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СЕКЦІЯ XIX
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

РОЗВИТОК СИСТЕМИ
ОСОБИСТІСНИХ СТАВЛЕНЬ ПРИ НЕВРОТИЧНИХ
РОЗЛАДАХ
Я. О. Бухней
Університет «Україна» факультет соціальних технологій
спеціальність — психологія, VІ курс група ПЛ%21
Науковий керівник: О. М. Берещук канд. історичних наук

Широкі маси населення цікавлятся питанням нервового
здоров’я насамперед тому, що найчастіше зустрічаються з бі
льше легкими нервовими порушеннями, звичайно названими
нервовістю, що ще не представляють хвороби, але утворюють
ряд життевих утруднень і відзеркалюються рішуче на всіх сто
ронах діяльності організму.
У контексті цих положень особливої гостроти набувають
питання щодо особливостей утворень невротичної системи
ставлень та ціннісних орієнтацій.
Те, що називалось здібностями, психічними функціями,
процесами, являло собою різні способи реалізації ставлень лю
дини до дійсності.
Зрозуміло, що саме зміни в системі особистісних ставлень
особистості опосередковують патогенність впливу зовнішніх
обставин життя на формування у неї невротичних розладів.
У зв’язку з цим дослідження особистісних ставлень та
ціннісних орієнтацій особистості проводилося на основі анке
тування домінуючих ставлень кожного з опитуваних до роди
ни, до представників своєї або протилежної статі, до сексуальних
ставлень. Це обумовлюється важливим методологічним
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положенням про те, що ставлення особистості безпосередньо
пов’язані з потребами людини що вказують на формування
у неї невротичних розладів. Дослідження проводилося у 2007–
2008 навчальному році яким було охоплено 30 студентів III,
IV, курсів Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна» та 30 хворих людей на невроз другої облас
ної психоневрологічної лікарні у м. Ворзелі.
Отже, в ході дослідження виявилось, що деякі ставлення
особистості пов’язані з певними ціннісними орієнтаціями,
наприклад ставлення до майбутнього пов’язане з продуктив
ним життям, освіченністю, здоров’ям, у хворих особистостей
на неврози все навпаки, наприклад почуття вини пов’язане
з невпевненністю у собі, недовірою до оточуючих.
Застосування включеного спостереження дозволило вияви
ти, що ставлення певним чином пов’язані між собою, вони ут
ворюють систему ставлень з індивідуальною значущістю та
ієрархізацією. Система ставлень задає певні способи поведін
ки і грає в плані цілісної поведінки направляючу і домінуючу
роль, визначаючи таким чином соціальне функціонування
і адаптацію особи в найширшому діапазоні, що і є її найваж
ливішою функцією.
Розуміння особистості, як системи ставлень, визначає і ро
зуміння специфіки особистих порушень, що грають найваж
ливішу роль в єтіопатогенезі неврозів, як порушень або неа
декватності ставлень.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що порушення ці
лісності системи ставлень може визначатися порушенням
зв’язків між окремими ставленнями або блоками ставлень,
порушенням ієрархічної узгодженності окремих ставлень, на
явністю суперечливих ставлень, однаково значущих для осо
бистості. Виходячи з розуміння неврозу як результату пору
шення стстеми ставлень особистості, головнтм завданням
психотерапевтичної роботи в рамках патогенетичної системи
психотерапії є прагнення до зміни, реконструкції системи
ставлень хворого неврозом, формування адекватних ставлень,
що повинно сприяти відновленню ефективного функціонуван
ня особистості.
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РОЛЬ МОТИВАЦІЙНИХ ФОРМАЦІЙ
У ПРОФЕСІЙНОМУ СПРЯМУВАННІ
СТУДЕНТІВ ВНЗ
Ю. М. Воробієвська
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»
соціально%гуманітарний факультет, ІІІ курс, група ПС%31,
спеціальність «Психологія»
Науковий керівник: О. А. Новікова, ст. викладач кафедри психології

Під мотиваційною сферою особистості розуміють всю су
купність мотиваційних утворень, які є у людини: диспозиції
(мотивів), потреби і мети, інтересів. З точки зору розвитку, її
характеризують за широтою, гнучкістю, ієрархізованістю.
Провідним видом діяльності, яка сприяє розвитку моти
ваційної сфери діяльності студента, є навчальна діяльність.
Л. І. Божович зазначає, що студенти, які навчаються в ви
щому навчальному закладі розвиваються абсолютно нові
соціальномотиваційні аспекти розвитку, де відбуваються
суттєві зміни в змісті й співвідношенні основних мотивацій
них тенденцій [1].
Перш за все це проявляється в упорядкуванні, інтегру
ванні всієї системи потреб, їхнього світогляду, який формуєть
ся. Студенти не просто пізнають оточуючий світ, а й формують
свою точку зору про нього, так як у них виникає потреба виро
бити свої погляди з питань моралі, самим розібратися у своїх
проблемах. У зв’язку з цим рішення, які приймаються, й мо
тиви, які формуються, набувають у студентів все більшого
професійного спрямування.
Л. С. Виготський говорив, що вибір професії — це не тіль
ки вибір тієї чи іншої професійної діяльності, а й вибір жит
тєвого шляху, пошук свого місця в суспільстві [2]
Власне вибір професії включає в себе два основних компо
ненти:
1) визначення рівня кваліфікації майбутньої праці, об’єму
й тривалості підготовки;
2) вибір спеціальності.
Нахил до певного типу діяльності може проявлятися у різ
них видах праці (професіях), а це значить, що вона ще не пе
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редбачає вузько спрямованого професійного вибору. Одні й ті
ж нахили й здібності можна реалізувати в різних професіях:
так, маючи нахил до спілкування з дітьми, можна стати прак
тичним психологом, соціальним працівником, фізичним ре
абілітологом.
Нарешті навчальний заклад вибрано, наявні професійні
орієнтири. Студент працює над оволодіння майбутньої професії.
Які ж мотиви у навчанні простежується при здобутті професії?
Ось про що свідчать результати психологічних досліджень,
які були проведені в ХІСТ ВМУРоЛ «Україна», де приймало
участь 283 респондента.
Важливим мотивом навчальної діяльності студентів є на
буття знань у 40% респондентів, отримання диплому у 35%,
оволодіння професією — у 25%.
За результатами ієрархія мотивів склалась таким чином:
більшість зосереджена на мотиві «стати висококваліфікованим
спеціалістом», далі «здобути високі та міцні знання», на третій по
зиції — «отримати диплом», після — «успішно навчатися, скла
дати екзамени на «добре» і «відмінно», «досягнути схвалення ро
дичів і оточуючих», «отримати інтелектуальне задоволення».
Також за мету у цій методиці було поставленно зробити
порівняльний аналіз результатів між першими та останніми
курсами. Отже, для мотиву «стати висококваліфікованим
спеціалістом» середній показник для 1 курсу — 16, а для 4–5
знижується до 10. Мотив «отримати диплом» характеризуєть
ся вищим показником на першому курсі — 12, на 4–5 курсах —
8. «Успішно навчатися, складати екзамени на «добре»
і «відмінно» бажають на першому курсі з середнім результа
том 9, на 4–5 курсі — 6. «Здобути високі та міцні знання» пер
ший курс — 12, на четвертому та п’ятому курсі — 6. Мотив «не
запускати предмети навчального циклу» є домінуючим в чоти
рикратному розмірі на першому курсі (8–2). «Забезпечити
успішність майбутньої професійної діяльності» на першому
курсі характеризується середнім показником 9, на четверто
муп’ятому — 6. «Досягнути схвалення родичів і оточуючих»
є домінуючим мотивом на останніх курсах (6), і рецесивним на
початковому — 4. А ось щодо навчального мотиву «отримати
інтелектуальне задоволення», то його показники є подібними:
перший — 5, останні — 4.
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Отже, навчання у ВНЗ потребує позитивної мотивації нав
чання, що забезпечує успішне оволодіння знаннями й вміння
ми. Висока позитивна мотивація може відіграти роль компен
суючого фактору на випадок недостатньо високого рівня
здібностей студента.
Ставлення у студентів на базі загальної мотивації до пред
метів навчальної діяльності обумовлюється:
інтересом до певної галузі знань і даного предмету як до
її частини;
якістю викладання (задоволення заняттями з даного
предмету);
мірою труднощів оволодіння цим предметом, виховання
з власних здібностей;
взаємовідносини з викладачем з даного предмету.
Таким чином, усі ці мотиватори можуть перебувати у різ
номанітних стосунках однин з одним (взаємодія або конку
ренція) й мати різний вплив на навчання, тому повне уявлен
ня про мотиви навчальної діяльності можна отримати, тільки
визначивши значущість для кожного студента цих компо
нентів складної мотиваційної структури. Це дозволяє встано
вити і мотиваційну напруженість у даного суб’єкта, тобто суму
компонентів мотиву навчальної діяльності: чим більше компо
нентів обумовлює цю діяльність, тим більше у нього моти
ваційна напруженість.
Література
1. Божович Л. И. Изучение мотивации поведения детей и подро
стков. — М. 1972, 234 с.
2. Виготський Л. С. Избранные психологические исследования. —
М. , 1956, 256 с.
3. Ильин М. Мотив и мотивация. — М. , 2002. , 346 с.

ПОЗИТИВНЕ САМОСТАВЛЕННЯ ЯК
ПЕРЕДУМОВА ПРОДУКТИВНОЇ ЛЮБОВІ
Ю. В. Гурневич
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
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Одним з найважливіших проявів соціального і психо
логічного буття людини є її ставлення до самої себе, до своїх
вчинків, результатів власної діяльності. Вивчення емоційно
ціннісного ставлення особистості до себе є традиційною психо
логічною проблемою. Не зважаючи на це вона зберігає свою
актуальність у зв’язку з широким колом проблем, пов’язаних
з формуванням зрілої, здатної до побудови конструктивних
стосунків з іншими, адаптивної особистості.
Відмітимо, що охопити навіть на рівні теоретичного ана
лізу всі аспекти самоставлення, надзвичайно важко, і пробле
ма на сьогоднішній день не дозволяє ясно і однозначно визна
чити дане поняття. Поперше відсутня загальноприйнята
термінологічна традиція. Для позначення компонента са
мосвідомості, пов’язаного зі ставленням до себе, автори вико
ристовують різні терміни: самооцінка, самоповага, самоприй
няття, самоставлення і емоційноціннісне ставлення до себе.
Подруге, в поняття самоставлення в залежності від дослід
ницьких орієнтацій вкладається різний психологічний зміст.
Крім того, в науковій психологічній та філософській літера
турі відсутній термін, здатний найбільш повно виразити весь
психологічний сенс цього поняття.
Огляд наукових досліджень дає підстави виділити три ос
новних підходи до розуміння терміну самоставлення, які
відображають різні теоретичні орієнтації авторів і відрізня
ються за тим психологічним змістом, який вкладається в по
няття самоставлення:
— любов до себе;
— самоприйняття;
— відчуття компетентності.
Як вважає Л. Уєлса і Д. Марвела, різниця в підходах обу
мовлена більшою мірою розстановкою акцентів на пережи
ванні симпатії до самого себе або на оцінювані себе. В тракту
ваннях самоставлення в термінах компетентності основна
увага дослідників (Бек А. , Бандура А. і ін. ) зосереджена на
механізмах оцінювання, які породжують почуття впевненості
в собі або почуття компетентності. Самоприйняття розумієть
ся, як стиль ставлення до себе або загальна життєва установка,
яка виникає на основі зіставлення образу «Я» суб’єкта по
відношенню до «ідеального образу Я». Однак первинним
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є саме почуття або переживання (Роджерс К.). Так, Роджерс
вважає, що самоприйняття — це прийняття себе в цілому, не
в залежності від особистісних якостей, а самооцінка –ставлен
ня до себе, як носія певних властивостей.
У психології загальновизнано, що особливості нашого став
лення до інших є проявом істинного ставлення до самих себе.
Якщо я не в змозі відкрито і чесно визнати наявність у себе тих
чи інших здібностей або позитивних властивостей, я не хочу
також, щоб хтось інший відкрито говорив про свої здібності.
Глибоке розуміння того, що ця істина любов до себе і прагнен
ня досягти її служить відправною точкою розвитку особис
тості, необхідною умовою для досягнення продуктивної лю
бові у взаємостосунках.
Любов — це найскладніша, таємна і парадоксальна ре
альність, з якою стикається людина. Продуктивна (справж%
ня) любов — цей вираз творчості і вона припускає турботу, по
шану, відповідальність і знання.
Е. Фромм у своїй книзі «Искусство любви» пише: «Быть
любимым за какоето достоинство, потому что «заслужива
ешь» любви, всегда оставляет место для сомнений. А что, если
тому, от кого я ожидаю любви, не понравится во мне то или
это, — здесь всегда остается страх, что любовь может вдруг ис
париться. Более того, «заслуженная» любовь всегда несет в се
бе привкус горечи, что во мне любят не меня самого, что я лю
бим лишь потому, что доставляю удовольствие, что меня,
в конце концов, вовсе не любят, а только используют».

СПЕЦИФІКА МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ У ОСІБ
З РІЗНИМ РІВНЕМ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ
М. Г. Дмитрієва
студентка VI курсу,
спеціальність психологія,
факультету соціальних технологій.
Науковий керівник: К. Л. Мілютіна, канд. психол. наук, доцент

Психологічні особливості творчо обдарованої особистості
постійно перебувають у полі зору дослідників, оскільки твор
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чий потенціал нації розглядається як один з видів невичерп
них природних ресурсів, раціональне використання яких є за
порукою вирішення найгостріших проблем: економічних,
політичних, національних, технічних тощо.
Серед численних досліджень проблеми креативності та об
дарованості варто виділити значну кількість праць, присвяче
них розгляду психологічних властивостей, які характеризу
ють творчо обдаровану особистість (Д. Б. Богоявленська, Дж.
Гілфорд, Є. П. Торранс, В. М. Дружинін, С. Медник, О. М. Ма
тюшкін, В. О. Моляко, В. В. Клименко, Я. О. Пономарьов,
К. Роджерс та інші). Аналіз досліджень дає підстави стверд
жувати, що значне місце у структурі творчої особистості відво
диться її мотиваційній сфері.
Окремі дослідники виділяють специфічні характеристики
творчих осіб, що певною мірою пов’язані з їх мотиваційною
сферою (А. Маслоу, Ф. Баррон, О. М. Матюшко, Н. С. Лейтес
та ін. ). Водночас, достатньо суперечливими у психологічній
літературі є дані досліджень мотивації досягнення творчих
осіб. Ряд дослідників припускають, що для творчості не
обхідною є мотивація досягнення, інші вважають, що вона
блокує творчий процес. О. М. Матюшкін беручи за основу
емпіричні дані робить висновок про переважання у нашій
країні серед творчих працівників не мотивації зростання
(пізнавальної та самоактуалізації), а мотивації досягнення.
Таким чином, незважаючи на досить широке висвітлення
у наукових публікаціях теоретичних узагальнень та резуль
татів емпіричних досліджень особистісних характеристик
творчих осіб, проблема особливостей їх мотиваційної сфери за
лишається на сьогодні недостатньо розкритою. Актуальність
та недостатня розробленість окресленої проблеми зумовили
вибір теми дослідження.
Мета дослідження полягає у теоретичному та емпіричному
обґрунтуванні взаємозв’язку між креативністю та мотивацією
досягнення творчо обдарованої особистості.
Об’єктом дослідження була специфіка розвитку моти
ваційної сфери особистості.
Предметом дослідження був взаємозв’язок між рівнем роз
витку креативності та мотивацією досягнення.
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Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що характе
ристики мотиваційної сфери та креативності є взаємопов’яза
ними.
Своєрідність мотивації креативних особистостей, як вва
жає К. Мартіндейл, визначається широким колом їхніх інте
ресів. Вони відкриті новому досвіду та надають перевагу но
визні. Крім того, креативи демонструють здатність до широкої
категоризації та ідіосинкразії. Також встановлено, що між мо?
тивацією та властивостями особистості є двосторонній
зв’язок: властивості особистості впливають на особливості
мотивації, а особливості мотивації закріпившись стають особ?
ливостями особистості. П. М. Якобсон, однак, справедливо
відмічає, що далеко не все те, що характеризує особистість
впливає на її мотиваційну сферу (можна сказати й протилеж?
не: не всі особливості процесу мотивації перетворюються
у властивості особистості).
Ряд дослідників припускають, що для творчості не
обхідною є мотивація досягнення, інші вважають, що вона
блокує творчий процес. О. М. Матюшкін беручи за основу
емпіричні дані робить висновок про переважання у нашій
країні серед творчих працівників не мотивації зростання
(пізнавальної та самоактуалізації), а мотивації досягнення.
В той же час психологи гуманістичного спрямування
(Г. Олпорт і А. Маслоу) вважають, що першочергове джерело
творчості — мотивація особистісного зростання, що не підпо
рядковується гомеостатичному принципу задоволення; за
Маслоу — це потреба у самоактуалізації, повній та свободній
реалізації власних здібностей та життєвих властивостей тощо.
Все ж таки більшість авторів впевнені в тому, що наявність
високої мотивації та особистісного захоплення є головними озна
ками творчої особистості. До того ж часто додають такі особли
вості, як незалежність та впевненість. Незалежність, орієнтація
на особистісні цінності, а не на зовнішні ознаки, напевно, може
вважатись головною ознакою креативної особистості.
Для досягнення мети дослідження була розроблена програ
ма виявлення специфіки взаємозв’язку мотивації досягнення
та креативності. Основними методами дослідження виступили
тести на невербальну креативність (Короткий варіант тесту
Торранса), методики діагностики особистості на мотивацію до
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успіху та мотивацію до уникнення невдач Т. Елерса, методика
діагностики ступеня готовності до ризику Шуберта.
У дослідженні взяли участь 60 студентів факультету
соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна».
Виявлено, що певний рівень творчої обдарованості поєдну
ється з відповідними рисами особистості, що дає можливість
дійти висновку про своєрідні особливості творчих людей.
Здійснений аналіз дозволив теоретично виділити окремі, іноді
достатньо суперечливі, характеристики їх мотиваційної сфери,
що, поперше, свідчить про недостатню розробленість пробле
ми, подруге, переконує в можливості і необхідності вивчення
особливостей мотиваційної сфери осіб з різним рівнем розвитку
креативності.
У результаті проведеного кореляційного аналізу був вияв
лений взаємозв’язок між мотивацією до уникнення невдач, го
товністю до ризику та креативністю взаємозв’язок не виявле
ний.
Отже, гіпотеза про те, що характеристики мотиваційної
сфери та креативності є взаємопов’язаними частково підтвер
дилася. Встановлено, що рівень розвитку креативності коре
лює з мотивацією до успіху та не корелює з мотивацією уник
нення невдач та готовністю до ризику.

ТЕОРІЯ НАСЛІДУВАННЯ І ТВОРЧІ ПРОЦЕСИ
М. Г. Дмитрієва
студентка VI курсу,
спеціальність психологія,
факультету соціальних технологій.
Науковий керівник: В. В. Клименко, доктор психол. наук, професор

Наслідування — універсальний спосіб засвоєння чужого
досвіду, здатність мимовільно відтворювати рухи і дії, пове
дінку, манери діяльності.
Наслідування — привілей дитячий. Але це не означає, що
дорослі не користуються наслідуванням, але воно у них стає
більш усвідомленим, тобто регулюється мірками розуму.
Виділяють наступні види наслідування: психомоторне,
наслідування опредметненням почуттів, буквальне, спонтанне
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наслідування (відстрочене копіювання), розумове наслідуван
ня (опредметнення знань), творче наслідування.
Об’єкт — процес творчості людини.
Предмет — наслідування в системі процесів творчості.
Гіпотеза про те, що наслідування є основним механізмом
креативності, передбачає, що для розвитку творчих здібностей
дитини необхідно, щоб серед близьких дитині людей була твор
ча людина, з якою б дитина себе ідентифікувала. Процес іден
тифікації залежить від взаємовідносин у родині: в якості зразка
для дитини можуть виступати не батьки, а «ідеальний герой»,
що володіє творчими рисами у більшій мірі, ніж батьки.
Розвиток креативності, можливо, йде за такою схемою: на
основі загальної обдарованості під впливом мікросередовища
й наслідування формується система мотивів і особистісних
властивостей (нонконформізм, незалежність, мотивація само
актуалізації), і загальна обдарованість перетворюється в акту
альну креативність (синтез обдарованості та визначеної струк
тури особистості).
Виникає питання: коли відбувається формування цих осо
бистісних властивостей?
Якщо узагальнити небагаточисленні дослідження, що
присвячені сензитивному періоду розвитку креативності, то
найбільш ймовірна відповідь — у 3–5 років. До трьох років
у дитини, за даними Д. Б. Ельконіна, з’являється потреба
діяти як дорослий, «зрівнятися з дорослим» (Є. В. Субботсь
кий). У дітей з’являється «потреба в компенсації» та розвива
ються механізми безкорисливого наслідування діяльності до
рослого. Спроби наслідувати трудові дії дорослого починають
спостерігатися з кінця 2го по 4й рік життя. Швидше за все,
саме в цей час дитина максимально сензитивна до розвитку
творчих здібностей через наслідування.
В дослідженні В. І. Тютюнника показано, що потреби та
здатність до творчої праці розвиваються як мінімум з 5 років.
Головним фактором, що визначає цей розвиток, є зміст
взаємовідносин дитини з дорослим, позиція, яку займає дорос
лий по відношенню до дитини.
У ході соціалізації встановлюються дуже специфічні відноси
ни між творчою особистістю та соціальним середовищем. По —
перше, часто креативи відчувають дискримінацію у школі через
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орієнтацію навчання на «середні оцінки», уніфікації програм,
переживання жорсткої регламентації поведінки, відношення
вчителів. Вчителі, як правило, оцінюють креативів як демон
стративних, істеричних, впертих тощо. Опір креативів репро
дуктивним роботам, їхня велика чутливість до монотонії
оцінюється як ліннощі, впертість, безглуздість.
Подальша доля креативів складалася залежно від умов се
редовища та від загальних закономірностей розвитку творчої
особистості.
У ході професійного становлення велику роль грає про
фесійний зразок — особистість професіонала, на яку орієн
тується креатив. Вважається, що для розвитку креативності
оптимальним є «середній» рівень опору середовища та заохо
чення таланту.
Проте безсумнівно: середовище грає виняткову роль у фор
муванні та прояві творчої особистості.
Розвиток креативності проходить як мінімум дві фази:
1. Розвиток «первинної» креативності як загальної творчої
здібності, неспеціалізованої по відношенню до визначеної га
лузі людської життєдіяльності. Сензитивний період цього
етапу наступає в 3–5 років. У цей час наслідування значущому
дорослому як креативному зразку, можливо, є основним ме
ханізмом формування креативності. Можливо також, що на
якийсь період креативність переходить в латентний стан.
2. Підлітковий і юнацький вік (можливо, від 13 до 20
років). В цей період на основі «загальної» креативності фор
мується «спеціалізована» креативність: здатність до твор
чості, пов’язана з певною сферою людської діяльності, як її
«зворотній бік», доповнення і альтернатива. На цьому етапі
найбільш значущу роль відіграє професійний зразок, підтрим
ка родини і однолітків. Але найголовніше, юнак визначає для
себе «ідеальний зразок» творчої особистості, який він прагне
наслідувати.
Друга фаза закінчується запереченням власної насліду
вальної продукції та негативним ставленням до колишнього
ідеалу.
Індивід або залишається на фазі наслідування назавжди,
або переходить до оригінальної творчості.
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Отже, можна підсумувати, що процес формування креатив
ності складається з ряду етапів і супроводжується оволодінням
соціально значущою діяльністю шляхом наслідування. Умо
вою переходу від наслідування до самостійної творчості є осо
бистісна ідентифікація зі зразком творчої поведінки.
Література
1. Дружинин В. Н. Психология общих способностей — СПб. : Пи
тер, 2002. — 368 с. : ил. — (Серия «Мастера психологии»).
2. Загальна психологія / За загал. Редакцією академіка С. Д. Мак
сименка. Підручник. — 3те вид. , переробл. і доп. — Вінниця: Нова
Книга, 2006. — 688 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗА ХАРАКТЕРИСТИ?
КАМИ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Дрогаліна Т.
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
«Україна»
курс І, група ПС%1, студентка соціально%гуманітарного
факультету Спеціальності «Психологія»
Науковий керівник: С. І. Дьяков, кандидат психологічних наук, доцент
«Бути суб’єктом — суверенність людини»
(В. О. Татенко)

Визначення чинників активності особи має важливе зна
чення відносно її самореалізації, розкриття і затвердження
власної індивідуальності, й особливо в наш перехідний,
нестійкий і невизначений час.
Багато психологів в останні десятиліття звернули увагу на
аспект суб’єктності в структурі особистості. Але ця сторона ще
не досить розроблена, про що зазначають сучасні науковці:
А. В. Брушлінський, В. В. Давидов, О. В. Киричук, С. Д. Мак
сименко, В. А. Петровський, В. А. Роменець, В. О. Татенко,
В. О. Якунін та ін.
Академік С. Д. Максименко визначає актуальну наукову
потребу в переорієнтуванні досліджень на аналіз внутрішньо
го, суб’єктивного світу сучасника, в результаті чого особливої
ваги набувають проблеми суб’єкта, сутності особистості.
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В дослідженні нами поставлено завдання визначення ос
новних характеристик активності особистості в аспекті вив
чення її суб’єктної сторони. Для аналізу і оцінки суб’єктності
особистості вибрано психосемантичний підхід у підборі методу
дослідження. Основною технікою вибрано методику семантич
них конструктів Дж. Келлі, а також адаптовано та модифіко
вано стандартизовані необхідні психологічні методики.
Відповідно цього подаються результати роботи по вивчен
ню і структуруванню особливостей семантичної репрезентації
досвіду особистості, які є чинниками її суб’єктності.
Дослідження було проведене на вибірці студентів соціаль
ногуманітарного факультету Миколаївського інституту (30
респондентів, 2 курсів). Результати дослідження було статис
тично проаналізовано із застосуванням методів математичної
статистики (кореляційного аналізу), а також контентаналізу.
Виходячи з отриманих даних, зроблено певні висновки.
За результатами дослідження було розроблено початкову
структурну модель семантичного аналізу показників суб’єкт
ного прояву особи. Визначено, що центральним осередком се
мантичної структури суб’єкта постають вольові конструкти,
які визначають властивості самостійного вибору та власної ак
тивності особистості. Тоді як раціональні конструкти мають
незначну кореляцію, а емоційні — зовсім негативну.
На базі цих даних можна продовжити вивчення семантич
них чинників суб’єкта й розробити системну модель аналізу та
оцінки суб’єктності особистості.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
ІЗ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР
В. Г. Жукова
Факультет соціальних технологій
Кафедра клінічної психології
Група ПЛК%32

Аддиктивна поведінка — це одна з форм девіантної (що
відхиляється) поведінки з формуванням прагнення до відходу
від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану
за допомогою прийому деяких речовин або постійної фіксації
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уваги на певних видах діяльності, що направлене на розвиток
і підтримку інтенсивних емоцій.
Поняття аддиктивна поведінка охоплює різні типи по
ведінки: сюди входять наркотична залежність і алкоголізм,
куріння, пристрасть до азартних ігор і рясної їжі, а також
гіперсексуальність. Всі ці типи поведінки живить могутня си
ла підсвідомості, і це додає їм такі якості, як непереборна по
тягу, вимогливість, ненаситність і імпульсна безумовність ви
конання.
Основним мотивом осіб, схильних до аддиктивних форм
поведінки є активна зміна того, що не задовольняє їх пси
хічного стану, який розглядається ними найчастіше як «сіре»,
«нудне», «монотонне», «апатичне».
Засоби аддікцій підрозділяються на наступні типи:
1. Психоактивні речовини (алкоголь, наркотики і т. д.)
2. Активність, включеність в процес (хобі, гра, робота і т. д.)
3. Люди, інші предмети і явища навколишньої дійсності,
що викликають різні емоційні стани.
Ігрову аддікцію поіншому називають гемблінгом (від
англ. gambling — гра). До цього виду аддікцій відносяться такі
залежності як залежність від казино, карт, ігрових автоматів,
інших азартних ігор, у тому числі і від комп’ютерних ігор.
Залежність від комп’ютерних ігор має ознаки всіх типів за
лежностей. Критерії, які використовуються у визначенні
будьякого типу залежності: зневага важливими речами
в житті ізза цієї (аддиктивної) поведінки; руйнування відно
син аддікта із значущими людьми, роздратування або розчару
вання значущих для аддікта людей, скритність або дратів
ливість, коли люди критикують цю поведінку, відчуття про
вини або неспокою щодо цієї поведінки, безуспішні спроби
скорочувати цю поведінку.
Всі комп’ютерні ігри можна умовно розділити на ролевих
і еролевих.
Ролеві комп’ютерні ігри в найбільшій мірі дозволяють лю
дині «увійти» до віртуальності, відмовитися (мінімум на час
гри) від реальності і потрапити у віртуальний світ.
Можна виділити чотири стадії розвитку психологічної за
лежності від комп’ютерних ігор, кожна з яких має свою спе
цифіку.
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1. Стадія легкої захопленості.
2. Стадія захопленості.
3. Стадія залежності.
4. Стадія прихильності.
З початку захоплення, йде етап свого роду адаптації, люди
на «входить до смаку», потім наступає період різкого зростан
ня, швидкого формування залежності. В результаті зростан
ня, величина залежності досягає деякої точки максимуму, по
ложення якої залежить від індивідуальних особливостей осо
би і оточуючих чинників.
Відхід від реальності і потреба в ухваленні ролі — може бу
ти не все, але основні потреби, на яких заснований механізм
утворення психологічної залежності від комп’ютерних ігор.
При розгляді формування психологічної залежності від
комп’ютерних ігор слід зважати на її специфіку — різке змен
шення величини залежності після проходження «максиму
му», у зв’язку з чим ігрову залежність не можна повною мірою
порівнювати з іншими формами залежностей.
Що ж до вивчення ігрової залежності методом побудови
аналогій з наркотичною залежністю, то можна вважати цей
метод цілком розумним і вельми ефективним, оскільки ана
логії дійсно мають місце бути. Проте при цьому підході не
обхідно зважати на специфіку ігрової залежності, пов’язану
з неминучістю її довільного згасання.

