и организационной формы, − что 

придает комплексу целостность и детерминирует состав и наполнение его 

компонентов. 

По оценкам международных специалистов в области психологии 

образования модульный подход является самым существенным вкладом 

когнитивной психологии в педагогическую психологию. В 70-е гг. XX в. в 

когнитивной психологии вместо моделей обособленных видов и типов памяти 

стал разрабатываться целостный (модульный) подход. Наибольшую 

известность получила иерархическая структура памяти, предложенная 

канадскими психологами Ф. Крэйком и Р. Локхартом. В психологии речи 

модульный подход связан с именами таких исследователей, как Дж. Фодор, В. 

Левелт и Х. Патнем. В самом названии «модульный подход» скрыта 

компьютерная метафора последовательной переработки информации 

автономными подсистемами. По Дж. Кесса, в данном случае речь может идти о 

прямой аналогии между переработкой языка человеком и компьютером. 

Основная идея заключается в том, что в речевом механизме присутствует ряд 

независимых друг от друга и автономно работающих систем обработки 

входящей информации – модулей. Решение, принятое каждым модулем после 

обработки специфической для него и только для него информации, передается 

центральной перерабатывающей системе (центральному процессору), где 

коррелируется информация, поступающая от других модулей [3, с.7-8]. 

Те же положения можно обнаружить в определении принципа 

модульности, предложенном П. И. Третьяковым и И. Б. Сенновским [6]. По их 

мнению, принцип модульности предполагает цельность и завершенность, 

полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде блоков-
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модулей, внутри которых учебный материал структурируется в виде системы 

учебных элементов. 

Все эти классификации не в полной мере отражают сущность, 

внутреннюю структуру и содержание УМК. Между тем традиционный УМК 

основан на классификации как логической операции и является ничем иным, 

как комплексом (классом). В качестве альтернативного основания может 

выступать понятие «система» и логическая операция «систематизация». В 

таком случае УМК могут быть классификационного (интегрированного) и 

системного типов. В системных УМК в отличие от классификационного типа, 

образовательная технология непосредственно «встроена» в их структуру. 

Опираясь на системную методологию А.П. Лобанов, Н.В. Дроздова 

предложили следующую типологию УМК. См. рисунок 1. 

 
Рис. 1.  Типология учебно-методических комплексов по А.П. Лобанову, Н.В. Дроздовой 

Примечание – Источник: [3, с. 25]. 
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Вариативность комплексов достигается за счет исключения отдельных 

структурных компонентов или изменения последовательности их 

предъявления. Постоянно присутствует только «Введение» и «Курс лекций». 

Все прочие компоненты, по усмотрению автора, могут отсутствовать. 

 В зависимости от содержания предмета, учебной специальности в состав 

комплекса могут войти различные средства, однако они все должны взаимно 

дополнять друг друга и отвечать следующим требованиям: 

− учитывать дидактические и технические аспекты организации 

учебно-воспитательного процесса; 

− соответствовать учебной программе; 

− отвечать уровню развития современной науки, техники и 

производства; 

− включать оптимальную систему средств для передачи информации, 

организации самостоятельной работы студентов и контроля за приобретаемыми 

ими компетенциями; 

− учитывать особенности практико-ориентированного обучения по 

сравнению с теоретическим; 

− стимулировать применение эффективных методов и форм 

обучения; 

− обеспечивать активность обучаемых и способствовать развитию у 

них познавательных процессов; 

− осуществлять индивидуальный подход к студентам в процессе 

обучения; 

− при фронтальном обучении обеспечить хорошую видимость 

основных элементов со всех рабочих мест и позволять свободно перемещать 

эти средства в пространстве при их демонстрации. 

Пособия интегрированного типа предполагают формальное деление 

содержания учебной дисциплины на учебные тексты (кадры иди фрагменты 
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информации, учебно-дидактические единицы). УМК-системы придерживаются 

внутренней логики структурирования учебного материала и его постижения. 

Впрочем, если принимать во внимание не структуру, а функцию УМК, то 

можно собственно комплексные пособия отнести к разряду дидактических 

средств обучения, а блочно-модульные и системные – к разряду 

технологичных. 

Комплексами-комплектами можно считать УМК первого поколения в 

Белорусском государственном университете (БГУ, Минск). Они же послужили 

прототипом для разработки УМК в Полоцком государственном университете 

(ПГУ, Полоцк). В целом для таких пособий характерно доминирование 

дидактической составляющей над технологией обучения и приоритет 

содержания над методикой его преподавания. 

Согласно Положению Белорусского государственного экономического 

университета (БГЭУ, Минск) об учебно-методическом комплексе в его состав 

входят: учебно-программная документация, теоретический раздел, 

практический раздел, блок контроля знаний, вспомогательный раздел [7]. 

Анализ на примере стандартов, программ и учебной литературы учебно-

методического обеспечения, реализуемого в системе высшего экономического 

образования, свидетельствует о том, что не все элементы традиционного 

учебно-методического комплекса разработаны в равной мере. Обучение на 

современном этапе требует, в частности, подготовки учебников и учебных 

пособий, в которых должны быть усилены эвристичность и проблемность 

изложения учебного материала, ориентация обучающихся на самостоятельную 

работу, увеличение числа творческих заданий. При создании УМК по 

экономическим дисциплинам недостаточно внимания уделяется модульному 

подходу в разработке учебных дисциплин. Слабо разработана преемственность 

между элементами УМК на разных этапах обучения. Необходимость 

включения в УМК таких средств обучения как технические средства обучения с 

соответствующим программным обеспечением не вызывает сомнений, однако 
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конкретная предметная разработка этого вопроса ведется не системно. 

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема реализации преемственности 

средств контроля и диагностики учебного процесса как составных элементов 

УМК.    

Рассматривая проблемные аспекты разработки электронных учебно-

методических комплексов (ЭУМК) по социально-гуманитарным дисциплинам в 

свете реализации положений Концепции цифровой трансформации процессов в 

системе образования Республики Беларусь на 2019-2025 гг., выделим их 

важнейшие преимущества: 

− технологичная встраиваемость в образовательный процесс; 

−  концентрированное наличие структурированного и функционально 

оптимизированного нормативного и дидактического материала; 

− наличие обратной связи в управлении и обеспечение оперативности в 

поиске необходимой учебной информации; 

− возможность интенсификации профессиональной деятельности 

преподавателя и учебной, в том числе и организуемой самостоятельной, 

деятельности студентов УВО; 

̶ использование электронных образовательных ресурсов и возможностей 

современных дидактических методик на базе ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) в образовательном процессе. 

Вместе с тем, разнообразные типы и виды УМК в той или иной мере 

выполняют свои функции, а именно: обучающую; информационно-

методическую; контрольно-диагностическую; консультационно-

корректирующую; управление самостоятельной познавательной деятельностью 

обучаемых. 
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Аналіз теорії та практики дає змогу стверджувати, що сьогодні школа має 

потребу у  фахівцях, здатних запалити вогник бажання до знань, інтерес до 

навчання, до відкриття нового, до самонавчання, до творчого розвитку. І це 

зможе зробити фахівець, який досконало володіє словом, яке є засобом 

спілкування, налагодження контактів, взаємодії, передачі досвіду, активізації 

внутрішніх сил та інтересів. Ще В. О. Сухомлинський говорив, що учитель має 

досконало володіти словом, уміти налагоджувати спілкування з учнями, бо 

урок буде продуктивним, якщо вчитель у процесі живого спілкування зможе 

зацікавити учня, знайти ключик до дитячого пізнання, самостійності, інтересу 

та бажання працювати на уроці та вдома. Як свідчить досвід, комунікативна 

компетентність учителя початкової школи є надзвичайно важливою, оскільки 

впливає на вміння налагоджувати спілкування з учнями, на вміння пояснити 

просто та зрозуміло.  
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Як свідчить аналіз літератури, поняття комунікативної компетентності 

вивчалося багатьма педагогами, методистами, психологами, психолінгвістами, 

а також лінгвістами. Зокрема, це поняття досліджували такі відомі вчені, як  Л. 

Щерба, Л. Мацько, В. Мельничайко, Л. Виготський,  О. Леонтьєв, М. 

Вашуленко, Г. Шелехова, М. Пентилюк, О. Савченко та ін. Відомі науковці 

вважають, що комунікативна компетентність є важливою складовою в 

структурі педагогічної культури вчителя. Як стверджують учені, комунікативна 

компетентність – це не тільки навчальна мета, а й важлива умова для 

оволодіння знаннями на різних рівнях освіти [1, с. 23]. Адже українська мова в 

початковій школі, як стверджує відомий науковець М. Вашуленко, є не тільки 

навчальним предметом, який є важливим, а й засобом, без якого неможливим є 

опанування  інших навчальних предметів. І до того ж його головною метою є, 

як стверджує М. Вашуленко, саме формування комунікативної компетентності 

учнів, зокрема початкової школи [1, с. 68].  

Крім того, необхідно, як радить науковець, під час освітньої діяльності 

звертати увагу на нову мету, яка ставиться перед учителем у процесі навчання 

мови, а зокрема, формування й важливе вдосконалення необхідних життєвих 

умінь і навичок володіння рідною мовою в усіх важливих формах, видах і типах 

мовленнєвої діяльності  [1, с. 70].  

Саме тому формування комунікативної компетентності студентів, які в 

майбутньому працюватимуть у початковій школі, є важливим, а особливо в 

контексті сучасних змін в освіті. Оскільки, як стверджують науковці, 

комунікативна компетентність є важливою та пріоритетною ключовою 

компетентністю [1, с. 23]. До того ж це зумовлено потребами сьогодення. Адже 

сьогодні, а це актуально завжди, а особливо нині, сучасний заклад вищої освіти 

має приділяти величезну увагу формуванню комунікативної компетентності 

майбутніх учителів, зокрема початкової школи. Адже від цього залежить не 

лише професіоналізм педагога, якість освітньої діяльності, а й розвиток учнів, 

оскільки саме вчитель початкової школи закладає підвалини освіченості, 
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компетентностей дитини, уміння та бажання навчатися з інтересом, любові до 

книги, до рідної мови та культури.  

Саме тому національна система освіти потребує якісних змін, зокрема, у 

підготовці вчителя початкової школи, а також у формуванні його 

комунікативної компетентності. Адже вчителі зі сформованою комунікативною 

компетентністю в майбутньому повинні забезпечити продуктивне оволодіння 

учнями комунікативною компетентністю, оскільки сьогодні це є важливою 

необхідністю, яка сприятиме розвитку суспільства. А це «виявляється у 

здатності успішно користуватися мовою в процесі спілкування, пізнання 

навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань» [2, с. 29]. 

 Крім того, саме вчитель початкової школи повинен сприяти  

усвідомленню школярами комунікативної функції рідної мови, її важливості в 

процесі життєтворчості. Цьому сприяють завдання, які б спонукали учнів до 

комунікації, організації спілкування, зокрема, це побудова висловлювань,  

удосконалення висловлювань, різноманітні вправи практичного характеру на 

визначення лексичного значення нових слів [1, с. 71]. Так, наприклад, К. І. 

Пономарьова стверджує, що для того, щоб сформувати комунікативну 

компетентність у школярів, потрібно сформувати готовність, здатність щодо 

спілкування з іншими людьми. А для цього школярі повинні оволодіти 

різноманітними й необхідними видами мовленнєвої діяльності, зокрема, мовою 

як засобом спілкування, письмом, говорінням, читанням [1, с. 104]. 

А про те, що сформовано комунікативну компетентність школярів, 

свідчить сформоване вміння застосовувати знання та комунікативні вміння під 

час користування мовою як засобом спілкування, а також пізнання, впливу, 

сприйняття. А також знання про мовні одиниці, зокрема, звуки, слова в 

лексичному та граматичному значеннях, про найуживанішу лексику, текст, 

речення [1, с. 91].  

Тобто, варто всю роботу спрямовувати на те, щоб збагачувався активний 

словник школярів, крім того, відбувався розвиток зв’язного мовлення, 
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приділялася значна увага виробленню навичок свідомого оволодіння новою 

лексикою, до того ж відбувалося уточнення значення та сфери вживання слів [3, 

с. 134]. Адже важливою умовою мовленнєвого розвитку школярів є робота над 

збагаченням й увиразненням словника, а також над формуванням уміння 

правильно, а також доречно використовувати лексику під час створення 

власних висловлювань [4, с. 135]. 

Як свідчить практика, учням не достатньо просто знати матеріал, а 

потрібно вміти застосовувати наявні знання практично, зокрема, у процесі 

спілкування, про це говорить і Я. Радевич-Винницький. Він пише про те, що 

навички просто так не виникають, а їх треба цілеспрямовано формувати. 

Зокрема, комунікативна компетенція, на думку автора цікавої книги про етикет 

і культуру спілкування, це система знань, умінь і навичок, які є необхідними 

для організації ефективного спілкування [5, с. 21].   

Те ж можна сказати й про студентів, які є майбутніми вчителями 

початкової школи, а тому їхнє мовлення має бути зразком для школярів. А 

тому має приділятися значна увага формуванню комунікативної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі їх фахового становлення.  
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Юнацький вік – неповторна сторінка в житті кожної людини. Це період 

пошуку себе як особистості, яскравий життєвий відрізок для прояву молоддю 

своєї індивідуальності, своєрідності, самостійності та незалежності. А ще – це 

час активного професійного самовизначення, яке розпочинається в шкільних 

стінах і знаходить свідомий прояв, всебічну реалізацію в студентські роки. 

Проблема дослідження психологічних особливостей образу професійного 

майбутнього в студентському віці знайшла широке відображення у працях 

багатьох науковців, зокрема О. Бодальова [1], Г. Бороздіної [2], Є. Клімова [3],  

І. Кона [4] та ін. 

Як зазначають представники психологічної науки, профеciйне 

становлення в студентському віці – це тривалий життєвий процеc, один iз 

аcпектiв загального розвитку оcобиcтоcтi, де важливого значення набуває 

розумiння оcобиcтоcтi cамої cебе як профеciйно пiдготовленого фахiвця. Цей 

процеc cкладаєтьcя з формування адекватної картини профеciйного cвiту, що 
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передбачає становлення уявлень майбутнього фахівця про cамого cебе та свого 

місця в професійній сфері. 