ПОРЯДОК В ДОМІ І В ГОЛОВІ
О. О. Іщенко
Факультет соціальних технологій, «Психологія»
4 курс, група ПЛ%41
Життя створює порядок, але
порядок не створює життя.
Антуан де Сент%Екзюпері

В одній болгарській казці розповідалось про старого, який
схотів оженити сина — але неодмінно на дівчині охайній і ро
ботящій. Одного разу, навантаживши віз плодами зі свого
саду, він вирушив до сусіднього села і взявся всім на диво
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кричати: «Обмінювати фрукти на сміття!» Багато людей пок
вапилися скористатися цим чудацтвом і понесли старому на
обмін мішки різного сміття. Тільки одна дівчина принесла ма
ленький вузлик, поскаржившись нате. що більше сміття в до
ме не знайшлось. До неїто старий і заслав сватів і, говорять,
не помилився: господиня вона виявилася чудова і молода сім’я
зажила в радості і достатку.
Сьогодні, заходячи в інший дім, одразу згадуєш стару каз
ку. При вигляді розкиданих речей, немитого посуду, багато
денного шару пилу важко придушити посмішку: видно, ця
сім’я створювалась за іншими принципами сватання. А десь
панує порядок, що межує із стерильністю, і навіть боязко щось
задіти чи посунути. Важко втриматися від компліменту ха
зяйці і не порадуватися за благополуччя в домі. Хоча, як не
дивно, благополуччя присутнє тут зовсім не обов’язково. Бу
ває, що в прибраній хаті панує атмосфера напруги і невдово
лення. А буває і навпаки: в неприбраній квартирі люди жи
вуть душа в душу, задоволені собою і один одним. Чому так
трапляється?
Американський психолог Уильям Джеймс вважав, що
в структуру людської особистості, слід включити і все те, що
людина вважає своїм: і улюблені книги на домашній полиці,
і повсякденний одяг, що копіює своїми складками форму на
шого тіла, і дорогі серцю речі, та багато іншого. Це свого роду
наше фізичне Я (просто символ), в якому не менш очевидно,
ніж в словах і вчинках, відображається наш внутрішній світ.
Прибраність дому — це невід’ємний елемент цього фізичного
Я (цього символу), і, оглянувши уважно дім, багато можна
сказати про його мешканців. Звичайно, перше, що кидається
в очі, — це порядок і безлад. Що ж це може значити з точки зо
ру психології?
Відповідь, здається, напрошується сама собою. Безлад —
вірна ознака недисциплінованості і неохайності, а значить,
імовірно, і загальної розбещеності і необов’язковості. І навпа
ки, ідеальний порядок — свідчить про душевну гармонію
і тверді принципи. Однак таке пояснення занадто просте, щоб
бути абсолютно вірним. Бо життя на кожному кроці підказує
інші, не настільки однозначні висновки.
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Майже всі батьки підлітків скаржаться на неохайність своїх
дітей, на те, що неможливо примусити їх підтримувати порядок
в своїй кімнаті. Справ в тому, що інтереси підростаючої людини
дуже широкі, спрямовані перш за все на зовнішній світ і мало
прив’язані до мілких матеріальних подробиць побуту. Тільки
відчувши на собі всі незручності, які несе безлад, підліток пос
тупово набуває охайності. Коли потрібні номера телефонів запи
суються на випадкових клаптиках, коли не знаєш, куди засунув
необхідну річ, коли місце, що призначене для занять чи
зустрічей з друзями, виявляється страшно засміченим, дово
диться починати турбуватися про порядок. Звичайно, навіть
найменших дітей вчать прибирати за собою іграшки і класти
речі на місце. Але справжню охайність людина набуває значно
пізніше — лише ставши дорослою особистістю. До цього не
обхідність порядку їй невідома. Бо росту потрібна стабільність.
Чи означає це те, що безлад в домі свідчить: господарю (чи
господарці) так і не вдалось насправді подорослішати? Можли
во це й так, і людина живе «без керма і вітрил», у всьому вчиня
ти подібно малій дитині. Але проблема може бути і глибше.
В кінці кінців ми все розуміємо: недобре розкидати речі будь
де. Якщо ж людина виявляється хронічно нездатним навести
в домі порядок, то це може свідчити про серйозний внутрішній
конфлікт. Розкиданий одяг, сміття, що накопичилось і т. і. ніби
говорять за хазяїна дому: я не владний ні над собою, ні над ото
чуючим світом, не спроможний поставити речі на свої місця. Ра
ковина, повна невимитого посуду, переповнене відро для
сміття, брудна білизна, що накопичується протягом тижнів до
дають: я не вмію розподіляти свої сили, ставити перед собою
завдання і планомірно їх вирішувати. Очевидно: якщо людина
не вміє організовувати мілкі подробиці свого побуту, то і зав?
дання більш серйозні йому не під силу.
Чи не здається вам, що справи ваші не складаються, все йде
не так, як би хотілося, і взагалі — всі серйозні життєві ситу
ації вийшли ізпід контролю? Мабуть ви віддали б перевагу
позбавитися від цього неприємного відчуття. Почніть з мало
го. Огляньте своє житло — пряме продовження вашого Я —
і помітьте, де необхідно навести порядок. Розкладаючи по по
лицях розкидані речі, ви дійсно робите набагато більше:
вчитесь і всі свої проблеми упорядкувати, «розкладаючи по
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полицях». Внесіть ясність в своє «фізичне Я», і тоді більш
відчутні результати не примусять себе чекати.
Порядок в домі — це не ціль, а необхідна мова, засіб для
вирішення по?справжньому серйозних життєвих задач. Зро
зумівши цю просту істину, ми і знайдемо ту золоту середину,
яка виділяє справжню гармонію — матеріальну і душевну.

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ШЛЮБОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД СТРУКТУРНО?ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СІМ’Ї
А. О. Караваєва
Студентка V курсу
Факультет соціальних технологій
Спеціальность «Психологія»
Науковий керівник: О. І. Купрєєва , канд. пс. наук

В сучасній психології сім’ї виділено велику кількість ха
рактеристик, які добре розділяють щасливі та нещасливі
шлюби. В найбільш систематизованому вигляді вони предс
тавлені в моделі якості шлюбу, створеної американськими
дослідниками Р. А. Левісом та Дж. Б. Спанієром. Під понят
тям’якість шлюбу» ці автори об’єднали всі параметри, що
використовувались в конкретних дослідженнях для дифе
ренціації вдалих та невдалих шлюбів — стабільність, задово
леність шлюбом і т. д. В літературі питання про таку характе
ристику якості шлюбу як задоволеність шлюбом висвітлений
не так широко. Деякі дослідники, наприклад, відмічають
зв’язок задоволеності шлюбом зі стадіями сімейного циклу
сім’ї. Існують також дослідження, які пов’язують задово
леність шлюбом з рівнем компліментарності подружжя.
Окрім цих показників, сім’я має й інші характеристики. Нап
риклад, сім’я має такі показники структури та функціонуван
ня, як показники згуртованості та гнучкості, які показують
здатність сімейної системи адаптуватися до змін ситуації та
стресам.
Розгляд даного питання є дужу актуальним, оскільки за
даними статистики, за рік в Україні з кожної тисячі жителів
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четверо оформляють розлучення. Виявилося, що загальна
кількість сімейних пар поменшала. Згідно проведеними пере
писами, в 1989 році їх нараховувалося понад чотирнадцять
мільйонів, а в 2003му — тринадцять із половиною мільйонів.
Вчені спробували з’ясувати причини незадоволеності шлю
бом, що призвели до розлучення. Було встановлено, що це на
самперед — зради. Потім — ревнощі, погані житлові умови,
незгода у розподілі домашніх обов’язків, втручання батьків
у сімейні справи молодих, безвідповідальність у ставленні
один до одного, хвороби, різні підходи до виховання дітей.
Фахівці схильні бачити причину розпаду сім’ї в непідготовле
ності подружжя до сімейного життя, в небажанні відмовлятися
від своїх звичок, уподобань. У період взаємного «притирання»
доводиться змінювати звичний життєвий ритм, враховувати
смаки та звички партнера.
У результаті виходить, що майже кожна третя молода
сім’я є неповною — як правило матір з дитиною.
Середній вік тих, хто бере шлюб в Україні, — 20 років у
дівчат, 22 — у хлопців. З медичної точки зору, це цілком зрілі
люди, готові дати життя здоровому потомству. А ось у соціаль
ному плані молодята в цьому віці досить безпорадні. Відтак і
сприймають себе не окремою сім’єю, а таким собі додатком до
батьківської родини. У таких «інфантильних» шлюбах будь
яка серйозна проблема, яку треба розв’язувати самостійно, за
ганяє подружжя у глухий кут.
В останнє десятиліття цій проблемі надається велика ува?
га з боку представників науки та практики, зокрема її вивча?
ли такі вчені як Л. Н. Гумільов, Т. В. Андреева, В. Л. Леви,
Н. М. Амосов, Д. Олсон, В. Тзенк, Мк. Дермот, Р. Левіс, Дж.
Б. Спаніер, Ю. Є. Альошина, В. Столін, Т. Романова, Г. Бутен?
ко, і багато інших.
Метою даного дослідження є вивчення взаємозв’язку
рівня згуртованості та гнучкості сім’ї з рівнем задоволеності
подружжя шлюбом.
Об’єктом є сім’ї, чий шлюб триває від 2 до 4 років.
Предметом дослідження є взаємозв’язок рівня згуртованості
та гнучкості сім’ї з рівнем задоволеності подружжя шлюбом.
Гіпотеза: збалансованість сім’ї залежить від рівня згурто
ваності та гнучкості сім’ї; рівень задоволеності шлюбом
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збалансованих сімей вищий за рівень задоволеності шлюбом
незбалансованих сімей.
Завданнями даного дослідження є:
1) Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури
з проблеми задоволеності шлюбом та подружньої сумісності.
2) Виділити структурнофункціональні характеристики
сім’ї.
3) Дослідити взаємозв’язок рівня згуртованості та гнуч
кості сім’ї з рівнем задоволеності подружжя шлюбом.
4) Визначити рівень задоволеності шлюбом збалансованих
та незбалансованих сімей.

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ
СТУДЕНТІВ?ПСИХОЛОГІВ
Є. Л. Квятківський
Університет «Україна», факультет соціальних технологій,
VI курс, група ПЛ%21, спеціальність «Психологія»

Питання підготовки фахівців високого рівня кваліфікації
в області психології хвилює не тільки викладачів та організа
торів процесу навчання, але викликає великий інтерес у самих
студентів різних курсів вищих навчальних закладів. Адже в
результаті навчання студент повинен володіти професійними
знаннями, уміннями, і навичками, мати сформовані про
фесійні якості та стійку професійну направленість, тобто всім
тим, що дозволить досягти високих результатів у професійній
діяльності.
Всю вузівську систему можна уявити одним колективним
профконсультантом, що проводить профконсультацію зі сту
дентами за темою професійного самовизначення. У такий
спосіб головною метою студента є визначення у світі однієї
конкретної обраної професії. Адже час навчання у вузі це час
усвідомлення своєї майбутньої діяльності та себе в ній, де тіль
ки системне навчання допоможе глибше зрозуміти та сформу
вати свою професійну самосвідомість.
Становленню мотивації професійного навчання в студентсь
кому віці сприяє ряд особливостей студента: потреба в життєво
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му самовизначенні й спрямованість планів у майбутнє, осмис
лення із цих позицій сьогодення; становлення соціальних мо
тивів громадянського обов’язку, віддачі суспільству; тенденція
до усвідомлення свого світогляду як сплаву соціальних і пізна
вальних мотивів, орієнтації. Зміна навчальної мотивації обу
мовлюється потребою в самоусвідомленні себе як цілісної
особистості, оцінці своїх можливостей у виборі професії, у само
усвідомленні своєї життєвої позиції, необхідністю самообме
ження як зворотної сторони самовизначення; становлення ціле
покладання — перехід від передбачуваних перспективних цілей
до реальних, прийняття рішень, що стосуються не тільки себе,
але й інших; інтересом до всіх форм самоосвіти; чітко вираже
ним вибірковим характером мотивів і цілей під кутом зору вибо
ру професії; стійкістю інтересів, їхньої відносної незалежності
від думки навколишніх.
У студентському віці цінністноорієнтована діяльність
є провідною. Цінністноорієнтаційний аспект професійного са
мовизначення являє собою становлення системи цінностей, виз
начення своєї відповідності до обраної професії та пошук свого
покликання. Дійсно, розвиток професійного самовизначення
тісно пов’язаний з формуванням узгодженної, несуперечливої
системи ціннісних оріентацій; визначенням найближчих та да
леких перспектив майбутнього, також умов і способів реалізації
проміжних і кінцевих життєвих та професійних цілей, що
відповідають власним здібностям та можливостям, за допомо
гою складання життєвого плану і включення в нього плану про
фесійного; формуванням у свідомості індивіда цілісного образу
«Я», у тому числі й образу професіонала. Стає очевидним той
факт, що професійне самовизначення неможливо розглядати
у відриві від життєвого й особистісного аспектів буття.
Період навчання у вузі для студента характеризується зас
воєнням системи основних ціннісних уявлень, що характери
зують дану професійну спільноту, оволодіння знаннями,
уміннями, навичками, важливими для майбутньої про
фесійної діяльності, «для життя», для успішного «про
фесійного старту». Розвиваються професійно важливі особисті
якості. Починає формуватися професійна самосвідомість, про
фесійна придатність. Відбувається «оволодіння й прийняття
норм професійної діяльності і професійного спілкування,
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розуміння змісту професії й своєї причетності до неї. Ситуація
вибору сприймається цілісно, професійна підготовка здійс
нюється відповідно життєвим цілям і світогляду особистості.
Саме в цей час життя змушує молодь віддавати перевагу тому,
чи іншому конкретному виду праці, і цей період закінчується
вибором певного місця роботи.
На думку К. К. Платонова, у період професійної підготовки
спостерігається наявність мінімуму соціальної зрілості особис
тості, у її структурі домінує вищий рівень — спрямованість,
а в ній цей вищий рівень є — переконання, яким підкоряють
ся і характер, і здібності. Мінімум соціальної зрілості особис
тості визначається наявністю усвідомлення нею свого місця се
ред інших людей, прийняттям особистістю соціальних норм,
що визначають її здатність усвідомлено, активно й самостійно
брати участь в житті суспільства, до якого віна належить, і на
явністю усвідомленого прагнення до самовдосконалення.
В процесі професійного навчання студент проходить два
рівні адаптації (прийняття ролей «студента взагалі» і прий
няття професійної ролі), звичайно другий рівень досягається
тільки на четвертому році навчання, коли можна говорити про
формування професійної самосвідомості. Професійна са
мосвідомість характеризує певний рівень самовизначення осо
бистості. Особистість, що самовизначилася в професійному
плані, — індивід, що усвідомлює свої життєві цілі, плани,
пов’язані із самореалізацією в професійній сфері, професійні
наміри (що він хоче), свої особистісні й фізичні якості (ким він
є як професіонал), свої можливості, здібності, дарування (що
він може, межі його самовдосконалення), вимоги, пропоно
вані діяльністю, професійною групою.
Під час росту професіоналізму професійна самосвідомість
змінюється. Вона розширюється за рахунок включення нових
ознак розвиненої професії, що висуває нові вимоги до людини —
професіонала; міняються самі критерії оцінювання себе як
професіонала. Розширення професійної самосвідомості вира
жається в зростанні кількості ознак професійної діяльності,
що відбиваються у свідомості фахівця, у подоланні стерео
типів образу професіонала, у цілісному баченні себе в кон
тексті всієї професійної діяльності.
Питання про професійну самосвідомість перебуває в нероз
ривному зв’язку із проблемою самовизначення особистості.
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Адже ступінь професійної самосвідомості випускника вузу мо
же служити показником успішності й завершенності його про
фесійного самовизначення.

ЄДНІСТЬ АНТИЦИПАЦІЇ, АППЕРЦЕПЦІЇ,
ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ТА ІНТУЇЦІЇ У СТВОРЕННІ
ІННОВАЦІЙ
О. В. Кириленко
Університет «Україна», факультет соціальних технологій
Спеціальність — психологія, VI курс група ПЛ%21
Науковий керівник: В. В. Клименко доктор психол. наук, професор

Аналіз наукових праць, присвячених проблемам створен
ня інновацій та інноваційних технологій, свідчить про недос
татнє вивчення чуттєвоінтуїтивного відображення образу
і умов створення моделі потрібного майбутнього у вигляді
інновацій. Актуально значимі знання, які системно самоор
ганізуються, виникають на основі різноманітності ініціатив
і нововведень, які стають перспективними для еволюції і по
зитивно впливають на її розвиток, а також на розвиток широ
кого мультікультурного простору — це інновації.
Розробка і впровадження інновацій — необхідна умова роз
витку сучасної України. Для створення інноваційного середо
вища потрібні такі люди, які схильні не тільки до продуктив
ного створення об’єктів матеріальних та інтелектуальних
цінностей, але й цілеспрямовано сформовані та підготовлені
до реалізації інноваційних підходів в різноманітних сферах
людської діяльності.
Об’єкт дослідження: чуттєвоінтуїтивне відображення
предметів і явищ.
Предмет дослідження: трансформація змісту чуттєвого об
разу і умови утворення моделі потрібного майбутнього.
Гіпотеза дослідження: передбачається, що зміст чуттєво
інтуїтивного відображення предметів і явищ частково осмис
люється людиною, а інша його частина — матеріал для утво
рення моделі потрібного майбутнього і відкриття інноваційних
сенсів.
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Уявлення про предмет, явище, результат дії і т. п. , яке з’яв
ляється ще до того, як вони будуть реально сприйняті або
здійснені — це антиципація (від лат. ante — перш, capere —
схоплювати). Внутрішньо антиципація виражається у здатності
людини передбачити майбутні події. Анатомофізіологічною ос
новою антиципації є механізм акцептора дії (М. О. Бернштейн,
П. К. Анохін). В психології антиципація визначає уявлення
в свідомості людини в схематичній формі відповіді на будьяку
проблему ще до того, як вона буде реально вирішена.
Разом з тим, антиципація відрізняється як від очікування,
яке спирається на ймовірнісний умовивід від минулого до май
бутнього, так і від пророкування, яке є дедуктивним пояснен
ням майбутніх явищ на основі відомих загальних принципів.
Як чуттєвоінтуїтивне відображення та метод наукового
прогнозування, екстраполяція полягає в поширенні висновків,
одержуваних зі спостереження над одною частиною явища на
іншу його частину. Екстраполювати — поширювати відізнання
і їх висновки, одержані щодо однієї частини якоїсь системи, на
іншу частину тієї самої системи, яка сприймається як невідо
ме, незнання, таємниця. Особливе значення для створення
інноваційних технологій має екстраполяція закономірностей —
перенос закономірностей, виявлених на одному матеріалі й од
ному класі завдань, на інший матеріал й клас завдань, що еко
номить час, але іноді призводить джерело помилок.
Сприйняття, при якому відбувається впізнавання на основі
раніше склавшихся уявлень — апперцепція (від латин. ad — при
й perceptio — сприйняття). Це вплив на сприйняття предметів
оточуючого світу попереднього досвіду та установок індивіда.
Здатність приймати правильні рішення, минаючи
проміжні результати — інтуїція. Інтуїтивне рішення може ви
никнути як в результаті напружених роздумів над вирішен
ням питання, так і без нього. Інтуїція — здатність прямого,
безпосереднього збагнення істини без попередніх логічних
суджень й без доказів. ювання інтуїтивного рішення протікає
в відомості. цих процесів ще недостатньо вивчений.
Отже, антиципація — спрямованість думки і утворення
гіпеотези майбутнього предмета чи явища; екстраполяція —
утворення судження у формі знакової системи; апперцепція —
синтез чуттєвоінтуїтивних змістів з системою елементів обра
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зу сприйняття; інтуїція — синтез чуттєвоінтуїтивних змістів
і утворення нових психічних утворень. Все це — етапи усвідом
лення нового досвіду у формі моделей потрібних інновацій.

ТІЛЕСНЕ ПЕРЕЖИВАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО
ДОСВІДУ
О. В. Клименко
Україна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
kloxana@yandex. ru

В даній статті ми б хотіли висвітлити проблему тілесного
переживання людиною її травматичного життєвого досвіду,
а також виявити тілесні проекції особистісних емоційних пе
реживань, їх локалізацію у тілі.
Дана проблематика є дуже актуальною на наш час, адже
тілесні практики можуть допомогти людині позбутися м’язо
вих блоків та зажимів, що утворились внаслідок дії психотрав
муючої ситуації в минулому, і, найголовніше, тих наслідків,
що вона задає на психіку та тіло людини [1].
Психотравма — це зовнішні подразники, що спричинюють
хворобливу дію на індивіда. Психічна травматизація не тільки
визначає характерні для неврозу картини клінічних розладів,
але й входить у якості важливого компоненту у психологічну
структуру невротичного стану [4].
Об’єктом нашого дослідження виступають тілесні відчуття
людини.
Предметом — наслідки травматичного досвіду людини.
Метою є дослідження наслідків психотравматичного
досвіду особистості.
Під час опрацювання літературних джерел нами були вису
нені декілька гіпотез.
Однією з наших гіпотез є припущення, що при психотравмі
у людини в тілі виникають «м’язові зажими» та «м’язові бло
ки» [1].
М’язовим зажимом прийнято називати фонове напружен
ня одного конкретного м’яза, не відповідне жодній викону
ваній в даний момент роботі. М’язовим блоком називаються
комбінація таких зажимів, яка призводить до утруднення
протікання енергії на якійсь певній ділянці тіла [1].
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Вільгельм Райх визначив психологічні проблеми й невро
тичні стани як наслідок застою в організмі біологічної або сек
суальної енергії.
Тіло запам’ятовує маски й ролі, вибрані як спосіб захисту
від неприємних переживань, що травмують особистість. Ці
маски ніби «вростають у пам’ять тіла». Результат — «м’язо
вий панцир» — вузли й зони хронічної напруги й затисків [2].
Певні характерні для людини почуття залишають свій слід
на тілі у вигляді хвороб. На приклад, покинуті батьками діти
у дорослому віці переважно мають вузьке, зжате, фрагментар
не тіло, маленькі очі з виявом страху [3].
Ліс Бурбо виділяє п’ять типів характерів, кожний з яких
відповідає певній травмі, сформованій ще в дитинстві чи
навіть до народження. В залежності від травми людина носить
певну маску, яка проявляється в будові тіла і зовнішності лю
дини. На думку Бурбо, ці маски створюються з метою самоза
хисту особистості. Усім травмам, описаним у її книзі,
відповідають свої форми поведінки і внутрішньої установки.
Особливості мислення і почуттів, манери говорити і діяти, ха
рактерні для кожної травми, визначають реакцію особистості
на все, що відбувається у житті.
Перша травма, що описується в даній книзі, — це знехту
ваний. Люди з такою травмою носять маску «утікач».
Друга травма — це залишений. Цим людям притаманна
маска «залежний».
Третя травма — принижений. Люди з цією травмою зазви
чай носять маску «мазохіст».
Четверта — зрадництво. Їм притаманна маска «контролю
ючий».
Остання травма, представлена у книзі Бурбо — несправед
ливість. Люди з такою травмою носять маску «ригідний».
В основі нашого дослідження стоять декілька задач. Серед
них найважливішими є опрацювання літературних джерел,
розробка програми та проведення дослідження, обробка та
інтерпретація отриманих даних.
Методичною основою нашого дослідження є тілесно
орієнтована терапія Райха та Лоуена та психосоматичні кон
цепції.
На основі опрацьованих літературних джерел був розроб
лений план емпіричного дослідження, яке буде направлене на
— 29 —

Секція IX

Психологічні проблеми самореалізації

виявлення тілесної проекції психотравматичного досвіду осо
бистості.
Заплановане дослідження буде направлене на проведення
роботи с дітьмисиротами.
Базуючись на поглядах Ліс Бірбо, ми можемо припустити,
що багато дітейсиріт постраждали в дитинстві від травми «за
лишений» [1]. Нашою метою є прослідити притаманні цим
дітям рухи, пози та жести, а також структуру їхнього тіла. За
висуненою гіпотезою вони будуть наділені витягнутим, тон
ким, позбавленим тонусу тілом, слабкими ногами, їхня спина
може бути викривлена, а руки здаються занадто довгими і зви
сають уздовж тулубу, окремі частини тіла виглядають дрябли
ми, провислими. Їхні очі великі й печальні. Типовими хворо
бами для цих дітей є болі в спинні, астма, бронхіти, мігрені,
гіпоглікемія, агрофобія, діабет, хвороби наднирників, істерія,
депресія, рідкісні та невиліковні хвороби.
Література
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ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ ЯК ЧИННИК
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ
ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Кліменко А. В.
магістрант, Київський славістичний університет
науковий керівник: Л. О. Копишинська, ст. викладач

Дослідження проблеми особистісної зрілості для психо
логії є актуальною на сьогоднішній день, оскільки відсутній
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єдиний погляд на природу особистісної зрілості, чинники її
формування та умови досягнення, а також її прояв у різних
сферах діяльності, в даному випадку — навчальній.
Одним з критеріїв зрілості особистості є професійна спря
мованість, а мотивація та позитивне ставлення до навчання, в
результаті, і визначає ступінь її сформованості. Таким чином,
можна говорити про тісний зв’язок між набуттям людиною
особистісної зрілості та мотивацією у різних сферах діяль
ності.
Отже, метою дослідження було визначити взаємозв’язок та
вплив особистісної зрілості на становлення позитивного став
лення до навчання у студентів ВНЗ.
Для дослідження досягнення людиною особистісної
зрілості та позитивного ставлення до навчання, в роботі вико
ристовувались такі методики:
1. Методика дослідження мотивів учбової діяльності (Ільїн
Є. П. );
2. Методика дослідження мотивації до учбової діяльності
(Ільїн Є. П. );
3. Методика визначення рівня домагань особистості;
4. Опитувальник особистісної зрілості (Штепа О. С. ).
Дослідження проводилось серед студентів першого року
навчання Київського славістичного університету, протягом
двох семестрів, тобто в два етапи з пред’явленням відповідних
методик. Вибірка налічувала 45 осіб.
З результатів теоретичного та емпіричнго дослідження
випливає:
1) особистісна зрілість — це рівень розвитку особистості,
психологічне новоутворення, яке пов’язане із формуванням
і вдосконаленням найважливіших психологічних та соціаль
них якостей людини. Особистісна зрілість відображається
у сфері діяльності, спілкування, соціальної взаємодії, самос
відомості і характеризується самостійністю і відповідальністю
у рішеннях і вчинках; високим рівнем саморегуляції, самос
відомості, рефлексії; соціальною активністю; професійною са
мовизначеністю і спрямованістю; сформованістю життєвих
цінностей, ідеалів, переконань.
2) мотивація — це сукупність спонукальних до активності
факторів (як особистісних — потреби, мотиви, так і ситуатив
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них — вплив різних людей, специфіка діяльності, ситуації),
що забезпечує успіх у діяльності, результат якої залежатиме
від кількості актуалізованих мотивів, конкретизації мети та
постановки цілей, дії ситуативних факторів та інтенсивності
мотивації. Мотивація має свою структуру, до якої входять
внутрішня (на процес, зміст діяльності і результат) і зовнішня
(орієнтація на винагороду, або уникнення покарання) моти
вація, яку ще можна розглядати як позитивну та негативну.
3) особистісна зрілість пов’язана і взаємодіє із позитивним
ставленням до навчання у студентів першого курсу ВНЗ, що
в мотивації до учбової діяльності проявляється через орієн
тацію на оволодіння знаннями у сукупності з рівнем домагань
особистості.
4) провідними мотивами навчання у ВНЗ серед досліджува
них студентів є мотиви стати висококваліфікованими спеціа
лістами та оволодіти глибокими та міцними знаннями.
5) рівень особистісної зрілості серед досліджуваних сту
дентів є необхідним та високим і це явище корелює із рівнем
домагань, що також є високим і середнім, тому за сприятли
вих зовнішніх умов та чинників, а також оптимізації навчаль
ного процесу, мотив оволодіння знаннями може актуалізува
тись у тих студентів, хто на даному етапі орієнтований на
мотив одержати диплом про вищу освіту.
Це означає, що особистісна зрілість дійсно є чинником по
зитивного ставлення до навчання у студентів I курсу ВНЗ, що
проявляється у мотиві оволодіння знаннями і підкріплюється
високим або середнім рівнем домагань.

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ
У РАННЬОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
А. В. Красняк
магістрант Київського славістичного університету
науковий керівник Копишинська Л. О. , ст викладач

В даній роботі розглядаються особливості і проблемність та
кого психічного новоутворення як «Яконцепція» — особливості
— 32 —

студентської молоді

Секція IX

внутрішнього світу ранньої юності; звертається увага на такі
компоненти: самооцінка, саморегуляція та рефлексія, а також їх
вплив на поведінку, спілкування юнаків у конфліктних ситу
аціях, їх спосіб реагування відповідно до особистісної рефлексії.
Мета роботи: виявити взаємозв’язок між складовими Якон
цепції і вибором стилю поведінки у конфліктній ситуації.
Дослідження проводилось в середній загальноосвітній
школі №2 м. Красилів: 10А (20 учнів),10Б (18 учнів), 10В
(17 учнів) та Слов’яногрецькому колегіумі м. Київа на фа
культеті «Видавнича справа та редагування» (15 учнів).
Методики дослідження: «Методика діагностики міжосо
бистісних відносин» (Т. Лірі), «Методика діагностики схиль
ності особистості до конфліктної поведінки» ( К. Томаса), «Шкала
прийнятності для вивчення взаємовідносин» (за І. В. Бахарє
вою),«Методика дослідження самооцінки» (ДембоРубінштейн).
Результати дослідження і спостереження показали:
1. Властнолідируючий стиль міжособистісної поведінки
є притаманним лідерам або тим, кому віддають перевагу у гру
пі. Вони характеризується оптимістичністю, високою ак
тивністю, вираженою мотивацією досягнення, тенденцією до
домінування, легкістю і швидкістю прийняття рішень,
орієнтацією в основному на власні думки і мінімальною за
лежністю від зовнішнього середовища, екстравертованістю,
оскільки мають досить високу самооцінку і впевненість у своїх
силах. Най частіше представники цього типу ставлень вибира
ють такий тип поведінки у конфліктній ситуації, як суперни
цтво, або компроміс.
2. Особистостям, які займають положення прийнятих у гру
пі, притаманний співпрацюючийконвенціальний і відповідаль
новеликодушний стиль міжособистісної поведінки. Вони ха
рактеризуються вираженою потребою у відповідності поведінки
соціальним нормам, схильністю до ідеалізації гармонії міжосо
бистісних відносин, артистичністю. Тому, у особистостей дано
го типу, може виникати проблема подавленої ворожості, яка
викликає підвищену напругу, тривогу. У цих досліджуваних
позитивна самооцінка, але велика залежність від приналеж
ності до групи, визнанні, тому використовується такий тип ре
гулювання конфліктної ситуації, як компроміс. Де враховують
ся і свої інтереси і потреби співбесідника.
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3. Для ізольованих притаманний низький рівень само
оцінки, невпевненість в собі і недооцінка своїх можливостей,
тому їм притаманний покірносором’язливий і недовірливо
скептичний тип між групових відношень. Характеризуються
інтровертованістю, пасивністю, помітною перевагою моти
вацією уникнення неуспіху і низькою мотивацією досягнення,
тривожністю, схильністю до звинувачення себе у всьому, нев
дачах, уникають широких контактів, тому їм притаманний
тип реагування — уникнення.
4. Відсторонені займають позицію недовірливоскептич
них, які характеризуються ригідністю установок, критичним
настроєм до будьяких суджень, окрім своїх, висока чутли
вість до критичних зауважень, не комфортністю суджень
і вчинків. У нашому випадку їм притаманний суперницький
тип реагування у конфліктних ситуаціях.

ОСОБИСТІСНІ ОЧІКУВАННЯ МОЛОДШОГО
ШКОЛЯРА В СПІЛКУВАННІ З ДОРОСЛИМ ЯК
ЧИННИК УСПІШНОСТІ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
М. В. Крутюк
магістрант Київського славістичного університету
науковий керівник: Л. О. Копишинська, ст. викладач

Аналіз причин успішності в шкільному навчанні молод
ших школярів показує, що питому вагу серед них мають при
чини, які не стосуються безпосереднього рівня підготовленості
дитини до школи. Мається на увазі особистісний досвід дити
ни у її взаємодії з дорослими, особистісні очікування дитини
стосовно оцінки, схвалення, позитивного чи негативного став
лення з боку значущого дорослого.
Особистісні очікування розглядаються як прогнозування
подальшої поведінки партнера по спілкуванню, у зв’язку із
ставлення людини до самого себе та саморефлексією. Вони
виступають показником рівня та стану розвитку спілкування
між дитиною та оточуючими людьми, а саме дорослими.
Під впливом емоційного досвіду спілкування з дорослими та
їх оцінок переживання дитини набувають різну спрямованість:
позитивну чи негативну. Аналіз уявлень дітей про оціночне
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ставлення значущих дорослих, їх переживаннями, які виявля
ються в різних реальних життєвих ситуаціях, дозволило відок
ремити два основних виду особистісних очікувань: упевненооп
тимістичні та тривожнопесимістичні (В. К. Котирло).
Мета нашого дослідження була виявити взаємозв’язок осо
бистісних очікувань молодшого школяра в спілкуванні з до
рослим з успішністю в шкільному навчанні.
З метою дослідження були використані наступні методи:
1) спостереження; 2) вербальний проективний метод вивчення
особистісних очікувань дитини в спілкуванні з дорослим,
який запропонувала В. К. Котирло (1987); 3) методика вивчен
ня форми спілкування дитини з дорослим (М. Лісіна); 4) опи
тувальник «Родительское отношение к детям» (Я. А. Варга,
В. В. Столін).
Дослідження проводилося на базі школидитячий садок
«Любисток» міста Києва з 31 дітьми 67 року, 13 хлопчиків та
18 дівчат з жовтня 2006 року по квітень 2007 року.
Результати нашого дослідження показали, що в групі ді
тей, які мають упевненооптимістичні особистісні очікування
шкільна успішність складає високий рівень (84%). Виявлені
високий (57%) і середній (43%) рівні внеситуативноосо
бистісної форми спілкування з дорослими. Діти з упевненооп
тимістичними очікуваннями переважно мають позитивний
емоційний досвід спілкування зі своїми батьками. Результати
опитувальника «Родительское отношение к детям» Варги
Я. А. та Століна В. В. показали, що в цих сім’ях дітей перева
жає позитивне ставлення до дитини, високий рівень коопе
рації, високий рівень симбіозу, середній рівень контролю,
низький рівень прояву ставлення до невдач дитини.
У 59% дітей з тривожнопесимістичними особистісними
очікуваннями виявили низький рівень шкільної успішності.
У 41% дітей з тривожнопесимістичними очікуваннями внеси
туативноособистісна форма спілкування представлена низь
кого рівня, або була відсутня (16,7%). Відношення батьків до
дітей відрізняється низьким рівнем прояву прийняття дити
ни, низьким рівнем кооперації, низьким рівнем прояву
симбіозу, високим рівнем прояву ставлення до невдач дитини.
Отже, диференціація особистісних очікувань на упевнено
оптимістичні і тривожнопесимістичні пов’язані з такими
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чинниками, як щільність емоційних контактів близьких до
рослих з дитиною, їх оціночним ставленням до неї, формою
спілкування, емоційно насичені стосунки, відчуття захище
ності, поваги та визнання.
Аналіз причин неуспішності в шкільному навчанні пови
нен розглядати особливості розвитку особистості дитини. А са
ме, її особистісні очікування в спілкуванні з дорослими стосов
но їх оцінок, схвалень, її особистісний досвід у взаємодії з до
рослими.

КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ
Ю. О. Лопирьова
Виконала студентка VI курсу
Факультету соціальних технологій
Групи ПЛ%21

Поняття «стратегія творчої діяльності» ввів в вітчизняну
психологію акад. Моляко В. О. Стратегія являється організую
чою і регулюючою складовою творчої діяльності людини. Хоча
на сьогоднішній день повної згоди щодо визначення поняття
«стратегія» психологи не дійшли. В. О. Моляко визначає стра
тегію, як основу творчої обдарованості.
Об’єкт дослідження: стратегії творчості.
Предмет дослідження: особливості застосування стра
тегіальної теорії творчості.
Вітчизняні психологи А. Б. Коваленко, О. І. Кульчицька,
Н. І. Литвинова, В. О. Моляко, М. О. Холодна, В. С. Юркевич
та інші вивчали складний діалектичний характер переп
летіння процесуального й особистісного в творчості, вони бра
ли за основу існування психічної системи регулювання твор
чої поведінки, мислення, розумової діяльності. Ця система
багаторівнева, багатокомпонентна й розгалужена, у ній є пев
ний центр «особистісної активності», котрий являє собою ба
гатознакову закодовану інформацію про набір основних дій та
прийомів їх групування у випадках зіткнення суб’єкта з нез
найомими ситуаціями або невідомими елементами в знайомих
ситуаціях.
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В. О. Моляко глибоко вивчив проблеми психології твор
чості. Особливо цінна його розробка підходу до вивчення обда
рованості, де він найбільш повно структурував це психо
логічне явище.
В. О. Моляко в багаторічних дослідженнях на матеріалі
проектноконструкторської діяльності виділяє п’ять важли
вих стратегій — пошуку аналогів, реконструювання, комбіну
вання, універсальну, випадкових підстановок. Процес творчої
проектноконструкторської діяльності, відповідно до стра
тегічної концепції організації, можна умовно поділити на три
взаємопроникаючі основні цикли: еталонування, проектуван
ня та апробування.
Розглянемо структуру процесу розв’язування творчої за
дачі.
Досить часто творчість починається із знаходження про
тиріччя. Помічати протиріччя може не кожен, а лише той, хто
готовий до цього. Другий етап — формулювання умови задачі.
Зміст умови задачі залежить від досвіду тієї людини, яка їх
формулює.
Адже кожен відповідно до своїх знань і вмінь, а також
здібностей посвоєму бачить особливості протиріччя, яке треба
усунути, і по своєму формулює вихідні умови задачі, її вимоги.
Однак значно частіше буває так, що людина отримує гото
ву умову задачі. І вона починає вивчати цю умову, щоб зро
зуміти її. Зрозуміти умову задачі — означає переформулювати
її на свою мову, на свій лад, вихідні умови задачі трансформу
ються в умови пошуку.
На етапі формулювання задуму актуалізується інформація
з попереднього досвіду людини, яка розв’язує задачу; з акту
алізованих образів, понять вибираються ті, які найбільше
відповідають вимогам задачі.
Потім ці образи і поняття трансформуються з метою збіль
шення відповідності їх властивостей вимогам задачі. Транс
формація актуалізованого досвіду може характеризуватись
діями, спрямованими на пошук аналогів, на комбінаторні пе
ретворення, на реконструювання (пошук антипода).
Коли задум створено, здійснюється його перевірка шляхом
короткочасного мисленнєвого експерименту щодо співстав
лення задуму з вимогами задачі.
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Найвищим рівнем вияву тенденції до реалізації комбіна
торних і реконструюючих дій, аналогізування в процесі
розв’язування творчої задачі є стратегія. За визначенням
В. О. Моляко, стратегія взагалі — це психологічна програма
діяльності, система організації творчості, процесу розв’язу
вання даної задачі, яка визначається наявними зовнішніми
(екологічносуспільними) і внутрішніми (особистісними) умо
вами. При цьому «стратегія» охоплює всю структуру розв’язу
вання задачі: підготовчі дії (розуміння умови задачі), плануючі
(формування задуму) і реконструюючі (перевірка задуму, екс
перимент).
В. О. Моляко вказує на такі види мислительних стратегій:
«Це пошуки аналогів, комбінуючі, реконструюючі, а також
універсальні (що включають всі названі дії) і дії, які не
об’єднані єдиним стержнем пошуку і які ми умовно назвали
стратегією «випадкових підстановок».
Стратегія як особистісне утворення складає ... основу твор
чої обдарованості, тому що конденсує в собі ті структури, які
детермінують аналіз ситуацій, оцінки нової інформації, вибір
об’єктів дослідження, вибір орієнтирів, планування творчої
поведінки, прогнозування розвитку гіпотез і замислів рішен
ня задач, можливості гнучкої переорієнтації в змінах умов
діяльності і багато іншого. Саме через це стратегії, як можна
передбачить, багато в чому направляють свідомість, насичу
ють її конкретним змістом, акумулюють в підсвідомості знан
ня і технології їх використання, які можуть бути реалізовані
(зі змінами або ж в «чистому» вигляді) при виникненні нових
проблем і рішенні нових задач. Саме стратегіальна організація
підсвідомості, передбачає використання аналогів, комбінато
рики, реконструювання задає напрямок в діяльності. Це те
інтуїтивне почуття, яке «веде» рішення, «веде» суб’єкта в ви
борі різноманітних напрямків, в його виборах, часто важко по
яснюваних. Можна припустити, що звідси виникають
інтуїтивні догадки, передбачення, часткові чи повні.
Література
1. Моляко В. А. Психология творческой деятельности. — К. : Об
во «Знание» УССР, 1978. — 47 с.
2. Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности. — М.
: Машиностроение, 1983. — 134 с.
— 38 —

студентської молоді

Секція IX

3. Моляко В. А. Психология решения школьниками творческих
задач. — К. , 1983.

СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Ю. О. Малецький, В. В. Семенюк
Кіровоградський інституту розвитку людини «Україна»,
факультет фізичної реабілітації
студенти 2 курсу, спеціальності «Фізична реабілітація»
Науковий керівник: Є. В. Миценко, старший викладач

Актуальність та ступені розробки теми. Трансформаційні
процеси, що відображаються в Україні, торкаються всіх сфер
життєдіяльності людини, проникають в її свідомість, зміню
ють систему переконань, моральні принципи, ідеали, інтере
си, негативно впливають на систему соціальних механізмів
формування цінностей молоді.
В наслідок трансформаційних процесів в Україні відбулися
суттєві зміни в соціальній структурі суспільства, в стосунках
між людьми, державою та ідеологією, у формах власності. Але
досі залишається невизначними орієнтири майбутнього уст
рою держави, не розроблені критерії і норми суспільних відно
син, дезорієнтована масова свідомість.
Духовне відродження народу України вимагає особливої
уваги до світу цінностей молоді як майбутнього країни, гаран
ту суспільного прогресу. В умовах глибокої кризи економіки,
культури, ідеології, моралі, освіти і виховання наша молодь
усе більше втрачає духовно — світоглядні орієнтири, не відчу
ває твердого ґрунту при формуванні життєвих планів, плу
тається в загальнолюдських цінностях. Погіршується ма
теріальне становище значних верств молоді, а це штовхає
частину молоді на протиправні, злочинні дії. Неробство стає
значним способом життя частини молоді. Сьогодні спос
терігається стрімке падіння загального рівня культури мо
лоді, девальвація моральних цінностей. Значно зменшується
потяг молодих до отримання знань, до науки.
Проблема цінностей є центральною в сучасній філософії,
соціології і психології. Вона є основою формування молодого
покоління. Одним з аспектів цієї проблеми є становлення сис
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теми ціннісних орієнтацій — сучасної молоді як перспектив
ної частини суспільства, пошуку чинників їх формування.
Ціннісні орієнтації виступають своєрідним соціально — пси
хологічним механізмом, який спрямовує діяльність людини,
визначає цілі її діяльності і поведінку. В період становлення
нових соціальних відносин в Україні закономірним є розгляд
проблеми включення молоді в економічні, політичні,
соціальні, духовні перетворення. Від глибини, масштабності,
строків реалізації цих процесів залежить у цілому успіх ре
формування українського суспільства.
Наше суспільство повинне створити нову систему ціннос
тей, яка б відповідала б статусу незалежної, демократичної,
суверенної держави. І від того як швидко буде створена і зап
роваджена в життя нова система цінностей, залежить май
бутнє нашої держави.
Від дослідження поставленої проблеми безпосередньо зале
жить ефективність державної молодіжної політики, яка
сприяє цілеспрямованій підготовці молодих людей до во
лодіння нормами демократичного, високорозвиненого сус
пільства та їх включення у соціальні відносини, характерні
для цього суспільства. Теоретичне вивчення і практичне засто
сування механізмів формування цінностей молоді, поряд з ви
ховними та педагогічними, робить суспільні процеси більш ке
рованими.
Висновки. Отже, на психологічні проблеми самореалізації
молодої людини впливають умови соціального середовища,
особистості розвитку соціуму, і подальше перебування у такій
ситуації може ще більше поглибити кризові явища в загаль
них суспільних сферах. Усе це зумовлює актуальність вивчен
ня факторів впливу на проблему самореалізації молоді у сучас
них трансформаційних умовах та шляхів оптимізації форму
вання духовних орієнтацій.
Література
1. Бех І. Д. Від волі до особистості. — К., 2003.
2. Загальна психологія / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Ого
роднійчук. — К. , 2002.
3. Конілець Г. Г. Індивідуальнопсихологічні особливості дослід
ницьких здібностей молоді. — Тернопіль, 2000.
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ПРОБЛЕМА НЕКРОФІЛІЇ В КОНТЕКСТІ РОБОТИ
Е. ФРОММА. АДОЛЬФ ГІТЛЕР:
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК НЕКРОФІЛІЇ
Н. О. Маляренко
Факультет соціальних технологій,
4%й курс, група ПЛ%42, спеціальність «Психологія»
Науковий керівник: Н. Д. Ковальчук, д. філос. н. , доцент

Е. Фромма не задовольнив біологізм Фрейда, тому він скон
центрував увагу на перетворенні психоаналізу в соціальну
філософію. Надзвичайно важливим поняттям його філософії
є поняття «соціального характеру» в основі якого лежить
взаємозв’язок індивідуальної психічної сфери і соціальноеко
номічної структури. В основі кожного соціального характеру
лежить певний механізм, через який індивіди вирішують
проблеми людського існування: мазохістський, садистський,
деструктивний та конформістський.
Досліджуючи сутність садистського характеру Е. Фромм
в роботі Адольф Гітлер: клінічний випадок некрофілії, зупи
няється на понятті некрофілії.
Поняття «некрофілія» (любов до мертвого) зазвичай роз
повсюджується на два явищ. Поперше, мається на увазі сек
суальная некрофілія (пристрасть до сексуального контакту
з трупом). Подруге, мова може йти про феномени несексуаль
ної некрофілії, серед яких, — бажання знаходитися поблизу
трупа, роздивлятися його, торкатися до нього.
Некрофілію в характерологічному сенсі можна визначити
як пристрасний потяг до всього мертвого, хворого, гнильному,
такому, що розкладається; одночасно це пристрасне бажання
перетворити все живе в неживе, пристрасть до руйнування ра
ди руйнування; а також виключно інтерес до всього чисто ме
ханічного (небіологічному).
Е. Фромм підкреслює у аномальному розвитку особи є ви
димою така послідовність: «нормально» — анальний характер —
садистський характер — некрофільський характер. У цій
послідовності чітко уловлюється наростання нарцисизму, во
рожості і деструктівності.
Е. Фромм зауважує що невдачі Гітлера загострювалися
поступово: спочатку це були біди учня реального училища,
— 41 —

Секція IX

Психологічні проблеми самореалізації

потім стороннього спостерігача віденської буржуазії, худож
ника, якому Академія відмовила в прийомі. Кожен провал на
носив його нарцисизму ще глибшу рану, ще глибше прини
ження; і в тому ж ступені, в якій росли його невдачі. Посилю
валися його мстиві фантазії, ненависть і некрофілія.
В своїй роботі він дає характеристику основних рис які ви
дають в Гітлері некрофілію:
Для Гітлера об’єктами деструктівності були міста і люди.
Деструктивність Гітлера переконливо підтверджують оку
паційні плани відносно Польщі.
Першими людськими обьектамі, які Гітлер наказав зни
щити, були «розумово відсталі».
Головними жертвами повинні були стати євреї, поляки
і росіяни.
На обличчі у Гітлера постійно був вираз гидливості, немов
він принюхувався до неприємного запаху. Сміх його був неп
риродним.

ОСОБИСТІСНІ ЗМІНИ
У НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ
К. В. Матвієнко
Студентка VІ курсу
Спеціальність психологія
Факультет соціальніх технологій
Наук. керівник: О. М. Кокун, доктор психологічних наук, професор.

У суспільстві молодь розглядається як одна із найчислен
них груп населення, що відіграє помітне місце в політичному
і культурному житті та є основою трудового потенціалу
країни. Крім того, вона виступає і як споживач накопичених
попередніми поколіннями духовних і матеріальних цінностей.
Аналіз патогенезу при зловживанні психоактивними речо
винами показує, що початок систематичного вживання нарко
тичних речовин стає могутнім фактором стрімких змін у житті
наркомана, формування специфічних рис поведінки і способу
життя. Початок уживання наркотиків призводить до карди
нальної зміни ставлення людини до себе, інших, культури,
природи, Бога. Очевидно, що, не знаючи специфіки і глибини
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особистісних і психічних трансформацій при наркоманії, не
можливо побудувати ефективну і науково обґрунтовану систему
первинної, і тим більше, вторинної профілактики наркоманії.
Однак, незважаючи на всю актуальність вивчення психо
логічних особливостей наркоманів періоду дорослішання,
подібні дослідження вкрай недостатні, а наявні дані — фрагмен
тарні. Відсутність якогонебудь значного масиву вітчизняних да
них про психологічні особливості наркоманів пояснюється, на
наш погляд, тим, що вся проблематика наркоманії довгий час
була предметом діяльності переважно працівників правоохорон
них структур і органів охорони здоров’я. Звідси і явний дефіцит
емпіричних досліджень, виконаних з позицій психології (а та
кож соціології, культурології, педагогіки й інших наук).
Зважаючи на це, метою нашого дослідження стало визна
чення особливостей особистісних змін у наркозалежної молоді
із стажем наркотизації 2–5 років.
Об’єкт дослідження — особистісні зміни, що виникають
у людини внаслідок вживання психоактивних речовин.
Предмет дослідження — особистісні зміни у наркозалеж
ної молоді із стажем наркотизації 2–5 років.
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що вживання
наркотичних речовин призводить до негативних особистісних
змін.
Методи дослідження:
1. Методика Айзенка. Опитувальник призначений для
вивчення індивідуальнопсихологічних рис особистості з ме
тою діагностики ступеня вираженості властивостей, що вису
ваються в якості значимих компонентів особистості: нейротиз
му, екстра, інтроверсії и психотизму.
2. Методика багатофакторного дослідження особистості
Р. Кеттелла (№105). У наш час різноманітні форми 16PF опи
тувальника є найбільш популярним засобом експресдіагнос
тики особистості. Вони використовуються у всіх ситуаціях,
коли необхідне знання індивідуальнопсихологічних особли
востей людини. Опитувальник діагностує риси особистості, що
Р. Б. Кеттелл називає конституціональними факторами.
3. Анкета, в яку входять питання про особисті дані і питан
ня на нетерплячість, агресивність, жорстокість, антисоціаль
ну поведінку, направленість у майбутнє.
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Для дослідження нами були відібрані дві группи. Перша
группа — молодь, залежна від ПАР, що має стаж споживання
в середньому 2–5 років. Дослідження проводилося у Київській
Міській Клінічній Психоневрологічній лікарні № 1 на базі
відділення № 28 у термін від 20. 03. 07 до 9. 04. 07. В першу
группу ввійшло 19 чоловік, з яких 10 чоловіків і 9 жінок.
Спостерігаємі пацієнти поступали на стаціонарне лікування в
стані абстиненції. Курс лікування тривав чотирнадцять днів і
включав в себе проведення детоксикаційних заходів. Викорис
товувалися наступні методи дослідження: психологічний і
статистичний. Дослідження проводилися на сьомий день зна
ходження на стаціонарному детоксикаційному лікуванні.
Друга группа — молодь, що не вживає ПАР. Дослідження
проводилося у Відкритому Міжнародному університеті роз
витку людини «Україна» на базі V курсу факультету соціаль
них технологій у термін від 10. 04. 07 до 15. 04. 07. В другу
группу ввійшло 24 людини, з яких 11 чоловіків і 13 жінок.
За результатами дослідження нами були виявлені наступні
показники у наркозалежної молоді: низькі показники інте
лекту; схильність до емоційної нестійкості; схильність до нор
мативності поведінки, але формального характеру; схильність
до підозрілості; схильність до конформізму; занижена само
оцінка; високі показники нейротизму; середні показники пси
хотизму.
У людей, що не вживають наркотичні речовини, були вияв
ленні наступні показники: високі показники товариськості;
середні показники інтелекту; емоційна стійкість; висока нор
матівність поведінки; чутливість; схильність до довірливості;
схильність до нонконформізму; нормальна самооцінка; се
редні показники нейротизму; низькі показники психотизму.
Окрім того, при аналізі результатів було виявлено, що за
показниками (замкнутість — товариськість, інтелект,
емоційна нестійкість — емоційна стійкість, схильність почут
тям — висока нормативність поведінки, твердість — чут
ливість, довірливість — підозрілість, конформізм — нонкон
формізм, адекватність самооцінки, нейротизм, психотизм)
відмінності між вибіркою наркозалежних і контрольною
вибіркою є достовірними.
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За результатами анкетування:
Більшість наркозалежних не має роботи, на відміну від
не вживаючих ПАР, я кі в більшості своїй працюють;
Не вживаючі ПАР, що досліджувались нами, взагалі не
мають поганих відносин у родині, наркозалежні ж в основно
му мают нормальні відносини, але і багато хто має погані;
Не вживаючі ПАР мають плани на майбутнє, плани про
подальше навчання і працевлаштування за цікавлячою про
фесією, наркозалежні, якщо і мають плани такого змісту, то
в основному формального характеру;
У наркозалежних виявлені схильності до нетерплячості,
агресії, жорстокості і антисоціальної поведінки.
Отже, за результатами нашого дослідження було виявлено,
що вживання ПАР призводить до негативних особистісних
змін. Але, треба зауважити, що до змін такого характеру приз
водить не тільки вживання ПАР, а також ряд соціальнопси
хологічних і соціальних обставин (до них можна віднести
низьку соціальну адаптацію, реакції родини і більш широкого
соціального оточення, загострення конфлітків, нелегальне
придбання наркотиків, підробка рецептів, обдурювання без
всяких обмежень членів родини, друзів, лікарів і, зрештою,
конфлікт із законом тощо) та власне фізична залежність.

ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ ЗРІЛОГО ВІКУ В СІМЕЙНІЙ
ТА ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРАХ
Т. В. Мурга
магістрант, Київський славістичний університет
Науковий керівник: Л. І. Подшивайлова,к. психол. н.

Багато дослідників присвятили свої наукові роботи вивчен
ню питання самореалізації. Проблеми самореалізації в шлюбно
сімейних відносинах вивчає Коростильова Л. А. ; вивченням
ролі професійного становлення в самореалізації займається
Маркова А. К. , Парфонс Ф. ; співвідношенням понять саморе
алізація та самоактуалізація займається. Вахромов Е. Е. Також
серед вчених, які займались питанням самореалізації можна
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виділити Мудріка А. В. , Кона І. С. , Століна В. В. , Бодальова та
інших.
В сучасному світі людина має змогу реалізовуватись як
професійній, так і в сімейній сфері. А період зрілості є дуже
сприятливим для самореалізації, так як саме в цей період пот
реба найбільш збігаються із можливостями.
Об’єктом дослідження є самореалізація людини зрілого
віку.
Предметом роботи є психологічні особливості саморе
алізації людей зрілого віку в сімейній та професійних сферах.
Мета — визначити основні особливості самореалізації осіб
зрілого віку в сімейній та професійній сферах.
Гіпотеза дослідження: Чим вищий рівень задоволеності
шлюбом, тим нижчий рівень професійного вигорання і відпо
відно, чим менше подружжя задоволене шлюбом, тим вищий
рівень професійного вигорання.
Під час виконання емпіричного дослідження було викорис
тано методики: Діагностика професійного «вигоряння» (Мас
лач К., Джексон С., в адаптації Водоп’янової Н.) та методику
«Задоволеність шлюбом» (Століним В. В., Романовою Т. Л. ,
Бутенко Г. П. ). Для обробки отриманих даний був використа
ний метод рангової кореляції «Коефіцієнт рангової кореляції
rs Спірмена». Вибірка складає 38 працюючих чоловіків та
жінок, що знаходяться в шлюбі та проживають в місті Києві.
Віком від 25 до 45 років.
Ціль дослідження — аналіз зв’язку самореалізації в сімей
ній та професійній сферах.
Процедура дослідження.
Перший етап — діагностика рівня професійного вигоран
ня. За методикою «Діагностика професійного вигорання»
досліджуваним пропонується 22 ствердження на які необхідно
дати відповідь «ніколи», «дуже рідко», «іноді», «часто», «ду
же часто», «кожний день».
Другий етап — оцінка задоволеності шлюбом за допомогою
методики «Задоволеність шлюбом». Досліджуваний отримує
стимульний матеріал теста, який складається з 24 питань,
кожне з який має три варіанти відповідей.
Для осіб середнього зрілого віку самореалізація має істин
но важливе значення, оскільки період безтурботної молодості
— 46 —

студентської молоді

Секція IX

вже позаду, життєві орієнтири сформовані, і настав час актив
ного життя. Людина має твердий ґрунт для реалізації своїх
планів, задумів.
Сукупність особистісних характеристик та зовнішніх фак
торів формують уявлення про загальну якість шлюбу. Якість
шлюбу впливає на рівень самореалізації кожного з партнерів,
і тому необхідно розуміти, які саме фактори впливають на
створення якісного та здорового шлюбу.
Як показали результати дослідження, кореляція між по
казниками не має статистичної значимості. Тобто, зв’язок між
самореалізацією в професійній та сімейній сферах не виявле
ний; отже за результатом, що показала вибірка, процес само
реалізації в досліджуваних сферах протікає паралельно.
Дослідження піднятої в роботі проблеми є перспективним,
оскільки на сьогоднішній день актуальним залишається вив
чення психічного розвитку осіб зрілого віку в загалі, і власне
особливостей протікання самореалізації в цей віковий період.
Проведення емпіричного дослідження на більшій вибірці
з менш широким віковим діапазоном може призвести до отри
мання інших результатів.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮБОВНИХ
ТРИКУТНИКІВ
Ю. А. Нестерчук
базова структура Університету «Україна»,
факультет соціальних технологій,
ІV курс, група ПЛ%41, спеціальність «Психологія»
Науковий керівник: І. Б. Омелаєнко, к. психол. н. , доцент

Любовні трикутники — хто ж про них не чув, хто не має
в цій області досвіду чи хоча б власної думки! І Анна Кареніна
(зі своїми двома Олексіями), і героїня із фільму «Іронія долі чи
з легким паром», зі своїм Іполітом і Євгенієм.
В геометрії трикутник називають жорсткою фігурою.
В психології ж це сама непередбачувана форма: важко сказа
ти, коли й у що він може розвинутися, обернутися: у відрізок
чи точку, розпадеться просто на три точки стане чотирикутни
ком. Все це робить геометрію любові дуже різнобічною. Щоб
робила світова культура, якби не було на світі ревності і лю
бові, вірності і нерозділеного почуття!
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Любовні трикутники це подарунок чи випробування? Чому
ж трикутники все ж таки виникають і існують? А головне —
для чого? Трикутник — момент пошуку і випробувань. Якщо
двоє люблять, то вони ближче один до одного ніж всі інші. Їхні
стосунки — однозначне «так». Якщо ж вони не цілком задо
вольняють один одного, то виникають стосунки «так, але…».
Не поганий хлопець, так, звичайно. Але… нудний співрозмов
ник; але… не вміє танцювати; але…легко роздратовується і не
вміє себе поводити. Певні очікувані якості, яких не вистачає
у одного партнера, намагаються віднайти в знайомстві
з іншим партнером. Чарівна сила кохання здатна змінити лю
дину так, щоб ніяких «але…» не залишалось. Однак не кожен
здатен на це піти. Психолог Віктор Франкл вважав, що «любов
з першого разу» випадає лише окремим щасливчикам. Для
більшості ж людей пошук партнера — процес сповнений проб
і помилок. На його думку, людина повинна пережити не
розділене почуття 7 разів. І якщо вона не здається і не ховаєть
ся від життя через жалість до самого себе, то в якості нагоро
ди, зустрічає свою істину любов, котру вже ні з чим не сплутає.
Отже, «бермудський трикутник» кохання — це не обов’яз
ково місце, де необхідно пропасти. Туди потрапляють, але
звідти і вибираються. Іноді з втратами, але краще з набутим.
Чому потрібно навчитись у трикутнику? В різних літератур
них джерелах можна віднайти наступні поради:
Зрозуміти, що життя — це багатокутник, а можливо і ба
гатогранник.
Навчитися переживати — надмірне страждання «до схо
чу» і звільнитись.
Вміти змінюватись.
Передбачувати вчинки друга (подруги) і відповідати за
свої.
Навчитися справлятися з ревністю.
Нарешті, зробити свій вибір.
Людина, котра ніколи не була у трикутнику, може про це
і не дізнатися. І тоді є ризик, що научіння у нього буде пізнім,
в середині життя, коли «сивина в бороду», «ягідка знову»
і т. д. Але до цього моменту людина відповідає не лише за се
бе, і можливостей у неї менше. У людей зрілих потрапляння
у «трикутник» виглядає трагікомічно: гармонії на трьох не
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існує, і ця ситуація обертається для когось соромом та прини
женням. Випадки сімейних обманів, на відміну від нерозділе
ного кохання у юності, зустрічаються скоріше в анекдотах,
а не в високих трагедіях. Бо всьому свій час.
Можливо, нехай будуть трикутники, трапеції і тетраедри.
Головне, щоб ваш світ не перетворився в крапку. А якщо
сімейний союз з першого разу видається «безпомилковим»,
а насправді виявиться кінцевим? Здобутий власний досвід
«обертання в трикутнику» може бути прийнятий з інтересом
та вдячністю, але обов’язково з певними висновками, зробле
ними в результаті певного аналізу та самоаналізу, вкрай бажа
но із залученням фахівця відповідного профілю.