Відтак, беручи до уваги окреслені вище теоретичні викладки, на основі 

самостійно розробленої анкети «Моя професійна діяльність» нами було 

проведено дослідження, спрямоване на розкриття психологічних особливостей 

розвитку в майбутніх фахівців образу професійного майбутнього. В опитуванні 

взяли участь 20 студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності «Початкова освіта» навчально-наукового інституту педагогіки 

Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Так, відповідаючи на перше питання анкети «Чи подобається Вам обрана 

професія?», більша частина опитаних (70%) дала відповідь «так». Решта 30% 

респондентів від відповіді утрималися. Як показали попередні спостереження 

за останньою групою студентів та результати спілкування з ними, більшість із 

них здійснили свій професійний вибір не самостійно, а під тиском – впливом 

оточуючих, здебільшого батьків, які не врахували, проігнорували професійні 

інтереси, здібності, схильності, бажання своїх дітей, дуже часто інфантильних 

по відношенню до важливого життєвого вибору, що в подальшому, під час 

навчання у виші, позначилося на ставленні випускників до майбутньої професії. 

На  запитання «На Ваш погляд, чи є престижною обрана Вами 

професія?», більшість студентів (75%) дали схвальну відповідь, пояснивши 

свою позицію наступним чином: «Педагог – актуальна професія в усі часи», 

«Навчати – це престижно та благородно», «Я гарно вчуся, моя професія завжди 

потрібна, тому  я зможу самореалізуватися» тощо. 

На третє запитання анкети «Чи плануєте Ви пов’язати майбутню 

професійну діяльність із обраною спеціальністю?» 70% студентів відповіли 

«так». Решта ж досліджуваних дали такі найбільш поширені відповіді: «Як 

вийде», «Ще не знаю, як складеться», «Планую, але ще не вирішила».  

Даючи відповідь на питання «Чи вважаєте Ви рівень своєї підготовки за  

спеціальністю в університеті належним? Що б Ви запропонували викладачам 
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покращити чи змінити?», більша частина студентів-магістрантів відмітили, що 

вважають свою професійну підготовку достатньою (65%), проте у сучасних 

умовах не всім із них (35%) подобається дистанційна форма проведення занять, 

через що майбутні фахівці постійно відчувають брак живого спілкування. 

Натомість, рівень знань, якими педагоги озброюють студентську молодь, є, за її 

словами, досить високим. 

Мотиви вибору досліджуваними майбутнього фаху (п’яте питання 

опитувальника) знайшли відображення у наступних твердженнях студентської 

аудиторії: «Подобається працювати з дітьми» (60%), «Хочу бути корисною й 

навчати інших» (65%), «Майбутня професійна діяльність відповідає моїм 

здібностям та вмінням» (60%), «Прагну самореалізуватися через обрану 

професію» (40%). 

На питання «Чи погоджуєтеся Ви з висловом, що мотивація й розумова 

праця – головні умови успішного навчання та самореалізації у майбутній  

професії?», 60% опитаних дали позитивну відповідь, оскільки переконані, що  

головне в будь-якій діяльності – це вміння працювати над собою, бачити  

недоліки, помилки та вчасно виправляти їх. 

На запитання під номером сім («Як Ви вважаєте: головне у будь-якій 

діяльності (навчальній, професійній і т.п.) – це процес чи результат?» 

відповіді розподілилися порівну: 50% досліджуваних були спрямовані на 

процес, інша половина – на результат. 

Відповіді на восьме питання анкети «Вибір майбутнього фаху – Ваша 

ініціатива чи підказка, вплив оточуючих?» показали, що професійний вибір 

більшості студентів ЖДУ (70%) детермінований їх внутрішніми спонуками.  

Решта ж відповідей респондентів (30%) на кшталт «Порадили батьки», «Вчуся, 

щоб був документ про вищу освіту» тощо доповнюють міркування студентів, 

висловлені з приводу першого питання, й вказують на негативні зовнішні 

мотиви  вибору третиною студентської молоді майбутнього фаху. 
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На дев’яте питання анкети «Чи бачите Ви себе в обраній професійній 

діяльності через 10 років?» переважна більшість опитаних (60%) відповіли 

«Так»; інші ж студенти (40%) показали відсутність чіткої думки щодо відповіді  

на це запитання. Серед типових варіантів аморфних відповідей – «Не знаю, як 

вийде», «Може, знайду більш престижну професію», «Не загадую наперед» 

тощо. 

Таким чином, як показали результати проведеного нами дослідження, 

переважна частина студентів-випускників пов’язують образ свого професійного 

майбутнього з обраною спеціальністю. Вони вважають свій фах престижним, 

через що навчання опитаним цієї групи приносить радість і задоволення. На 

їхню думку, рівень професійної підготовки в університеті є високим, а тому 

немає підстав для кардинальних змін в організації навчально-виховного 

процесу у виші, окрім прагнення до живого спілкування, що, на превеликий 

жаль, не завжди можна реалізувати в теперішніх умовах дистанційного 

навчання, пов’язаного з попередженням розповсюдження пандемії COVID-19. 
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При конструировании высокоскоростной вычислительной техники 

используемый разъем занимает важную роль в качестве передаваемого сигнала. 

Основными особенностями, влияющими на качество работы соединителя в 

схемах высокоскоростной передачи сигнала, являются[1]: 

● взаимная индуктивность – является причиной перекрестных помех; 

● последовательная индуктивность – является причиной снижения 

скорости передачи сигнала и электромагнитных помех;  

● паразитная емкость – является причиной снижения скорости 

распространения сигнала. 

Огромное влияние на индуктивность оказывают количество 

задействованных выводов и их расположение. Еще большее влияние оказывают 

расположение земляных выводов. Тем не менее перед разработчиком с 

большой долей вероятности будет стоять выбор – использовать SMD или DIP 

разъем. 

На неоднородность в переходном отверстии влияют некоторые 

параметры, изменение которых ведет к изменению импеданса в отверстии [2]. 
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Таблица 1 – Изменение влияющих параметров 

Параметр Действие Результат 
Площадка п/о Уменьшение Увеличение импеданса 
Диаметр п/о Уменьшение Увеличение импеданса 

Антипад Увеличение Увеличение импеданса 
Расстояние до возвратных 

п/о 
Увеличение Увеличение импеданса 

Количество возвратных п/о Увеличение Уменьшение импеданса 
Длина п/о Увеличение Увеличение импеданса 

Количество полигонов 
питания 

Уменьшение Увеличение импеданса 

Заполнение п/о смолой - Уменьшение импеданса 

 Для моделирования целостности сигнала будет использована 8-слойная 

печатная плата, с переходом сигнала с первого на последний слой. 

Используются три переходных отверстия: два возвратных отверстия, одно 

отверстие для исследуемого сигнала, шаг переходных отверстий 1 мм. В 

первом случае используются отверстия диаметром 0,5 мм, во втором 0,25 мм.  

 

Рис. 1. Результат для DIP разъема  

 

Рис. 2. Результат для SMD разъема 
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По результатам моделирования установлено различие в затухании сигнала 

составляет 1,4 дБ в диапазоне частот 4 – 5 ГГц. На остальных частотах различие 

составляет не более 0,2 дБ.  
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ЯКІСТЬ ПОВЕРХНІ ПРИ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНІЙ ОБРОБЦІ 

 

Павлов Олександр Григорович 

старший викладач кафедри проектування технічних систем  

Сумського національного аграрного університету 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7421-8502 

 

Сучасне машинобудування пред'являє все більш високі вимоги до 

стійкості технологічної оснастки. Підвищення стійкості штампів, розкатних 

валів, прес-форм та інших інструментів пов'язане з необхідністю поліпшення 

якості їх робочих поверхонь. Намагаючись забезпечити цю вимогу, у багатьох 

організаціях ведуться інтенсивні роботи по підвищенню чистоти обробленої 

поверхні і продуктивності обробки на м'яких і доводочних режимах. У разі 

неможливості досягнення встановлених вимог до шорсткості при прийнятній 

продуктивності в технологічний процес вводиться трудомістка слюсарна 

доводка і полірування робочих поверхонь. Разом з тим у багатьох випадках це 

необґрунтовано, так як вимоги до робочих поверхонь встановлені виходячи з 

досвіду експлуатації деталей, оброблених слюсарно-механічними способами, і 

зовсім не враховують особливостей якості поверхні, обробленої 

електроерозійним способом. Крім того, у всій технічній документації вимоги до 

шорсткості поверхні зводяться, як правило, тільки до допустимої висоти 

нерівностей профілю, що явно не відображає всього різноманіття параметрів 

шорсткості, що входять в свою чергу в складне поняття якості поверхні. 

Якість поверхні визначається геометричними і фізичними показниками. 

Очевидно, що за інших рівних умов геометричні показники якості поверхні, в 

тому числі параметри шорсткості, визначатимуть термін служби деталей. У цих 

умовах для отримання максимальної ефективності застосування розглянутого 

способу обробки необхідно встановити основні параметри шорсткості, що 

https://orcid.org/0000-0001-7421-8502
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визначають довговічність деталей, а також умови їх ефективного отримання в 

процесі електроерозійної обробки. 

Істотний вплив на експлуатаційні властивості деталей надають такі 

параметри шорсткості, як R, Rz. Ra, що визначають висоту нерівностей 

профілю, радіуси округлення виступів ρв і западин ρз, кут α нахилу бічної 

поверхні нерівності до середньої лінії профілю, середній крок S нерівностей 

профілю по вершинах, коефіцієнт заповнення профілю металом Kм, відносна 

опорна довжина профілю tp та ін [1]. 

На зносостійкість буде впливати ρз, що визначає маслоємкість поверхні 

[2]. Очевидно, що з ростом ρз більше мастила утримується на поверхні контакту 

двох сполучених тіл, визначаючи їх зносостійкість. Тому наявність або 

відсутність спрямованості шорсткості також не може не позначитися на терміні 

служби деталей. Ймовірно, при спрямованій шорсткості основний обсяг 

мастила може бути легко видавлений із зони високого тиску в зону низького, 

що практично неможливо здійснити за відсутності спрямованої шорсткості. 

При обробці всіх матеріалів на будь-яких режимах чітко видно нерівності 

поверхні, утворені шляхом перекриття одиничних лунок і застигання крапель 

металу. Вони зберігаються при утворенні поверхні в процесі електроерозійної 

обробки. 

Зіставлення параметрів шорсткості поверхні, отриманих при обробці 

електроерозійним способом на різних режимах, показує, що вони не 

відповідають вимогам, що пред'являються до робочих поверхонь 

технологічного оснащення. Жоден з режимів обробки не дозволяє отримати 

великого радіусу ρв при малій величині R, малого кута α при великій величині 

R, великого радіусу ρв в поєднанні з малим кутом α при будь-якому значенні R. 

Тільки при деяких умовах роботи для окремих типів оснащення можна 

підібрати такі режими електроерозійної обробки, які забезпечать отримання 

необхідних параметрів шорсткості. При веденні електроерозійної обробки в 

звичайних умовах не представляється можливим змінювати висоту нерівностей 
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профілю, величину внутрішніх напружень та інших технологічних 

характеристик незалежно від режиму обробки. 

Для забезпечення вимог, що пред'являються до параметрів шорсткості 

робочих поверхонь, необхідно знайти умови ведення електроерозійного 

процесу, які дозволили б зберегти товстий змінений шар, що володіє 

особливими властивостями, без виникнення значних за величиною внутрішніх 

напружень і при висоті R, у багатьох випадках відповідної м'яким режимам. 

Нові умови ведення процесу повинні забезпечувати й інші співвідношення між 

різними параметрами якості поверхні. 
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Радченко В.С., Пузир В.Г., Максимов М.В. , Жовтий Ю.В.  

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЕКІПАЖНОЇ ЧАСТИНИ 

ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 

 

Радченко В. С. - магістрант, Пузир В.Г. - д.т.н., професор,  

Максимов М.В. -асистент., Жовтий Ю.В. - асистент  

(Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків) 

 

До високошвидкісних залізниць відносяться лінії, на яких здійснюється 

рух спеціалізованого рухомого складу зі швидкостями понад 200 км/год з 

заданим рівнем безпеки і комфорту, що забезпечується прийнятими 

проектними параметрами, інженерно-технічними рішеннями, належним 

будівельно-технологічним виконанням споруд і інфраструктури, а також 

ефективною системою контролю, технічного обслуговування і ремонту 

рухомого складу та стаціонарних пристроїв [1]. 

Впровадження системи контролю характеристик екіпажної частини 

високошвидкісного рухомого складу - гарантія безпеки и якості руху на 

високих швидкостях. Тому важливим питанням є удосконалення системи 

контролю екіпажної частини. Однак контроль стану екіпажу 

високошвидкісного рухомого складу ускладнений через складність конструкції, 

інтенсивний динамічний вплив, вплив навколишнього середовища та інших 

факторів [2]. 

Система контролю стану екіпажної частини виконує наступні функції: 

- повний доступ до параметрів стану та реакції системи на 

характеристики основних елементів екіпажної частини; 

- створює бази даних та виконує обмін інформацією про 

технічний стан екіпажної частини; 

- систематизовано керувати процесом технічного обслуговування 

екіпажної  частини;  
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- ідентифікує та оцінює стан транспортного засобу та рейкової 

колії, з застосуванням моделі поїзд-рейкова колія; 

Система контролю стану екіпажної частини призначена для створення 

інтегрованого апаратно-програмного комплексу контролю, що охоплює 

багатонаправлений контроль, виявлення, аналіз, раннє попередження, 

прогнозування  та прийняття рішень щодо впливу на технічний стан екіпажної 

частини високошвидкісного рухомого складу [3]. 

Структура системи контролю стану екіпажної частини представлена на 

рисунку 1, та складається з трьох основних частин: 

- контроль стану. Комплексний збір даних про стан і динамічні характеристики 

екіпажної частини які необхідні для забезпечення безпеки руху 

високошвидкісного поїзда. Система бортового контролю (показана на рисунку 

2) є основною складової системи. Структура системи контролю стану екіпажної 

частини повинна бути спроектована на основі комплексної оцінки конструкції 

рухомого складу, характеристики системи технічного обслуговування та 

ремонту, взаємодію компонентів, робочі характеристики, умови експлуатації та 

інше. Метою контролю є отримання робочих характеристик екіпажної частини. 

Основною метою роботи системи є збір найбільшої кількості даних, яку 

можливо накопичити, використовуючи як можливо менше датчиків. В 

кінцевому підсумку, створення комплексного, наукового і оптимально 

структурованого методу визначення технічного стану екіпажної частини; 
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Рисунок 1 – Схема системи контролю екіпажної частини високошвидкісного 

рухомого складу 

 
Рисунок 2 – Схема бортової системи контролю екіпажної частини 

 

- діагностика та оцінка. Екіпажна частина представляє собою систему що 

змінюється за часом. Коли елемент пошкоджений відгук стане нелінійним і не 

гаусовським. Через суттєвий динамічний вплив, вплив оточуючого середовища, 

тривалої експлуатації екіпажна частина створює нестаціонарну, нелінійну 

негаусівьку систему, результатом цього є те що контроль динамічних 
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параметрів ускладнюється потужними шумами. Крім того, діагноз і оцінка 

стану екіпажної частини ускладнюється через обробку та аналіз масових даних. 

По-перше, повинні застосовуватися сучасні методи обробки сигналів, які 

передбачають для знешкодження, очищення, розширення, розкладання 

сигналів. Удосконалення експлуатаційних характеристик екіпажної частини 

можна досягти аналізом стану кожного компоненту та впливу його параметрів 

на всю систему. Потім створення високоефективної моделі ідентифікації, 

діагностики та оцінки тенденції зміни стану та характеристик поізду та колії. 

Далі оптимізувати комплексну модель оцінки стану екіпажної частини 

відповідно до моделі ефекту відмови та внесків кожного компонента на безпеку 

системи, в том числі ступінь відхилення характеристик, градієнт пошкодження 

тенденцію розвитку несправності; 

- забезпечення безпеки руху - кінцева мета впровадження системи контролю 

екіпажної частини. На основі контролю, діагностування та оцінки 

працездатності в реальному часі приймаються оперативні рішення для 

проведення технологічних операцій для забезпечення безпеки руху, таких як 

заміна рухомого складу, зупинка, перевірка на місці або технічне 

обслуговування  в депо.  
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

Мандражи О.А.  

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІН, ЯКИХ ЗАЗНАВ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

КОНКУРС-ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ  

УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

 

Мандражи Оксана Анатоліївна,  

к.пед.наук, доцент кафедри фізики та вищої математики  

Харківського національного аграрного університету ім.В.В.Докучаєва,  

керівник гуртка «Математика» КЗ «Харківська обласна Мала академія наук 

Харківської обласної ради» 

До минулого навчального року Всеукраїнський конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України на усіх етапах 

проведення (районний, обласний, всеукраїнський) передбачав заочне 

оцінювання науково-дослідницьких робіт з подальшим їхнім захистом та 

оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін, що здійснювався 

у формі контрольної роботи. На сьогодні правила проведення конкурсу 

змінено: замість написання контрольної роботи ввели постерний захист – 

спілкування учасників конкурсу за темою їхнього дослідження із членами журі. 

Не знаю, з чим пов'язаний такий крок, адже кожен учасник, як і кожен член 

журі, мав можливість такого спілкування під час захисту. На мій погляд, 

відміна контрольної роботи є невиправданою, оскільки одразу цим кроком 

відкинули величезний пласт цікавої, творчої, креативної діяльності з підготовки 

до контрольної, яка проводилась учнями і під час занять у гуртках Харківського 

територіального відділення Малої академії наук, що є доступними і 

безкоштовними для усіх бажаючих, і під час співпраці з науковцями та 

викладачами за певної тематики, і, звісно, під час самостійної роботи учасників. 
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У даній статті хочу продемонструвати вище означене на прикладі розбору 

кількох задач контрольної роботи обласного етапу одного з останніх років, 

оскільки рамки загальних вимог до оформлення тез не дозволяють зробити його 

повним. Контрольна робота з математики відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 24.03.14 № 259 мала містити 7 завдань, три з яких – І 

рівня (повне і правильне розв’язання оцінюється у 3 бали), два – ІІ рівня (повне 

і правильне розв’язання оцінюється у 5 балів) і два – ІІІ рівня (повне і 

правильне розв’язання оцінюється у 7 балів), і є базовою для наступних 

наукових відділень: математика, економіка, комп’ютерні та технічні науки. 

Зазвичай зміст контрольної роботи для учасників усіх наукових відділень 

розрізнявся тільки задачами  ІІ рівня, які відображали деяку відповідність 

зазначеним напрямам.  

Узагалі задачі конкурсу є різноплановими, насичені прикладним 

характером відповідно до наукових відділень та спрямовані не тільки на знання 

з математики, а ще й на природну жвавість розуму, кмітливість, іноді з доволі 

неочікуваними відповідями. На виконання завдань відводилось 3 години. 

Користуватись калькуляторами, мобільними телефонами та іншими засобами 

зв’язку та електронними пристроями було заборонено. Отже, самі задачі. 

1. Знаючи, що , знайдіть  (дію  опишіть) (9 клас, І 

рівень). У цьому завданні необхідно було просто побачити, завдяки яким діям, 

маючи  і  можна отримати . Наприклад, достатня кількість учасників 

помітила, що , тоді , отже 

. Хтось угледів, що  тобто 

, це так само є правильним. Як бачимо, подане завдання є 

творчим, для виконання якого важливо помітити закономірність, яка приведе до 

відповіді. 
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2. Яблуко плаває на воді так, що  його частина знаходиться над 

водою, а  – під водою. Під водою яблуко починає їсти рибка, одночасно з якою 

над водою яблуко починає клювати пташка, зі швидкістю вдвічі  більшою, ніж 

кушає його рибка. Яка частина яблука дістанеться рибці, а яка – пташці 

(відповідь обґрунтуйте)? (відділення економіки, 9 клас, ІІ рівень). При 

розв’язанні даної задачі учні наводили багато різних ґрунтовних обчислень, але 

в усіх цих обчисленнях вони оперували числами  і  , які насправді не мають 

жодного відношення до розв’язання (упевнена, що кожен, на превеликий жаль, 

бачив як на поверхні води: озера, річки чи моря – плаває недогризок). Отже, 

важливим є тільки те, що рибка їси удвічі повільніше, порівняно з пташкою, а з 

цього і випливає, що пташка склює  , а рибка з’їси  –   частину яблука. Тобто 

майбутні науковці мають розуміти, що їхні ґрунтовні знання у певній галузі – 

це важливо, але завжди було доречним вмінням помічати й аналізувати події 

навкруги себе, адже, як ми знаємо, багато відкриттів було зроблено саме 

завдяки цьому. 

3. Є дві круглі вежі однакової висоти, але різні за діаметром. Навколо 

кожної з них ідуть гвинтові сходи, причому для обох веж кут нахилу сходів до 

горизонту скрізь є постійним і однаковим. За якими сходами шлях до верхньої 

площадки вежі є довшим: у тієї, діаметр якої більше, чи навпаки (відповідь 

обґрунтуйте)? (відділення технічних наук, 10 клас, ІІ рівень). Дана задача 

виявилась складною для учнів. Опишемо основну ідею її розв’язання. Сходи 

мають однакову довжину і щоб у цьому упевнитись, можна виконати 

розгортку, на якій сходи перетворяться у відрізок прямої. Вежі мають однакову 

висоту, для обох веж кут нахилу є однаковим, отже, довжини спрямлених 

сходів теж будуть однакові. Для пояснення учням розв’язання доречною може 

стати наочна демонстрація: на прямокутному аркуші паперу накреслити 
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діагональ, згорнути цей аркуш у трубку найбільшого діаметру, щоб учні 

побачили сходи отриманої мініатюрної вежі, які повністю «обходять» її бічну 

поверхню, а потім, зменшуючи діаметр, продемонструвати, що і для більш 

вузьких веж наші сходи залишаються придатними (їх тільки прийдеться 

наводити поверх аркуша, що накладається при зменшенні діаметру). Даний 

підхід до розв’язання демонструє багатогранність математичних методів. 

4. Припустимо, що Земна куля за екватором щільно обтягнута 

мотузкою. Довжину мотузки збільшили на м. Утворений зазор рівномірно 

розподілили за екватором. Чи зможе у цей зазор прослизнути миша (відповідь 

обґрунтуйте)? ( 11 клас, І рівень). Надані розв’язання до даної задачі 

відрізнялись багатством підходів і залученням знань з фізики, біології, 

географії. Так серед учнів наукового відділення технічних наук зустрічались 

розмірковування з приводу матеріалу, з якого виготовлена мотузка 

(наголошувалось на важливості властивостей цього матеріалу, його здатності 

до розтягування при різних температурах тощо). Шанувальники географії 

залучали до розв’язання рельєф Земної поверхні. Деяким учням цікавіше було 

розглядати саму мишку – наведемо кілька уривків з учнівських розв’язань: 

розглянемо стандартну мишу, яка має висоту не більше за  ; миша – 

розумна тваринка і може зробити підкоп; щілина, що утвориться при 

розподіленні додаткового метру мотузки, за умови її попередньо щільного 

прилягання до Землі буде мізерно малою настільки, що крізь неї можливо 

зможе пролізти лише мурашка, але не миша, що за своїми габаритами набагато 

більша за мурашку; товщина мишки приблизно 4 см і її об’єм десь 

… Дійсно, додатковий  у 

порівнянні з довжиною Земної кулі за екватором – дуже маленьке значення, яке 

і вводить багатьох в оману. Учні, що одразу почали розглядати задачу за суттю, 

тобто знайшли відстань між двома концентричними колами: якщо довжина 



Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 
Фізико-математичні науки www.openscilab.org 

© Мандражи О.А. 100 

одного більша за довжину іншого на , то зазначена відстань буде 

дорівнювати   (дана 

відстань навіть не залежить від радіусів кіл) – отримали як мінімум зазор у 

, у який миша може прослизнути з легкістю.   

5. Знайдіть усі значення параметра , при кожному з яких рівняння 

має рівно вісім розв’язків:   (11 клас, ІІІ рівень). Звісно, 

кожен пошук починався із розв’язання тригонометричного рівняння, а ось 

довести завдання з параметром до відповіді, для більшості учасників виявилось 

важко. Безруков Олександр з Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 122 Харківської міської ради Харківської області, Леховіцький Дмитрій з 

Харківської гімназії № 46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міської ради 

Харківської області та Брянцев Іван з Комунального закладу “Обласна 

спеціалізована школа-інтернат IІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської 

обласної ради” не тільки правильно розв’язали тригонометричне рівняння, але і 

чітко прописали всі допустимі значення змінних та виразів, що і дало їм змогу 

отримати правильну відповідь. З того, що , маємо 

, де  . При цьому  , отже,  і 

;  , з чого випливає  .   

,  ,   отже   ,   

,   .   Враховуючи, що  маємо .   

.  Перевірка показує, що значення  задовольняють усім 

допустимим значенням, які ми описали, таким чином, для всіх значень 

 числа виразу    будуть коренями заданого 
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рівняння. Далі Брянцев Іван розмірковує: зрозуміло, якщо число  є коренем, то 

число  теж є коренем рівняння. Отже, потрібно знайти всі значення 

параметра , для яких існує рівно 4 значення , таких, що числа  і  є 

коренями. Тоді нерівність  має мати рівно 4 розв’язки для  і 

. Якщо  є розв’язком, а  – ні, то число  теж не може бути 

розв’язком. Таким чином 4 розв’язкам будуть відповідати наступні значення 

для . Отже, . Отримали два інтервали  та 

.  Аналогічно міркує Леховіцький Дмитрій: отримавши 

  бачимо, що для кожного значення  маємо два нових 

корені, тобто, щоб існувало рівно вісім розв’язків,  має набувати значень з 

множини . Враховуючи отримані допустимі значення, запишемо 

,  ,   ,   , а значить  

: 

 

 

Безруков Олександр, отримавши вираз , далі 

скористався підстановкою:  чтобы уравнение имело ровно восемь корней, 

запишем 
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     если продолжить, то корней уже будет больше, чем 

восемь. Таким образом, ровно восемь корней получим при  

. 

Ніхто з учасників не скористався графічним способом розв’язання даного 

завдання. Отримавши ,  де  , розглянемо функції 

  та  . Перша з них задає сімейство гомотетичних півкіл з 

центром у т. , друга – сімейство прямих, паралельних осі абсцис. Якщо 

уявити графіки цих функцій, можна побачити, що із збільшенням радіуса    

півкіл зростає кількість коренів вихідного рівняння. Їх буде рівно вісім, якщо 

. Враховуючи, що , маємо відповідь   або  

. 

6. Дано набір з  чисел. Відомо: сума будь-яких 10 з них є 

додатною. Доведіть, що сума всіх даних чисел є додатною. (11 клас, ІІІ рівень). 

Подана логічна задача викликала бурхливе розмаїття ідей, думок, підходів. При 

її розв’язуванні деякі учні у своїх міркуваннях відштовхувалися від того, що 

для початку впорядковували набір заданих чисел, записуючи їх у неспадному 

порядку. Наведемо розв’язання Михальчук Марини з Харківського навчально-

виховного комплексу № 45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради 

Харківської області: так как по условию сумма любых  чисел положительна, 

то мы можем расставить их в произвольном порядке. Расставим их в порядке 

неубывания. Рассмотрим первую десятку чисел. Исходя из того, что её сумма 

положительна, то хотя бы последнее число в ней обязано быть положительным. 



 Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 

www.openscilab.org  Фізико-математичні науки 

© Мандражи О.А.   103 

Тогда, поскольку мы разместили числа набора в порядке неубывания, то все 

остальные его числа, следующие за первой десяткой, также будут 

положительные. Таким образом, мы имеем десятку чисел, сумма которой 

положительна, и ряд из оставшихся  положительных чисел. Значит, сумма 

всех  чисел положительна. Так само поширеним було міркування, в основі 

якого лежало твердження стосовно кількості від’ємних чисел: виходячи з того, 

що за умовою сума будь-яких  чисел набору є додатною, отже, у цьому 

наборі якщо і є не додатні числа, то їх може бути не більше дев’яти. Так, у 

своєму розв’язанні Забудько Олексій з Ізюмського професійного ліцею № 24 

пише: те, що сума будь-яких  чисел є додатною, дає змогу стверджувати, що 

максимальна кількість можливих від’ємних чисел становить . Але навіть якщо 

їх дев’ять, сума усіх цих чисел за умовою має бути менше за кожне із додатних 

чисел, що залишились. Отже, сума всіх чисел набору ніколи не буде від’ємною. 