ТЕОРІЯ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ, ЩО ДІЮТЬ
ЧЕРЕЗ ВНУТРІШНІ УМОВИ (С. Л. РУБІНШТЕЙН)
Є. П. Огринська
Університет «Україна» факультет соціальних технологій
спеціальність — психологія, VІ курс група ПЛ%21

В теорії діяльності С. Л. Рубінштейна, що веде початок йо
го статті «Принцип творчої самодіяльності» розглядається
психіка через розкриття її істотних об’єктивних зв’язків
й опосередкувань, зокрема через діяльність. При вирішенні
питання про співвідношення зовнішньопрактичної діяльності
й свідомості, приймається положення, що не можна вважати
«внутрішню» психічну діяльність яка формується в резуль
таті згортання «зовнішньої» практичної. В формулюванні
принципу детермінованості психічного зовнішні причини
діють за допомогою внутрішніх умов. При такому трактуванні
діяльність і свідомість розглядаються не як дві форми прояву
чогось єдиного, що розрізняються за засобами емпіричного
аналізу, а як дві інстанції, що утворяють нерозривну єдність.
В розвитку особистості і її самосвідомості існує ряд щаблів.
Напротязі зовнішніх подій життя особистості сюди включаєть
ся все, що робить Людину самостійним суб’єктом суспільного
й особистого життя: від здатності до самообслуговування до по
чатку трудової діяльності, що робить його матеріально неза
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лежним. Кожна з цих зовнішніх подій має й свою внутрішню
сторону; об’єктивна, зовнішня, зміна взаємин людини з навко
лишніми, відбиваючись у його свідомості, змінює й внутріш
ній, психічний стан людини, перебудовує його свідомість, його
внутрішнє відношення й до інших людей, і до самого себе.
Однак цими зовнішніми подіями й тими внутрішніми
змінами, які вони викликають, ніяк не вичерпується процес
становлення й розвитку особистості. Єдність свідомості й по
ведінки, внутрішнього й зовнішнього буття людини розкри
вається для нас у їхньому змісті.
Усяке переживання суб’єкта завжди є переживанням чо
гось і знанням про щось. Сама внутрішня його природа визна
чається опосередковано через відношення його до зовнішнього,
об’єктивного миру. Я не можу сказати, що я переживаю, доки
не зможу співвіднести своє переживання з об’єктом, на який
воно спрямовано. Внутрішнє, психічне неможливо визначити
без співвіднесення із зовнішнім, об’єктивним. З іншого боку,
аналіз поведінки показує, що зовнішня сторона акту не визна
чає його однозначно. Природа людського вчинку визначається
ув’язненим у ньому відношенням людини до людини й навко
лишнього світу, що становить його внутрішній зміст, що вира
жається в його мотивах і цілях. Тому не доводиться співвідно
сити поведінку як щось лише зовнішнє зі свідомістю як чимсь
лише внутрішнім; поведінка саме вже представляє собою
єдність зовнішнього й внутрішнього, так само як, з іншого бо
ку, усякий внутрішній процес у визначеності свого предметно
значеннєвого змісту являє собою єдність внутрішнього й зов
нішнього, суб’єктивного й об’єктивного.
Принцип детермінізму пояснює приломлення зовнішнього
через внутрішнє є необхідною, дуже істотною й позитивною
умовою адекватного відбиття об’єкта. Таке приломлення, опо
середкування характеризує активну роль суб’єкта як дієвого,
людину що спілкується. При поясненні будьяких психічних
явищ саме особистість виступає як єдина цілісна система
внутрішніх умов, через які приломляються всі зовнішні впли
ви. Інакше кажучи, вона об’єктивно виступає як підстава роз
витку людини . Отже, не особистість зводиться до рівня
внутрішніх умов (як іноді думають), а, навпроти, внутрішні
умови утворюються й розвиваються як єдність особистості.
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Вони формуються залежно від попередніх зовнішніх впливів,
і тому приломлення зовнішнього через внутрішнє означає опо
середкування зовнішніх впливів всією історією розвитку осо
бистості. Тим самим детермінізм містить у собі історизм, але
аж ніяк не зводиться до нього. Ця історія містить у собі й про
цес еволюції живих істот, і властиво історію людства, і особис
ту історію розвитку даного індивіда. Звідси й нерозривна
єдність природного й соціального в кожній людині, звідси
ж і його споконвічна соціальність.
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ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ (В. А. РОМЕНЦЯ)
Н. М. Оніщук
студентки VI курсу
спеціальність психологія
факультет соціальних — технологий.
Науковий керівник: В. В. Клименко,доктор псих. наук, професор

Феномен творчості притягував увагу мислителів різних
епох розвитку світової культури. Про глибокий інтерес до заз?
наченого феномену свідчить незгасаюче прагнення до спроб
створити «теорію творчості».
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Психологічна теорія творчості В. А. Роменця постає як
єдність трьох складових: загальної психології творчості; гене
тичної психології творчості та прикладної психології творчості.
Об’єкт: критерії творчості.
Предмет: властивості творчого продукту.
Говорячи про загальну психологію творчості, В. А. Роме
нець зазначав, що в сучасній вітчизняній психології, на жаль,
помітно відчувається інтелектуалізація проблем творчості.
На думку В. А. Роменця, творчий момент полягає у сут
нісному переході (трансдукції) з однієї системи (суб’єктивно
психічної) в іншу (матеріальноречову) за умови їхнього
взаємного опору цій трансдукції — просто активного чи свідо
мо активного.
Іншим ключовим питанням загальної психології творчості
є уявлення про структуру творчого процесу. У найбільш за
гальному вигляді фази творчого процесу мають такий вигляд:
перша фаза (свідома робота) — підготовка — особливий дійо
вий стан, що є передумовою інтуїтивного проблиску нової ідеї;
друга фаза (несвідома робота) — визрівання — інкубація спря
мувальної ідеї; третя фаза (перехід неусвідомлюваного
у свідоме) —піднесення —поява ідеї рішення, спочатку у виг
ляді гіпотези, принципу, задуму; четверта фаза (свідома ро
бота) — розвиток ідеї, її остаточне оформлення і перевірка.
В. А. Роменець вважає, що за означенням конкретних фаз
розгортання творчого процесу слід бачити прояв основних
принципів, що пронизують кожну з них. До цих принципів на
лежать вираження (матеріалізація ідеї), інтеріоризація та
оригінальність. Оригінальність свідчить власне про якісний
бік трансдукції.
У світлі трансдукції вираження (матеріалізація ідеї) та
інтеріоризація вже є творчим здобутком. Адже вони — пере
хід в іншу систему існування, наприклад психічного, ідеї —
в матеріальне. У цьому переході відбувається перенесення
структури психічного на структуру матеріальну на основі пси
хофізичних дій.
Вся гострота і сила творчості — в тому, що психічносуб’єк
тивна та речовооб’єктивна структури різняться між собою
так, як не різняться жодні інші. Тому їхня трансдукція —
найвиразніший творчий акт. Провідний мотив трансдукції,
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у свою чергу, виявляється на основі двох співвідношень:
1) інтелектуальної та практичної діяльності; 2) оригінальності
та комунікації.
Взаємний перехід об’єктивної та суб’єктивної форм існу
вання конкретизується у взаємному переході теоретичного
і практичного елементів діяльності. Людина завжди прагне
поєднати ці сторони, але вони завжди чинять значний опір та
кому прагненню. Тому й творчість є справою дуже важкою,
і вищі її рівні досягаються не кожним.
Основне завдання полягає в тому, щоб віднайти ті умови, за
яких відношення теоретичної та практичної діяльності стають
відношеннями творчими.
Генетична психологія творчості, за В. А. Роменцем, пре
зентує змістову динаміку творчих імпульсів та дій людини
у відповідності до певного віку або онтогенетичного етапу роз
витку.
Творчість і вчинок — саме ті засади, на яких найдоцільніше
досліджувати природу творчості людини, а також її поступ на
шляху до особистісної зрілості. Ця ідея ретельно вивчається
В. А. Роменцем у життєвих проявах дитини, підлітка, юнака,
дорослого. Якщо людина сприймає власне життя як творчість,
то вона наповнює кожний його момент учинковим змістом.
Здійснюючи вчинок, людина вибудовує творчу ситуацію самоз
ростання, власне самотворення, в якій конструюються
сутнісні елементи індивідуального світу її «Я».
Генетична психологія творчості у викладі В. А. Роменця
постає як психологічна інтерпретаційна модель розгортання
творчих можливостей людини від раннього дитинства до пере
ходу в стан зрілої особистості.
Прикладна психологія творчості як система знань про приро
ду і механізми розгортання творчого процесу постає необхідною
лише тоді, коли вона здатна вирішувати проблеми конкретної
людини, що живе реальним життям, вважав В. А. Роменець.
А тому головне завдання психології творчості — надати особис
тості, що підростає, необхідну допомогу щодо того, як слід руха
тись у напрямі до розгортання своїх творчих можливостей.
Висновок: головним в творчості, на думку В. А. Роменця
є трансдукція, суть якого полягає в переході з однієї системи
в іншу. Психологічна теорія творчості В. А. Роменця описує
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також розгортання та інерцію творчого процесу. В. А. Рома
нець вважав, що творчість і вчинок — саме ті засади, на яких
найдоцільніше досліджувати природу творчості людини, а та
кож її поступ на шляху до особистісної зрілості. Ця ідея ре
тельно вивчається В. А. Роменцем у життєвих проявах дитини
(творча уява), підлітка (розвиток структури вчинку), юнака
(називає «героїчним віком»), дорослого. У творчій діяльності,
що здійснюється за ознаками вчинку, наголошує В. А. Рома
нець, відбувається становлення особистості, розкриваються її
можливості «активно поставати перед світом», бути «актив
ною стосовно світу». Тільки в акті творення людина отримує
здатність осягнути безмежжя власного «Я» і втілити його в ре
альних продуктах своєї життєтворчості.
Література
1. Роменець В. А. Психологія творчості. — К: Либідь, 2001
2. Медведева Н. В. , Уява як психологічна основа образотворчої
діяльності молодших школярів // Інститут педагогіки і психології
професійної освіти АПН України, Київ 2003

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО
ТА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ НА РОБОТІ
А. М. Осіпова
Південнослов’янський інститут
Київського славістичного університету
курс IV, група 4 Ем, спеціальність «Менеджмент організацій»
Науковий керівник С. П. Шевчук, к. пед. н. , професор

З проблемою професійного та емоційного вигорання стика
ються в різних колективах, в різних сферах діяльності та на
різних посадах. Виникнення цієї проблеми , як правило, приз
водить до збитків для компанії: загострення хронічної нежиті
і мігрені , постійні запізнення. Як результат — зірвані конт
ракти, провалені проекти, операції, що не відбулися, зіпсова
на репутація. У праціника виникають стреси, хвороби,
конфлікти на роботі і проблеми в особистому житті. Тому дуже
важливо вміти запобігати ситуації виникнення вигорання або
«лікувати» вчасно цю недугу. Проблема вигорання актуальна
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в сучасних умовах існування приватної сфери бізнесу і експлу
атації людських можливостей «до останньої краплі».
Дослідження проводилося з метою обґрунтування пробле
ми професійного та емоційного вигорання на роботі, розроб
лення найбільш ефективних шляхів її подолання і запобіган
ня та встановлення залежності появи синдрому вигорання від
організаційних і особистісних чинників. Для досягнення мети
були розглянуті наступні завдання: визначення особистісних
та організаційних чинників, що ініціюють синдром вигорання
у працюючих людей; відокремлення умов, які сприяють ви
никненню «вигорання» на роботі.
Професійне вигорання — це синдром, що розвивається на
тлі хронічного стресу, що призводить до виснаження емоцій
ноенергетичних та особистісних ресурсів працюючої людини.
Професійне вигорання виникає в результаті внутрішнього на
копичення негативних емоцій без відповідної «розрядки» або
«звільнення» від них. По суті, професійне вигорання — це
дистрес або третя стадія загального адаптаційного синдрому —
стадія виснаження (по Г. Сельє).
Синдром професійного вигорання — стан фізичного,
емоційного і розумового виснаження, що виявляється в різних
професіях. Цей синдром включає три основні складові:
емоційну виснаженість, деперсоналізацію (цинізм) і редукцію
професійних досягнень.
Для того, щоб провести дослідження і виявити наскільки ці
складові проявляються у працюючих людей була розроблена
анкета на основі декількох методик: методика визначення
емоційного вигорання особистості, що включає в себе визна
чення напруги — переживання психотравмуючих обставин,
незадоволеності собою, «загнаності в клітку», тривоги; резис
тенції — неадекватного виборчого емоційного реагування,
емоційноетичної дезорієнтації, редукції професійних обов’яз
ків, виснаження, емоційної усунутості, деперсоналізації, пси
хосоматичних і психовегетативних порушень (В. В. Бойко);
методика визначення психічного вигорання, метою якої є вста
новлення рівня психоемоційного виснаження, особистісного
віддалення, професійної мотивації, психічного вигорання
(А. А. Рукавішников); методика діагностики професійного ви
горання, що визначає також емоційну виснаженість, деп
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ресіоналізацію і редукцію особистісних досягнень (К. Маслач,
С. Джексон, адаптована Н. Е. Водопьяновою).
Синдром вигорання переносив одного разу кожен четвер
тий. Інша назва цього стану — «хронічний стрес». Нині в пе
реліку самих «займистих» професій значаться фахівці з про
дажів, кадрів, піару, консультанти, аудитори, психологи,
вчителі, продавці, лікарі, міліціонери, військові, а також
керівники всіх рангів.
«Краще лікування — профілактика». Це правило має най
безпосередніше відношення до вигорання і відоме кожному.
Але чому ми забуваємо навіть про прості профілактичні захо
ди? У профілактику входять наступні елементарні дії: не пере
робляйте; шукайте сенс; шукайте причини; будьте собою;
посміхайтеся і жартуйте; будьте самодостатні; будьте уважні
до людей; живіть не для того, щоб працювати.
Таким чином, можна зазначити, що головне — любити те,
чим займаєшся. Не дивлячись на всі труднощі, улюблена робо
та надихає, з’являється і «друге, і третє дихання». Також тре
ба пам’ятати, що наша найважливіша власність — здоров’я,
і його треба оберігати.

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЖИТТЄВОГО
ПОКЛИКАННЯ ОСІБ З ДЦП
І. Ю. Павлова
Психолог управління соціальної адаптації та реабілітації
Університет «Україна».

У сучасній психології накопичено вже достатньо велике різ
номаїття різних концепцій, які присвячені розвитку людини.
У одних акцент робиться на фізичному і статевому созріванні:
наприклад, основне завдання перехідного періоду в психосексу
альній концепції розвитку З. Фрейда — привести сексуальне
життя дитини до останньої форми, яке було б нормальним для
дорослої людини. Особистість за З. Фрейдом — це динамічна
взаємодія взаїмо спонукаючих та стримаючих сил.
За Е. Еріксоном, окремими завданнями розвитку необхідно
розв’язати індивіду для досягнення ідентичності є наступні:
1. досягнення почуття часу та неприривності життя;
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2. розвиток почуття впевненності у собі;
3. прийняття відповідної ролі своїй статті;
4. експериментування з різними соціальними ролями;
5. вибір професії;
6. формування особистісної системи цінностей та приори
тетів;
7. пошук своєї ідеології, то що Еріксон назвав «пошуком
символа віри».
За думкою В. Франкла, пошук людиною сенсу життя є пер
шою руховою силою, а не вторинною раціоналізацією інстинктив
них спонук. Сенс життя унікальний та специфічний, тому він
повинен бути здійснений саме тієї людиною і ніким іншим. Проб
лема становлення і розвитку сенсу життя людини — одна із основ
них задач в психології формування особистості.». [4; c. 13–19].
За думкою Е. Еріксона, основне завдання юнацького
періоду формування почуття власної ідентичності і уникнен
ня небезпеки, виникнення рольової невизначенності. Ідент
тичність складається з багатьох компонентів, сукупність яких
і створює цілісну особистість.
Самосвідомість — це система уявлень людини про себе,
в яку входять усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних
та інших якостей, самооцінка, а також суб’єктивне сприйнят
тя зовнішніх факторів, які впливають на особистість. Само
свідомість припускає означення її носія не тільки як соціаль
не, але і як «фізичне» і «духовне». Особливо велике значення
тілесне «Я», набуває у підлітковий період, коли власне Я по
чинає виходити для людини на перший план, а інша сторона
«Я» ще відстає у розвитку. Р. Мейлі приводить данні, згідно
яким задоволення фізичним станом, має високу кореляцію
з задоволенням своїми психічними якостями. У таких випад
ках, коли власний фізичний недолік ясно усвідомлюється
і фруструє особистість, і виникає можливість розгортання
процесів компенсації і зверхкомпенсації. Однак вони не явля
ються єдиними адаптивними стратегіями особистості, у якій
виникає фруструючий образ власного тіла, і, отже, комплекс
неповноцінності. У інших людей, які незадоволені своїм обра
зом, переважаючей адаптивною стратегією становиться
агресія, одночасно у них виникають такі риси характеру, як
недовірливість і песимістичність.
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В результаті колективного дослідження під керівництвом
Л. Ф. Обухової (2001) психологічних особливостей інвалідів
з дитинства менш виразливі егоцентричні характеристики
(особливо за шкалами «уявна аудиторія», «сфокусованність
на собі», «не соціальна активність»), ніж у здорових од
нолітків. Більш низькі сумарні показники по егоцентричним
шкалам у підлітків інвалідів можуть бути пов’язані з особли
вою ситуацією їх соціального розвитку. Ізоляція від суспіль
ства не створює передумов для формування спрямованості ува
ги підлітка на реакції оточуючих по відношенню його
поведінки і зовнішнього обліку. Як вважають автори цього
дослідження, підлітокінвалід навмисно ігнорує оцінку своєї
особистості іншими людьми, привикаючи до думки, що він
«не такий як всі оточуючі». У підлітків — інвалідів має місце
не переборення егоцентризму, а витіснення зі сфери усвідом
люю чого прагнення імпонувати іншим людям.
Отже, сучасні реалії вимагають від молоді з особливими
потребами активності, принциповості, почуття власної
гідності, впевненості у своїх силах. Коли налагодити соціальні
контакти не вдається, у молодих людей, особливо у дітей вини
кають почуття самотності, провини, розпочинаються дезадап
таційні процеси. Соціальна дезадаптація стає перепоною
у процесі інтеграції особистості. Досвід розвинених країн
свідчить, що рання інтеграція такої людини в суспільство за
безпечує самоактуалізацію особистості, повноту, насиченість
і плідність її життя.
Література
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8. Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис : типологический ана
лиз критических ситуаций // Психологический журнал №3, том 16
1995

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙМАННЯ
СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ПОЛЕЗАЛЕЖНОСТІ —
ПОЛЕНЕЗАЛЕЖНОСТІ, ПРОВІДНОЮ
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЮ СИСТЕМОЮ ТА
СТУПЕНЕМ ВИРАЖЕНОСТІ ЕМПАТІЇ
І. О. Плаксенкова
магістрант Київського славістичного університету
науковий керівник Л. І. Подшивайлова, к. психол. н.

Особливості сприймання, які закладені у людини на інди
відному рівні психіки мають значний вплив на її бачення
світу, взаємодію з іншими людьми, а отже і на професійне са
мовизначення.
Досліджуючи особливості сприймання студентів різних
спеціальностей за характеристикою полезалежності — поле
незалежності, провідною репрезентативною системою та сту
пенем вираженості емпатії, ми поставили за мету встановити
чи змінюються ці показники в залежності від професійної
спрямованості.
Гіпотеза дослідження — показники полезалежності — по
ленезалежності, репрезентативної системи та ступеня вираже
ності емпатії змінюються в залежності від спеціальності, за
якою навчаються студенти.
Вибірка досліджуваних налічує 30 осіб. Серед них 15 сту
дентівпсихологів, 8 філологів та 7 економістів.
Опитування проводилося у Київському славістичному універ
ситеті та Київському національноекономічному університеті.
Показники полезалежності — поленезалежності ми отри
мали за допомогою теста «Включені фігури» Готтшальдта.
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Для підрахунку результатів використали Q%критерій Розенба
ума.
Щоб встановити ступінь вираженості емпатії ми взяли опи
тувальник А. Меграбяна та Н. Епштейна. Отримані результа
ти відтворили на графіку.
Для виявлення типів провідних репрезентативних систем
у студентівпсихологів та студентвів інших спеціальностей ми
використали тест «Провідна репрезентативна система». В ре
зультаті отримали розподіл вираженості певної репрезента
тивної системи.
Висновки проведеного дослідження:
— за вираженістю параметра полезалежності — поленеза
лежності студентипсихологи виявилися більшою мірою поле
незалежними ніж студенти інших спеціальностей. Це свідчить
про здатність сприймати ціле як структуроване, вичленовува
ти стимули із контексту. Виділяти в ситуації її суттєві риси.
Студенти інших спеціальностей схильні до недостатньої дифе
ренціації частин в образі сприймання, нездатні долати кон
текст, схильні ігнорувати менш помітні риси об’єкта, для них
характерна орієнтація на зовнішні ознаки;
— за ступенем вираженості емпатії студентипсихологи пе
ревищують інших. Але, поглянувши на графік, можна поміти
ти суттєву особливість. Найнижчі показники емпатії теж на
лежать психологам.
— за провідною репрезентативною системою серед сту
дентівпсихологів переважають два її типи: найбільш виражена —
кінестетична, менш — думаючий, аналізуючий, логічний,
комп’ютерний тип. Серед студентів інших спеціальностей пере
важає думаючий, аналізуючий, логічний, комп’ютерний тип.
Були також встановлені відмінності між філологами та
економістами. У філологів домінуючою вистурає аудіальна
репрезентативна система (орієнтація на звуки).
Отже, хочемо зазначити, що серед студентів однієї спеціа
льності прослідковується тенденція до певного типу сприй
мання за характеристикою полезалежності — поленезалеж
ності, домінуючою репрезентативною системою та ступенем
вираженості емпатії.
Мету нашого дослідження досягнено. Ми підтвердили гіпо
тезу про те, що показники полезалежності — поленезалежності,
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репрезентативної системи та ступеня вираженості емпатії
змінюються в залежності від професійної спрямованості сту
дентів.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІВНЯ
САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНУ
АДАПТАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ
І. І. Потапова
магістрант Київського славістичного університету
науковий керівник: Л. І. Подшивайлова, к. психол. н.

Особистості, яка самоактуалізується, притаманний ряд
якостей, що виявляються як у її світогляді, характері, по
ведінці, так і у відносинах із соціальним оточенням.
Метою дослідження було виявлення характеру залежності
між рівнем самоактуалізації і рівнем соціальної адаптованості.
Вибірку досліджуваних склали 30 осіб юнацького віку
(20–21 рік) і 30 осіб середнього віку (30–55 років). Ми
вирішили розширити мету дослідження і, окрім знаходження
кореляції між показниками, здійснити порівняння міри про
яву показників (самоактуалізації і адаптації) у двох вікових
групах.
Для одержання інформації про рівень прояву досліджува
них якостей ми використали такі методики: опитувальник СПА
(К. Роджерса, Р. Даймонда) та опитувальник САМОАЛ (в адап
тації Н. Ф. Каліної та А. В. Лазукіна). За допомогою цих тесто
вих методик вдалося виявити не лише рівень прояву основних
показників, а також рівень інших психологічних характерис
тик, тісно пов’язаних із самоактуалізацією і адаптацією.
Аналіз одержаних результатів свідчить, що показник са
моактуалізації має позитивні кореляційні залежності з усіма
показниками опитувальника СПА — з адаптацією (0,679), са
моприйняттям (0,600), прийняттям інших (0,419), емоційною
комфортністю (0,786), інтернальністю (0,509), прагненням до
домінування (0,410).
Показник адаптації пов’язаний з такими якостями самоак
туалізованої особистості як: орієнтація у часі (0,660), цінності
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(0,539), креативність (0,561), автономність (0,524), спон
танність (0,491) та аутосимпатія (0,625). Спостерігається слаб
кий зв’язок між адаптацією та контактністю (0,343) і саморо
зумінням (0,343).
Якщо розглядати результати у двох вибірках окремо, то ми
побачимо, що у вибірці юнаків зникає зв’язок між самоакту
алізацією і прагненням до домінування (0,260). У другій
вибірці навпаки зв’язок між рівнем самоактуалізації і праг
ненням до домінування є досить сильним (0,526), проте тут не
спостерігається зв’язок між самоактуалізацією і прийняттям
інших (0,268). Рівень адаптації людей середнього віку (на
відміну від осіб юнацького віку) не пов’язаний з такими показ
никами як автономність та спонтанність.
Емпіричне дослідження підтвердило початкову гіпотезу
про те, що високий рівень самоактуалізації позитивно впливає
на адаптацію особистості. За даними дослідження, на
успішність соціальнопсихологічної адаптації значущий
вплив здійснює орієнтація у часі (здатність людини жити тут
і тепер), цінності (такі як добро, краса, цілісність, справед
ливість, порядок, простота, самодостатність), креативність,
автономність, спонтанність, аутосимпатія.
Важливим є те, що виявилися відмінності у рівні самоакту
алізації між особами середнього віку та особами юнацького
віку — на користь останніх. Це можна пояснити тим, що для
молоді потреба у самореалізації є більш відчутною, оскільки
відбувається інтенсивний пошук себе — процес самоіден
тифікації та намагання віднайти свою ідентичність. У зв’язку
з цими внутрішніми змінами потреба у самоактуалізації вис
тупає на перший план.
Найтісніший зв’язок виявився між компонентами самоак
туалізації та емоційною комфортністю (0,786). Тобто, емоцій
ний стан є ніби «індикатором» самореалізованості: чим більше
людина реалізує свої здібності, можливості, тим більше задо
волення відчуває.
Науковий інтерес становлять подальші дослідження проб
леми зв’язку самоактуалізації та соціальної адаптації у ґен
дерному та професійному аспектах.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ
ЕМОЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ,
ЩО МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ У СПІЛКУВАННІ
З ОДНОЛІТКАМИ
Т. В. Похил
магістрант Київського славістичного університету
науковий керівник Л. О. Копишинська, ст. викладач

Дошкільний вік характеризується бурхливим розвитком
емоційної сфери, яка має велике значення для становлення та
розвитку особистості людини. Особливої уваги заслуговує вив
чення соціальних емоцій, які виступають в якості одного з ме
ханізмів соціалізації дитини. Неблагополуччя афективних
відносин з дорослими та однолітками створює загрозу пору
шення подальшого формування особистості. Проблема розвит
ку емоцій належить до числа найбільш важливих в дитячій
психології та педагогіці, і разом з тим досі вважається недос
татньо розробленою.
Дослідження емоційнопочуттєвої сфери дітей дошкільно
го віку вказують на інтенсивний розвиток емоцій під впливом
соціальних умов життя й виховання, у процесі засвоєння ди
тиною соціальних цінностей, норм й ідеалів, які стають
змістом спонукальних мотивів поведінки особистості. Приро
да соціальних емоцій розглядалася в ряді досліджень
Л. С. Виготського, В. В. Зеньковського, А. В. Запорожця,
Я. З. Неверович, М. І. Лісіної, Т. А. Рєпіної. Через емоційні
переживання виникає соціальне зближення дітей, а соціальні
взаємодії, у свою чергу, впливають на емоційні прояви
дошкільників. А. Н. Лук наводить класифікацію вищих
соціальних почуттів, які відображають соціальні потреби
в порівнянні з нижчими емоціями. До «вищих емоцій» вче
ний відніс соціальні почуття (справедливість, честь, обов’я
зок, співчуття та ін. )? естетичні почуття та почуття, які
пов’язані з поняттям власності. До «нижчих емоцій» — го
лод, втому, біль та ін.
Дослідження особливостей розвитку соціальних емоцій
у дітей дошкільного віку проводилося нами на базі ДДЗ № 476
— 63 —

Секція IX

Психологічні проблеми самореалізації

м. Києва з дітьми від чотирьох до шести років у період з 20. 11.
06 до 22. 02. 07. Розмір вибірки становить — 37 осіб, з них 18
дівчаток, і 19 хлопчиків.
В ході дослідження нами була сформована наступна гіпоте
за: існує прямий взаємозв’язок між рівнем розвитку соціаль
них емоцій та успішністю дитини в соціальних контактах.
Методи дослідження: метод соціометрії? спостереження?
опитування; проективний тест особистісних відносин, соціаль
них емоцій та ціннісних орієнтацій «Домики» (О. А. Орєхова)?
методика дослідження соціальних емоцій «Незаконченный
рассказ» (Г. А Урунтаєва).
Проведене дослідження підтвердило висунуту нами гіпоте
зу про наявність прямого взаємозв’язку між рівнем розвитку
соціальних емоцій та успішністю дитини в соціальних контак
тах. Так, дошкільники, які увійшли до групи «популярні»,
мали більш високий рівень розвитку соціальних емоцій
порівняно з дошкільниками, які увійшли до групи «непопу
лярні» та «ізольовані».
Також було визначено, що діти в старшій групі мають висо
кий та вище середнього рівень розвитку соціальних емоцій,
в той час як в середній групі переважає середній рівень. З
віком дошкільники набувають більш високого рівня розвитку
соціальних емоцій, що є закономірним проявом психічного
розвитку дитини в нормі.
Проективний тест особистісних відносин, соціальних
емоцій та ціннісних орієнтацій «Домики», який був проведе
ний в двох групах дошкільників, виявив, що діти, які не мають
труднощів у спілкуванні з однолітками краще диференціюють
емоції і мають благополучний стан емоційної сфери.
Проведене дослідження визначило коло проблем, що вима
гають подальшого вирішення і є актуальними для сучасної пе
дагогічної ситуації у ДДЗ. Це проблеми, пов’язані з пошуком
педагогічних умов для розвитку індивідуальних проявів
емоції, для розвитку соціальних емоцій у дошкільників, які
мають порушення у спілкуванні з однолітками, з вивченням
особливостей становлення соціальних емоцій у перехідний
період від дошкільного до шкільного віку.
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ВИДИ ВПЛИВУ НА МАСОВУ СВІДОМІСТЬ.
МАНІПУЛЯЦІЯ
А. В. Рубанова
КНУ імени Тараса Шевченка, факультет психології
Науковий керівник: Т. М. Траверсе, канд. псих. наук, доцент

Свідомість (або індивідуальна свідомість) — найвищий
рівень психічного відображення і саморегуляції, притаманний
лише людині, як суспільноісторичній істоті. Масова свідо
мість — один із видів суспільної свідомості, найбільш реальна
форма її практичного існування і втілення. Особливий вид
суспільної свідомості, притаманний значним неструктурова
ним кількостям людей(масам). Маса нівелює всю індивідуаль
ну психіку, урівнюючи в багатьох відношеннях абсолютно
різних людей.
Дієвим проявом масової свідомості являється масова по
ведінка. Ми маємо на увазі стихійну, неорганізовану по
ведінку великих мас людей, ситуативну і тимчасову, пов’яза
ну з певними обставинами. Масова поведінка може бути
більш, або менш стихійною, або управляємою. Вона залежить
від ефективності(об’єму і якості) зовнішнього впливу, що
спричинюється на масову свідомість.
Прийнято вважати, що окрема людина(індивід) і маси —
це, якби два протилежні полюси на шкалі соціальнопсихо
логічного знання. Відповідно між ними існує багато відміннос
тей, так як маса(як і кожна нова група, система людей) являє
собою деяке нове ціле, що не можна звести до суми включених
в неї людей.
Діалектичний підхід наполягає на нерозривності цих кате
горій. Неможливо зрозуміти масу, ігноруючи індивідуальну
психологію людей, що до неї входять, як неможливо зрозуміти
індивіда, ігноруючи його здатність утворювати маси.
В історії людства ніколи б не виникло ніяких мас, якби
у індивідів не було особливої потреби поєднуватися в такі ма
си. Тільки власні внутрішні потреби людини породжують
особливий мотивпоєднання з собі подібними заради самозбе
реження, досягнення якихось цілей, або деякого внутрішньо
го стану(емоційноафективні стани, для регуляції яких
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людині необхідно бути у масі, як правило така потреба носить
неусвідомлений характер). Тобто в основі виникнення маси ле
жать індивідуальні потреби ідентифікації себе з великою
кількістю людей, заради регуляції своїх емоційних станів. Ця
потреба провляється в тих випадках, коли мова іде про сильні
емоційні стани, з якими сам індивід невзмозі справитися. Тоді
йому і необхідна особлива ідентифікація — не психологічне ото
тожнення себе з іншими людьми, а фізичне поєднання з ними.
І масова і індивідуальна свідомість постійно піддається
соціальному впливу. Поняття «соціальнопсихологічні ме
ханізми впливу» (СПМВ) слід відрізняти від понять спосіб,
засіб, метод впливу. На відміну від останніх, будь — який
СПМВ не може бути позитивним чи негативним, хорошим чи
поганим. Він або є, або його немає. Один і той же СПМВ може бу
ти використаний однаково успішно тим, хто ним володіє, як для
реалізації моральних, так і аморальних цілей. Якщо в основу
того чи іншого способу чи методу (наприклад, виховного, рек
ламного чи пропагандистського) впливу буде покладений не
той, що потрібно СПМВ, очікуваний ефект є принципово недо
сяжним. Власне, коли мова йде про (СПМВ), мається на увазі,
що один суб’єкт психічної активності своїми діями може викли
кати потрібну йому психічну (душевно духовну) активність
іншого суб’єкта психіки, а саме: певні відчуття, перцептивні об
рази, уявлення, спогади, думки, почуття, вольові дії, ставлен
ня, установки, поведінкові прояви тощо. Отже, СПМВ у їх су
купності слід, на нашу думку, розглядатися як такі, з яких
можуть конструюватися різні методи, способи і прийоми впли
ву людини на людину, а також людини на масу. Це, насамперед,
добре відомі в практиці роботи з людьми такі СПМВ, як переко
нування, навіювання, примушування, вимагання, санкціону
вання, вправляння, наслідування, психічне зараження та інші.
Кожний із СПМВ має свою специфіку і розрахований на от
римання певного психологічного ефекту.
Для аналітичного розгляду маніпуляції свідомістю та по
ведінкою Любовий А. В. пропонує виділити окремі сторони та
компоненти цього явища:
Суб’єкт та об’єкт маніпулювання
соціальна дистанція між маніпулятором та маніпу
люємим
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цілі та засоби маніпуляції
соціальний сенс маніпулювання
інтереси маніпулятора та маніпулюємого
стратегія та прийоми маніпуляції
знання маніпулятора про об’єкт маніпуляції
Головна ціль суб’єкта маніпуляції полягає у прихованні са
мого факту маніпуляції: немає сенсу називати певну дію
маніпуляцією, якщо вона здійснена явно.
Виділяють два основних вида маніпуляції:
1. оперативна, або ситуаційна маніпуляція (маніпуляція
поведінкою. Дія). Маніпулятор використовує цінності, потре
би, стереотипи, установки, які вже є в свідомості індивідів, та
примушує людей сприймати інформацію так, як вигідно йому,
що дає можливість маніпулятору спрямовувати значимі
соціальні дії людей в необхідному для нього напрямку
2. стратегічна маніпуляція (маніпуляція свідомістю. Підго
товка до дії) полягає в тому, що на протязі певного часу у свідо
мості людей формують ті цінності, потреби, ідеї, стереотипи,
які сприяють підтримці стабільності вигідного для маніпуля
тора положення. Саме ці новоутворення і використовуються
в оперативній маніпуляції, якщо в ній виникає потреба.