А учень Первомайської гімназії № 3 Первомайської міської ради Харківської 

області Коба Богдан, зазначивши, що кількість від’ємних чисел не перевищує 

дев’яти, ще доповнює розв’язання переконливим підсумовуванням,  а саме: 

 чисел можемо розбити по  на  комплект та  чисел, що 

залишаться. З того, що за умовою ми можемо додавати будь-які  чисел і все 

одно отримаємо додатне число у відповіді, тоді, включивши усі від’ємні числа 

(якщо вони є у наборі) до будь-якого або будь-яких отриманих  комплектів, 

ми залишимо  додатних чисел, сума яких є додатною. Отже, маємо  

комплект, сума кожного з яких додатна, та  додатних чисел. Отримали, що 

сума всіх даних чисел є додатною. Продовжуючи міркування Коби Богдана, 

розглянемо наступну ідею розв’язання даної задачі, яка полягає у розбитті 

чисел набору на певні групи. Так,  Брауде Ян,  учень Харківського ліцею № 149 
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Харківської міської ради Харківської області, розбив усі числа набору на  

десятків та три групи по  чисел. Далі він міркує: сума отриманих  десятків 

за умовою є додатною. Припустимо, що сума першої п’ятірки дорівнює  , 

другої – , а третьої – . Можемо записати: 

                    

Отримали, що сума усіх  чисел набору є додатною, як сума додатних 

 десятків та додатної суми трьох груп по  чисел. Байдак Вадим, учень 

Харківського навчально-виховного комплексу № 45 «Академічна гімназія» 

Харківської міської ради Харківської області, розбиває набір з  чисел на 

 групу з  чисел і на групу з  чисел: как следует из условия (сумма любых 

 чисел из набора положительна), сумма чисел в каждой группе из  чисел, а 

значит, и сумма всех этих групп – положительна. Неизвестно только про знак 

суммы оставшейся группы из  чисел. Повторно разобьём наш набор из  

чисел на  группу из  чисел и на одну группу из  чисел, но так, чтобы в 

группу из  чисел вошли числа, которые не входили в эту группу  при первом 

разбиении. Как следует из условия, сумма чисел в каждой новой группе из  

чисел также положительна, но опять же остаётся неизвестность относительно 

оставшейся группы из  чисел. Мысленно сложим эти два разбиения нашего 

набора: сумма будет содержать две разные группы по  десятку и  чисел, 

состоящих из  чисел первого и  чисел второго разбиения. Так как по условию 
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сумма любых  чисел из набора положительна, а числа в пятёрках из одного 

набора и не повторяются, то сумма  чисел, состоящих из  чисел первого и  

чисел второго разбиения тоже положительна и, в результате, сумма двух 

разбиений заданного набора является числом положительным. Имеем 

положительную сумму удвоенного заданного набора и если мы её поделим на 

два, то сумма всех  чисел из одного набора будет также положительной. 

Савельєв Денис, учень Харківської гімназії № 47 Харківської міської ради 

Харківської області виконує інше розбиття: возьмём  групп по  различных 

чисел в каждой. По условию сумма каждой из них положительная, 

следовательно, в каждой из них есть хотя бы одно положительное число. 

Отберём эти  положительных чисел в отдельную группу, сумма которой будет 

больше нуля. Перегруппировав остальные чисел в группы по , мы 

получаем  десятку, сумма каждой из которой положительна по условию. 

Таким образом, сумма  десятки и  пятёрки положительна. Схожу ідею 

представив Брянцев Іван, учень Комунального закладу “Обласна спеціалізована 

школа-інтернат IІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради”: 

зрозуміло, що в кожному десятку знайдеться хоча б одне додатне число, тому 

що сума  недодатних чисел є числом недодатним, що суперечить умові, 

отже, в наборі з  чисел знайдеться  додатних чисел (адже десятків аж 

). Заберемо ці  чисел з набору, а решту  чисел розіб’ємо на  

десяток. За умовою сума кожного цього десятку буде додатною, тоді сума всіх 

десятків теж буде додатною, додавши до неї суму  відібраних нами додатних 

чисел, отримаємо суму всіх чисел набору, яка буде додатною (подані доведення 

Савельєва Дениса та Брянцева Івана дещо перекликаються з розв’язанням Коби 
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Богдана, але мають іншу сутність). Для розв’язання даної задачі деякі учні 

розглядали різні комбінації з  чисел по . Назаренко Дмитро, учень 

Харківського навчально-виховного комплексу № 45 «Академічна гімназія» 

Харківської міської ради Харківської області описує: 

Запишем, исходя из условия, систему: 

 

Выполним сложение:   . 

Преобразуем   . 

Таким образом, имеем   . 

Волков Юрій, учень  Харківського навчально-виховного комплексу № 45 

«Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області, пропонує: 

если просуммировать все возможные варианты сумм по 10 чисел, то каждое 

число встретится  раз. Исходя из того, что каждая сумма по условию 

положительна, имеем   

 

Наступна ідея розв’язання є не настільки стислою, як попередні, але від 

цього не стає менш цікавою. Лук’янова Софія, учениця Харківського 

технологічного ліцею № 9 Харківської міської ради Харківської області, 

розв’язує методом від супротивного:  пусть нам дано множество. 
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Разобьём  чисел на десятки  

 

Тогда у нас получится  набор, в котором сумма каждого десятка по 

условию положительна и плюс сумма ещё пяти чисел. Воспользуемся методом 

от противного. Пусть   

 

Т.е. предположим, что сумма всех чисел отрицательна или равна нулю, а 

значит, необходимо, чтобы отрицательной была сумма  

, причём модуль этой суммы должен быть больше или 

равен  ...  . 

 по условию. 

Воспользовавшись неравенством  , получим: 

 

Аналогично 

 

Просуммируем неравенства 
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Пришли к противоречию . Следовательно, сумма всех чисел 

набора положительна. Ось такі красиві розв’язання, кожне з яких – справжнє 

міні дослідження, що вимагає чіткості, послідовності, логічності, уважності і, 

звісно, певних знань. 

Як член журі знаю, що учасникам було цікаво брати участь у 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України та, сподіваюсь, даний невеличкий огляд показав, 

що конкурс відміною контрольної роботи більше втратив, аніж придбав, 

оскільки лишив саму підготовку до нього і проведення цікавих задач, які 

зазвичай мали несподівані умови і підходи до розв’язань, якими збагачували 

одне одного учасники конкурсу, працюючи над розборами задач і 

математичних проблем, а також позбавив думок, ідей, наукових устремлінь. І 

на останок зазначу, що за таких різнобарвних розв’язань, які було наведено у 

статті, ми з учнями не стверджуємо, що не можна знайти й інші… 



 Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 

www.openscilab.org  Фізико-математичні науки 

© Серый А.И.   109 

Серый А.И.  

О ВЛИЯНИИ ИНТЕНСИВНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЙТРОНА БЕЗ УЧЕТА D-ВОЛНЫ 

 

Серый Алексей Игоревич 

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общей и теоретической физики физико-

математического факультета Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

Несмотря на то, что в синглетном состоянии существует, как и в 

триплетном, притяжение между нейтроном и протоном, потенциальная яма 

недостаточно глубока для образования связанного состояния, т.е. дейтрона [1, 

с. 12, 21]; при этом в синглетном состоянии существует так называемый 

виртуальный уровень дейтрона с энергией  ≈ 70 кэВ [1, c. 16], который мог бы 

превратиться в реальный, если бы потенциальная яма в синглетном состоянии 

была немного глубже. В 1960 г. Ю.А. Бычковым было показано, что при 

наличии внешнего квантующего магнитного поля связанное состояние должно 

появляться при сколь угодно мелкой яме [2, с. 557]. 

В [3, c. 322–331] в модели параболического потенциала было показано, 

что связанное синглетное состояние дейтрона возникает при магнитных полях с 

индукцией  > 2,81⋅1018 Гс, а не при сколь угодно малых магнитных полях, как 

это получалось в более ранних публикациях, перечисленных в [3, с. 330, 331]. 

При этом было использовано известное точное аналитическое решение задачи 

для гармонического осциллятора в постоянном однородном магнитном поле [4, 

с. 179], а потенциал выбирался в виде 

 

,    (1) 
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где  ≈ 2,36⋅10–13 см,  ≈ 35,73 МэВ [3, с. 325]. Соответствующие волновые 

функции в приближении сепарабельности по оси  и в поперечной плоскости 

были приближенно найдены в [5, с. 345, 346]. Их можно использовать для 

оценки времени жизни связанного синглетного состояния дейтрона в 

магнитном поле (аналогично тому, как это было сделано в [6, с. 407] с 

использованием менее точных волновых функций). Вместе с тем, перед 

началом таких расчетов представляется интересным найти поправки к волновой 

функции и значению энергии основного (триплетного) состояния дейтрона, 

обусловленные наличием внешнего магнитного поля, поскольку пример 

синглетного состояния показывает, что влияние магнитного поля может 

оказаться существенным. 

В [7, с. 84, 229, 230] приведено решение задачи о влиянии внешнего 

магнитного поля (как возмущения) на уровни энергии и волновые функции 

частицы без спина, первоначально находящейся в сферически-симметричном 

поле (невозмущенная задача). Суть алгоритма заключалась в том, что если 

невозмущенный гамильтониан (  – масса частицы,  – оператор 

потенциальной энергии, ħ – постоянная Планка,  – скорость света в вакууме) 

 

     (2) 

 

заменить на (  – векторный потенциал постоянного магнитного поля,  – заряд 

частицы) 

 

,     (3) 
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после чего при раскрытии скобок в (3) пренебречь слагаемым, содержащим , 

т.е. записать 

 

,   (4) 

 

то оператор возмущения выглядит как 

 

.     (5) 

 

При этом оказывается, что волновые функции невозмущенной задачи не 

меняются, а поправка к уровням энергии отлична от нуля лишь в том случае, 

если упомянутые волновые функции зависят от угла . 

Если опираться на алгоритм решения упомянутой задачи при исследовании 

влияния магнитного поля на некоторые характеристики основного состояния 

дейтрона, то необходимо сделать следующие замечания. 1. У дейтрона имеется 

только одно связанное состояние, поэтому собственная функция 

невозмущенной задачи только одна. 2. У дейтрона есть спин и собственный 

магнитный момент, поэтому необходимо учесть энергию собственного 

магнитного момента дейтрона во внешнем магнитном поле (что уже было 

сделано в [6, с. 407]). 3. Поскольку массы протона и нейтрона примерно 

одинаковы (в отличие, например, от массы электрона по сравнению с массой 

ядра), вместо массы  будем использовать приведенную массу протона и 

нейтрона . 4. В первом приближении считается, что волновая функция 

дейтрона обладает сферической симметрией [1, с. 9], поэтому поправка к 
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энергии, вычисляемая с помощью оператора (5), равна нулю. Следовательно, в 

(4) при раскрытии скобок необходимо учесть слагаемое, содержащее , и 

пренебречь слагаемым, линейным по , т.е. записать 

 

.     (6) 

 

Обозначая через  волновую функцию основного состояния дейтрона в 

отсутствие внешнего магнитного поля, в соответствии с общими правилами 

теории возмущений запишем в общем виде выражение для поправки  к 

уровню энергии основного состояния [2, с. 172] (  – элемент объема в 

сферических координатах) 

,     (7) 

     (8) 

 

Конкретный вид  выберем для модели прямоугольной потенциальной 

ямы [1, с. 10, 11], где  – расстояние между протоном и нейтроном,  – радиус 

ямы, – глубина ямы,  2,2246 МэВ – энергия связи дейтрона: 

 

,   (9) 

,      (10) 

.            (11) 
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Для нахождения значения  следует воспользоваться условием 

равенства внутренней и внешней волновых функций и их первых производных 

на границе ямы, т. е. из уравнения 

 

.        (12) 

 

С учетом  ≈ 1,76⋅10–13 см [1, с. 20] и  ≈ 469,463 МэВ численное 

решение (12) дает  ≈ 45,323 МэВ, что соответствует пределам, получаемым 

из более простых оценок [1, с. 12]. 

Для нахождения констант  и  воспользуемся условиями нормировки 

(13) и равенства внутренней и внешней волновых функций на границе ямы (14): 

 

,  (13) 

.         (14) 

 

Подставляя (9) в (13) и (14), после некоторых преобразований получаем: 

 

,      (15) 

.       (16) 
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В соответствии с общим выражением для векторного потенциала 

постоянного однородного магнитного поля [7, с. 54] 

 

,     (17) 

 

Можно переписать (6) в сферических координатах в виде 

 

.      (18) 

 

Теперь можно переписать (7) в соответствии с (8), (9), (15), (16), (18), в 

результате чего получаем: 

 

            (19) 

  

    (20) 

 

Численно это дает  2,24⋅10–36 МэВ/Гс2. Таким образом, при  ~ 1018 Гс 

поправка  сравнима по абсолютной величине с энергией связи дейтрона 

(  2,2246 МэВ) в отсутствие внешнего магнитного поля, поэтому 

величиной  нельзя пренебрегать при дальнейших расчетах (как это было 

сделано в [6, с. 407]), да и саму поправку  при таких значениях  уже нельзя 

рассматривать даже как малое возмущение. Кроме того, , что выглядит 
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как разрушающее воздействие магнитного поля на дейтрон и противоречит 

предсказаниям противоположного характера об образовании связанного 

синглетного состояния дейтрона в магнитном поле. В связи с этим 

представляется интересным найти также поправки к энергии и волновой 

функции основного состояния дейтрона в магнитном поле с учетом примеси d-

волны. Эти поправки могут быть отличными от нуля, поскольку d-волна 

описывается функциями, зависящими от угла . 
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Москва, Россия 

 

В настоящее время актуализируется такое направление исследования как 

культурный трансфер, который Д. В. Лобачёва определяет как 

культурологический подход, в рамках которого исследуются не только сами 

культурные элементы, заимствованные в процессе межкультурной 

коммуникации, но и «<…> их встраивание в новую культурную систему с 

учётом возможной трансформации в процессе реализации трансфера» 

[Лобачёва: 25].  

В основе духовной жизни общества лежит духовная деятельность его 

индивидов. Одной из форм духовного освоения окружающей действительности 

является эстетическое, или художественное сознание, являющееся ключевой 

составляющей духовной жизни. Художественная жизнь общества выражена в 

искусстве. Каждый вид искусства располагает своими средствами выражения 

духовного содержания. Одним из таких видов искусства является литература, 

воздействующая на человеческое сознание посредством слова, текста. 

Особая важность связи литературы и духовности обусловлена тем, что 

язык, на котором говорит человек – важное средство его самоидентификации. В 

языке закрепляются важные культурные концепты и отражаются особенности 

мышления, которые благодаря литературе передаются из поколения в 
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поколения не только в пределах одной нации или культуры, но и между 

разными культурами. 

Ещё одной отличительной чертой художественного текста является тот 

факт, что в нём слово актуализируется во всём многообразии своих смыслов, 

становится «<…> не однозначной эмблемой, а символом в прямом смысле 

этого термина, то есть знаком многозначным, знаком о нескольких планах» 

[Jakobson: 41]. 

Как отмечает Л. И. Комарова, «в настоящее время исследовательские 

интересы смещаются в направлении координаты «Я» как языковой личности, 

которая создает и воссоздает, т. е. интерпретирует фикциональный мир. Общей 

мерой любых фикциональных миров становится человек» [Комарова: 129]. 

Важными компонентами восприятия литературного текста становятся не 

только язык, на котором этот текст написан, и особенности национальной 

идентификации реципиента, но и особенности его восприятия и понимания 

текста. Мы видим, что литературный текст выступает отражением духовной 

жизни общества, содержит важные культурные коды и концепты, а слово в нём 

выступает во всём многообразии смыслов и в тесной связи невербальной 

действительностью. 

Когда мы о говорим о культурном трансфере посредством литературного 

текста, важно понимать, что мы имеем дело со специфическим способом 

межкультурной коммуникации, так как художественный текст представляет 

собой «<…> многокомпонентную художественно осложненную, эстетически 

обусловленную коммуникацию» [Карасева: 16]. В отличие от обычного текста, 

служащего способом межкультурного взаимодействия, художественный текст 

не только отражает современную историко-культурную ситуацию, но и несёт на 

себе отпечаток предыдущего культурного опыта.  

С учётом этим особенностей, обратимся к рассмотрению вопроса о 

специфике литературных взаимодействий в сфере культурного трансфера. 
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Трансфер предполагает глубинные структурно-семантические изменения 

заимствуемых элементов и их встраивание в новую культурную парадигму. 

Сам процесс культурного трансфера происходит на трёх взаимосвязанных 

уровнях: изъятие из культуры-донора, сам акт перемещения и включение в 

систему принимающей культуры. Культурный трансфер в центре своего 

внимания рассматривает не обе культуры изолированно, а именно процесс их 

взаимодействия и те изменения, которые происходят в процессе заимствования. 

Не любое межкультурное взаимодействие можно назвать культурным 

трансфером. Культурный трансфер обладает следующими признаками: 

«продуктивность изменений в рамках континуального культурного 

пространства; равенство взаимодействующих сфер; приятие новых форм и не 

всегда заранее предсказуемых результатов взаимодействия» [Бочавер, Фещенко: 

22]. 

Неизбежным становится наличие в тексте лакун, то есть отсутствие 

совпадения в языке. Появление лакун связано с расхождениями в языковом и 

культурном планах в определённых аспектах. 

Ю. А. Сорокин и И. Ю. Марковина выделяют три типа лакун: 

лингвистические (лексические, грамматические, стилистические), 

культурологические (культурного пространства, субъектные, деятельностно-

коммуникативные) и текстовые лакуны, связанные с композиционно-

стилистическими особенностями текста. В процессе культурного трансфера мы 

сталкиваемся с необходимостью преодоления культурологических лакун. 

Этнографические лакуны возникают при отсутствии реалий в одной из культур, 

вступающих в коммуникацию. Ассоциативные лакуны связаны с 

несовпадением лексических долей понятий и ассоциаций, возникающих у 

носителя языка. Стилистические лакуны возникают при отсутствии слова или 

сочетания слов с устойчивой стилистической окраской. Собственно 

интеркультурные лакуны продиктованы несовпадением понятий, например, 

цветовой символики разных народов. Наконец, субъектные или национально-
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психологические лакуны связаны с несовпадением национально-

психологических типов участников коммуникации. 

Все эти типы лингвокультурологических лакун обуславливают способы 

их преодоления в процессе культурного трансфера, такие как адаптация и 

интерпретация литературного текста. 

При всей содержательности близости этих понятий, ставить между ними 

знак равенства нельзя. В современной науке сложилось следующее понимание 

процесса интерпретации: «Интерпретация – когнитивный процесс и 

одновременно результат в установлении смысла речевых и/или неречевых 

действий» [Демьянков: 9]. Таким образом, интерпретация включает в себя 

подробный анализ всех факторов, влияющих на переводимый текст. Когда 

акцент смещается на адресата, получающего сообщение, учёные говорят о 

таком процессе, как адаптация, который понимается как «приспособление 

текста к условиям его функционирования» [Дьякова: 20]. Можно сказать, что 

адаптация – это одна из разновидностей интерпретации. 

Помимо адаптации, выделяют следующие переводческие стратегии: 

«остранение», архаизация и модернизация исходного текста [Карпухина: 7]. 

Рассматривая эти стратегии в противопоставленных парах адаптация-

«остранение», архаизация-модернизация, Карпухина выделяет их ключевые 

особенности. Если целью адаптации, которая в данной статье обозначается ещё 

одним термином, «одомашнивание», является включение» чужого контекста в 

родной, то «остранение», напротив, создаёт эффект «чужеродности» текста и 

отсылает к лингвистической реальности языка оригинала. Макростратегии 

архаизации и модернизации текста связаны с временными изменениями. 

Включая в перевод более архаичные или более современные, чем в 

оригинальном тексте, лексемы языка, переводчик таким образом увеличивает 

или сокращает временную дистанцию между автором и его произведением и 

читателем. 

Цель адаптации – не просто перевести литературный текст, но и 
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приспособить его к историко-культурным реалиям адресата. Специфика 

процесса адаптации заключается в том, что «при адаптации создается такое 

сообщение, которое ориентировано на определенного адресата, его знания в той 

области, к которой относится сообщение, его языковую, лингвистическую, 

культурологическую компетенцию, психофизиологические особенности» 

[Первухина: 2]. Таким образом, при адаптации литературного текста адресатом 

становится человек, не обладающий достаточным количеством знаний в сфере 

функционирования текста-источника. 

О. В. Новицкая делит причины, по которым переводчики прибегают к 

прагматической адаптации, на две большие группы: объективные 

лингвистические и субъективные нелингвистические [Новицкая: 151]. К числу 

первых исследователь относит несовпадение лингвистического инвентаря 

исходного (ИЯ) и переводящего языков (ПЯ) и разную степень 

осведомлённости целевой аудитории исходного (ИТ) и переводящего текстов 

(ПТ). Субъективными нелингвистическими причинами Новицкая называет 

сознательное изменение целевой аудитории ПТ, концептуально-идеологические 

изменения ПТ и переводческий волюнтаризм.  

На основе общей коммуникативной схемы, включающей в себя адресата, 

адресанта, текст-источник и код, на котором этот текст написан, С. В. 

Первухина выделяет несколько типов адаптаций, а именно субъектную, 

референциальную, адресатную и инструментальную [Первухина: 97]. При 

субъектной адаптации ключевую роль играет адресант, тот, кто адаптирует 

текст. Определяющей в данной случае является степень квалификации и 

компетентность переводчика, способного или неспособного понять и передать 

все нюансы текста-источника. При референциальной адаптации акцент 

смещается с адресанта на адаптируемый текст. Этот способ адаптации, в 

первую очередь, связан с узкоспециальными текстами, сложная терминология и 

синтаксическое строение которых адаптируется для читателя-неспециалиста. 

Адресатная адаптация, соответственно своему названию, особое внимание 
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уделяет тому, на кого рассчитан переводимый текст. Наконец, инструментальная 

адаптация тесно связана со способом адаптации текста. 

Несмотря на близость понятий перевода и адаптации, между ними нельзя 

поставить знак равенства. Комиссаров отделяет адаптацию от перевода, 

называя её адаптивным транскодированием, под которым учёный понимает 

«<…> вид языкового посредничества, при котором происходит не только 

транскодирование (перенос) информации с одного языка на другой (что имеет 

место и при переводе), но и ее преобразование (адаптация) с целью изложить 

ее в иной форме, определяемой не организацией этой информации в 

оригинале, а особой задачей межъязыковой коммуникации. Специфика 

адаптивного транскодирования определяется ориентацией языкового 

посредничества на конкретную группу Рецепторов перевода или на заданную 

форму преобразования информации, содержащейся в оригинале». [Комиссаров: 

48]. Основное отличие адаптации от перевода Комиссаров видит в том, что 

адаптивное транскодирование не предназначено для полноценной замены 

исходного текста и представляет собой соединение двух процессов: перевода и 

собственно адаптации. Основной характеристикой адаптированных текстов 

считается их коммуникативная вторичность. Если перевод выступает в качестве 

равнозначной замены оригинального текста, то адаптация представляет собой ту 

или иную его репрезентацию на другом языке. 

Таким образом, мы видим, что актуализация вопросов межкультурной 

коммуникации приводит к актуализации такого направления исследования как 

межкультурный трансфер. Такой трансфер в сфере литературных текстов имеет 

свою специфику. Основными процессами в трансфере литературных текстов 

являются процессы адаптации и интерпретации.  

 

 

 



 Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 

www.openscilab.org  Філологічні науки 

© Олійник О.А.   123 

Литература: 

1. Jakobson R. Formalistická škola a dnešní literární věda ruská [1935]. 

Praha,2005 

2. Бочавер С. Ю., Фещенко В. В. Концептуализация трансфера и перевода в 

современной лингвистике/ Лингвистика и семиотика культурных трансферов: 

методы, принципы, технологии: Коллективная монография / отв. ред. В. В. 

Фещенко. М, 2016 

3. Демьянков, В.З. Интерпретация как инструмент и как объект лингвистики 

// Вопросы филологии. - 1999. - № 2. - С. 5–13.  

4. Дьякова, А.А. Интердискурсивная адаптация текста. — Волгоград, 2009.  

5. Карасева Ю. А. Художественный текст как источник национально-

культурной информации и выразитель национальной ментальности. М., 2012. 

6. Карпухина В. Н. Макростратегии интерпретации текста при его 

социальной аккультурации в семиосфере другого языка// Современные 

исследования социальных проблем. № 9 (17). Красноярск, 2012. 

7. Комарова Л. И. Понимание иноязычного (инокультурного) 

художественного текста читателем// Вестник ТГУ. 2010. С. 128-133. 

8.  Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для 

ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990.  

9. Лобачёва Д. В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в 

системе литературных взаимодействий// Вестник ТГПУ. 2010. С. 23-27 

10.  Новицкая О. В. Прагматическая адаптация в художественном переводе: 

цели, задачи, методы// Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. Гуманитарные науки. – М., 2018. 

11. Первухина С. В. Адаптация как вид интерпретации текста// Вестник 

Волжского университета им. В. Н. Татищева. – Тольятти, 2014. 

12.  Первухина С. В. Виды адаптации текста// Вестник ЮУрГУ. Серия: 

Лингвистика. – Челябинск, 2014. – С. 97-99. 
Олійник О.А.  



Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 
Філологічні науки www.openscilab.org 

© Олійник О.А. 124 

ІРОНІЯ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ  

В РОМАНІ ДЖЕЙН ОСТІН “ГОРДІСТЬ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ” 
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Анотація: У статті досліджується важливий стилістичний прийом 

притаманний романам Джейн Остін. В ході дослідження було виявлено основні 

прийоми вираження іронії.  

Ключові слова: іронія, стилістичний прийом, стилістична іронія. 

 

Іронія є одним з видів комічного, яка поряд із гумором та сатирою є 

вираженням певної ідейно-стилістичної оцінки. Тлумачення іронії як 

стилістичного прийому та ідейно-емоційної оцінки свідчать, що, з одного боку, 

іронія є стилістичним засобом, який виражає насмішку або лукавство, з іншого 

– це вид комічного (гумор з сатирою), ідейно-емоційна оцінка, прообразом якої 

слугує стилістична іронія [1, c. 201].  

Стилістичний прийом – узагальнене, типізоване відтворення нейтральних 

та виражальних фактів мови в різних літературних стилях мови. 

До числа найважливіших стилістичних прийомів Джейн Остін 

відноситься іронія. У романі “Гордість та упередження” Джейн Остін передає 

іронію різними прийомами. 

У проаналізованому нами матеріалі найчастіше використовувались 

наступні прийоми: 

1) підхоплення в діалогах, 

2) прийом невідповідності форми вираження суті зображуваного, 

3) прийом прихованої характеристики, 
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4) прийом контрасту. 

Метою такого прийому як «підхоплення в діалогах» є іронічне 

спростування попереднього висловлювання. У розглянутому нами творі 

частіше за інших дійових осіб підхоплює фрази Елізабет, вона як раз таки, 

вдається до цього для іронічного спростування висловлювання свого 

співрозмовника. Крім того, ця особливість також служить прийомом непрямої 

характеристики Елізабет, таким чином, підтверджуючи іронічний склад її 

розуму. 

"Then," observed Elizabeth, "you must comprehend a great deal in your idea of 

an accomplished woman." 

"Yes, I do comprehend a great deal in it." 

"Oh! certainly," cried his faithful assistant, "no one can be really esteemed 

accomplished who does not greatly surpass what is usually met with. A woman must 

have a thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing, and the modern 

languages, to deserve the word; and besides all this, she must possess a certain 

something in her air and manner of walking, the tone of her voice, her address and 

expressions, or the word will be but half-deserved." 

"All this she must possess," added Darcy, "and to all this she must yet add 

something more substantial, in the improvement of her mind by extensive reading." 

"I am no longer surprised at your knowing only six accomplished women. I 

rather wonder now at your knowing any." [2]. 

Далі, нами було виявлено наступний прийом створення іронії - це прийом 

невідповідності форми вираження суті зображуваного. Він допомагає автору 

показати дурість місіс Беннет. Завдяки цьому прийому її недалекість стає 

очевидною в одному короткому діалозі зі своїм чоловіком. 

«You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves”. 

“You mistake me, my dear. I have a high respect for your nerves. They are my old 
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friends. I have heard you mention them with consideration these twenty years at 

least» [2]. 

В наведеному нижче реченні ми спостерігаємо прийом прихованої 

характеристики: «Lady Lucas was a very good kind of woman, not too clever to be a 

valuable neighbor to Mrs Bennet» [2]. У швидкоплинному зауваженні дається 

непряма характеристика як місіс Беннет, так і леді Лукас. Даний прийом має на 

увазі те, що якщо для несимпатичних письменниці персонажа щось підходить, 

то насправді, автор насміхається над цією людиною. 

У наступному прикладі спостерігається контраст між тим, про що йде 

мова, і тим, що відбувається насправді. Звернемо увагу на іронічний ефект, 

створений за допомогою контрасту: «To fortune I am perfectly indifferent, and I 

shall make no demand of that nature on your father, since I am well aware it couldn’t 

be complied with» [2] Тут авторка підкреслює не тільки дурість Коллінза, а й 

його корисливі наміри. Слід зазначити, що в цьому прикладі насмішка над 

героєм посилюється. 

Також іронічний ефект в романі “Гордість та упередження”створюється 

за допомогою граматичних засобів (наприклад, використання умовного 

способу), та засобами лексики, коли проголошувані слова прямо протилежні за 

змістом того, що мається на увазі. Так, іронічний містер Беннет, коли говорить, 

що, захоплюючись трьома своїми зятями, виділяє Уікхема як свого улюбленця: 

«Wickham, perhaps, is my favourite» [2], в той час як нічого, крім антипатії він не 

відчуває до Уікхема. 

Іронічний і авторський коментар на початку 61-го розділу: «Happy for all 

her maternal feelings was the day on which Mrs. Bennet got rid of her two most 

deserving daughters» [2]. Найщасливішим днем в житті матері, місіс Беннет, 

названий день, коли вона «позбулася» від двох своїх найдостойніших доньок. 