ПРОЯВИ ОСОБИСТІСНОГО
СОЦІАЛЬНО?ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ІНДИВІДА В ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
А. І. Рудська
КНУ імені Тараса Шевченка, факультет психології,
V курс, магістратура, 1 група, спеціальність «Психологія»
Науковий керівник Т. М. Траверсе, к. психол. н. , доцент

Становлення громадянського суспільства, як один з про
цесів демократизації, актуалізує проблеми політичної по
ведінки, діяльності, політичної свідомості та політичної куль
тури, які мають системний прояв у специфіці суспільно
політичного розвитку. Проблема політичної поведінки
є міждисциплінарною проблемою, зокрема вивчають: особли
вості політичних процесів та політичних інститутів (політо
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логія), закономірності у суспільстві (соціологія), психологічні
механізми та те як вони відображаються у суспільній та
індивідуальній свідомості (психологія).
Об’єкт дослідження: політична діяльність індивіда.
Предмет дослідження: прояви соціальнопсихологічного
потенціалу індивіда в політичній діяльності.
Мета: взаємозв’язок міри прояву особистісного потенціалу
в політичній поведінці індивіда.
Загальне припущення дослідження полягає в тому, що осо
бистісний соціальнопсихологічний потенціал є чинником
політичної поведінки.
Завдання:
1. На основі теоретичного аналізу з’ясувати ступінь розроб
ки проблеми.
2. Обґрунтувати вибір методик для діагностики особис
тісного соціальнопсихологічного потенціалу індивіда в полі
тичній діяльності.
3. Дослідити й проаналізувати специфіку особливості осо
бистісного соціальнопсихологічний потенціалу.
Теоретико?методологічною основою дослідження є поло
ження Л. С. Виготського, О. М. Лєонтьєва та О. Р. Лурія щодо
діяльнісного підходу, де не відокремлюють категорії «по
ведінка» та «діяльність». Зокрема «поведінка» трактується як
зовнішнє вираження діяльності, без урахування її суб’єктив
ного компоненту. Діяльність індивідуального політичного
суб’єкта є складовою системи політичної культури нації чи
групи, які і надають їй загальний смисл та значення. Людина
водночас розглядається як об’єкт і суб’єкт політичних відно
син, а діяльність в політиці не зводиться тільки до її зовнішніх
проявів.
Висновок. Дане дослідження підтверджує той факт, що
політична поведінка політичного лідера обумовлена проявом
суб’єктивних характеристик, які проявляються у особистісно
му соціальнопсихологічному потенціалі індивіда. При цьому,
суб’єктивні прояви індивіда виступають як суб’єктивно
соціальні та суб’єктивноіндивідуальні. До перших відносяться
мотиви, які визначають ціль діяльності та способи її досягнен
ня, та соціальнопізнавальні стереотипи. До других відносяться
особистісні характеристики індивіда: особистіснопрофесійні
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якості, соціальний та професійний досвід, моральні та правові
норма та ін.
У нашому дослідженні ті конструкти, які характеризують
поведінку політичного лідера можна віднести до таких
суб’єктивносоціальних та суб’єктивноіндивідуальних про
явів:
Суб’єктивносоціальні:
— соціально?пізнавальні стереотипи: приємна зовнішність —
не приємна зовнішність;
— способи досягнення цілей: активність — пасивність; ба
гато говорить — мало говорить; харизматичність — відсут
ність харизми.
Суб’єктивноіндивідуальні:
— особистісно?професійні якості: активність — пасив
ність; сміливість — боязливість; наявність сили волі —
відсутність сили волі; впевненість — невпевненість; харизма
тичність — відсутність харизми;
— соціальний та професійний досвід: послідовність мови —
не послідовність мови; знання етикету — відсутність знання
етикету; багато говорить — мало говорить; погляд на людей —
погляд повз людей; судження аргументовані — судження не
аргументовані;
— моральні норми: почуття такту — безтактність; боротьба
в пристойних рамках — боротьба поза пристойними рамками.

ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ В РОЗУМІННІ
ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ
Ю. В. Синяченко
Факультет соціальних технологій
Кафедра клінічної психології
Група ПЛК%32

Сім’я — це складне соціальне утворення. Дослідники виз
начають її як історично закладену систему взаємовідносин між
дружиною та чоловіком, між батьками та дітьми, як малу гру
пу, члени якої пов’язані шлюбними чи родинними стосунками,
спільним побутом і взаємною моральною відповідальністю, як
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соціальну необхідність, яка обумовлена потребою суспільства
в фізичному і духовному відтворенні населення.
Основу сім’ї складає шлюб — легітимне визнання сто
сунків чоловіка і жінки, яке супроводжується народженням
дитини і відповідальністю за фізичне і психічне здоров’я
членів родини.
У різні епохи існувало різне уявлення про шлюб і про склад
сім’ї. В наш час ця розбіжність в уявленнях про шлюб залиши
лася і підтримується різними народами. У одних признаються
і дозволені законом моногамні шлюби, коли чоловік і дружина
в єдиному числі. У інших народів і релігій дозволені полігамні
шлюби, які поділяються на полігінійні (у одного чоловіка
декілька дружин) і поліандрійні (у одної жінки декілька чо
ловіків).
Уявлення про майбутнього нареченого (нареченої) виникає
ще в ранньому дитинстві.
По даним О. В. Шишкіної (1998), подружжя очікують одне
від одного проявлення якостей, які, в більшості, притаманні
своїй статті.
Виділяють по п’ять основних потреб для чоловіків і дру
жин, виконання яких вони очікують один від одного. У чо
ловіків це: 1) статеве задоволення, 2) супутник по відпочинку,
3) привабливість дружини, 4) ведення домашнього господар
ства, 5) моральна підтримка дружиною. У жінок основними
потребами є: 1) романтична атмосфера в сім’ї, ніжність, 2) пот
реба в спілкуванні з чоловіком, 3) чесність і відкритість в сто
сунках, 4) фінансова підтримка, 5) присвяченність сім’ї (роль
батька).
Узагальнив ряд робіт, Ю. Е. Альошина визначає задово
леність шлюбом як характеристику «суб’єктивної оцінки
кожним із одружених характеру їх взаємовідносин». Як си
ноніми до терміна «задоволеність шлюбом» часто використо
вуються такі поняття як «успішність шлюбу, «згуртованість
сім’ї», «сумісність чоловіка і дружини».
Також поняття «задоволеність шлюбом» можна розуміти
як суб’єктивне сприйняття одруженими через призму
соціокультурних норм ефективності функціонування сім’ї
в плані задоволеності їх індивідуальних потреб.
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В роботах деяких авторів центральне місце посідає термін
«незадоволеність шлюбом». Наприклад, Е. Г. Ейдеміллер
і В. Юстіцкіс (1999) в сумісній праці стверджують, що характер
травматизуючого впливу незадоволеності в значній мірі зале
жить від ступеня усвідомлення даного стану. Вони виділяють
два види незадоволеності шлюбними відносинами: усвідомлена
і неусвідомлена (погано усвідомлена) незадоволеність.
Існують певні фактори, які впливають на задоволеність
шлюбом.
Виділяють три блока факторів, які впливають на якість
сімейних стосунків:
Перший блок факторів пов’язаний з особистістю подруж
жя, їх походженням і сімейним вихованням; другий блок —
пов’язаний з передісторією шлюбу і умовами його заключен
ня; третій блок — фактори, які проявляються в процесі
сумісного життя подружжя (характер внутрішньосімейних
відносин, організація побуту).
Жінки, по даним О. В. Шишкіної, більш орієнтовані на
сім’ю, але менше задоволені нею, чоловіки ж, навпаки, менше
орієнтовані на сім’ю, але більше нею задоволені.

РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР КОМПЕНСАЦІЇ
ДЕЗАДАПТИВНИХ РИС ЇХНЬОГО ТЕМПЕРАМЕН?
ТУ
І. В. Солопченко
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»
соціально%гуманітарний факультет, V курс, група ПС%51,
спеціальність «Психологія»
Науковий керівник: О. А. Новікова, ст. викладач кафедри психології

Темперамент як психобіологічна властивість особистості
проявляється в особливостях освоєння предметного світу, в тя
жінні до розумової і фізичної праці, в соціальних контактах,
у швидкості переходу від одного виду діяльності до іншого чи
від одних засобів мислення до інших, у швидкості моторно
рухових актів, у швидкості мовлення, в емоційній чуттєвості
до розходжень між задумами і результатом спілкування та
діяльності, в чутливості до невдач і оцінки людей.
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Темперамент може як сприяти формуванню певних рис
особистості, так і не сприяти їх формуванню /воля, мислен
ня/. Це пов’язане з тим, що середовище, виховні впливи, іноді
навіть одні і ті ж педагогічні прийоми виявляють зовсім різну,
іноді прямо протилежну дію на студентів, що володіють
різним темпераментом [1, с. 95].
Зокрема навчальна діяльність вимагає не лише певного
рівня знань і рівня розумового і емоційновольового розвитку
людини, а й наявності певних типологічних особливостей нер
вової системи, а отже й темпераменту. Залежно від змісту та
умов навчальної діяльності сила, врівноваженість і рухливість
нервової системи (темпераменту) людини виявляється по
різному, відіграють позитивну або негативну роль. Коли не
обхідна значна працездатність, витривалість, краще виявляє
себе сильний тип нервової системи, а де потрібно виявити
співчутливість, лагідність, там краще впорається слабкий тип
нервової системи. Неврівноваженість холерика йому шко
дить, коли потрібні витриманість і терплячість. Надмірно
повільний темп рухів, повільне монотонне мовлення флегма
тика не сприяє успішності у навчальній діяльності, яка вима
гає значної рухливості, швидкого прийняття рішень і ін.
Слабкість збудливості і загальмовані дії, властиві мелан
холіку, призводять до боязкості, нерішучості, порушують кон
тактність з іншими. Схильність сангвініка захоплюватись но
вим, його нудьгування впродовж одноманітної, хоча й важли
вої діяльності зменшує активність діяльності, постійно спри
чиняє потяг до нового, модного [2, с. 282 ].
Отже, немає гірших чи кращих типів темпераменту. Кож
ний з них має свої достоїнства. Кожен тип темпераменту по
своєму гарний, у певних умовах проявляє свої кращі якості. То
му не потрібно упереджено ставитись до деяких людей тому, що
у них той чи інший тип темпераменту. І, взагалі, немає «чис
тих» типів темпераменту у певної людини. У кожної особистості
лише домінує один з чотирьох типів. Кожній особистості не
обхідно знати свій тип темпераменту, свої сильні і слабкі сторо
ни, аби досягти найвищих результатів у всіх видах діяльності,
зокрема і у навчанні. Знаючи свої дезадаптивні риси студент ма
тиме змогу розвинути ті, які компенсують їх. Успішність діяль
ності безпосередньо не залежить від темпераменту, оскільки
— 72 —

студентської молоді

Секція IX

у цьому разі йшлося б про «кращий» або «гірший» (тобто психо
логічно недоцільний) темперамент. Необхідно лише навчитись
контролювати, стримувати негативні властивості темпераменту,
розвиваючи при цьому сприятливі особистісні риси характеру.
Але для практичної діяльності викладача та з метою психо
логопедагогічного вивчення особистості виділення чотирьох
основних типів темпераменту може слугувати основою для
здійснення індивідуального підходу до студента. Крім того
викладач повинен орієнтуватися у властивостях нервової сис
теми.
На основі досліджень, вибірку яких становило 50 студентів
ХІСТ ВМУРоЛ «Україна» спеціальності «Психологія», було
виявлено, що у 12% студентів переважає сангвінічний тип
темпераменту, у 10% — меланхолійний, у 8% — флегматич
ний та у 8% — амбівертований тип темпераменту. Також було
встановлено, що найбільше з опитуваних студентів мають хо
леричний тип темпераменту — 62%.
За допомогою характерологічного опитувальника Г. Шмі
шека, було виявлено, що у 26% студентів холеричного типу
темпераменту домінує циклотимічна акцентуація характеру,
у 13% студентів домінує циклотимічна і екзальтована акцен
туація, по 13% студентів переважає збудливість і неврівнова
женість, по 6,6% переважає емотивність, тривожність і цик
лотимічність, неврівноваженість.
На основі аналізу результатів дослідження тих же сту
дентів за допомогою опитувальника БассаДарки було виявле
но, що зі 100% досліджених студентів у 38% студентів рівень
фізичної агресії вище середнього, у 6% високий. Рівень непря
мої агресії у 46% досліджених вище середнього і у 23% — ви
сокий. Що до дратівливості, то у 15% студентів рівень вище
середнього і у 46% — високий. У 46% студентів переважає ви
сокий рівень негативізму. Образливими є 7,6% студентів холе
риків(рівень вище середнього) і 46% — високий рівень; також
у 31% студентів високий рівень підозрілості. Слід також звер
нути увагу на вербальну агресію — 31% рівень вище середньо
го і 69% — високий рівень. Почуття провини у 23% студентів
має рівень вище середнього і у 31% — високий рівень.
Тому, кожній особистості слід задуматись про свої перева
ги і недоліки і працювати над собою, для досягнення найвищо
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го рівня розвитку у гармонійній взаємодії з оточуючим середо
вищем.
Література
1. Батаршев А. В. Психология индивидуальных различий: от тем
перамента — к характеру и типологии личности. М. : Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2000. — 256 с. — (Психология для всех).
2. Загальна психологія: Підруч. Для студентів вищ. Навч. Зак
ладів. / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Со
ловієнко. За загальною редакцією акад. С. Д. Максименка К. : Фо
рум, 2000. — 543 с.
3. Максименко С. Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.
— Видання друге, перероблене та доповнене. — Київ: «Центр нав
чальної літератури», 2004. — 272с.
4. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навч. посіб. 2 Ге вид. , до
пов. — К. : Вища шк. , 2001. — 487 с. : іл.

ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ОСНОВНІ
СУПЕРЕЧНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ В РАННІЙ ЮНОСТІ
Т. Сохацька
Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
факультет соціальних технологій,
спеціальність: психологія П курс

Проблема професіоналізму, високої компетентності
фахівців є актуальною для будьякого суспільства і будьяку
епоху. Разом з тим, вдало обрана професія підвищує самопова
гу і позитивне уявлення людини про себе, зменшує частоту
фізичних і психічних проблем, підвищує задоволеність жит
тям.
Юнацький вік — це етап прийняття відповідальних рішень,
одним із яких стає вибір професії. В юності починається ово
лодіння тією розумовою та життєвою зрілостю, завдяки якій
людина стає здатною до самостійного життя. Юнакам та дівча
там властива виражена спрямованість свідомості на майбутнє
і більш серйозне, ніж в підлітковий період, ставлення до нього,
інтенсивніше виявляється ініціатива створити щось нове.
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Серед факторів професійного вибору, що наводяться
дослідниками цієї проблеми, найбільш визначальними висту
пають: поінформованність особистості про світ професій в ці
лому та особливості тих, які є привабливими для неї, обізна
ність про власні особистісні якості та здібності, що виступають
в якості професійно важливих, домінуючі інтереси та мотиви
вибору.
Різноманіття мотивів вибору професії можна звести до трь
ох груп: людина вибирає професію тому, що їй подобається сам
процес праці; тому, що вона розуміє значущість професії для
суспільства; тому, що ця професія дає їй можливість завоюва
ти в суспільстві визначене положення, статус, матеріальне
благополуччя.
Необхідною умовою успішного самовизначення є усвідоме
лення того, що «я сам» вибрав професійний шлях. Але процес
професійного самовизначення цим актом не закінчується.
Т. В. Кудрявцев, В. Ю. Шегурова відзначають, що вибір про
фесії — це лише показник того, що процес професійного само
визначення переходить у нову фазу свого розвитку.
Результати досліджень особливостей професійного само
визначення в ранній юності засвідчуть, що в даний період юна
ки та дівчата схильні орієнтуватись на хибні уявлення про спе
цифіку конкретних видів професійної діяльності, другорядні
ознаки. Серед основних помилок такого роду наступні:
1. Ставлення до вибору професії як до вибору «раз і на
завжди», без врахування того, що в будьякій сфері діяльності
відбувається закономірна зміна занять, спеціальностей, по
сад, місць роботи в міру росту кваліфікації людини.
2. Ототожнення посади, професії та спеціальності.
3. Вибір професії за її зовнішніми ознаками, без врахуван
ня її суттєвих особливостей.
4. Перенесення власного ставлення до конкретного предс
тавника певної професії на саму професію.
5. Ототожнення навчальних предметів і професій, без вра
хування того, що світ професій значно ширший, ніж це можна
собі уявити, ґрунтуючись на переліку шкільних предметів.
6. Вибір професії «за компанію», під впливом товаришів.
Найбільш загальною суперечністю, що лежить в основі ди
наміки професійного самовизначення особистості на всіх
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стадіях її професійного становлення, є діалектичне про
тиріччя між потребою людини в професійному самовизначенні
(яка в різних випадках може виражатися як потреба в прид
банні визначеного соціального статусу, у самореалізації, само
ствердженні) і відсутністю необхідних професійних знань,
умінь і навичок для її задоволення.
Разом з тим, кожній стадії професійного становлення осо
бистості властиві також і специфічні протиріччя, що визнача
ють характерні для неї особливості динаміки професійного
самовизначення, а також психологічні механізми зміни його
етапів. Так, наприклад, на початковій стадії професійного ста
новлення основне протиріччя може доповнюватися про
тиріччям між інтересом до якоїнебудь сфери знань, галузі
виробництва, конкретної професії і недостатністю уявлень про
себе з погляду власної професійної придатності. В основі
механізму переходу від цього етапу професійного самовизна
чення до наступного лежить протиріччя між уявленнями ви
пускника загальноосвітньої школи про ідеал професіонала
і уявлення про себе. Це протиріччя вирішується шляхом фор
мування образу «Я» як суб’єкта передбачуваної професійної
діяльності.
У процесі учбовопрофесійної діяльності в професійному
навчальному закладі виникає протиріччя між досвідом учбо
вої діяльності в школі і новими вимогами до студентів.

МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ЛЮДИНИ
В. Ю. Ткач
Інститут корекційної педагогіки та психології
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
IV курс, спеціальність «Сурдопедагогіка та психологія»

В сучасних умовах проблема розвитку мотивів і потреб лю
дини є однією з найбільш актуальних в психології мотивації.
Це визначається як вітчизняними, так і закордонними
дослідженнями. Важливість цієї проблеми не підлягає
сумніву, оскільки питання про розвиток мотивів та потреб
тісно пов’язана з питанням про розвиток особистості в цілому.
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Дослідженню ролі потреб і породжених ними мотивів прис
вячено велику кількість робіт. На даний час розроблено біля
тридцяти теоретичних концепцій мотивації, багато яких своїм
корінням сягають уявлень давніх філософів.
Історію цих досліджень з точки зору загального підходу до
мотивації поведінки людини можна поділити умовно на три
етапи.
В першому з них обговорення проблем мотивації йшло го
ловним чином в філософському плані.
Другий період, пов’язаний з виникненням теорії еволюції
Ч. Дарвина, показав, що у людини і тварин є зовнішні подіб
ності, інстинктоподібні потяги.
В тридцятих роках ХХ століття розвивається третій період
дослідження мотивації, в якому в свою чергу можна виділити
дві основні тенденції: на вродженні мотиваційні утворення
і набуті в процесі життя.
Мотивація — загальне широке поняття, під яким ро
зуміють спрямованість активності. Мотивація, як спрямована
активність пропонує певні співвідношення динамічної та
змістовної сторін. Розглядаючи таким чином мотивацію, ми
виходимо з того, що продуктивність діяльності, її процес і ре
зультат визначається, поперше, спрямованістю мотивів, їх
змістом, подруге, ступенем активності, напруженості мотивів
відповідного змісту, що в цілому складає своєрідність моти
вації особистості.
Мотивація формується, змінюється, перебудовується в про
цесі діяльності. Розвиток і формування мотивації відбувається
через відповідну організацію і зміст діяльності.
В той же час функціональні можливості особистості мо
жуть сприяти успіху чи невдачам в діяльності, що в свою чер
гу утворює новий рівень мотивації або змінює вже утворений
в минулих видах діяльності.
Зокрема проблема формування мотивації є однією з важ
ливіших умов успішності у досягненні результатів. Моти
ваційний компонент приховує в собі великі можливості. Як
свідчать дослідження, мотиваційна сфера більш динамічна,
ніж пізнавальна та інтелектуальна. Але відносна динамічність
має позитивні і негативні сторони. І якщо нею не управляти,
то може бути регрес мотивації, зниження її рівня і взагалі
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може бути втрачена дієвість. Особливо, при розвитку когні
тивних процесів людини.
Формування мотивації часто йде стихійно і дуже рідко
є предметом цілеспрямованої і систематичної роботи.
Складність вивчення мотивації, її формування у людини
пояснюється перш за все тим, що цей процес складається
з комплексу мотивів, які не лише доповнюють один одного,
але й вступають в суперечності. Мотивація може проявлятись
як стійке утворення особистості і як компонент діяльності.
В сучасній психологічній літературі мотивація розгля
дається як складне структурне утворення, різноманітне і ди
намічне за змістом. Це означає, що при вивченні мотивів нав
чання слід мати на увазі полімотивованість навчання, тобто
наявність мотивів (провідних і другорядних), зміни їх у спів
відношенні за ступенем важливості, виникнення нових спону
кань та ін.

ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДИНИ В ІСЛАМІ
А. В. Федорець
студент 4 курсу групи пл%41

Іслам» — перекладається як «мир». Психологічна установ
ка, « ассалам алейкум» — «нехай буде мир з вами», проста
у висловленні й обов’язкова при зустрічі мусульман один
з одним
Іслам — багатогранна та мудра релігія, зі своїми, відмінни
ми від християнських, принципів (не маються на увазі Символ
віри й Заповіді), звичаями та законами, поблажлива до ма
леньких людських слабкостей, строга до виконання обрядів,
гнучка в політичних рецептах.
Іслам — не тільки віросповідання як таке, але й особливий
спосіб життя й мислення.
Центральне місце в житті мусульман займає віра в існуван
ня і єдність Аллаха, Всевишнього. У Корані особливо підкрес
люється роль Аллаха як реально існуючого й люблячого Бога,
до якого повинні будуть, повернутися всі його людські діти
й перед яким ми всі відповідають за наші вчинки.
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У більшості мусульман віра в Аллаха проявляється за до
помогою цілої серії релігійних обрядів. У цій вірі вони знахо
дять останній притулок у момент зіткнення з особистими ли
хами, природними або соціальними катаклізмами. Життя му
сульман у значній мірі полягає у живому зв’язку з Аллахом.
Цей зв’язок усвідомлюється у хвилини ускладнень, завдяки
ритуалам — п’яти щоденних молитов, паломництва в Мекку
та поста в місяці Рамадан.
Багато чого з розказаного в Корані відноситься до проблем
пошуку Аллаха, спогадів про Аллаха, безумовну важливість
обов’язкових молитов (салять), самоочищення, руху до Ал
лаха, і безлічі інших «духовних» матерій. Наприклад розгля
немо слова пророка Мухаммада: « Поступки людей следует су
дить по их мотивации » — поперше, і по друге — «Тот, кто
знает самого себя, тот способен постичь и своего Господа» ( і це
було майже 15 століть тому назад)
Значення першого хадиса в даному контексті досить ясно:
ніхто не може використовувати іслам або ідею духовності, щоб
утекти від самого себе; кожній людині необхідно знову й знову
вивчати й оцінювати фактори, що рухають його помислами
й вчинками, намагаючись бути при цьому чесним із самим со
бою. І хоча для багатьох людей духовність є релігійно
санкціонованою формою неврозу, вона всетаки здатна підтри
мати нас у наших спробах протистояти самим собі й власним
неврозам. Розкриваючи свої дії, людина одержує можливість
прийняти істину про те, який він є насправді і придержуючись
цій істині, прийти до розуміння, осягнення Господа.
— Другий хадис можна інтерпретувати порізному. Крім
вказівки на те, що щире проникнення в себе веде до щирого
осягнення Аллаха, він наводить на думку, що людям властиво
створювати образ Аллаха. Аллаху це образ справедливості
й все змістовності.
Все це надає явне розуміння хадису, у якому говориться
наступне: « Тот, кто знает самого себя, тот способен постичь
и своего Господина ». Іншими словами, необов’язково вжива
ти спроби осягти сутність Аллаха; спробуйте краще зрозуміти
ту сутність, що відбиває «я» і властиві йому цінності. «Існує
й ще один хадис, у ще більшому ступені розкриваючи пробле
му проекції: « Аллах говорит: каждому своему рабу Я являюсь
таким, — каким он меня видит ».
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Чимало мислителів розвивали положення про те, що
релігія — по суті своєї проекція. Аллах і релігія — виключно
проекція мусульманина, і не існує нічого крім віруючої люди
ни й даного матеріального світу. Виходячи з вище сказаного
можна зробить висновок про те, що все, що зовні — лише прос
те відбиття того, що усередині.
У Корані є дуже цікаве місце по питанню про проекції: «Ал
лах свободен от того, что Ему приписывают » (К. 37:159; 43:82).
Іншими словами, все це можна віднести до тих формулювань
і принципів, які мусульмани звикли зв’язувати з Аллахом; що
ж стосується самого Аллаха, то він завжди «більше».
У Корані особливо підкреслюється ідея життя людини як
безперервної подорожі до Аллаха. Однак переважна більшість
мусульман сприймають Аллаха лише в рамках офіційного
ісламу, і нерідко думка про нього приходить занадто пізно.
Для належного відношення до інших неминучою переду
мовою у мусульманина є побажання добра самому собі. И до
тих пір, поки моє життя проходить у нескінченних терзаннях
із приводу моєї недосконалості, поки я страждаю усвідомлен
ням того, що недостойний вашої любові й доброти, від мене не
слід очікувати, що я буду активно бажати всіх цих благ іншим
братам і сестрам ».
«Віра не будет щирою до тих пір, поки ви не побажаєте сво
ему брату того же, що вы бажаєте самому собі»
Однак вага вищесказаного не може не породити в людині
страху наповнитися сумнівністю. Дотримуватися того самого
хадиса, у якому приводяться слова Пророка про те, що жодна
людина, чия душа хоча б на йоту заповнена гординею, не змо
же потрапити в Рай. І коли хтось готовий визнати, що він уміє
добре спілкуватися з людьми або ж що він прекрасний вчитель,
або ж що у нього чудовий почерк... хіба все це не є тією самою
гординею, що засуджена Аллахом? Муфтій Мухаммад Шафи у
своїх коментарях до Корана Маарифал Коран повідомляє, що
один раз Пророкові було задано схоже питання, на що Пророк
відповів, що самоповага є відбиттям тої поваги, що ми випробо
вуємо до самих себе через наше існування. У самоповазі поля
гає також визнання того, що всі ці дарунки прийшли до нас від
Аллаха. І він також додав, що в зарозумілості укладена ідея то
го, що хтось представляє із себе щось тільки тому, що той, на
кого він дивиться з верху, є ніким.
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Всі хадиси Пророка, що засуджують гординю, роз’ясняють
її, як високомірне відношення до інших людей.
Висновок:
Іслам, будьто у відношенні вузького внутрішнього світу
людини або в змісті взаємозв’язку його з усім макросвітом,
є самою підходящою для його характеру та природи, ідеаль
ною системою, що не має аналогів у плані задоволення його
потреб(мусульманина).
У світі Корана істота, річ і природа перетворюються і зна
ходять іншу форму, людина і його духовні, матеріальні відчут
тя досягають іншої глибини, що відрізняються від сприйняття
християн, або якоїсь іншої віри.
Отже Мусульманин(з точки зору Суфійського вчення) — це
постійні пошуки зміни уявлення про себе, о том хто він є на
справді, та заміни соціального «я» на істинне «я»
І ті хто досяг свого істинного «Я» і ототожнюють його з
ним, не відмовляються від своєю особистості, від інших «Я».
Їх особистість залишається навіть після досягнення істинного
«Я». Змінюється тільки внутрішня суть само ідентифікації.
Вони починають ідентифіцировать себе та контролювати влас
ну особистість По мірі того як все більше розуміють, хто вони
є на справді, зовні прояви особистості, сприймаються по ново
му. Такі прояви особистості знаходять своє місце у цілостної
особистості.
Старинный суфийский пример рассказывает о сбитом с
толку крестьянине, который на спине несет своего осла. Ему
следует узнать, что осла надо поставить на землю, объездить
его, а потом ездить на осле верхом.
Людина теж повинна знати, що є істинним «Я» и що воно
вище ніж інші «Я»
І являє собою вищою силою, яке дозволяє гармонійно
співіснувати як з собою так і з іншими.
Додаток:
Цікаво, що виникнення ісламу на території сучасної Ук
раїни сходить до періоду тотального проникнення сюди хрис
тиянства. Крім того, деякі етнічні групи, що ввійшли надалі
до складу сучасних українських політичних націй — волзькі
булгари, половці (кипчаки, кумани), огузи, чорні клобуки, та
тари, хазари, євреї та ін. — почасти були носіями ісламу,
— 81 —

Секція IX

Психологічні проблеми самореалізації

іудаїзму й ранніх форм християнства. Надалі багато хто з нех
ристиян приймали християнство, виходячи більше з адаптив
непрагматичних міркувань, ніж із властиво теологічних спо
нукань. А це значить, що в глибині колективної генетичної
пам’яті й экзистенционального самовідчуття цих людей, бага
то релігійних догм і постулати, обов’язкові для щирих христи
ян, представлялися аж ніяк не безперечними, а значить і не
обов’язковими для їхнього неухильного виконання. І не виня
ток, що багато з наших про про про… дідусів та бабусь були му
сульманими.

ЕМПАТІЯ В СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНИХ
СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ
О. В. Царук
студентка V курсу
факультета соціальних технологій
спеціальності «Психологія» групи ПЛП%31
Наук. керівник: О. І. Купрєєва, канд. психол. наук

Навряд чи існує людина, якій не довелось у житті відчути
потребу в співчутті. Співчутливість від прадавніх часів шану?
вали як найціннішу духовну рису в людських стосунках. Від
рівня здатності дитини до співчуття, співпереживання зале?
жатиме характер її взаємин з батьками, однолітками, педаго?
гами й нарешті — з усіма людьми, які оточуватимуть її в до?
рослому житті. Саме тому формування емпатійності є одним
з основних завдань розвитку самосвідомості, самоставлення,
духовності дитини з наймолодшого віку та формування осо?
бистісної зрілості у підлітковому віці.
В сучасній українській психологічній науці емпатія була
у фокусі досліджень Л. П. Виготської, Т. І. Пашукової, Н. В. Алі?
хіної та інших вчених.
Емпатія як психологічний феномен — це здатність людини
до інтелектуальнопочуттєвої взаємодії з особою (істотою), що
потребує психологічної або іншої підтримки (сприяння). Саме
через формування такої властивості особистості як емпатія
можна досягти створення переконання про цінність іншої лю
дини, сформувати моральні мотиви поведінки. Крім цього,
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емпатія — необхідна умова самоактуалізації й саморозвитку
людини, оскільки виявляє ставлення до себе через ставлення
до інших і взаємодію з ними, прийняття іншої людиниі себе,
віру в позитивні зміни особистості, в її розвиток. Головна особ
ливість цього процесу полягає в тому, що він водночас є інте
лектуальним і емоційним. Тому найпродуктивнішим є погляд
на емпатію (з позиції системного підходу) як на елемент
цілісної структури особистості, що пов’язаний з іншими влас
тивостями: тривожністю, сенситивністю, ціннісномоти
ваційною сферою тощо. Як системне утворення він передбачає
й відображення емоційного стану іншої людини, і співпережи
вання і поведінку.
Людині з розвиненою емпатійністю притаманні такі риси
характеру як толерантність (терпимість), конгруентність
(щирість), альтруїзм, великодушність, самокритичність, без
хитрісність, сердечність. Спостереження й дослідження
свідчать, що діти співпереживають переважно негативним
емоціям однолітків і дуже рідко — позитивним (рідко радіють
успіхам інших); а емпатію розуміють як симпатію.
Звичайно, здатність децентруватися, вийти за межі егоце?
нтризму, особливо притаманного підліткам, дослідити склад?
но, але ми спробуємо це зробити.
Емпатія споріднена з децентрацією як ментальним ме?
ханізмом міжособистісного розуміння ( за Пашуковою). Вста?
новлено, що врахування і координація індивідом точок зору
інших людей із своєю власною краще здійснюється при конк?
ретному, ніж кооперуючому способі взаємодії. Егоцентризм
зростає у підлітковому віці і далі зменшується в період
ранньої юності. Причини цього в об’єктивній позиціїї учня в
системі взаємодії з людьми. «Соціокогнітивний конфлікт»
між супротивними центраціями учасників взаємодії, а не
наслідування дій сприяє викресанню децентрації в підлітка,
що відповідає «суперницькому» способові взажємодії, вста?
новленому в дослідженні Т. Пашукової.
Піаже зазначав протилежне, що з часом завдяки нагро?
мадженню соціального досвіду підліток стає менш егоцент?
ричним, ніж на попередніх стадіях когнітивного розвитку,
який не роздільний з еволюцією його особистості.
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Як відомо, емпатія та агресія несумісні між собою і в одній
людині не можуть разом співіснувати. Емпатія притлумлює
агресію. Жертви агресії відчувають брак емпатії до себе з бо?
ку тих, хто здатний завдавати їм болю. У добу поширення те?
роризму напрям виховання, що апелює до емпатії, спромож?
ний викликати до життя низку просоціальних вмінь. « Глухий
до інших людей — залишиться глухим до самого себе: йому
буде недоступно саме головне в самовихованні — емоціональ?
на оцінка власних вчинків», — В. А. Сухомлинський.

ВИДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА. КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОПРОСНИКА «УРОВЕНЬ СУГГЕСТИВНОСТИ»
И. В. Чапская, А. В. Рубанова
КНУ имени Тараса Шевченко, факультет психологии
Научный руководитель: Траверсэ Т. М. канд. псих. наук, доцент

Существуют разные виды психологического воздействия
на сознание человека. Суггестия — психологическое воздей
ствие на сознание человека, при котором происходит некрити
ческое восприятие им убеждений и установок. Представляет
собой особо сформированные словесные (но иногда эмоцио
нальные) конструкции, часто также называемые внушением.
Суггестия — повышенная податливость по отношению
к побуждениям, которые спровоцированы другими людьми,
некритическая готовность подчиниться, склонность заражать
ся чужими настроениями и перенимать привычки. Является
индивидуальным свойством личности, зависит от ряда харак
терологических особенностей (например, у истеричных лиц
внушаемость выше, чем у психастеников), от возраста (на по
вышенной внушаемости, свойственной детскому возрасту,
строится стратегия воспитательного воздействия), некоторых
болезненных состояний (повышенная внушаемость типична
для больных алкоголизмом). Проявляется при общении, при
чтении книг, при восприятии рекламы. Повышенная внушае
мость характеризует индивидов с относительно низким уровнем
интеллектуального развития и несформированным логическим
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мышлением, входящим в структуру критичности. [3]. Суггес
тивность зависит от психологического состояния личности
в тот или иной момент, её эмоциональности, степени усталос
ти и т. п. В значительной мере взаимосвязана с конформ
ностью, с тенденцией подчинять своё поведение влиянию дру
гих людей (такое «групповое давление» больше обусловлено
социальными факторами). Различная степень Суггестивность
и её характер определяют выбор психотерапевтических мето
дик. При частом воспроизведении состояний суггестивности
происходит формирование соответствующего характера (чер
ты робости, доверчивости, впечатлительности, тревожности,
неуверенности в себе). Это свойство психики связано с индиви
дуальными психическими особенностями
людей, с их силой воли, жизненным опытом, а также с ши
ротой кругозора, компетентностью и рядом других факторов.
По мере накопления жизненного опыта, научных и профессио
нальных знаний восприимчивость человека к внушению сни
жается, однако и в зрелом возрасте люди в той или иной мере
подвержены ему.
Общая суггестивность обусловлена особенностями психи
ческого развития конкретной личности, она свойственна всем
людям, хотя в разной степени. Ситуативная суггестивность
возникает как следствие аномальных состояний психики, де
фицита информации и т. д. [1].
Суггестивность усиливают следующие особенности психи
ческого развития конкретной личности: привычка повиновать
ся,безответственность, робость, стеснительность, застенчивость,
доверчивость, повышенная эмоциональность, впечатлитель
ность, мечтательность, тревожность, слабость логического
мышления, склонность к подражанию, склонность к фантази
рованию, суеверность и религиозность; Внушаемость усилива
ют следующие ситуативные факторы: телесное расслабление,
сонливость, утомление (общее, органов чувств, мышления),
боль, сильное эмоциональное возбуждение, озабоченность, ощу
щение безвыходности положения, скука, симпатия к субъекту,
слабая воля, низкая критичность мышления, слабые монотон
ные раздражители; некомпетентность в обсуждаемом вопрос
или выполняемом виде деятельности; малая степень их значи
мости для людей.
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Различают индивидуальную и групповую сопротивляемость
внушению. Индивидуальная сопротивляемость представляет
собой противодействие внушению со стороны одного человека.
Под групповой сопротивляемостью понимается сопротив
ление внушению со стороны группы как целого.
Различают общую и специальную сопротивляемость вну
шению. Общая обусловлена таким качеством как критичность
людей по отношению к попыткам чтото внушить им. В целом,
она широка по спектру действия, но слаба по силе (хотя име
ются существенные различия между людьми по этим парамет
рам). Специальная сопротивляемость внушению имеет более
узкую сферу действия, вплоть до отношения к конкретному
человеку или конкретной внушаемой информации.
«Уровень суггестивности» Авторы методики — А. В. Руба
нова, И. В. Чапская. Тест состоит из 27 утверждений. Напр. : —
Есть ли люди, составляющие для Вас безусловный авторитет. —
Когда при Вас ктонибудь зевает, Вам тоже нередко хочется
зевнуть. Тест «Внушаемость» — личностный опросник. Возраст
испытуемых — 19–20 лет. Предназначен для скрининга лиц,
обладающих различной степенью внушаемости. Авторы сооб
щают о достаточно высокой валидности и надежности методики
при обследовании людей в естественных условиях жизнедея
тельности, рекомендуют ее для оценки уровня внушаемости как
отдельных индивидов, так и групп населения. В нашем тесте
мы изучаем внушаемость, как свойство личности. В наш тест
включены вопросы на конформность, эмоциональность, силу
воли и другие свойства личности от которых зависит степень
внушаемости человека.
Выборка составляет 70 человек в возрасте от 19 до 20 лет.
Проверяя надежность по внутренней согласованности теста
мы вычисляем коэффициент альфаКронбаха[2].
Для оценки конкурентной валидности мы выбрали тест Ро
кича «Уровень субъективного контроля». Те же самые испыту
емые дали ответы на вопросы, которые входят в этот опросник.
Далее приведены результаты связи разработаного нами теста
с уже существующим. Тест «Уровень субъективного контроля»
измеряет переменную противоположную переменной , которую
измеряет наш тест. Поэтому должна быть обратная корреляция
между показателями двух тестов, что и подтверждается следую
щей таблицей.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗ’ЯЗАННЯ ТВОРЧИХ ЗАДАЧ
ОСОБИСТОСТЯМИ РІЗНИХ ПСИХОТИПІВ
Н. В. Шамардак
магістрант Київського славістичного університету
Наук. керівник М. М. Подшивайлов, доц.

Починаючи з часів Юнга, психологи займаються пробле
мою, яка є актуальною й до сьогоднішніх днів, а саме: на
явність відмінностей у виконанні різних видів діяльності
людьми, яким притаманні протилежні психотипи. Юнг, фак
тично, охарактеризував нові якості людини. Завдяки такому
кроку в психології ми можемо пояснити чому різні люди, ма
ючи схожий соціальний досвід, виконують одне й те ж зав
дання порізному. Аналізуючи відкриття вчених з приводу
психотипів, ми бачимо, що особливої уваги не приділялося
питанню взаємодії людей різних психотипів з їхньою
творчістю. Чи залежить такий висновок від того, що людина
екстраверт чи інтроверт, логічного чи етичного мислення
тощо?
Ми спробували відповісти на це питання, провівши
дослідження, метою якого було виявити наявність відміннос
тей у виконанні одного й того ж творчого завдання людьми,
психотипи яких відрізняються. Всього дослідження нарахо
вувало 63 особи віком від 12 до 55 років, різної спеціалізації.
Після довгих спостережень за поведінкою людей, їхнім
ходом думок Юнг помітив, що кожен мислить посвоєму.
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Психіка (свідомість) індивідуально адаптується і орієнтується
в оточуючій дійсності. Складається вона з різних психічних
функцій: відчуття, мислення, чуття та інтуїція. Через деякий
час вчений помітив, що існує різне відношення людей до
дійсності, тому виникають поняття «раціональності» та «ірра
ціональності» особистості. Аналіз індивідуальності не вичер
пується цими даними, оскільки ми маємо звертати увагу і на ус
тановки людини — інтроверсію та екстраверсію. Саме на основі
цих типологій особистості А. Аугустінавічуте розробила кла
сифікацію типів особистостей, яка і лягла в основу опитувальни
ка Д. Кейрсі, який був використаний нами в дослідженні.
Інша методика «Ескізи» допомогла нам виявити креа
тивність особистості. Вона представлена реєстраційним лис
том, де зображено 16 квадратів, всередині кожного з яких
є круг. Досліджуваний мав добавити будьякі деталі чи лінії
до основного зображення так, щоб в результаті вони отрима
ли цікаві малюнки.
У результаті дослідження ми помітили, що різниця у вирі
шенні творчих задач особистостями різних психотипів існує.
Логічно мислячі особистості характеризуються концент
рацією своїх інтересів на винахід нових машин та механізмів,
що і було основним зображенням на паперах методики «Ескі
зи». Малюнки осіблогіків не характеризуються емоціональ
ністю.
Етично мислячі особи не орієнтовані на теорії та конст
рукції, найбільше їх цікавлять теми етичного та естетичного
характеру, а також питання добра і зла. Тому було помітно,
що майже кожен малюнок мав емоційний характер:
посмішка, сум, радість тощо.
Відомо, що екстраверти є таким типом особистості, який
характеризується спрямованістю своєю на зовнішнє середо
вище, на людей, які його оточують. Тому більшість малюнків
цього типу мають зображення категорій «обличчя» та «лю
ди». В інтровертів даної закономірності не спостерігалося,
а якщо і були малюнки цієї категорії, то в обмеженій кіль
кості.
Особистості сенсорного типу характеризуються як люди,
що живуть «тут і зараз», їхня увага постійно спрямована на
— 88 —

студентської молоді

Секція IX

все те, що їх оточує. Таким чином нам легко пояснити, чому
особисенсорики зображували переважно предмети домашнь
ого вжитку, предмети офісної канцелярії та ін.
Отже, закономірність вирішення одного й того ж творчо
го завдання людьми різних психотипів існує. Це дає нам
можливість і надалі досліджувати, підтверджувати чи запе
речувати даний феномен.
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СЕКЦІЯ X
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОЗНАКИ ЗЕМЛІ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
В. В. Ампілогов
Інститут права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
V курс, група ПЗ51, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: В. М. Абрамова, к. ю. н.

Сьогодні ми маємо констатувати, що проблема реалізації
конституційних засад права власності на землю існує через
відсутність єдиного підходу в законодавстві до розуміння суті
поняття землі як об’єкта права власності Українського народу.
У зв’язку з цим метою нашого дослідження є визначення
певних ознак землі на підставі аналізу її поняття в різних зна#
ченнях і сферах суспільних правовідносин як об’єкта права
власності Українського народу.
В юридичній науці не проведено комплексного досліджен#
ня питань щодо сутності землі як об’єкта права власності
Українського народу, а тому в літературі тривають дискусії
з огляду на природні, економічні, соціально#економічні влас#
тивості землі. Земля розглядається в багатьох аспектах і в різ#
них значеннях, а саме: «земна куля», «місце проживання
всього людства», «поверхневий шар земної кулі», «частина
земної кори, розташованої над надрами», «об’єкт природи»,
«об’єкт права власності», «об’єкт господарювання», «частина
навколишнього природного середовища», «головний засіб ви#
робництва у сільському та лісовому господарстві», «просторо#
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вий базис, «основа ландшафту», «об’єкт земельних правовід#
носин», «об’єкт земельної реформи», «об’єкт інтеграційного
і диференційованого правового регулювання» тощо [3; 4].
Враховуючи такі різноманітні підходи до визначення сут#
ності землі як об’єкта права власності Українського народу,
ми спробували поділити ознаки, що її характеризують на
об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних ознак землі можна
віднести ознаку землі як національного багатства, її цілісність
та територіальну обмеженість.
Однією з ознак землі є її розуміння як національного бага#
тства і вбачається в тому, що історично природна родючість
ґрунтів як одне з об’єктивних джерел виробленої на них абсо#
лютної і додаткової ренти за об’єктивними законами прогре#
сивного розвитку суспільства мають належати народові на
праві власності і є першоосновою прогресивного розвитку Ук#
раїни та інших народів.
Наступною ознакою землі В. І. Андрейцев вважає те, що
вона як основне національне багатство являє собою цілісний
об’єкт права власності Українського народу, використання
якого має здійснюватися відповідними суб’єктами згідно із за#
коном [1, с. 194].
Характерною ознакою землі як об’єкта права власності
Українського народу на вищому рівні є її територіальна обме#
женість, зумовлена тим, що земля не може бути фізично зано#
во створена, розширена, зменшена, перенесена людиною з од#
ного місця на інше.
Проте слід погодитись з наявною в літературі точкою зору,
що цих ознак для формулювання визначення поняття землі як
правової категорії недостатньо, оскільки в Конституції Ук#
раїни вказується на те, що земля належить народові на праві
власності. Український народ як суб’єкт права власності на
землю реалізує своє суб’єктивне право шляхом володіння, ко#
ристування і розпорядження землею. При цьому зміст цих
правомочностей має визначатись у формах здійснення права
власності на землю Українського народу [2, с. 166].
На підставі проведеного дослідження можна зробити вис#
новок, що поняття «земля» в правовому значенні — це
закріплені в законі фізичні та юридичні ознаки землі, а також
правомочності власника щодо землі.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ
УСИНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Т. М. Андрійченко
Інститут права та суспільних відносин, юридичний факультет,
5 курс, група ПЗ51, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник А. М. Стовбчатий, к. е. н., доцент

Актуальність теми. Відповідно до Конвенції про права
дитини, а саме — стаття 20 Конвенції, передбачено, що дити#
на, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення
або яка в її власних якнайвищих інтересах не може залишати#
ся в такому оточенні, має право на особливий захист і допомо#
гу, що надається державою, яка забезпечує зміну догляду за
дитиною.
Згідно з частиною 3 статті 52 Конституції України утри#
мання та виховання дітей#сиріт і дітей, позбавлених батьківсь#
кого піклування, покладається на державу.
Для дітей#сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу#
вання в Україні створено систему дитячих навчальних зак#
ладів, у яких вони перебувають на повному державному забез#
печенні до досягнення повноліття. До таких закладів належать
дитячі будинки для дітей дошкільного віку, дитячі будинки
для дітей шкільного віку, дитячі будинки змішаного типу, а та#
кож загальноосвітні школи#інтернати.
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Особливе місце серед форм постійного влаштування дітей,
позбавлених батьківського піклування, займає усиновлення.
Так, за допомогою усиновлення усуваються несприятливі для
формування особистості дитини обставини і створюються умо#
ви, найближчі до тих, що складаються в сім’ї. Як правило,
усиновлення — це добре зважене рішення, в якому втілюють#
ся мрії й бажання самотніх осіб, які не мають рідних дітей.
Усиновленням можна назвати правовий інститут, що
здійснюється в інтересах дитини, єдиний або обидва батьки
якої: померли, невідомі, позбавлені батьківських прав, виз#
нані в судовому порядку недієздатними, безвісно відсутніми
чи оголошені померлими; дали згоду на усиновлення; понад
шість місяців не проживають разом із дитиною та без поваж#
них причин не беруть участі в її вихованні та утриманні, не ви#
являють щодо дитини батьківської уваги і турботи.
Усиновлення в Україні базується на таких основних прин#
ципах:
— кожна дитина має право на виховання в сім’ї;
— міжнародне усиновлення розглядається як альтернати#
ва тільки тоді, коли були вичерпані всі можливості щодо пере#
дачі під опіку, піклування на усиновлення чи виховання в сі#
м’ї громадян України;
— вирішення усіх процедурних питань усиновлення дити#
ни із додержанням чинного законодавства України;
— пріоритетним є національне усиновлення;
— заборона посередницької комерційної діяльності щодо
усиновлення дітей;
— здійснення контролю за умовами утримання та вихован#
ня дітей у сім’ях іноземців;
— укладання з іноземними державами договорів про пра#
вову допомогу.
Так, усиновлення є однією із форм влаштування дітей, поз#
бавлених батьківського піклування. Іншими словами, це пра#
вовий акт, внаслідок якого між усиновлювачем і його родича#
ми, з одного та усиновленим — з другого боку, виникають такі
самі права й обов’язки, як й між батьками та дітьми, іншими
родичами за походженням.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО3ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Г. С. Андрущак
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
IV курс, група Пр. 4. 1. спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник О. А. Бундак, к. і. н., доцент

Система правового регулювання господарської діяльності
складається із принципів, методів і засобів регулювання гос#
подарських відносин і процесів. Кожному етапу розвитку
національної економіки властива своя така система, а їх су#
купність сформувала в нашій державі правову політику, яка
посідає важливе місце і в правовій, і в економічній сферах
життєдіяльності суспільства.
Процес формування нової або зміни вже віджилої системи
правового регулювання господарської діяльності завжди є ду#
же складним, адже створюються нові принципи, методи, засо#
би, які повинні:
1) пристосовуватися до умов суспільства;
2) стати ефективним регулятором відносин між суб’єктами
права;
3) існувати як цілісна система.
На сьогоднішній день Україна потребує ефективнішого ре#
гулювання господарської діяльності саме в його законодавчо#
му аспекті.
Але перш ніж перейти до проблем законодавства, потрібно
зупинитися на суспільних відносинах, які регулюються цим
законодавством. Як відомо, предметом регулювання госпо#
дарського права згідно зі ст. 1 Господарського кодексу (далі —
Г. К. ) України є господарські відносини. Одним із основних
видів господарських відносин кодекс називає організаційно#
господарські. За Г. К. це такі відносини, що складаються між
суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно#гос#
подарських повноважень у процесі управління господарською
діяльністю [1, с. 144].
Категорія «організаційно#господарські відносини» є нови#
ною в Г. К., і тому ще не була предметом спеціального науко#
вого дослідження.
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Організаційно#господарські правовідносини є специфічним
юридичним засобом реалізації норм господарського права,
своєрідною стадією їх реалізації. Специфічними ознаками цих
правовідносин є свідомо#вольовий характер (виникають під
впливом державної волі), суб’єктивний склад і особлива форма
поширення. Для всебічного дослідження організаційно#госпо#
дарських відносин потрібно з’ясувати статус їх учасників
(сторін). В ст. 3 Г. К. України зазначено, що однією зі сторін
в організаційно#господарських правовідносинах обов’язково
є суб’єкт господарювання, другою — обов’язково суб’єкт орга#
нізаційно#господарських повноважень. При цьому під суб’єк#
тами організаційно#господарських повноважень згідно з Г. К. Ук#
раїни, розуміють органи державної влади, органи місцевого
самоврядування наділені господарською компетенцією щодо
суб’єктів господарювання, громадяни та ін.
Поняття «управління господарською діяльністю», в про#
цесі якого згідно з ч. 6 ст. 3 Г. К. України складаються ор#
ганізаційно#господарські відносини у законодавстві, зокрема
у Г. К. не розвивається. Відсутні і легальні визначення
суміжних понять організації господарської діяльності та регу#
лювання такої діяльності, які використовуються в господарсь#
кому законодавстві [2, с. 102].
З вищезазначеного випливає висновок, що перш ніж ство#
рювати нову ефективну систему правового регулювання госпо#
дарської діяльності, потрібно дуже добре зрозуміти і оцінити
існуючі господарські відносини, проаналізувати процес їх ре#
алізації і реальний стан.
Розглядаючи проблемні питання правового регулювання
господарської діяльності необхідно, на нашу думку, звернути
увагу на законодавство про технічне регулювання господарсь#
кої діяльності, адже законодавче закріплення такого виду ре#
гулювання господарської діяльності має безліч неточностей
і невідповідностей.
Технічне регулювання згідно з «Положенням про Держав#
ний комітет України з питань технічного регулювання та спо#
живчої політики» (Указ президента України від 18.03.2003р.
№ 225/2003) та іншими вітчизняними і міжнародними доку#
ментами, що охоплює систему стандартизації, сертифікації
(підтвердження відповідності), метрології (єдності вимірювань).
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Місце і значення технічного регулювання для господарю#
вання зумовлює доцільність визначення його правових засад в
окремому законі, як це має місце в Росії. Цей закон має місти#
ти основи ряду положень, наказів, постанов, розпоряджень,
які на сьогоднішній день є складовими законодавства про
технічне регулювання господарської діяльності. Єдиний закон
має стати консолідованим актом до якого як розділи увійдуть
статті законів: «Про стандартизацію» від 17. 05. 2001р., «Про
метрологію та метрологічну діяльність» від 11. 02. 1998р.,
«Про підтвердження відповідності» від 17. 05. 2001р. На сьо#
годні нормативними актами, що регулюють господарську
діяльність не існує однозначного визначення поняття
«технічний регламент», однак саме із цього поняття слід вихо#
дити при створенні ефективної системи технічного регулюван#
ня господарської діяльності [3, с. 17].
Основа технічного регулювання господарської діяльності
лежить в Конституції України ст. 92 якої визначає, що вик#
лючно законами України встановлюються одиниці ваги, міри
і часу; порядок встановлення державних стандартів.
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Тенденція розвитку та активізації ринку нерухомості Ук#
раїни, сьогодні полягає у збільшення як договорів купівлі#про#
дажу нерухомого майна за участю суб’єктів господарювання
так і відповідних договорів на інвестування об’єктів нерухо#
мості. Це явище зумовлене не лише тим, що суб’єкти господа#
рювання за різними оцінками кредиторів користуються біль#
шою довірою через стабільність фінансового стану, а й по суті
ще й підкріплюється на законодавчому рівні, шляхом визна#
чення місця кредиторів у першій черзі при погашені боргу
у разі банкрутства. Збільшення попиту на ринку нерухомості
серед суб’єктів господарювання (виступаючих у якості по
купців) на ринок нерухомості зумовлена внесеними змінами до
ст. 55 Закону України «Про нотаріат», де місцем укладення
правочину з відчуження нерухомості було визначено як аль#
тернативу місця знаходження майна — з місцем знаходження
однієї із сторін. В свою чергу, у Роз’ясненні Міністерства юс#
тиції України було зазначено, що місце знаходження стосуєть#
ся саме юридичної особи. Що в свою чергу зумовлює додатково
на науково#теоретичному рівні дослідити та в подальшому вре#
гулювати розбіжності та різнотлумачення положень закону.
У свій час, даною проблемою приділяли увагу провідні
фахівці та науковці як в Україні, так і за кордоном, а саме Ав#
рамова О., Мазур О. С., Вінник О. М., Глущенко Т. В., Ле#
вик А., Мічурін Є., Романов О. А., Жук Л. А., Суханов Е. А.,
Шевченко О., Шишка Р. Б., Яворська О. та інших. Однак ок#
ремі положення й надалі залишаються недостатньо дослідже#
ними та потребують проведення наукової дискусії за деякими
напрямами і проблемними питаннями, які стосуються право#
вих аспектів регулювання відносин за договором купівлі#про#
дажу нерухомого майна суб’єктами господарювання законода#
вства України. Так, до останніх слід віднести необхідність у:
— розширеному науково#теоретичному тлумаченні та
відповідно законодавчому відображенні поняття та загальної
характеристики договору купівлі#продажу нерухомого майна
в праві України;
— аналізі та систематизації істотних умов умови договору
купівлі#продажу нерухомого майна та його типової форми;
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— на законодавчому рівні уніфікувати термінологію, що
використовується при розгляді питань щодо договору купівлі#
продажу нерухомого майна суб’єктами господарювання;
— висвітленні та усуненні прогалин в законодавстві щодо
регулювання договору купівлі#продажу нерухомого майна
суб’єктами господарювання;
— визначити процедурні питання настання юридичної
відповідальності за вчинення правопорушень в частині пору#
шення вимог законодавства щодо дотримання форми, проце#
дури та порядку реєстрації договору купівлі#продажу нерухо#
мого майна суб’єктами господарювання.

ФРАНЧАЙЗИНГ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Т. В. Блонська
Інститут права та суспільних відносин
юридичний факультет, кафедра господарського права
VI курс, група ПЗ61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: В. І. Лебеденко, к. ю. н., доцент

З усіх видив договірних відносин, заснованих на передачі
комплексу виключних прав на об’єкти інтелектуальної влас#
ності, вважаємо за необхідне виокремити договір франчайзин#
гу як найбільш перспективний та ефективний засіб ведення та
розвитку власної справи (підприємництво). Сьогодні, право#
відносини, що виникають із договору франчайзингу є відносно
новим явищем. У той же час у розвинутих країнах світу ці пра#
вовідносини встановлювалися та розвивалися на протязі
століть та запроваджувалися як засіб забезпечення потреб
суспільства та виробництва у впровадженні новітніх техно#
логій у сфері надання різноманітних послуг виробничого та
управлінського характеру.
На нашу думку, привабливість франчайзингу для підпри#
ємців полягає в наявності незаперечних переваг для учасників
(сторін) франчайзингових правовідносин. Так, для малих
підприємств та/або приватних підприємців франчайзинг мо#
же забезпечити стабільність та рентабельність власної справи
при незначних капіталовкладеннях, а для великих або таких
фірм та компаній, які володіють виключними правами на
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об’єкти франчайзингового договору — можливість розшири#
ти, підсилити та закріпити свої позиції на ринку. Саме цим
можна пояснити настільки широке розповсюдження франчай#
зингу в Європейському Союзі, Японії, Китаї та Америці.
Окремі питання правового регулювання реалізації фран#
чайзингових правовідносин досліджували такі відомі та знані
вчені та науковці як М. М. Богуславський, М. Л. Городиський,
М. І. Брагінський, Г. О. Андрощук, В. М. Корецький, О. Л. Ма#
ковський, В. С. Поздняков, О. О. Городова, Є. А. Суханов,
А. С. Довгерт, І. О. Зенін, В. І. Кісиль, Ю. М. Капіца, Н. С. Куз#
нєцова, М. І. Кулагін, О. А. Підопригора, О. М. Садікова,
О. П. Сергєєв, М. Бреннан, О. В. Дзера, Ф. Зайд, Л. А. Лунц,
Г. В. Цірат, І. В. Рикова, В. В. Луць, Д. М. Генкін, В. М. Кос#
сак та деякі інші, але комплексного та цільового дослідження
цих питань в Україні не проводилося. Разом із тим, на нашу
думку, використання франчайзингу в підприємницькій діяль#
ності буде збільшуватись за рахунок процесів глобалізації та
розширення споживчого ринку практично в усьому світі. Про#
те, сьогодні в Україні, на державному рівні, розвиток фран#
чайзингу не знаходить належної підтримки.
По#перше, поширення франчайзингу в Україні сьогодні
стримує чинне національне законодавство. Наприклад, в США
тільки на федеральному рівні прийнято біля сотні законів, що
так чи інакше стосуються франчайзингу, а в законодавстві Ук#
раїни є лише окремі елементи, що опосередковано можна виз#
нати нормативно#правовим регулюванням договору франчай#
зингу (Глава 76 ЦК України «Комерційна концесія», Глава 40
ГК України «Концесії»), оскільки не в повному обсязі законо#
давець врахував теоретичні положення цього виду договірних
відносин. Крім положень, зазначених у законодавстві поняття
договору франчайзингу повинно включати і право на фірмове
найменування та/або комерційне позначення, охорону ко#
мерційної інформації, питання щодо якості та відповідності
товарів згідно ДСТУ, технічних регламентів та інші суттєві по#
ложення, які дозволяють ідентифікувати власника і якість
об’єкта франчайзингу.
По#друге, важливим є питання про необхідність державної
реєстрації договору франчайзингу та деталізації процедурних
питань його укладання. Так, сьогодні якщо за договором
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франчайзингу передаються права на об’єкти чи охоронювані
патентним законодавством товарні знаки, знаки обслугову#
вання, найменування місця походження товарів тощо, то такий
договір, після його реєстрації в Патентному відомстві, підлягає
додатковій реєстрації в органі, який зареєстрував суб’єкт
підприємницької діяльності, що по суті гальмує розвиток фран#
чайзингових правовідносин. Разом із тим, не зважаючи на заз#
начені негативні фактори та відсутність законодавчого захисту
сторін за договором франчайзингу (франчайзер та франчайзі)
останній продовжує успішно розвиватися в Україні.
Таким чином, викладене дозволяє зробити висновок про ак#
туальність дослідження проблематики становлення і функціо#
нування інституту франчайзингу в Україні.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО
ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
Т. В. Блонська
Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна» м. Київ,
Інститут правознавства та суспільних відносин, VІ курс, група ПЗ61,
спеціальність «Правознавство»,
Науковий керівник В. П. Сердюк

Конституція України є основою правової системи нашої
держави. Закони та інші нормативно#правові акти мають
прийматися на основі Конституції та відповідати їй. В іншому
разі прийняті акти мають визнаватися недійсними й не підля#
гають виконанню. Аналізуючи деякі положення Господарсько
процесуального кодексу України, а також положення ст. 124
Конституції України в паралельному аналізі з Рішенням конс#
титуційного Суду України № 15#рп від 09. 07. 2002, в якому
спростовується твердження Господарського процесуального
кодексу України про обов’язкове вжиття заходів досудового
врегулювання спору, ми дійшли вищенаведених висновків.
Вибір процедури досудового врегулювання спорів за будь#
якими категоріями справ за участю як громадян, так і юри#
дичних осіб, є правом, а не обов’язком сторони. Можливість
досудового врегулювання спору є додатковим способом право#
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вого захисту, який не може суперечити принципу здійснення
правосуддя тільки судом.
Суди (в тому числі й господарські) не вправі відмовляти за#
явникам у прийнятті та (або) в розгляді позовних та інших за#
яв тільки на тій підставі, що спір між сторонами має бути по#
передньо розглянутий в досудовому порядку (претензійному
порядку, в порядку попереднього оскарження до вищого за
підлеглістю органу чи особи тощо). Це стосується й випадків,
коли такий порядок закріплений у законі (іншому норматив#
но#правовому акті), ще не приведеному у відповідність з даним
рішенням Конституційного Суду України. Наприклад, при ви#
никненні спорів із числа категорій, наведених у ч. 2 ст. 5 Гос#
подарського процесуального Кодексу України (спори, що ви#
никають з договорів перевезення, договорів на надання послуг
зв’язку та договорів, заснованих на державному замовленні).
Якщо все ж таки контрагенти почали добровільну процеду#
ру досудового врегулювання (наприклад, пред’явлена пре#
тензія з зазначенням терміну для відповіді), але одна зі сторін
вважає за необхідне для захисту своїх прав звернутися до суду,
не чекаючи закінчення досудової процедури, суд зобов’язаний
прийняти позовну заяву до розгляду.
Суд не вправі відмовляти в прийнятті позовної заяви й у ви#
падках, коли боржник визнав претензію кредитора (в тому
числі й на стадії виконавчого провадження за визнаною пре#
тензією), якщо кредитор вважає, що його права якимось чи#
ном порушені й суперечку необхідно вирішувати через суд.
Право громадянина й юридичної особи на звернення до су#
ду і на судовий захист може бути реалізованим й у випадках,
коли в процесуальних кодексах чи в інших законодавчих ак#
тах прямо не передбачений порядок розгляду визначеної кате#
горії спорів.
Досудове врегулювання господарських спорів не ставить
під сумнів право сторін на застосування позасудових способів
захисту своїх інтересів (арбітраж, міжнародний комерційний
арбітраж тощо), врегульованих діючими законами й міжна#
родними договорами України.
Кожен вправі скористатися правом досудового врегулю#
вання господарських спорів, так як такий вид врегулювання
спорів має свої очевидні переваги, а саме: за умови досудового
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врегулювання спору немає потреби сплачувати державне ми#
то, витрати на інформаційно#технічне забезпечення судового
процесу, у разі необхідності і витрати на проведення експерти#
зи. До того ж за результатами розгляду справи в суді можлива
сплата первинної суми, наприклад, штрафу, що визначався
договором або рішенням контролюючого органу; вирішення
спору в позасудовому порядку здійснюється набагато опера#
тивніше, за взаємним бажанням сторін. Тоді як судове провад#
ження стримується відкладеннями з метою, наприклад, вит#
ребування додаткових доказів; сторони вільні в обранні
зручного часу та місця для обговорення та знаходження кон#
сенсусу. Більше того, все може бути вирішено за допомогою те#
лефонного зв’язку, Інтернету, факсу тощо.
Таким чином, ст. 124 Конституція України в світлі нових
тлумачень Конституційного Суду України поступово набли#
жує законодавство нашої держави до «європейських стан#
дартів». Конституційний Суд України як єдиний в державі
орган конституційної юрисдикції має й надалі шляхом тлума#
чень захищати Конституцію від посягань на неї та від спроб
обмежити права юридичних осіб, що перекручують зміст
Основного Закону нашої держави.

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ МОЛОДІ
М. Л. Божко
Юридичний факультет, VІ курс, група ЗПЗ61,
спеціальність «Правознавство».
Науковий керівник Е. Ф. Демский, к. ю. н., доцент.

Адміністративне судочинство в Україні та основні нап3
рямки його вдосконалення.
Відповідно до ст. 124 Конституції України [1] правосуддя
в Україні здійснюється виключно судами. Судочинство від#
правляється Конституційним Судом України та судами за#
гальної юрисдикції.
Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя
у формі цивільного, господарського, адміністративного,
кримінального, а також конституційного судочинства. Відсут#
ність чіткого визначення понять у законодавстві призводить
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до неоднозначного визначення основних правових інститутів,
до змішання понять
Зміст будь#якого поняття не можна розглядати у відриві
від місця, яке воно займає в науці. Тому доцільно розпочати
визначення змісту поняття «адміністративне судочинство»
з того місця, що відведене йому в науці адміністративного пра#
ва. В спеціальній, адміністративно#правовій літературі не
існує єдиного визначення як адміністративного судочинства,
так і його місця в системі адміністративного права. З цього
приводу серед науковців продовжуються дискусії.
Проблема місця адміністративного судочинства в адмініст#
ративно#правовій науці тісно пов’язана з проблемою розмежу#
вання змісту адміністративного судочинства та суміжних з ним
понять. Серед таких понять можна назвати адміністративну
юстицію, адміністративний процес, адміністративну юрис#
дикцію. Деякі автори поєднують поняття адміністративного
судочинства, адміністративної юстиції та адмініст# ративного
процесу, висловлюючи думку, що вони є тотожними [2, 3].
Кодекс адміністративного судочинства України визначає
адміністративне судочинство як діяльність адміністративних
судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ.
Адміністративне судочинство створює правові засоби орга#
нізації, ефективного функціонування та контролю не лише
в сфері виконавчої влади, а й у судовій, нормотворчій сферах.
Контрольні повноваження судової влади, що встановлюють та
забезпечують режим законності організації та діяльності
органів публічного управління та їх посадових осіб, що обме#
жують свавільне застосування правових норм та виправляють
юридичні помилки, застосовуються з метою підтримання дії
принципу поділу влади та відпо# відності адміністративної
практики визнаним стандартам правової держави.
Суб’єктами адміністративного судочинства виступають:
суд (суддя адміністративного суду, який розглядає адміністра#
тивний спір, колегія суддів адміністративного суду); особи,
які беруть участь у справі (сторони, треті особи, представники
сторін та третіх осіб); інші учасники процесу (секретар судово#
го засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеці#
аліст, перекладач). Сторонами є позивач та відповідач. У біль#
шості адміністративних справ позивачем виступатимуть
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фізичні та юридичні особи, а відповідачем — суб’єкти владних
повноважень, тобто орган державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший
суб’єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій
на основі законодавства, в тому числі делегованих повнова#
жень.
Завдання адміністративного судочинства — це те, що
потрібно вирішити в ході судочинства для досягнення мети
адміністративного судочинства. Завданням адміністративного
судочинства є захист прав і свобод людини та громадянина, за#
конних інтересів юридичних осіб у сфері публічно#правових
відносин від порушень з боку органів державної влади та
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб,
інших суб’єктів, які здійснюють владні управлінські функції
на підставі законодавства або на виконання делегованих пов#
новажень.
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ЗАКОННІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Н. Бойко
Студент IIго курсу Групи ПЗ22
Науковий керівник О. Ш. Чомахашвілі, cт. викладач кафедри

У сфері функціонування виконавчої влади, у діяльності ор#
ганів державного управління вимога законності проявляється
особливо суворо. Вона міститься у багатьох нормативних ак#
тах, починаючи з Конституції України, і формулюється, як
правило, згідно із законом і заснована на ньому. Юридичні
норми є обов’язковими для всіх і доти, поки вони не змінені
або не відмінені, всі державні і недержавні структури, їх
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представники, формування громадськості, громадяни Ук#
раїни та іноземці зобов’язані суворо їх дотримуватися. Таким
чином, законність, по#перше, передбачає наявність законів,
що виражають волю народу і відображають пізнані об’єктивні
закономірності суспільного розвитку, по#друге, означає одно#
манітне розуміння, застосування, безумовне і точне виконан#
ня законів і заснованих на них інших правових актів усіма
державними органами, посадовими особами, громадянами,
громадськими формуваннями.
Послідовна і сувора реалізація законності, яка передбачає
наявність відповідної системи її гарантій. В ній розуміють, по#
перше, загальні умови або передумови законності; по#друге,
спеціальні юридичні або організаційно#правові засоби забезпе#
чення режиму законності. До загальних належать політичні,
економічні, організаційні, ідеологічні умови, що існують
у державі. Тільки реальний поділ влади, існування не залеж#
них від правлячої партії, держави засобів масової інформації,
партій, децентралізація державних структур можуть стати
справжніми гарантами режиму законності.
До економічних передумов законності можна віднести як
досягнутий рівень добробуту і наявність у держави необхідних
ресурсів, так і фактичну гарантованість прав громадян, орга#
нізацій, їхню економічну свободу, багатоукладність еконо#
міки, існування ринку товарів, капіталів, трудових ресурсів,
послуг тощо. Велике значення для існування законності і пра#
вопорядку має правова культура посадових осіб та громадян,
правосвідомість, засновані на визнанні абсолютної цінності ос#
новних прав людини. Велике значення має добре здійснюване
переконання, а також вміло організоване заохочення.
На стан законності в управлінні суттєво впливають такі ор#
ганізаційні фактори, як структура апарату, кваліфікація
службовців, ефективність функціонування системи підготов#
ки персоналу, чіткий і раціональний поділ повноважень тощо.
Не остання роль для створення умов по зміцненню і підтримці
режиму законності належить організаційним заходам щодо
зменшення рівня таємності, створення відомчих центрів
інформації і зв’язків з громадськістю, вдосконалення дозвіль#
ної системи, ліквідації апаратних надмірностей та ін.
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Особливості правового регулювання господарських відно#
син визначаються залежно від сфери суспільного виробницт#
ва, в якій складаються ці відноси# ни, особливостей галузі гос#
подарювання, виду господарської діяльності, економічної
форми результату господарської діяльності, простору, на яко#
му складаються господарські відносини (внутрішньому чи
зовнішньому ринку), особливостей суб’єктів, між якими вини#
кають господарські відносини. Сукупність усіх виробничих
одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види
виробничої діяльності, складає певна галузь.
Правове регулювання господарських відносин здійснюєть#
ся з урахуванням суспільного розподілу праці, що склався, та
об’єктивно існуючих галузей народного господарства.
Основними завданнями адміністративно#деліктної відпові#
дальності є: охорона прав і свобод громадян, власності, конс#
титуційного ладу України, прав і законних інтересів під#
приємств, установ і організацій, встановленого правопорядку,
зміцнення законності, запобігання правопорушенням, вихо#
вання громадян у дусі точного і неухильного додержання
Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності
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інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання
своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.
Важливу роль у регулюванні господарської діяльності гра#
ють органи державної влади , які здійснюють в межах діючого
законодавства контроль за додержанням законності та поряд#
ку в цій сфері, оскільки головною метою державного регулю#
вання економіки є реалізація конституційних положень про
те, що держава забезпечує її соціальну спрямованість (ст. 1,
ст. 3, ст. 13 ч 3 Конституції України).
Державний контроль за додержанням антимонопольного
законодавства, захист інтересів підприємців та споживачів від
його порушень, у тому числі від зловживання монопольним
становищем та недобросовісної конкуренції, здійснюється Ан#
тимонопольним комітетом України. Він діє згідно із Законом
України «Про антимонопольний комітет України» від 26 лис#
топада 1993 року. Антимонопольний комітет України в межах
наданої йому компетенції має право:
— накладати штрафи у випадках, передбачених чинним
законодавство;
— визначати межі товарного ринку, а також монопольне
становище на ньому.
— вносити до відповідних державних органів обов’язкові
для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення
операцій зовнішньоекономічної діяльності підприємців.
Згідно Закону України від 5 квітня 1995 року N 123/95#ВР
«Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про
адміністративні правопорушення» та у зв’язку з прийняттям
Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 1.
Доповнено Кодекс статтями 166#1, 166#2, 166#3, 166#4 такого
змісту: Стаття 166#1. Зловживання монопольним становищем
на ринку
Стаття 166#2. Неправомірні угоди між підприємцями
Стаття 166#3. Дискримінація підприємців органами влади
і управління. Стаття 166#4. Порушення порядку подання
інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету
України та його територіальних відділень.
При цьому органи державної влади здійснюючи контроль
за додержанням вимог законодавства в сфері господарської
діяльності стають безпосередньо учасниками господарських
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правовідносин в зв’язку з їх службовою та господарською не#
обхідністю. Такі органи здійснюють свої повноваження
відповідно до своєї компетенції в публічних правовідносинах
та при цьому вимушені ставати суб’єктами господарювання,
купляючи відповідні послуги, матеріали та сировину без яких
орган державної влади існувати не може. Як правило керівни#
ками таких органів є державні службовці, або особи прирів#
няні до них (військовослужбовці, працівники міліції, ДПА,
СБУ та інших військових формувань). В зв’язку з цим органи
державної влади, а так само їхні керівники, повинні макси#
мально утримуватися від сумнівних угод, неправомірних пере#
ваг, оскільки в їх діях може бути склад злочину, або адміністра#
тивний проступок у вигляді корупції. Така норма передбачена
в Законі України від 5 жовтня 1995 року за № 356/95#ВР «Про
боротьбу з корупцією», та Кодексом України «Про адміністра#
тивні правопорушення» від 7 грудня 1984 року за N 8073#X йо#
го ст. 15 «Відповідальність військовослужбовців та інших осіб,
на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинен#
ня адміністративних правопорушень.»
Адміністративно — деліктне законодавство України грає
важливу роль у правовому регулюванні господарської діяль#
ності, оскільки за його допомогою відшкодовуються збитки
суб’єктам господарювання, відновлюються порушені права,
здійснюється захист авторських та суміжних прав, коорди#
нується діяльність суб’єктів господарювання.
При цьому є багато проблем із застосуванням адміністра#
тивно#деліктної відповідальності, так як сам Кодекс України
«Про адміністративні правопорушення» був прийнятий 09.
12. 1984 року до проголошення незалежності України, та до
прийняття Конституції України. В Кодексі багато бланкетних
та відсильних норм, які безпосередньо Кодексом не регулю#
ються, а регулюються іншими законами, указами Президента
України, або постановами Кабінету Міністрів України, які
іноді встановлюють певні санкції за скоєний делікт. Такий
стан речей не відповідає засадам ст. 92 ч1 п. 22 Конституції
України і потребує клопіткої роботи на законодавчому рівні
держави, оскільки всі засади КУпАП повинні відповідати сьо#
годенню, та пріоритетам розвитку держави її соціальної спря#
мованості.
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ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ФРАНЦІЇ
Я. М. Буздуган
аспірант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права
Науковий керівник А. І. Берлач, д. ю. н., професор

Вирішення проблем фінансового забезпечення охорони
здоров’я в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду є досить
актуальним.
Досвід країн Європейського Союзу, Франції зокрема, пока#
зує ,що механізм фінансового забезпечення охорони здоров’я
можна успішно удосконалювати, як в рамках бюджетного
фінансування так і в рамках соціального медичного страху#
вання.
Франція має складне поєднання приватного і державного
секторів як у фінансуванні, так і в наданні медичної допомоги.
Система базується на обов’язковій державній програмі охоро#
ни здоров’я, яка значною мірою доповнюється добровільним
страхуванням. Однак, в цілому система охоплює майже все на#
селення країни. Широкий спектр і майже необмежений обсяг
медичних послуг надається як на лікарняному, так і на амбу#
латорному рівні.
Система охорони здоров’я у Франції значною мірою регу#
люється урядом. Центральний уряд відповідає за громадське
здоров’я в цілому, забезпечує соціальний захист, регулює відно#
сини між органами, що фінансують охорону здоров’я, контро#
лює державну систему лікарень та організовує підготовку ме#
дичних працівників. Міністерства соціальних справ та охорони
здоров’я є основними органами, які відповідають за політику
у сфері охорони здоров’я на національному рівні і яким підпо#
рядковані Адміністрація по контролю за ліками та Адмініст#
рація по контролю за препаратами крові. Вища комісія з питань
громадського здоров’я, яку очолює міністр охорони здоров’я,
формулює цілі у сфері охорони громадського здоров’я. Наці#
ональне агентство з акредитації лікарень та питань медичної
оцінки, займається проведенням оцінки медичної практики та
економічними показниками в сфері охорони здоров’я.
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На місцевому рівні є 22 регіональних бюро з питань охоро#
ни здоров’я та соціальних справ, їх основною функцією є пла#
нування медичних та соціальних послуг шляхом проведення
щорічного бюджетного контролю, а також моніторинг «планів
охорони здоров’я», в яких встановлюється обсяг ліжкового
фонду по спеціальності та типу медичної допомоги, а також
правила встановлення дорогого медичного обладнання. Бюро
також контролює стаціонарні лікувальні заклади та регіо#
нальні лікарняні каси .
Загальний доступ до медичних послуг гарантується
національною системою медичного страхування (НМС), яка
є частиною системи обов’язкового соціального забезпечення.
НМС, контрольоване Міністерством соціальних справ, покри#
ває 99% населення країни. Страхування здійснюється через
різні програми залежно від професійної належності особи. За#
гальна програма покриває близько 80% населення, в основно#
му це працівники торгівлі та промисловості, а також члени їх
сімей. Решта населення застрахована через програми для
робітників сільського господарства, незалежних професій та
окремих груп працівників. Найбідніші верстви населення ма#
ють право отримувати медичну допомогу від різних бла#
годійних організацій.
Різні програми обов’язкового медичного страхування нада#
ють аналогічну допомогу, забезпечуючи фінансове покриття
широкого спектру діагностичних та терапевтичних послуг як
на стаціонарному, так і на амбулаторному рівні. НМС відшко#
довує витрати тільки на ті послуги, які внесені до реєстру,
і призначаються лікарем.
Ця система є однією із найбільш дорогих в Європі. Витрати
на охорону здоров’я зростали швидше, ніж економіка
Франції. Було здійснено ряд політичних ініціатив з метою
стримування витрат, в основному, шляхом збільшення над#
ходжень та зменшення видатків. Однак досягти довготривалої
стабілізації витрат не вдалося.
27 липня 1999 року було прийнято закон про запроваджен#
ня загальних медичних послуг. Цей закон має назву «Загаль#
не медичне страхування» і гарантує базовий обсяг медичних
послуг всім громадянам франції, включно і тим, що раніше не
мали на це права, а також право на додаткові медичні послуги
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для тих громадян, які мають дуже малий прибуток. Основний
обсяг послуг надається так званим Загальним режимом
соціального забезпечення. Додаткові послуги є ширшими і на#
даються безплатно. Відшкодування виплачується страхови#
ком безпосередньо надавачеві медичних послуг.
Отже, можна зробити висновок, що система фінансового
забезпечення охорони здоров’я населення Франції не є дуже
ефективною і також потребує вдосконалення, в зв’язку з цим
Україні необхідно враховувати позитивні моменти і відкидати
негативні перш ніж запозичувати цей досвід.

РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
О. О. Буряк,
Інститут права та суспільних відносин, юридичний факультет,
6 курс, спеціальність «правознавство»,
Науковий керівник А. М. Стовбчатий, к. е. н., доцент

Світова практика переконливо свідчить, що навіть в краї#
нах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес впливає
істотний чином на розвиток народного господарства. По#пер#
ше, він забезпечує необхідну мобільність в умовах ринку, ство#
рює глибоку спеціалізацію і кооперацію, без яких немислима
його висока ефективність. По#друге, він здатний не тільки
швидко заповнювати ніші, що утворюються в споживчій
сфері, але і порівняно швидко окупатися. По#третє, — створю#
вати атмосферу конкуренції. По#четверте (і це, мабуть, саме
головне), він створює те середовище і дух підприємництва, без
яких ринкова економіка неможлива. По чисельності працю#
ючих і по обсягу товарів, що виробляються та реалізовуються,
по виконанню робіт суб’єкти малого підприємництва в окре#
мих країнах грають ведучу роль.
Як правило, розвиток малого бізнесу є умовою розв’язання
наступних проблем:
— формування конкурентних ринкових відносин, які спри#
яють кращому задоволенню потреб населення і суспільства;
— підвищення якості товарів, робіт, послуг (прагнучи до за#
доволення запитів споживачів, малий бізнес сприяє підвищен#
ню якості товарів, робіт, послуг і культури обслуговування);
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— наближення виробництва товарів і послуг до конкрет#
них споживачів;
— сприяння перебудови економіки (малий бізнес додає
економіці гнучкість, мобільність);
— залучення особистих коштів населення на розвиток ви#
робництва (партнери в малих підприємствах вкладають свої
капітали в справу з більшою зацікавленістю, ніж у великих);
— створення додаткових робочих місць, скорочення рівня
безробіття;
— сприяння розкриттю таланту людей, розвитку різних
видів ремесел;
— формування соціального шару власників, власників —
підприємців;
— активізація науково#технічного прогресу;
— освоєння і використання місцевих джерел сировини
і відходів великих виробництв;
— звільнення держави від збиткових підприємств за раху#
нок їх оренди і викупу.
Суб’єкти малого бізнесу як суб’єкти ринкової економіки ма#
ють як переваги, так і недоліки. Зарубіжний і вітчизняний
досвід розвитку малого бізнесу вказує на наступні його перева#
ги: більш швидка адаптація до місцевих умов господарювання;
велика незалежність дій суб’єктів малого бізнесу; гнучкість
в прийнятті і виконанні рішень, що приймаються; відносно не#
високі витрати, особливо витрати на управління; велика мож#
ливість для індивідуума реалізувати свої ідеї, виявити свої
здібності; більш низька потреба в капіталі та інше. Власники
малих підприємств більш схильні до заощаджень і інвестуван#
ня, у них завжди високий рівень бажання в досягненні успіху,
що позитивно загалом позначається на діяльності підпри#
ємства. Суб’єкти малого бізнесу краще знають рівень попиту на
місцевих (локальних) ринках, вони дають кошти для існуван#
ню більшій кількості людей, ніж великі підприємства, тим са#
мим сприяють підготовці професійних працівників. Малі
підприємства в порівнянні з великими в окремих країнах зай#
мають домінуюче положення як по числу, так і по питомій вазі
у виробництві товарів, виконанні робіт, наданні послуг.
У той же час суб’єктам малого бізнесу властиві і певні не#
доліки, серед яких потрібно виділити самі істотні: більш висо#
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кий рівень ризику, тому висока міра нестійкості положення на
ринку; залежність від великих компаній; недоліки в уп#
равлінні справою; слаба компетентність керівників; підвище#
на чутливість до змін умов господарювання; труднощі в залу#
ченні додаткових фінансових коштів і отримання кредитів та
інше. Звичайно недоліки і невдачі суб’єктів малого бізнесу
пов’язані як з внутрішніми, так і із зовнішніми причинами.

ПРОБЛЕМИ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
М. В. Васильченко
Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна»,
юридичний факультет
II курс, ПІІд, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник І. І. Прокопчук, старший викладач

Постановка проблеми. Ще з 1992 року до 2001 року досить
активно в Україні формувалась законодавча база приватної
власності на майно. Було розпочато приватизацію земель, як
сільськогосподарського, так і не сільськогосподарського приз#
начення. Проте суперечливість законодавства дещо гальмува#
ла процес формування ринку землі в Україні. Отримавши
у власність земельні наділи (паї), населення України досить
гостро зіткнулось з проблемою реалізації свого прямого права —
розпорядженням власністю, а зокрема продажем землі,
оскільки отримавши пай на праві власності чому ж його не
можна продати? Разом з цим з’являються різного роду тіньові
схеми продажу землі.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема продажу землі
в Україні є досить значною, але з введенням мораторію на про#
даж землі дослідження цього питання дещо призупинилось.
В питаннях формування ринку землі в Україні досить ши#
роко працював А. С. Даниленко. Одним із пунктів його праці
являється купівля#продаж земельних ділянок.
Питання приватизації землі в Україні розглядаються
П. І. Гайдуцьким в його праці «Земля».
Вичерпну інформацію щодо власності як одне з основних
прав людини, а також її складових дано І. І. Кириленком в пе#
ріодичному виданні «Адвокат» 1997 року № 3.
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Виклад основного матеріалу. Оборот землі та концентрація
її в ефективних господарів — неминучий процес. Він розпочав#
ся в умовах саморегулювання без належної правової бази,
відповідної інфраструктури. На даний час ці прогалини усува#
ються (прийнято Закон України від 11. 12. 2003 року № 1378
«Про оцінку земель» та у першому читанні Закон України
«Про ринок земель»).
Обсяги надходжень коштів до бюджету від продажу зе#
мельних ділянок несільськогосподарського призначення
щорічно зростають. Зазначені кошти спрямовуються на напов#
нення в основному місцевих бюджетів.
Постійно здійснюються купівля#продаж присадибних земе#
льних ділянок. Розпочався рух права на земельні частки (паї).
Усього відчужено 961,5 тис. сертифікатів на право на зе#
мельну частку (пай), або 14,2 % щодо кількості сертифікатів,
виданих громадянам.
Заборона купівлі продажу сільськогосподарських земель
в Україні обмежує права власників земельних ділянок, адже
приватна власність на землю все ще залишається номінальною
(формальною). У відповідності до Цивільного кодексу України
власник володіє, користується, розпоряджається своїм май#
ном на власний розсуд, а також має право вчинити щодо свого
майна будь#які дії, які не суперечать закону.
Отже, право приватної власності на землю передбачає пра#
во не лише володіти нею, але й вільно розпоряджатися (прода#
вати, дарувати, передавати у спадщину тощо). Через існуючі
заборони щодо ринкового обігу земельних ділянок, які вста#
новлені Законом України «Про державний бюджет України на
2008 рік» від 28. 12. 2007 р. не може бути визначена реальна
ціна землі, оскільки вона формується в процесі купівлі#прода#
жу, а також виникають всілякі тіньові схеми продажу землі.
Ціна земельної ділянки повинна визначатися прибутком,
який одержують із цієї ділянки, і ставкою банківського
відсотка. В 2001 р. плата за оренду земельних паїв у середньо#
му становила 93,1 грн. за 1 га сільськогосподарських угідь.
У десяти регіонах України (АР Крим, Дніпропетровська, До#
нецька, Запорізька, Кіровоградська, Київська, Херсонська,
Черкаська, Чернівецька області, м. Севастополь) вона переви#
щила 90 грн. за 1 га землі. Такий розмір дає підставу деяким
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українським економістам стверджувати про низький рівень
плати за використання землі на умовах оренди, адже в інших
країнах цей показник у 5–7 разів вищий.
Висновки. Отже, враховуючи законодавство про право
власності можна сказати, що заборона продажу земельних
ділянок (паїв) являється порушенням прав громадян щодо
розпорядженням своїм майном, адже недотримується троїс#
тість змісту права власності — володіння, користування, роз#
порядження.
Література
1. Гайдуцький П. І. Земля. — Київ, 2003.
2. Даниленко А. С. Формування ринку землі в Україні.
3. Кириленко І. І. «Адвокат». — 1997. — № 3.

МЕДІАЦІЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
Т. В. Видмеденко
Інститут права та суспільних відносин,
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
ІІІ курс, група ПЗ32, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Т. М. Кілічава, в. о. завідувача кафедри цивільного
та трудового права

Програми примирення позивачів та відповідачів з’явились
наприкінці 70#х років у США та на початку 80#х — в Європі.
Першою з європейських країн цю програму ініціювала Вели#
кобританія. Нині інститут медіації закріплені на рівні
національних законодавства в Норвегії, Фінляндії, Австрії,
Німеччині та Франції [4].
В інших країнах Європи було зроблено перші кроки у цьо#
му напрямку — тестові проекти у Данії, Швеції, Нідерландах,
Ірландії, Іспанії та Італії. Серед країн колишнього СРСР ліде#
ром виступає Росія, де програми примирення діють вже протя#
гом останніх кількох років у 10 містах [3].
Програми примирення позивачів та відповідачів є найпо#
ширенішою формою . У якості основного елементу технології
у таких програмах застосовується посередництво (медіація).
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Медіация (від лати. mediatio) — це процедура примирення
конфліктуючих сторін, шляхом їх вступу до добровільних пе#
реговорів у присутності нейтральної особи — медіатора (посе#
редника), з метою досягнення взаєморозуміння і складання
договору, що вирішує конфліктну ситуацію [2].
Медіація полягає в організації зустрічі потерпілого і право#
порушника віч#на#віч по справах, які надходять із судових та
слідчих органів. Зустріч відбувається за умови добровільної
згоди усіх сторін і лише тоді, коли правопорушник визнав
факт вчинення ним правопорушення.
Етапами медіації є : 1) Вступ. Знайомство всіх учасників, до#
мовленість про правила перебігу процесу. Деякі медіатори на
цій стадії вважають за потрібне підписувати свою угоду зі сторо#
нами. 2) З’ясування суті проблеми. 3) Спільний пошук варіантів
вирішення проблеми. 4) Підготовка остаточної угоди [4].
Принципи медіації: добровільність; конфіденційність;
щирість намірів сторін щодо вирішення суперечки; нейт#
ральність і неупередженість посередника; правомочність.
Введення в українське судочинство процедури медіації, на#
голошувалося учасниками «круглого столу» який відбувся
в Міністерстві юстиції 12 липня за участю експертів та предс#
тавників Ради Європи в рамках проведення судової реформи
в Україні, може кардинально змінити спосіб та якість реагу#
вання вітчизняного правосуддя, воно сприятиме зниженню
рівня злочинності в країні, врегулюванню та вирішенню
спорів між сторонами, а також значно вплине на зменшення
завантаженості суддів [4].
У господарському процесі, процес медіації закріплений
статтею78 Господарського процесуального кодексу, пункти
якої визначають, що 928 мирова угода, тобто, відмова від позо#
ву, 547 відмова позивача від позову, визнання позову відповіда#
чем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих
господарському суду письмових заявах, що долучаються до
справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відпо#
відачем чи обома сторонами. До прийняття відмови позивача
від позову або до затвердження мирової угоди сторін госпо#
дарський суд роз’яснює сторонам наслідки відповідних проце#
суальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих
дій у представників сторін. Мирова угода може стосуватися
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лише прав і обов’язків сторін щодо предмету позову. Про прий#
няття відмови позивача від позову або про затвердження миро#
вої угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою од#
ночасно припиняє провадження у справі. У разі визнання
відповідачем позову господарський суд приймає рішення про
задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать
законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом
інтересів інших осіб [1].
Список використаних джерел:
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3. Ховард Зер. Восстановительное правосудие: новый взгляд на
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МОРАЛЬНА ШКОДА ТА ПРАВО НА
ЇЇ КОМПЕНСАЦІЮ:
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД
А. Н. Віблий
Луцький інститут розвитку людини,
II курс, група ПР. 2. 1, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: С. С. Пікалюк, старший викладач

Останнім часом в Україні, як і в інших країнах Європи,
відчутно актуалізується право людини на захист її честі
й гідності та на компенсацію моральної шкоди, спричиненої
внаслідок порушення будь#яких її прав. У цьому, гадаємо, не#
випадковому процесі знаходить прояв закономірна тенденція
зростання самоцінності кожної людини. А стан і рівень ре#
алізації цієї тенденції у тій або іншій державі можуть слугу#
вати хіба що не вирішальним критерієм суспільного прогресу,
найбільш переконливим показником «людиноцентристської»
орієнтації відповідної країни.
Компенсація моральної шкоди, можна сказати, супровод#
жує й міжнародно#правозахисну судову практику: відомо, що
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майже усі рішення Європейського суду з прав людини, в яких
держава#відповідач визнається порушником Конвенції про за#
хист прав людини та основних свобод, торкаються у тій або
іншій формі питання про саме таку компенсацію.
З огляду на усі такі обставини, й сучасна юридична наука
приділяє все більшу увагу різноманітним проблемам юридич#
ного захисту людської гідності та юридичного забезпечення
права людини на компенсацію моральної шкоди . Ці проблеми
досліджувались, зокрема, у монографіях А. Загорулько (Хар#
ків, 1996), А. Ерделєвського (Москва, 1996, 1997, 1998), І. Ма#
рогулової ( Москва, 1998), М. Гошовського та О. Кучинської
(Київ, 1998). Т. Полякова (Москва, 1998), В. Паліюка (Харків,
2000), А. Власова (Москва, 2000), Р. Стефанчука (Київ, 2001),
у міжнародній збірці статей «Гідність людини як категорія
права» (Варшава. 2001).
Що ж до наукового осмислення, теоретичної інтерпретації
зазначеної проблематики, то кидається у вічі неабияка стро#
катість, неоднаковість поглядів юристів з багатьох питань,
котрі охоплюються нею (йдеться, зокрема про сутність, харак#
тер і види моральної шкоди; підстави виникнення права на її
компенсацію, коло суб’єктів, у яких це право виникає; кри#
терії визначення грошової або ж іншої компенсації; юридич#
ний механізм реалізації цього права).
Та навряд чи такий плюралізм сприяє здійсненності й ефек#
тивності захисту (насамперед судового захисту) права, що розг#
лядається. Одна з основних причин існуючих розбіжностей
вбачається у тому, що право людини на компенсацію моральної
шкоди досліджується, зазвичай, із юридично#галузевих по#
зицій, у той час як воно, на нашу думку, має загальноюридич#
ний (а ще точніше — загальноправовий) характер. А вже давно
відомо, що вирішенню «часткових», більш#менш конкретних
питань має неодмінно передувати розв’язання проблем
найбільш загальних, зокрема конструювання вихідних, базо#
вих, методологічно визначальних категорій. До останніх,
у даному випадку, належать: по#перше, загальне поняття мо#
ральної шкоди; по#друге, загальне поняття її компенсації, а по#
третє, загальне поняття права людини на таку компенсацію.
Те явище, котре за традицією позначають поняттям мораль#
ної шкоди, становить специфічний соціальний феномен, є про#
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явом і продуктом певних суспільних відносин, що можуть ви#
никати у будь#яких сферах соціуму і мати найрізноманітніший
зміст.
Тому#то й право людини на компенсацію моральної шкоди —
це, за його генезисом і сутністю, різновид загальносоціального
(а не виключно юридичного) права. Його юридичне забезпечен#
ня та юридичний захист хоча і є найбільш дієвими, ефективни#
ми «інструментами», проте аж ніяк не єдино можливими.
Тому вже з цієї причини дане право належить до предмета за#
гальнотеоретичної юриспруденції.
Окрім цього, воно — навіть у його державно#юридичному
(зокрема законодавчому) опосередкуванні — є явищем міжга#
лузевим, так би мовити, всеюридичним, загальноюридичним
(а не тільки, скажімо, цивілістичним).
Цим теж зумовлюється необхідність дослідження даного
феномена саме з позицій загальної теорії права і а держави (із
залученням, ясна річ, висновків деяких інших гуманітарних
наук). Виходячи з таких позицій, видається можливим сфор#
мулювати наступні положення.
Оскільки гідність людини, беззаперечно, належить до сфе#
ри моральних явищ, є, так би мовити, моральним «парамет#
ром» особи, остільки й існують підстави позначити поняття
про зазначену шкоду терміном «моральна».
Компенсація моральної шкоди — це вчинення стосовно лю#
дини, котрій спричинено таку шкоду порушенням її загально#
соціальних (природних) прав чи свобод, певних дій, які спря#
мовані на усунення або ж послаблення у неї негативних
психічних станів і процесів, викликаних приниженням її гід#
ності внаслідок цього порушення .
Що ж до зазначеного обов’язку, то слід зауважити наступ#
не. По#перше, він має насамперед загальносоціальну природу,
оскільки корениться у соціумі, у реальних суспільних відноси#
нах (хоча потім, за певних умов, може набути й юридичного ха#
рактеру). По#друге, реалізуватись цей обов’язок може цілком
добровільно, так би мовити, «природним» чином (а не лише під
загрозою державного примусу або ж унаслідок його застосу#
вання). А по#третє, його реалізація може відбуватись не тільки
шляхом сплати грошових коштів, але й будь#яким іншим спо#
собом, не пов’язаним з фінансовими витратами.
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З огляду на наведені положення можна сформулювати ще
одну дефініцію. Право на компенсацію моральної шкоди — це
можливість людини, котрій заподіяно таку шкоду внаслідок
порушення її виконання його обов’язку вчинити певні дії,
спрямовані на усунення або ж на послаблення у неї негатив#
них психічних станів та процесів, викликаних приниженням
оцінки її гідності внаслідок цього порушення; а також її
можливість звернутись, у разі потреби, до компетентних
національних чи міжнародних органів за примусовим забезпе#
ченням виконання зазначеного обов’язку.
Отже, немає такого порушення права чи свободи людини,
яке не призвело б до виникнення у неї конкретного права на
компенсацію моральної шкоди, конкретної можливості вима#
гати такої компенсації. У цьому й вбачається «наскрізна» гу#
маністична місія означеного права, покликаного оберігати
гідність людини — фундаментальне соціально#моральне дже#
рело усіх без винятку її прав та свобод.