Словникова дефініція фразового присудка get rid в якійсь мірі контрастує за 

значенням зі словами happy day , таким чином авторка висловлює своє іронічне 

ставлення до материнських прагнень місіс Беннет. 
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Вербальна іронія характеризує персонажів з різних, а іноді і протилежних 

боків. Одним з найбільших шанувальників іронії в творах Дж. Остен був містер 

Бенет. Наприклад: I have not the pleasure of understanding you…Of what are you 

talking? [2]. I have a high respect for your nerves. They are my old friends. I have 

heard you mention them with consideration these last twenty years at least [2]. 

Обидва звертання адресовані дружині персонажа і характеризують його самого, 

як людину уїдливу, кмітливу, нетерплячу та гостру на язик. 

У портретних описах Джейн Остен також зустрічається іронія ситуації. 

Наприклад, спочатку містер Дарсі каже, що Елізабет недостатньо гарна для 

нього: She is tolerable, but not handsome enough to tempt me [2]. Відмінною 

рисою мови Елізабет є іронія. Героїня іронізує над персонажами, до яких не має 

особливої симпатії: 

«Mr. Darcy is all politeness, said Elizabeth, smiling» [2]. 

Тут предметно-логічне значення слова politeness (behavior that is respectful 

and considerate of other people) контрастує з його контекстуальним значенням, 

яке не має прямо прямо протилежного змісту та є вираженням антипатій 

Елізабет до містера Дарсі. 

Таким чином, проаналізувавши текст, ми виявили основні прийоми 

вираження іронії, серед котрих підхват в діалогах, прийом невідповідності 

форми вираження суті зображуваного, прийом прихованої характеристики та 

прийом контрасту, який застосовується найчастіше. Дані прийоми допомогли 

письменниці показати характер героїв, зробити акцент на недалекому розумі 

деяких з них. Крім того, використання іронії допомогло Джейн Остін дати 

яскраве уявлення про побут, звичаї і психологію привілейованих верств 

англійського суспільства на рубежі XVIII і XIX ст.. 
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Сучасні дискусії щодо сутності феномену волі і його присутності в мові 

свідчать про його складність, що доводить і міждисциплінарний характер 

наукових розвідок. 

Мета статті полягає в дослідженні актуалізації категорії ВОЛЯ в сучасній 

англійській мові, визначення її лінгвістичного статусу і семантичних кордонів 

на основі систематизованого вивчення різнобічного теоретичного та 

емпіричного матеріалу 

Теоретичним підґрунтям роботи стали фундаментальні дослідження Р. 

Абельсона, Н.Д. Арутюнової [1], А.Н. Баранова, Т.Г. Винокур, М.Я. 

Гловінського, О.В. Іванової, В.І. Карасика, І. В. Сентенберга, І.А. Стерніна, 

Л.А. Шкатова, Г.А. Агеєвої, І.В. Арнольд, В.В. Бабайцевої, Ш. Баллі, Т.І. 

Бєляєвої, Е. Бенвеніста, М. Я. Блоха, Е.В. Великої, В.В. Виноградова, І.Р. 

Гальперіна та ін. у яких терміном «семантичне поле» окреслено доволі різні 

поняття. Семантичними полями було прийнято вважати і семантичні класи 

(групи) слів якої-небудь однієї частини мови, і семантично співвідносні класи 

(групи) слів різних частин мови, і лексико-граматичні (функціонально-

семантичні) поля, і парадигми синтаксичних конструкцій, пов'язаних 

трансформаційними (дериваційними) відносинами, і різні типи семантико-

синтаксичних синтагм. Об'єднує їх, незважаючи на істотні структурні 

відмінності, те, що всі вони мають в своїй основі ту чи іншу семантичну 

категорію або категоріальну ситуацію [1]. 
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Перша типологія семантичних полів, що з'явилася в 1910 р, належить Р. 

Мейєру. Значення статті Р. Мейєра також полягає в тому, що польовий підхід 

тут пов'язується з компонентною методикою аналізу за допомогою 

«диференціальних факторів», хоча цей досвід і не спирається на формально-

теоретичну базу [3: 10]. Автор каже, що елементи поля упорядковуються з 

точки зору будь-якої семантичної ознаки, яку він називає диференціюючим 

фактором. Диференціюючі чинники, на думку Р. Мейєра, мають не логічний, а 

мовний характер і тому повинні вилучатись з самої мови [1: 105]. Вчений 

називає семантичні поля «системами значень» (Bedeutungssysteme) і виділяє 

три типи даних систем: 

1) Природні, наприклад, найменування флори і фауни, частин тіла, назви 

почуттів; 

2) Штучні - назви військових чинів, механізмів і т.д .; 

3) напівштучні, наприклад, термінологія мисливців або рибалок, етичні 

поняття і ін. [3: 10]. 

Іноді видається складним провести межу між термінами «лексико-

семантичне поле» і «лексико-семантична група», в деяких роботах ці терміни 

не диференціюються [3]. Під семантичними полями в різних дослідженнях 

розуміються різні лексичні об'єднання, що мають загальну (інтегральну) 

семантичну ознаку (архісему), яка об'єднує всі одиниці [2]. Незважаючи на те, 

що протиставлення термінів «лексико-семантичне поле» і «лексико-семантична 

група» не завжди експліцитне, необхідно розділити і порівняти ці поняття. 

Згідно багатьох сучасних дослідників, «лексико-семантична група» і 

«лексико-тематична група» - більш дрібні об'єднання, ніж «лексико-семантичне 

поле» [2: 30], вчені відзначають, що рівень і ступінь узагальненості у даних 

словесних угруповань різний. ЛСП розглядається як об'єднання лексичних 

одиниць, яке складається з цілого ряду ЛСГ, тобто ЛСП і ЛСГ співвідносяться 

як загальне і часткове; вказується на більшу кількість одиниць і, більш того, 

включення одиниць різних частин мови в ЛСП. Ділянки лексико-семантичних 
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полів - це ЛСГ, тобто лексико-семантичне поле - родове поняття по 

відношенню до ЛСГ [1]. Більш того, ЛСГ об'єднують слова, що належать до 

якої-небудь однієї частини мови, тобто в них можуть об'єднуватися або 

іменники, або прикметники, або дієслова і т.д. [1].  

Звернемося до зіставлення понять «семантичне» і «лексико-семантичне 

поле». Є.В. Кузнєцова відзначає, що такий клас слів, як поле, виявляється не 

тільки з опорою на лінгвістичні, а й на позалінгвістичні ознаки слів. У першому 

випадку, згідно Е.В. Кузнєцової, якщо в основу об'єднання слів кладеться 

реальна сутність явищ, що позначаються словами, ми маємо справу з 

семантичним полем, яке «має мати певну відповідність в структурі мислення 

носія мови». Межі таких полів принципово позбавлені чіткості, в них 

представлені слова різних частин мови, які можуть бути пов'язані прямими 

опозиціями, а можуть співвідноситися тільки асоціативно.  

Сьогодні в багатьох роботах терміни «семантичне поле» і «лексико-

семантичне поле» вживаються як синоніми. Услід за Є.І. Зінов’євою ми 

вважаємо, що не слід змішувати ці терміни, тому що поняття семантичного 

поля набагато ширше, вивчення семантичних полів - предмет семіотики, 

семантичні поля повинні аналізуватися з залученням даних різних наукових 

дисциплін, а не тільки лінгвістики [2: 109]. 

Для виявлення мовної складової категорії ВОЛЯ залучено 15 

англомовних лексикографічних джерел: AED, Britannica, CALD, CCELD, CEEL, 

CMGSRW, CODCE, EDEL, Hutchinson, LDELC, NODE, OALDCE, Roget 1, 

Roget 2, WRUD. За допомогою аналізу даних сформовано уявлення про мовні 

елементи, які є засобом вираження волі в англійській мові. Ними є лексичні 

одиниці, які мають у своєму складі ознаки волевиявлення: 

1) дієслова: will, intend, wish, want, desire, long, lust, crave, mean, endeavor, 

choose, elect, select, decide, determine, dispose, resolve, try, attempt, avoid, manage, 

order, insist, command, demand, beg, allow, permit, impel, fail, ask, force; 
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2) іменники: will, volition, wish, want, desire, intention, choice, election, 

selection, decision, determination, disposition, try, attempt, command, order, 

demand, permission, insistence, testament, pleasure, effort, force; 

3) стійкі словосполучення: make up one's mind, set one's mind on; 

4) прикметники: willing, decisive, eager to, going to, voluntary (involuntary); 

5) прислівники: willingly (unwillingly), decisively. 

Ядром лексичко-семантичного поля «Воля» є мовний репрезентант will, 

однозначний за своєю категоріальною семантикою, рефлексує найбільш 

загальне і повне значення волевиявлення в сучасній англійській мові (в даному 

дослідженні воля = волевиявлення). 

Will дефінує як: 

a) the power of the mind to make decisions and act in accordance with them, 

sometimes in spite of difficulty or opposition [4: 1526]; 

b) what is wished or intended [5: 1526]; 

c) mental power by which a person can direct his thoughts and actions, and 

influence those of others [5: 984]; 

d) the determination to do something and to fight or make an effort if someone 

or something tries to stop you [4: 1670]; 

e) an official statement of the way someone wants their property to be shared 

out after they die [5: 1526]; 

f) to (try to) make (something) happen, especially by the power of the mind [59: 

1526]. 

Will є стилістично нейтральним, без емоційного забарвлення елементом. 

Мовний репрезентант will може виражати широкий спектр значень від 

наміру вчинити дію до її реалізації, що свідчить про багатовекторність і 

значний статус категорії Воля. Will, таким чином, формує навколо себе ланцюг 

послідовних дій: сприйняття - емоція - бажання здійснити задумане - 

безпосередньо сам акт волі - дія. Людина спочатку сприймає деякі явища 

навколишньої дійсності, в результаті чого у неї виникають певні емоції, як 
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позитивні, так і негативні. Потім з'являється бажання відреагувати на явища і 

процеси, що відбуваються навколо неї, або, навпаки, проігнорувати їх. Але для 

того, щоб це відбулося, недостатньо одного бажання. Необхідно докласти 

певних зусиль, проявити свою волю, сказати своє вагоме Я. І тільки, з'єднавши 

всі ці елементи поведінки людини, можна здійснювати дії або ж відмовитися. 

від їх здійснення. 

Проаналізуємо такий фрагмент: Now the night was falling. But the bearers 

on a sudden broke into excited talk and with a jump that shook her ranged themselves 

as near as they could to the wall. In a moment she knew what was startled them, for 

... four peasants passed. quick and silent, bearing a new coffin ... The coffin passed, 

but the bearers stood still ', it seemed as though they could not summon up the will to 

go on. But there was a shout from behind and they started [6: 96]. Під час подорожі 

до місця призначення, в районі, де бушувала епідемія холери, носильники, бідні 

селяни, побачивши чергову труну з тілом померлого від цієї страшної хвороби 

(four peasants passed, quick and silent, bearing a new coffin), злякалися і кинулися 

в сторону до стіни (broke into excited talk and with a jump ranged themselves as 

near as they could to the wall). (Перша стадія ланцюга: сприйняття.) Потім, коли 

труну з покійним пронесли повз, вони впали в заціпеніння (The coffin passed, but 

the bearers stood still). З'явився страх йти далі. (Друга стадія: емоція. Оскільки 

страх – це один з основних емоційних компонентів природи людини). Пропадає 

бажання рухатися - третя стадія: небажання здійснювати подальшу дію) (the 

bearers stood still). Але цього зробити вони не можуть. Вони не можуть і 

«зібрати свою волю в кулак», «зібратися з духом» (it seemed as though they could 

not summon up the will to go on). Тут з'являється інша сила, воля іншої людини (a 

shout from behind), так як носії - народ підневільний. З'єднуючись, таким чином, 

всі елементи ланцюга, формують безпосередньо сам акт здійснення дії: 

продовження шляху. 

Лексема will, що є ядерним, центральним мовним засобом, об'єктивує 

концепт WILL і відповідну категорію «Воля», в своєму значенні містить 
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домінанту, яка може бути визначена як «досягнення бажаного для мовця стану 

справ». Наявність даного семантичного компонента у will є один з критеріїв 

віднесення його ні до периферії, а до ядра. Ще один критерій - присутність в 

дефініціях will ознаки «Я» як стрижневого не тільки для концепту WILL, але і 

для інших концептів, які формують дану категорію. Воля може бути 

спрямована на подолання труднощів, на досягнення мети. Іноді виконання 

поставлених завдань однією людиною залежить від дій і волі іншого. 

Узагальнення результатів проведеного аналізу дозволяє дійти висновку, 

що у складову концепту WILL в англомовній картині світу входить: 

1) здатність до свідомої і навмисної вольової дії: 

«You must go to Brooks 'and get some really nice suits. Oh, we'll have a talk 

tonight or perhaps tommorow night. I want to tell you about your heart - you've 

probably been neglecting your heart - and you don' t know» [6: 26]; 

2) здатність вибирати або визначати свої дії: 

I never told you much - perhaps you thought I did, but I told you as little as I 

could, for your own safety, and then it was often lies. Like the book I intended to 

write on apartheid [7: 202]; 

3) бажання, хотіння: 

«I want every peasant in Russia to know that Orlov would lead him into a 

useless and bloody war over something that concerns him not at all» [69]; 

4) процес здійснення вольового акту: 

Meanwhile he worried about whether Orlov would come and about how he 

would kill him. Such worries were useless, and he tried to distract his mind by 

working on his English [6]; 

5) потяг, схильність до чого-небудь / кого-небудь: 

Charlotte said: "What did the suffragette mean about the King torturing 

women?" As she spoke she looked at Pritchard, who was sometimes willing to explain 

to her things she was not supposed to know about. 
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«She was talking about force-feeding," Pritchard said. "Apparently it's 

painful» [6]; 

6) заповіт: 

«I'm not driving you away, dear. I'm trying to get you to behave like an adult 

person. I think you should see a lawyer and talk to him if you will not talk to me. I 

can telephone Mr. Bury tomorrow. He looks after my will» [7: 306]; 

7) здатність вирішувати що-небудь, вибирати між двома або більше 

об'єктами, якими ми скористаємося: 

I could kill Orlov now, Feliks thought, and he felt momentarily the thrill of the 

hunter as he closes with his prey; but he had already decided not to do the deed 

today. He was here to observe, not to act [7]; 

8) вибір того, у кого є влада; наказ, команда: 

«In a nutshell, you were the Czar's choice. It seems you are the only 

Englishman in whom he has any faith. Anyway, he sent a telegram to his cousin, His 

Majesty King George the Fifth, insisting that Orlov deal with you» [7]; 

9) мета: 

«So the Liberals want to do a secret deal with the Czar, despite the hatred, 

which the English people have for the brutal Russian regime - but why tell me? They 

want to rope me in somehow, that much is clear. For what purpose? So that if it all 

goes wrong they will have a Conservative on whom to put the blame» [7]; 

10) об'єкт сильного бажання: 

Не had the keen desire for monogamy and the defensive humor of a lonely man 

[8: 17]. 

У результаті проведеного дефініційного і контекстуального аналізу, крім 

ядерного елемента will, нами виділені два навколоядерних мовних 

репрезентанта, які також входять до лексико-семантичного поля Воля: volition і 

voluntary (involuntary). Дані мовні засоби, об'єктивують концепт WILL і 

відповідну категорію, не можуть бути віднесені ні до ядра, ні до периферії поля, 

вони займають проміжне положення, - оскільки: 
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1) за своїм семантичним наповненням volition висловлює вольовий акт , 

бажання, проте має стилістичні обмеження в своєму вживанні і властивий 

офіційному стилю: 

volition - (fml) the act of using one's will; one's power to control, decide, or 

choose [5] (LDELC, p. тисячу чотиреста дев'яносто два); act of willing; the power 

of willing [5]; 

2) voluntary містить сему «добровільний, добра воля», тобто значення цієї 

лексеми не «воля, волевиявлення», вона має созначения «вільний»; тут 

спостерігається припинення категорій ВОЛЯ і СВОБОДА і їх накладання один 

на одного: 

voluntary - done, acting, able to act, of one's own free will [5: 1204]; 

 acting or done willingly, without being forced [5: 1492].  

Отже, ядерну зону лексико-семантичного поля ВОЛЯ становлять ознаки: 

волітивність, бажаність / небажаність, що визначають семантику домінанти 

поля will - ключового мовного знака об'єктивації концепту WILL і відповідної 

категорії в сучасній англійській мові. Воля оцінюється мовцем як його вільний 

вибір, мотив до дії, найближча перспектива. У центрі ситуації волевиявлення 

стоїть конкретна людина, своїми зусиллями і волею вона перетворює дійсність. 

Крім ядерного елемента will, нами виділені навколоядерні мовні 

репрезентанти, які також входять до лексико-семантичнго поля Воля: volition, 

voluntary (involuntary), willing, willingly (unwillingly). Дані мовні засоби, які 

об'єктивує концепт WILL і відповідну категорію ВОЛЯ, не можуть бути 

віднесені ні до ядра, ні до периферії, вони займають проміжне положення, 

оскільки: по своїм семантичним наповненням volition висловлює вольовий акт, 

бажання, проте має стилістичні обмеження в своєму вживанні і властивий 

офіційному стилю; voluntary містить сему «добровільна, добра воля», тобто 

значення цієї лексеми не «воля, волевиявлення», вона має значения «вільний». 

Тут спостерігається припинення категорій ВОЛЯ і СВОБОДА і їх накладення 

один на одного. У семантиці willing і willingly (unwillingly) імпліцитно 
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закладена сема «will». У той же час, ці лексеми виражають бажаність (або 

небажаність) дії та відсутність примусу. 

Висновки. Теоретичне осмислення проблем лінгвістичних принципів 

концептуалізації і категоризації знань, вихідних постулатів, методологічно 

значимих для вивчення даної категорії, і аналіз мовної фактологічного 

дозволяють зробити наступний висновок. 

Як одна з змістовних констант семіосфери внутрішнього світу людини і 

цінностей англо-американської культури, універсальна категорія ВОЛЯ в 

сучасній англійській мові багатопланова, багатовимірна та має широкі 

перспективи для подальших розвідок. 
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Постановка проблеми. Основним чинником спільності й 

самоідентифікації певної нації є мова, яка зберігає й передає наступним 

поколінням інформацію про навколишній світ та культурно-історичні цінності 

конкретного народу. Національна специфіка мови та її самобутність 

виявляються у фразеологічних одиницях, які є закодованою інформацією про 

досвід українського народу, його обряди, вірування, повір’я, людину з її 

сприйняттям світу, емоціями і вчинками. Особливе місце в українській 

звичаєвості займають фраземи із компонентом „назви птахів”, оскільки з 

птахами у наших предків пов’язана велика кількість казок, легенд, приказок та 

прислів’їв. З’ясувати особливості функціонування слів у фразеологізмах з 

компонентом „назви птахів” допоможе комплексний підхід до визначення 

структурних, семантичних і граматичних ознак фразем. 
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Аналіз досліджень. Фразеологію як окрему мовознавчу дисципліну 

пов’язують із науковим доробком Шарля де Баллі [3], напрацювання якого у 

середині XX століття лягли в основу теорії В. Виноградова [5] (увів термін 

„фразеологічна одиниця”). В українській лінгвістиці фразеологізм як окрему 

мовну одиницю розглянуто у працях О. Потебні [13]. Помітний внесок у розвій 

української фраземіки зробили праці Л. Авксентьєва [1], М. Алефіренка [2],    

М. Демського [7], Р. Зорівчак [8],Ф. Медведєва [10], Ю. Прадіда [14],                

Л. Скрипник [15], В. Ужченка [17], І. Чередниченка [18] та інші. 

Попри неузгодженість номінації одиниці фразеології й відмінності у 

дефініції поняття, що залежать від характерних ознак фраземи, в українській 

лінгвістиці М. Демському [7] вдалось, на нашу думку, сформулювати 

універсальне, найбільш повне визначення поняття „фразеологізм”. 

Незважаючи на значну кількість праць з фразеології, неузгодженими 

залишилися питання номінації та сутності фраземи, її класифікації і 

особливостей творення, з’ясування походження фразеологізмів та детальний 

опис усіх фразем української мови, зокрема і фразем із компонентом „назви 

птахів”, що є лише частиною від усіх фразеологізмів українського народу. 

Саме фразеологізми із компонентом орнітонімом викликають особливий 

інтерес науковців. Особливості функціонування зоонімів, зокрема орнітонімів у 

фразеологізмах української мови, були предметом дослідження В. М. Бойко [4], 

І. О. Голубовської [6], П. Г. Мусаєвої [11], І. Л. Покровської [12], Д. В. Ужченко 

[16] та багатьох інших. Актуальним сьогодні залишається саме семантичний та 

структурний аналіз таких фразеологічних одиниць, що дозволить доповнити 

відомості щодо особливостей світобачення та світосприйняття носіїв 

української мови про фразеологізми із компонентом орнітонімом. 

Мета нашого дослідження – виявити фразеологізми із компонентом 

„назви птахів” в українській мові, з’ясувати особливості поєднання слів у 

фразеологізмах із компонентом орнітонімом, дослідити семантику, структуру та 

граматичні особливості функціонування фразем із компонентом орнітонімом в 
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українській мові. Аналіз проведено на основі „Фразеологічного словника 

української мови” [19]. 

Виклад основного матеріалу. Як показують спостереження, у сучасній 

українській літературній мові виявлено 109 фразеологічних одиниць із 

компонентом „назви птахів”. Умовно усі фраземи можемо поділити на три 

групи: 1) фраземи із компонентом „птах” (22); 2) фраземи із компонентом 

„назви свійських птахів” (43) та 3) фраземи із компонентом „назви диких 

птахів” (44). 

Фразеологізми із компонентом „птах” співвідносяться із підрядним 

словосполученням, у яких головним словом є іменник чи дієслово (відповідно 

іменні та дієслівні). Серед іменних із погляду зовнішньої морфолого-

синтаксичної структури виокремлюємо такі моделі: 1) іменник із якісним чи 

відносним прикметником (чи дієприкметником) (важна птиця ‒ людина, яка 

займає високе становище в суспільстві і має владу, вагу, великий вплив; вільний 

птах ‒ людина, незалежна у своїх вчинках, поведінці); 2) іменник із залежним 

іменником (птах високого польоту ‒ людина, яка займає значне становище в 

суспільстві і має владу, вагу, великий вплив у якомусь колективі; птах не 

нашого польоту ‒ людина з іншого кола, іншої суспільної ваги). 

Серед дієслівних зустрічаються фразеологічні одиниці із залежним 

словом іменником (дерти птахів ‒ руйнувати пташині гнізда). 

З семантичного погляду можна виділити фразеологізми зі значенням дії, 

занять особи (пасти пташок ‒ бездумно вдивлятися в когось, у що-небудь) та 

фразеологізми зі значенням кількісної характеристики предметів (пташиний 

базар ‒ дуже багато; велике скупчення людей). Не виявлено фразеологізмів зі 

значенням якісної характеристики особи, які передають фізичну силу, фізичний 

чи психічний стан людини; поведінку чи реакцію особи, її зовнішній вигляд, 

портретну характеристику особи; місце або напрям дії, а також фраземи з 

яскравим емоційним забарвленням. 
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За співвіднесеністю до певних частин мови, тобто за їх граматичним 

значенням, фразеологізми із компонентом „птах” зараховано до таких груп:     

1) іменні (перелітний птах ‒людина, яка довго не затримується на одному 

місці; синій птах ‒ щастя, ідеал; те, що втілює для кого-небудь 

найзаповітніші мрії, прагнення); 2) прикметникові (жовтороте пташеня ‒ 

молодий, недосвідчений; Божа пташка ‒ безтурботний; знатна птиця ‒ 

заможна людина, поважна особа); 3) дієслівні (дерти птахів ‒ руйнувати 

гнізда; пасти пташок ‒вдивлятися у щось); 4) прислівникові (пташиний базар 

‒ дуже багато; як вільна пташка ‒ незалежно, безтурботно). 

До другої групи фразем із компонентом „назви свійських птахів” (43) 

належать фразеологічні одиниці, до складу яких входять лексеми ,,курка”, 

„півень”, „курчата”, „качка”, „індик”, „пава”, „лебідь”, „голуб” та 

„страус”. Так, найчисельнішим із зафіксованих фразеологізмів є такі, у яких 

зустрічаємо лексему „курка” (15). Такі фразеологічні одиниці з погляду 

структурно-граматичних типів поділяємо на такі різновиди, як: 1) співвідносні з 

реченням (кури не клюють ‒ хтось дуже багатий; кури засміють ‒ хто-небудь 

опиниться в незручному, смішному становищі); 2) співвідносні з підрядними 

словосполученнями (куряча голова ‒ некмітлива, нерозторопна, неуважна 

людина; курячий мозок ‒ хто-небудь нерозумний, нетямущий); 3) поєднують 

повнозначне і службове слово (з півнями ‒ надзвичайно рано; як голуб ‒ зовсім). 

Серед співвідносних із підрядним словосполученням виокремлюємо 

іменні та дієслівні. Фраземи першої групи (іменні) утворюють такі поєднання: 

1) іменника із якісним чи відносним прикметником (чи дієприкметником) 

(сліпа курка ‒ людина, яка погано бачить; вогняний півень ‒ пожежа;діло 

півняче ‒ що-небудь не стосується когось, хто-небудь не повинен втручатися в 

щось); 2) іменника із присвійним прикметником (страусова політика ‒ 

намагатися не втручатися в дійсність, не помічати її); 3) іменника із формами 

інших непрямих відмінків з прийменниками (курям на сміх ‒ глузувати). 
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У дієслівних фразеологічних зворотах стрижневе дієслово найчастіше 

поєднується з іменниками (курчат лічити ‒ підводити підсумки). 

Повнозначними словами у фразеологічних одиницях, що є поєднанням 

службового і самостійного слова, можуть бути іменники (як індик). Для таких 

двокомпонентних фразеологічних одиниць характерні такі структури: 

„прийменник + іменник”, „частка + іменник”, „сполучник + іменник” (з 

півнями, як голуб, мов пава).  

З семантичного погляду фраземи із компонентом „назви свійських 

птахів” можемо поділити на такі типи: 1) фразеологізми зі значенням фізичного 

і психічного стану людини (щоб тебе качка брикнула ‒ незадоволення ким-

небудь, несхвалення чогось; яка пава ‒ незадоволення з приводу гордовитості, 

надмірної поважності кого-небудь); 2) фразеологізми зі значенням дії, занять 

особи (пускати червоного півня ‒ підпалювати що-небудь, викликати пожежу 

з метою розплати, помсти); 3) фразеологізми зі значенням кількісної 

характеристики предметів (і курки ніде випустити (дуже мало землі). 

Не виявлено фразеологізмів зі значенням якісної характеристики особи, 

що передають фізичну силу, поведінку чи реакції особи, зовнішній вигляд, 

портретну характеристику особи, зі значенням обставинної характеристики дії, 

місця або напряму дії, а також з яскравим емоційним забарвленням. 

Фраземи із компонентом „назви свійських птахів” за граматичним 

значенням зараховують до таких груп: 1) іменні (лебедина пісня ‒ останній 

твір, вияв таланту; вогняний півень ‒ пожежа); 2) прикметникові (курча 

пухнасте ‒ недосвідчений; на курячій ніжці ‒ маленька, вбога; курячий мозок ‒ 

нерозумний); 3) дієслівні (кури загребуть ‒ пропасти, загинути);                       

4) прислівникові (з півнями ‒ надзвичайно рано; наче гуси ночували ‒ неохайно). 

Складовими фразем із компонентом „назви диких птахів” є лексеми 

„ворона”, „соловейко”, „ґава”, „тетеря”, „горобець”,   „дрозд”, „зозуля”, 

„ластівка” , „синиця”, „сова” , „сич” та „перепелиця”. Найчисельнішимиє 

фразеологізми із компонентом „горобець” (12). Такі фраземи поділяємо за 
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структурно-граматичними характеристиками на кілька різновидів:                     

1) співвідносні з реченням замкненої чи незамкнутої структури (горобець в 

роті наслідив ‒ хто-небудь дуже голодний; давати горобцям дулі ‒ 

байдикувати, ходити без діла); 2) співвідносні із сурядними 

словосполученнями (ні пава ні ґава ‒ той, хто у своїх поглядах, інтересах 

відійшов від одних і не пристав до інших; ні сич ні сова ‒ ніхто не дізнався 

нічого); 3) співвідносні із підрядними словосполученнями (впіймати ґаву ‒ не 

зорієнтуватися вчасно, упустити слушну нагоду, пропустити що-небудь; 

перша ластівка ‒ початковий у появі чого-небудь); 4) поєднання службового і 

повнозначного слова (за горобця ‒ дуже мало; як сич ‒ дуже, надзвичайно). 

Співвідносні із підрядним словосполученням іменні фразеологічні 

одиниці із компонентом „назви диких птахів” найчастіше утворюють такі 

моделі: 1) іменника із якісним і відносним прикметником (чи 

дієприкметником), (глуха тетеря ‒ людина, яка погано чує; біла ворона ‒ той, 

хто виділяється серед інших чимсь незвичайним, зовсім не схожий на інших);  

2) іменника із присвійним прикметником (горобиний скік ‒ дуже мало). 

Дієслівні фразеологізми із компонентом „назви диких птахів”, що 

співвідносні із підрядним словосполученням, найчастіше поєднуються із 

іменниками (давати дрозда ‒ дуже лаяти, сварити кого-небудь). 

До фразеологічних одиниць, які являють собою поєднання службового і 

повнозначного слів належать такі фразеологізми : за горобця (дуже мало); як 

сич (дуже, надзвичайно). 

Повнозначними словами у фразеологічних одиницях із компонентом 

„назви диких птахів”, що є поєднанням службового і самостійного слова, 

найчастіше виступають іменники, які поєднуються із прийменниками та 

частками (за горобця; як тетеря). 

За семантикою такі фразеологічні одиниці уживаються зі значенням 

фізичного і психічного стану людини (битися як горлиця ‒ гірко тужити, 

побиватися), зі значенням дії, занять особи (давати горобцям дулі ‒ 
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байдикувати),  зі значенням кількісної характеристики предметів (горобиний 

скік ‒ дуже мало землі) та значенням місця або напряму дії (куди і ворон кісток 

не заносить ‒ дуже далеко, в найвіддаленіше місце). 

Фразеологізми із компонентом „назви диких птахів” за граматичним 

значенням зараховують до таких груп: 1) іменні (чорний ворон ‒машина, в яку 

забирають арештованого; не каркай, як та ворона ‒ застереження);      2) 

прикметникові (старий горобець ‒ досвідчений); 3) дієслівні (виводити 

соловейком ‒ висловлюватися пишномовно); 4) прислівникові (за горобця дуже 

мало). 

Висновки. Отже, у сучасній українській мові серед фразеологічних 

одиниць з компонентом „назви птахів” можна виділити дво- ‒ 

п’ятикомпонентні фраземи. Всього у „Фразеологічному словнику української 

мови” зафіксовано 109 фразеологічних одиниць з компонентом орнітонімом. 

Найчисельнішими серед них є фраземи із компонентом „назви диких птахів” 

(44) та фраземи із компонентом „назви свійських птахів” (43). Рідше 

зустрічаються фразеологічні одиниці із компонентом „птах” (22). Більшість 

фразеологічних одиниць із компонентом орнітонімом з погляду структурно-

граматичних типів співвідносні із підрядними словосполученнями (77). Рідше 

зустрічаютья фраземи співвідносні із реченням замкненої чи незамкненої 

структури (20), поєднання службового і повнозначного слова (10) та 

фразеологізми співвідносні із сурядним словосполученням (2). За граматичним 

значенням серед фразеологізмів переважають прикметникові (26), іменні (25) та 

дієслівні (25). Найчисельнішими фразеологічними одиницями із компонентом 

орнітонімом серед співвідносних із підрядним словосполученням є такі 

поєднання: „іменник + якісний чи відносний чи присвійний прикметник (чи 

дієприкметник)” та „дієслово+ іменник”. 
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Протягом останніх років в Україні активно здійснюється реформа 

правосуддя. Вона зумовила появу нових нормативно-правових актів, 

реорганізацію державних інституцій та перерозподіл повноважень між різними 

судовими органами. Однак така модернізація охоплює лише зовнішні аспекти 

реформації та ігнорує розвиток важливого чиннику, який є необхідним для  

існування незалежної судової гілки влади в країні, а саме наявність довіри 

населення до осіб, що здійснюють судочинство.  

За офіційною статистикою лише за 2018 рік до Вищої ради правосуддя 

було подано 19 641 скарг,  з них лише стосовно 453 було прийнято рішення про 

відкриття дисциплінарної справи й тільки 170 справ закінчилися притягненням 

суддів до дисциплінарної відповідальності [1]. З огляду на це постає питання 

про достатність в законодавстві України правових механізмів притягнення 

судді до відповідальності за порушення етичних норм. 

Для того, щоб зрозуміти основні аспекти законодавчого регулювання 

стандартів етичної поведінки судді, варто надати визначення даному терміну. 
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На жаль, жоден нормативно-правовий акт не дає пояснення, що слід розуміти 

під суддівською етикою, а науковці по-різному трактують дане поняття. Цілком 

обґрунтованою вважаємо позицію Ольги Овсянікової, яка зазначає, що під 

суддівською етикою треба розуміти певну систему базових принципів 

регламентації поведінки суддів у судовому засіданні, в суді та позасудової 

поведінки, які побудовані з урахуванням особливостей професійної діяльності 

судді та створені для підтримки суддівських стандартів, діють об’єктивно і 

незалежно з метою збільшення значущості наявних правових норм та правил 

поведінки для суддів [2]. 

Питання стандартів етичної поведінки судді є предметом регулювання 

низки міжнародно-правових актів, що були ухвалені різними органами 

міжнародних універсальних та регіональних організацій, а також 

міжнародними професійними асоціаціями суддів. Серед таких документів слід 

згадати основні принципи незалежності судових органів, прийняті сьомим 

Конгресом ООН з профілактики злочинності і поводження з 

правопорушниками у 1985 р., схвалені резолюціями № 40/32 та 40/146 від 29 

листопада 1985 р. та 13 грудня 1985 р. Генеральної Асамблеї ООН, 

Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені Резолюцією Економічної та 

Соціальної ради ООН № 2006/23 від 27 липня 2006 р., Європейську хартію про 

закон «Про статус суддів», схваленою 10 липня 1998 р., Рекомендацію Rec 

(81)7 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо шляхів 

полегшення доступу до правосуддя, а також Рекомендацію CM/Rec (2010)12 

щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки, схвалена Комітетом 

міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. [2]. 

Регулювання даної сфери знайшло відображення і в національному 

законодавстві. Відповідно до статті 58 Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів України», основні вимоги до етичної поведінки судді 

встановлюється Кодексом суддівської етики, що був затверджений ХІ черговим 

з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року. Рішенням Ради суддів України від 
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04 лютого 2016 року № 1 було також прийнято Коментар до Кодексу 

суддівської етики. 

Даними нормативно-правовими актами визначено основних етичні 

правила, яким повинен слідувати суддя. Серед них: 

1) незалежне здійснення судочинства; 

2) неупередженість та безсторонність під час розгляду справи; 

3) недопущення проявів неповаги до людини за ознаками раси, статі, 

національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного 

становища, фізичних вад тощо; 

4) заборона здійснення публічних заяв, надання коментарів в засобах 

масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду. 

Порушення цих норм може стати наслідком притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності. Так, згідно з п.3 ст. 106 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», однією із підстав визнається допущення поведінки, 

що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в 

питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді 

його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів 

поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших 

суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу [3]. 

Однак, статтею 4 Кодексу суддівської етики визначено, що порушення 

правил етики не є достатньою підставою для притягнення особи до 

дисциплінарної відповідальності [4].  

Дія даного положення підтверджується наявною судовою практикою. 

Так, Постановою Верховного Суду № 11-1010сап18 від 17 січня 2019 року було 

задоволено скаргу суддів Октябрського районного суду міста Полтави 

Струкова О.М. та Гольник Л.В щодо перегляду рішення Вищої ради правосуддя 

№ 1467/3дп/15-18 від 23 травня 2018 року. 

Обґрунтовуючи своє рішення, Верховний Суд зазначає, що встановлення 

в діях судді ознак порушення правил суддівської етики, передбачених 
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Кодексом, не є достатнім фактором для притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності. Необхідною умовою є те, щоб у діях (бездіяльності) судді 

було встановлено порушення вимог тих чи інших законів, а норми Кодексу у 

такому випадку є допоміжним інструментом для обґрунтування підстав 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності [5]. 

Таким чином, незважаючи на існування норм в чинному законодавстві 

України стосовно можливості притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності, застосувати її на практиці фактично неможливо. Вирішуючи 

справу стосовно особи, яка вчинила дисциплінарний проступок, суд насамперед 

встановлює, чи було знехтувано вимогами процесуальних нормативно-

правових актів та чи була загроза підриву авторитету функціонування судової 

системи. Акти, які встановлюють етичні правила поведінки, використовується 

лише як факультативне джерело. 

Ми вважаємо, що дана сфера потребує більш детального законодавчого 

регулювання. Адже уявлення про прозорість та ефективність судочинства 

формується на основі поведінки кожного судді, який при виконанні своїх 

службових обов’язків повинен пам’ятати про підвищену увагу громадськості до 

його професійної діяльності та дотримуватися етичних правил поведінки. 

Завдання держави - недопущення їх порушення, що повинно забезпечуватися 

дієвим механізмом  притягнення відповідальності за діяння, яке підриває 

авторитет правосуддя. 
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Україна стає першою з держав СНД що закріпила на законодавчому 

рівні стратегічний курс щодо науково-технічного оновлення в сфері економіки. 

Таким чином, було створено солідну нормативно-правову базу, котра 

заключалась на орієнтації інноваційного розвитку в економіці та втілення 

даного курсу в реальне життя.  

На сьогодні Україна містить понад двохста нормативно – правових 

актів, що дозволяють здійснювати інноваційну діяльність. Але деякі з них 

стають на противагу один одному, тоді існування таких актів є не цільовими у 

застосуванні і більше того створюють так звані перепони в здійсненні 

товариствами, підприємствами інноваційної діяльності. 

Питаннями інноваційної діяльності, нормативно - правового 

забезпечення займались такі вчені, як: Гусєва В.О, Саблука П.Т.,., Володіна С. 

А,  Жука В. М., Дениса В. П., Кантаєвої О. В., Міщенко І. М. 

Нормативно – правові регулювання, такі як: підзаконні акти у формі 

постанов Уряду, закони, укази Президента, накази центральних органів 

виконавчої влади всі вони застосовуються задля науково-технічного росту 

держави. Виокремлюють такі групи: 

1) концепції, стратегії, або ж програми котрі мають статус регіонального 

рівню; 

2) закони України; 
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3) акти КМУ, міністерств та відомств, котрі врегульовують питання 

реалізації інноваційних проектів; 

4) розпорядження та рішення органу виконавчої влади або ж місцевого 

самоврядування в тій самій галузі інновації. [5] 

Уповноваженим або ж центральним виконавчим органом влади виступає 

Державне агентство, котре займається питаннями інновацій, науки та 

інформатизації України. Таким органом є Держінформнауки України, його 

діяльність спрямована та скоординована Кабінетом Міністрів України.   

Таким чином, національне інноваційне законодавство обов’язково 

враховує певні норми Закону України «Про інноваційну діяльність», 

Конституції України, Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку 

інноваційної діяльності в Україні», Господарського кодексу, Закону України 

«Про інвестиційну діяльність», Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Закону України «Про спеціальний режим інноваційної 

діяльності технологічних парків».   

Основні правові умови державної інноваційної політики покладено в 

Конституції України. Таким чином, Стаття 54 гарантує громадянам свободу 

наукової і технічної, а також інших видів творчості, захист інтелектуальної 

власності, їхніх авторських прав.  

Дана стаття визначає той факт, що держава має дати поштовх до 

розвитку науки або ж встановленню наукових зв’язків зі світовим 

співтовариством. 

Сучасний міжнародний стандарт розглядає інноваційний процес як 

остаточний результат творчої діяльності, такий результат отримує втілення у 

вигляді вдосконаленої продукції або ж новітньої та реалізується на ринку.   

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

інноваційна діяльність розглядається як одна із форм інвестиційної та 

трактується як діяльність, що здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, що включає: 
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випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології; 

прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; реалізацію довгострокових 

науково-технічних програм з великими строками окупності витрат 

фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані 

продуктивних сил; розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої 

технології, призначеної для поліпшення соціального і екологічного 

становища.[2] 

Відповідно до ч.1 ст. 325 Господарського кодексу інноваційною 

діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських 

відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання 

довгострокових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери 

суспільного життя. [4] 

Закон України «Про інноваційну діяльність» пояснює комерційне 

використання результату інноваційної діяльності. На противагу закону, 

положення ст. 325 Господарського кодексу, спрямоване на виконання науково-

технічних досягнень у виробництво. Як видно, українське законодавство немає 

конкретного, одного вірного підходу щодо пояснення цього визначення.  

Після вилучення із Закону України «Про інноваційну діяльність» 

стаття  21 та 22, такий закон втрачає свій зміст та сенс, і поступово 

перетворюється на декларативний документ. В такому законі визначається 

певна термінологія та розповідається про поширення в світі механізмів впливу 

самої держави на інноваційні процеси. Але негативною рисою всього є те, що 

жоден з цих механізмів насправді не запроваджується.  

Можливо необхідно спробувати організувати своєчасну підтримку та 

забезпечити стимулювання інноваційних проектів, закладена в першій редакції 

закону, була дещо передчасною. 

За даними Державного комітету статистики недосконалість законодавчої 

бази з усіх причин, що гальмують інноваційну діяльність складає майже 40 %.  
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Ця причина поширює практику ігнорування законодавства або 

зупинення дії статей законів, що стосуються фінансування та стимулювання 

науково-технічної та інноваційної діяльності.  

Прикладом такого ігнорування, навіть зі сторони держави, може бути 

фактичне фінансування науково-технічної діяльності з Державного бюджету 

України, яке протягом останніх п’яти років не перевищує 0,4 % ВВП при 

визначеній статтею 34 Закону України "Про наукову і науково-технічну 

діяльність" нормі — 1,7 %. Питома вага програмно-цільового фінансування 

наукових досліджень не перевищує 10 % загальних витрат на науку при 

законодавчо встановлених 30 %. 

Таким чином, існує необхідність подальшого вдосконалення та розвитку 

інноваційної діяльності на рівні держави, організації, підприємства і ВНЗ. 

Також, істотного вдосконалення потребує законодавство, яке регулює 

відносини у сфері інтелектуальної власності та організації підприємницької 

взаємодії резидентів з нерезидентами країни.  

Вирішення саме цієї першочергової проблеми активізує появу більшої 

кількості учасників франчайзингу, дозволить споживачам отримати якісніші 

продукти і послуги та сприятиме вирішенню інших проблем підприємницької 

діяльності в Україні. 

Частина угод має застарілий характер і не відповідає вимогам 

сучасності, оскільки інноваційна система має постійний розвиток і численні 

вдосконалення тому вона потребує відображення шляхом внесення змін до 

чинних угод чи їх переукладання, а також укладення нових.  

Отже, для переходу економіки країни на інноваційний шлях розвитку 

необхідне досконале нормативно-правове забезпечення. Норми про інноваційну 

діяльність, що містяться в багатьох актах різних галузей законодавства України 

і за якими інновації є складовими інвестиційного процесу, утворюють в Україні 

законодавчу базу для здійснення і розвитку науково-технічної та інноваційної 
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діяльності, яка має досить виразні ознаки постійного вдосконалення, але 

результативність її впливу на розвиток інноваційних процесів ще недостатня.

Науковий керівник: кандидат юридичних наук доцент кафедри 

господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого Товкун Ігор Миколайович. 
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