СИСТЕМА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ
В УКРАЇНІ. РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ
Я. О. Горячек
Інститут права та суспільних відносин, V курс, група ПЗ51,
спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Л. І. Приходько, к. е. н., доцент.

Банки є однією з центральних ланок системи ринкових
структур. В умовах ринкової економіки вони мають надзви#
чайно великі можливості, щоб впливати на економічні проце#
си як позитивно, так і негативно, що зумовлює необхідність
нагляду за їхньою діяльністю. Ефективний нагляд за
діяльністю банків є однією з основних передумов стабільності
економічного середовища. Головними завданнями, що стоять
перед системою банківського нагляду є:
— гарантія стабільності банківського сектора для підви#
щення і сприяння економічному зростанню країни;
— захист вкладників, які розміщують свої кошти в банках.
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Це завдання пов’язане з підтримкою довіри громадськості до
банківської системи, втрата якої призводить до послаблення
останньої і таких макроекономічних наслідків, як скорочення
грошової пропозиції, розвал системи платежів, економічна
нестабільність у державі;
— підвищення ефективності банківської справи і справед#
ливий розподіл кредиту в економіці: банківська система має
відповідати вимогам суспільства, високою якістю фінансових
послуг за прийнятною вартістю. Грошові кошти мають надхо#
дити до економічних секторів, які можуть використовувати їх
найбільш продуктивно і ефективно.
Метою банківського нагляду є стабільність банківської сис#
теми та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо
безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках.
В Україні у законодавчому порядку наглядова функція
закріплена лише в Законі України «Про Національний банк
України» тобто сьогодні обов’язки банківського нагляду в дер#
жаві покладено лише на одне відомство — центральний банк
України — Національний банк. У той же час очевидно, що її
для Національного банку України це не є головною функцією.
Ні за своїм призначенням, ні штатними можливостями цент#
ральний банк країни за умов становлення нової банківської
системи одноособово забезпечити дієвий нагляд за діяльністю
майже 200 комерційних банків і більш ніж двома тисячами їх
філій, а також надати їм методичну допомогу в організації ро#
боти реально не може.
Таким чином, актуальність даної теми дослідження поля#
гає в проблемах удосконалення нагляду за діяльністю банків
та пов’язана з системою захисту фінансово#кредитної та
банківської сфери від злочинних посягань, у тому числі чин#
них механізмів банківського контролю.
Мета дослідження полягає у визначенні основних аспектів
організації банківського нагляду для забезпечення фінансової
стабільності банківської системи України.
Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішен#
ня наступних завдань:
— проаналізувати нормативно#правову базу, що стосується
проблеми дослідження;
— вивчення наукових джерел щодо визначення чи дискусії
про нагляд за діяльністю банків;
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— простежити за міжнародною практикою з приводу
здійснення банківського нагляду;
— обґрунтувати поняття банківського нагляду;
— проаналізувати стан організації нагляду за діяльністю
банків в Україні на даний період;
— визначити ймовірні перспективи удосконалення нагля#
ду за діяльністю банків.
Предметом є банківський нагляд, його зміст, ознаки, не#
обхідність, нормативні та економічні основи.

НОРМОТВОРЧЕ, ДИДАКТИЧНЕ ТА ПРИКЛАДНЕ
ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО3ПРАВОВОЇ
КВАЛІФІКАЦІЇ
Т. Ю. Грищенко
аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансово
го права, Університет «Україна»

Дослідження поняття «кваліфікація адміністративного
делікту» має велике значення для задоволення практичних
потреб діяльності судових та правоохоронних органів. Забез#
печення означених потреб відбувається на дидактичному, пра#
возастосовчому та правотворчому рівнях.
Дидактичне значення всебічного наукового дослідження
явища кваліфікації адміністративного делікту обумовлюєть#
ся, перш за все, тим, що розгляд відповідних питань становить
собою обов’язкову частину підготовки юристів вищого рівня,
підвищення фахової майстерності практичних працівників
правоохоронних органів. Досконале володіння відповідними
теоретичними положеннями, опанування навичками та вмін#
нями кваліфікації адміністративних деліктів є неодмінними
ознаками, якими має характеризуватися особа, уповноважена
приймати рішення в справах про адміністративні проступки.
З цього приводу слід відмітити, що в юридичних вузах, а та#
кож в системі перепідготовки кадрів, в рамках курсу адміністра#
тивного права питанням кваліфікації делікту приділялася
і приділяється доволі незначна увага. Навчальний курс адмі#
ністративного права України майже повністю присвячений
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теорії державного управління. Аналіз вітчизняної науково#теоре#
тичної літератури, присвяченої загальним проблемам адміністра#
тивного права показує, що лише 5–10% обсягу практично кожно#
го окремо взятого підручника або навчального посібника відво#
диться авторами на розгляд питань адміністративної відповідаль#
ності. При цьому явище кваліфікації адміністративного делікту,
без якого не може мислитись юридична оцінка посягання з точки
зору адміністративного законодавства, як правило, взагалі зали#
шається поза увагою більшості науковців.
Одночасно доводиться констатувати той факт, що, навіть,
в спеціалізованій навчальній літературі, присвяченій вик#
лючно проблемам адміністративної відповідальності, а також
у постановах Пленуму Верховного Суду України є відсутнім
чітко визначений єдиний підхід до вирішення ряду питань
застосування норм адміністративно#деліктного права, пов’я#
заних з юридичною кваліфікацією.
З огляду на це, дослідження проблем кваліфікації адмініст#
ративних деліктів має зайняти окрему нішу в системі підготовки
та перепідготовки юристів та включати в себе освоєння від#
повідних загальних теоретичних положень: з’ясування філо#
софської та правової природи явища кваліфікації адміністратив#
ного делікту; визначення місця кваліфікації адміністративного
делікту у правозастосуванні; формулювання чіткої дефініції ць#
ого поняття. Можна з упевненістю стверджувати, що досліджен#
ня у рамках загальної теорії адміністративного права окресле#
них вище аспектів явища кваліфікації адміністративного
делікту сприятиме підвищенню рівня професійної підготовки
юридичних кадрів, а тим самим — рівня практичної правозасто#
совної діяльності.
Далеко не завжди питання кваліфікації вирішуються просто
й однозначно: доволі часто в ході кваліфікації адміністративно#
го делікту уповноваженим суб’єктам доводиться зустрічатися
з проблемами розмежування суміжних адміністративних
деліктів, відмежування їх від злочинів, конкуренцією адмі#
ністративно#правових норм, необхідністю зміни раніше даної
кваліфікації, визначенням правових наслідків кваліфікації
і т. д. Не потребує зайвого доведення те, що безпомилкова та
своєчасна кваліфікація адміністративного делікту на практиці
може мати місце лише при наявності чітких та однозначних
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теоретичних рекомендацій, які, у свою чергу, ґрунтуються на
логічно досконалому визначенні базового поняття. Саме такими
і є поняття «кваліфікація адміністративного делікту».
Також щонайменше у двох аспектах може бути прослідко#
ваний взаємозв’язок кваліфікації адміністративного делікту
з правотворчістю. По#перше, інтереси кваліфікації повинні
враховуватися вже на етапі створення норм Загальної та, ще
в більшій мірі, Особливої частини КУАП. По#друге, у вітчиз#
няній правовій науці все більшого поширення набуває думка
про необхідність нормативного закріплення поняття юридич#
ної кваліфікації, основних вимог до неї (принципи здійснення,
індивідуальність, точність, законність, повнота, стабільність)
та підстав для її зміни. Як справедливо зазначає фундатор те#
орії кримінально#правової кваліфікації В. О. Навроцький: «за#
гальні правила кваліфікації повинні отримати законодавчу
регламентацію [1, с. 21]».
Очевидним є те, що без з’ясування змісту та обсягу понят#
тя кваліфікації адміністративного делікту, без формулювання
відповідної дефініції, яка б грунтувалась на формально#логіч#
них та загальнофілософських засадах побудови визначень по#
нять, нормативне закріплення загальних правил кваліфікації
адміністративного делікту є неможливим.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Н. В. Добичкіна
Інститут права та суспільних відносин
юридичний факультет, кафедра господарського права
VІ курс, група ПЗ61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: В. І. Лебеденко, к. ю. н., доцент

Питання правового забезпечення інноваційної діяльності
в Україні останнім часом стає дуже актуальним. Головним чи#
ном зазначаються проблеми, які пов’язані із недостатньою
Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально#правової
кваліфікації: Дис. д#ра юрид. наук: 12.00.08. — Харків: Національна
академія України ім. Ярослава Мудрого, 2000. — 493 с.
1
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чіткістю чинного законодавства в цій сфері. Значну увагу,
у своїх наукових статтях, зазначеним проблемам приділили
відомі вітчизняні науковці: Д. Є. Висоцький., А. В. Красовсь#
ка., В. К. Мамутов, А. П. Осика, Р. М. Пономаренко, С. Ф. Сме#
ричевський та деякі інші. Як було зазначено, чинні на сьогодні
законодавчі акти щодо нормативно#правового регулювання
інноваційної діяльності мають загальний характер — в них
визначені загальні, принципові, положення функціонування
національної інноваційної системи, але відсутня конкретика
в реалізації інноваційних проектів. При цьому, на рівні зако#
ну діє лише обмежена кількість нормативно#правових актів,
які пов’язані з інноваційними процесами та які фактично ре#
гулюють такі правовідносини відокремлено один від одного.
Домінуючу роль у врегулюванні інноваційної діяльності зай#
мають підзаконні нормативно#правові акти, що не може не
насторожувати, за умови визнання стратегічним національ#
ним інтересом, формування інноваційної моделі економіки
України. Характерним є також відсутність єдиного підходу до
визначення поняття інноваційної діяльності у чинному зако#
нодавстві. Так, Господарський кодекс України визначає її як
вид господарської діяльності, Закон України «Про інвес#
тиційну діяльність» — як форму інвестування, а Закон Ук#
раїни «Про інноваційну діяльність» — як комерційну діяль#
ність. Зазначене дозволяє зробити висновок про необхідність
реформування інноваційного законодавства, розроблення та
прийняття комплексного нормативно#правового акту, який би
забезпечив можливість узагальненого та системного регулю#
вання інноваційної діяльності в Україні. На нашу думку, тако#
му нормативному акту більше відповідає форма Інноваційного
кодексу України, який би систематизував увесь масив законо#
давчого регулювання інноваційної діяльності, визначив нап#
рямки подальшого удосконалення практики цієї діяльності,
а також встановив правові системно#структурні зв’язки з інши#
ми галузевими правовими нормами (цивільне, адміністративне,
трудове право), що дозволило б ефективно використати їх для
регулювання правовідносин у сфері інноваційної діяльності.
Загалом, до основних напрямів реформування інно#
ваційного законодавства України, сьогодні можна віднести:
1. уніфікація понятійного апарата інноваційного законо
давства. Перш за все потребують конкретизації та більш
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чіткого визначення такі дефініції, як «інновація», «інновацій#
на діяльність», «інвестування». Аналіз визначення цих понять
наведених у чинному законодавстві показує нечіткість, роз#
митість наданих визначень. В свою чергу, зазначені недоліки
зумовлюють виникнення прогалин, як у законодавчому вста#
новленні конкретних об’єктів інноваційної діяльності, так
і у практичному застосуванні чинного законодавства;
2. поліпшення фінансовокредитного забезпечення інно
ваційної діяльності. Юридична консолідація фінансового за#
безпечення суб’єктів інноваційної діяльності в межах спеціа#
льних правових режимів вбачається у створенні єдиного
державного реєстру інноваційних проектів, що повинно забез#
печувати неможливість його подвійної фінансової підтримки.
Створення єдиного реєстру допоможе уникнути і багатьох
проблем в ідентифікації інноваційних проектів, які раніше бу#
ли реалізовані в різних правових режимах. Це вимагає та пот#
ребує подальшого доопрацювання чинного законодавства, зок#
рема, в частині, що стосується переліку напрямків фінансової
підтримки інноваційної діяльності;
3. пільгове оподаткування суб’єктів інноваційної діяль
ності. Чинне законодавство містить обмежений набір інно#
ваційних податкових пільг. Серед різних видів податкових
пільг для підприємств, що реалізують інноваційні проекти
перспективним та доцільним є використання інноваційного
податкового кредиту, що дозволить підвищити ступінь відпові#
дальності суб’єктів інноваційної діяльності за нецільове вико#
ристання фінансових коштів, отриманих в результаті пільгово#
го оподаткування.

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
В. С. Довгань
Інститут права та суспільних відносин
Науковий керівник Р. О. Коніжай, к. ю. н.,
доцент кафедри господарського права

Останнім часом дискусійним є питання щодо доцільності
обов’язковості досудового врегулювання господарських спорів.
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По суті, досудове врегулювання господарського спору є однією
з форм реалізації права суб’єктів господарювання, незалежно
від їх організаційно#правової форми, на захист своїх законних
прав та інтересів. При цьому, при визнанні боржником претензії
її сума може бути списана у безспірному порядку, а у разі немож#
ливості урегулювання спору зазначеним чином кредитор має
право на судовий захист, що в повній мірі відповідає духу рішен#
ня Конституційного суду від 09 липня 2002 року № 15#рп/2002,
справа № 1#2/2002 про те, що особа не може бути обмежена зако#
ном або іншим чином у можливості звернення до суду за захис#
том своїх порушених прав та інтересів. Тому зазначення у дого#
ворі досудового порядку врегулювання господарського спору не
є обмеженням права особи на судовий захист. Тим більше, що
сьогодні досудовий порядок врегулювання господарських спорів
(претензійне провадження), є правом сторін, якщо інше не обу#
мовлене у договорі. Разом із тим, скасування досудового поряд#
ку врегулювання господарських спорів неодмінно спричинить
зростання у судових органах, які за нинішніх умов функціону#
ють зі значним перевантаженням, кількості, по суті, безспірних
справ. Одночасно слід зазначити, що сьогодні певне пожвавлен#
ня підприємницької діяльності, на фоні непослідовності, неуз#
годженості, а подекуди і суперечливості чинного господарського
законодавства, призводить до того, що захист охоронюваних
прав та інтересів суб’єктів господарювання стає можливим лише
при судовому розгляді конфліктних господарських ситуацій та
спорів. Це зумовлено також і тим, що сьогодні зменшена сума
державного мита (до 1,0% від суми позовних вимог), обмежена
його максимальний розмір (100 НМДГ), що стягується при по#
данні позовів майнового характеру, передбачене повернення по#
зивачу 50% державного мита, сплаченого під час подачі позовної
заяви, у випадку підписання мирової угоди з відповідачем. Усе
зазначене значно підвищило авторитет господарських судів
у підприємницького загалу, який прагне вирішувати госпо#
дарські конфлікти цивілізованим способом.
Вважаємо, що досудове врегулювання господарських
спорів має свої позитивні та негативні моменти.
До позитивних моментів слід віднести:
— для кредитора: чітко обумовлюються сума і порядок по#
гашення боргу, можливе визнання боржником серед інших
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і спірних вимог, зменшення витрат на юридичний супровід
спору в суді, економія часу, заощадження при оплаті послуг
держвиконавців;
— для боржника: збереження репутації (менший розголос
інциденту, ніж у разі судового розгляду), економія часу і гро#
шей на тривалі судові слухання, зменшення кредитором суми
позовних вимог або знаходження компромісу під час визна#
чення порядку і терміну погашення боргу, не арештуються ра#
хунки і нерухомість, якщо справа дійшла до стадії виконавчо#
го впровадження.
До негативних моментів відносимо:
— для кредитора: зазвичай сума позивних вимог зменшу#
ється, неможливість подання повторного позову, пропозиція
відповідача укласти мирову угоду може бути лише прийомом
з метою затягнути час, ймовірність невиконання боржником
умов мирової угоди;
— для боржника: боржник визнавши свою провину, зобо#
в’язаний у визначений термін погасити борг, що іноді буває
складно у зв’язку із недостатністю оборотних коштів, що приз#
водить до «примусового кредитування» та вилучення «живих
коштів» з обігу підприємства, зменшення обсягів майбутніх
оборудок і т. ін.

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
С. А. Долгий
Університет «Україна», Інститут права та суспільних відносин,
кафедра господарського права, V курс, група ПЗ–51, спеціальність
«Правознавство»
Науковий керівник Ю. М. Крупка, к. ю. н., доцент.

Актуальність даної теми випливає з того, що до недавнього
часу для більшості громадян правові аспекти благодійної
діяльності були не відомі і відповідно мало досліджувались.
Об’єктом дослідження даної наукової роботи є суспільні
відносини у сфері добровільного подання фізичними та юри#
дичними особами набувачам матеріальної, фінансової, органі#
заційної та іншої благодійної допомоги.
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Предметом дослідження в цій науковій роботі виступає
правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на
розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і ми#
лосердя, створення умов для діяльності благодійних органі#
зацій відповідно до законодавства України. Метою написання
даної роботи є показ історичного розвитку правового регулю#
вання благодійної діяльності; розгляд законодавчих актів, що
регулюють надання благодійної допомоги і аналізування проб#
лем які спіткають благодійні організації, пропонування спо#
собів вирішення цих проблем.
Історія благодійності, спонсорства і меценатства сягає
своїм корінням сивої давнини. Є вчені — юристи які вважа#
ють, що існуюче законодавче визначення благодійництва слід
викласти наступним чином «благодійництво — це добровільна
соціальна діяльність, пов’язана з безплатною передачею ма#
теріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної до#
помоги та спрямована на досягнення більшого соціального
добробуту».
На нашу думку юридично коректним є доповнити ст. 1 За#
кону України «Про благодійництво та благодійні організації»
терміном «державна благодійність» під яким слід розуміти
добровільну безкорисливу пожертву у поданні набувачам ма#
теріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної до#
помоги, яке здійснюється з боку Президента України, депу#
татів всіх рівнів, посадових і службових осіб органів держав#
ної влади та органів місцевого самоврядування, а також членів
їх сімей в межах отриманих і задекларованих доходів.
Варто уваги відсутність у Законі України «Про благодій#
ництво та благодійні організації» визначення поняття «бла#
годійна допомога». На нашу думку це поняття слід викласти
у ст. 1 Закону у наступній редакції «благодійна допомога — це
сприяння будь — кому, що може виражатися у матеріальній,
фінансовій , організаційній та іншій формах, яке полегшує
функціонування.
Розгляд питання благодійної діяльності буде не повним без
розгляду проблем, що спіткають благодійні організації в сучас#
ному суспільстві. Ось ті сфери, які вимагають особливої уваги:
Керівні органи та управління. Часто благодійні організації
не мають чіткого уявлення про те, як найкраще обрати та
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організувати наглядові та дорадчі органи, а також розподіли#
ти між ними повноваження. Благодійні організації часто ство#
рюються ентузіастами, які є фахівцями в своїй галузі, але не
в управлінні організацією. Щоб вирішити це питання, кері#
вникам організацій потрібно пройти спеціальну підготовку
в галузі управління людськими ресурсами та грантами. Бла#
годійний фонд Рокфеллера проводить освітні курси для меце#
натів (де їх вчать робити правильні пожертви), здійснює
ретельний відбір абітурієнтів. При цьому місячне навчання об#
ходиться кожному студенту в 20 тис. доларів.
Інформування громадськості про свою діяльність. Є не#
обхідним створення прозорої інформаційної моделі завдяки
Web#сайту, де подаватимуться звіти щодо використаних
коштів набувачами благодійної допомоги, підкріплені фотока#
ртками покращеної матеріальної бази.
Сьогодні відмічається підміна поняття спонсорство понят#
тям благодійництво. Аналізуючи дані соціологічних дослі#
джень можна зробити висновок, що це вдалий маркетинговий
хід, який працює на підвищення продажу та зміцнення іміджу
компанії.
Автор пропонує піти західним шляхом і зменшити податки
на суму відрахувань, для благодійництва. Окрім вище пе#
релічених проблем треба зазначити і те, що благодійництво ви#
ховує у набувачів благодійної допомоги споживання. Бла#
годійництво повинно втілювати у життя принцип «не тільки
нагодуй рибою, а дай вудку і навчи рибалити».

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
А. С. Кімнацька
Інститут права та суспільних відносин, юридичний факультет,
5 курс, група ПЗ51, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: А. І. Берлач, д. ю. н., професор

Зі стрімким розвитком науки, технологій та процесів гло#
балізації роль транспорту в економіці, а відтак і в суспільстві,
залишається незмінно високою. Вплив транспорту на еко#
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номічні процеси здійснюється шляхом забезпечення взаємодії
різних сфер матеріального виробництва, міжгалузевих та
міжтериторіальних зв’язків відбувається створення необхід#
них умов для постійного стимулювання суспільного виробни#
цтва та комплексного розвитку всіх видів промисловості. Саме
тому для кожної держави важливим є ефективне нормативно#
правове регулювання відносин в сфері транспорту, так само як
і вироблення функціональної транспортної політики. В світлі
євроінтеграційних процесів порівняльно#правове дослідження
транспортного права України та ЄС є важливим для виокрем#
лення основних етапів і механізмів пристосування транспорт#
ного комплексу України до європейської та світової транспо#
ртної системи.
Правовою основою транспортної політики ЄС є розділ V тре#
тьої частини консолідованого Амстердамського договору про
заснування Європейського Співтовариства, де визначаються
правові засади транспортної політики. В рамках спільної
транспортної політики відбувається регулювання залізнично#
го, авіаційного, водного та автомобільного видів транспорту.
Транспортна сфера є частиною загального ринку і регулюється
спеціальними правилами, які встановлює Європейський Пар#
ламент та Рада в межах цієї політики.
З метою відкриття ринку транспортних послуг в ЄС були зас#
тосовані такі заходи як обмеження квотування автомобільних пе#
ревезень товарів, свобода надання автомобільним транспортом
послуг пасажирам, забезпечення каботажних прав при фрахту#
ванні автомобільного та внутрішнього водного транспорту, лібе#
ралізація морського та річкового видів транспорту. У сфері
авіаційного транспорту повна лібералізація завершилась із впро#
вадженням принципу гарантування вільної конкуренції та обме#
ження перевантаженості аеропортів та повітряного простору.
В секторі водного морського транспорту основними заходами
з лібералізації стали підвищений контроль за дотриманням умов
здорової конкуренції в сфері виробництва засобів водного транс#
порту, а також субсидування та стимулювання розвитку галузі.
В сфері внутрішнього водного транспорту основну увагу було
приділено підвищенню рентабельності та обмеженню розділення
ринків послуг. Лібералізація залізничного транспорту є найменш
завершеною, оскільки залишається низка проблем, пов’язаних
з необхідністю модернізації технічних ресурсів та приведення
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залізничного комплексу великої кількості держав до єдиного
стандарту. Велику увагу в спільній транспортній політиці ЄС
приділено також врегулюванню впливу використання транспор#
ту на довкілля та намаганню зменшити рівні забруднення.
Роль і значення транспорту для економіки України визна#
чено Законом України «Про транспорт». Основними завдання#
ми нашої держави в сфері транспорту є модернізація всіх сек#
торів транспорту з метою подальшої лібералізації ринків
транспортних послуг та адаптація чинного законодавства до
норм права ЄС.
Найбільш пристосованою до нормативних стандартів ЄС та
ринкових умов транспортною галуззю в Україні є авіатранс#
порт. Значної уваги потребує залізничний транспорт, оскільки
він оцінюється як потенційно найбільш рентабельний з усіх
видів транспорту в Україні, що зумовлено географічним розта#
шуванням держави, яке робить її транзитні можливості
привабливими для Європи. Модернізація залізничного транс#
порту є спільною проблемою як для України, так і для ЄС. За#
конодавство в галузі водного транспорту є найменш розвине#
ним і пристосованим до ринкових умов: тут можна відзначити
відсутність великої кількості норм, необхідних для регулюван#
ня відносин. Основними правовими проблемами автомобільно#
го транспорту є недостатня урегульованість процедур проведен#
ня періодичних технічних оглядів, перевезення вантажів, що
швидко псуються, та екологічної відповідальності за шкоду,
нанесену довкіллю автомобільними транспортними засобами.

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА НЕПОВНОЛІТНІХ
ТА ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ
І. Р. Кобзаренко, І. В. Грицюк
Студентка ІІІ курсу Групи Пр05

Останнім часом через нестабільність суспільства й інтен#
сивних соціальних перетворень посилилися негативні тенден#
ції, що провокують девіантну поведінку, деградацію й само#
руйнування особистості. Усе більш широке поширення одер#
жує відступ від загальнолюдських норм моральної поведінки,
глибоко спустошується і руйнується духовний світ людини.
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Існуюча в Україні та інших державах системна роз’єд#
наність діючих інститутів, що займаються проблемами непов#
нолітніх, не дозволяє досягти позитивних результатів у зни#
женні рівня злочинності серед неповнолітніх та в сфері захисту
дитини від кримінального середовища.
Тому, метою даної роботи є дослідження девіантної по#
ведінки неповнолітніх, визначення суті та значення ювеналь#
ної юстиції, аналіз вітчизняного та іноземного законодавства.
Виходячи з поставленої мети, в даному дослідженні постав#
лені наступні завдання: ознайомитися з концепціями девіант#
ної поведінки; дослідити види девіантної поведінки; здійснити
аналіз причин виникнення девіації у неповнолітніх; дослідити
сутність поняття «ювенальна юстиція»; проаналізувати істо#
ричного шляху «ювенальної юстиції»; визначити основні зав#
дання, функції та принципи ювенальної юстиції; проаналізу#
вати національний досвід тих країн, де суди для неповнолітніх
функціонували найефективніше; визначи доцільність ство#
рення судів у справах неповнолітніх в Україні; з’ясувати під#
судність та повноваження справ ювенальним судам.
При написанні даної роботи було використано такі методи
дослідження: спеціально#юридичний, діалектичний, статис#
тичний, порівняльно#правовий. Об’єктоми дослідження є де#
віантна поведінка неповнолітніх та ювенальні суди. Предметом
дослідження є чинне законодавство, монографічні та публіцис#
тичні дослідження.
Девіантна поведінка є соціально#психологічним і правовим
фактором у житті суспільства й досліджується різними наука#
ми. О. М. Джуджу та С. М. Корецького виділяли наступні ви#
ди поведінки з відхиленнями від соціальної норми: девіантна,
деліквентна та злочинна поведінка.
У сучасній світовій практиці боротьби із злочинністю не#
повнолітніх існує декілька правових систем здійснення право#
суддя щодо неповнолітніх правопорушників і всі вони охоплю#
ються поняттям «ювенальна юстиція». Ювенальна юстиція —
це спеціалізована система правосуддя щодо неповнолітніх,
яка є важливим інститутом системи захисту прав дитини.
Аналіз історичного шляху «ювенальної юстиції» дасть мож#
ливість зрозуміти її сутність, основні завдання і принципи.
Досить чітко окреслились два варіанти: автономний суд
для неповнолітніх, що не пов’язаний із загальним судом; за#
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гальний суд, який набув функції розгляду справ щодо непов#
нолітніх. Щоб зрозуміти різносторонній підхід до створення
такої системи, ми проаналізували національний досвід США,
Англії, Франції, Німеччини, Україна, де суди для непов#
нолітніх функціонували найефективніше.
В Україні як на загальнодержавному, так і на місцевому
рівні, відчувається відсутність розвитку ювенальної юстиції. По#
долання такого стану речей бачиться в об’єднанні зусиль різних
державних органів та структур, а також громадських організацій
в єдиному векторі цілісної системи ювенальної юстиції.
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ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СУМІСНИЦТВО»
О. Корнелюк
Луцький інститут розвитку людини,
II курс, група ПР. 2. 1, спеціальність «Правознавство»

Законодавство про працю надає громадянам право реалізу#
вати свої здібності щодо продуктивної і творчої праці шляхом
укладення трудового договору на одному або водночас на
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декількох підприємствах, в установах, організаціях (ч. 2 ст.
21 КЗпП). У трудовому праві зайняття працівником, крім ос#
новної, іншої платної посади або виконання іншої регулярно
оплачуваної роботи називається сумісництвом. Як наголошує
О. Гевел, у сучасних умовах впровадження ринкових ме#
ханізмів робота за сумісництвом стає звичним явищем, а тому
потребує чіткого правового регулювання.
Теоретичну базу дослідження становлять праці представ#
ників науки трудового права радянського періоду, зокрема:
М. Г. Александрова, О. В. Смирнова, О. С. Пашкова, М. Е. Нан#
кіна, В. І. Нікитинського, Р. З. Лівпшця, М. В. Молодцова,
Ю. П. Орловського, Г. І. Ставцевої, В. Г. Сойфер, В. М. Толку#
нової, а також праці вітчизняних дослідників: В. С. Венедиктова,
Р. І. Кондратьєва, Л. І. Лазор, А. Р. Мацюка, В. І. Прокопенка,
О. І. Процевського, В. Г. Ротаня, П. Д. Пелипенка, Г. І. Чани#
шевої, Г. С. Гончарової, В. О. Лавриненка, В. В. Жернакова,
П. І. Жигалкіна, С. М. Прилипко, Н. М. Хуторян та інших.
Існуюча нормативно#правова база у сфері регулювання
сумісництва та суміщення професій (посад) в основному фор#
мувалася до часів перебудови і реформ в українському
суспільстві. У зв’язку з цим чимало питань, що висуває перед
нею життя, залишається без відповіді, що є реальною переш#
кодою у справі ефективної реалізації трудовим правом своєї
захисної функції. Тому природно потребують дослідження
відносини по застосуванню праці за сумісництвом та суміщен#
ням професій (посад), перегляду їх сутності та захисту, а та#
кож по вдосконаленню їх правового регулювання в умовах
ринкової економіки.
Дійсно, проблема правового регулювання сумісництва за#
лишається зокрема КЗкП розкриває сутності даного поняття.
Відповідно до п. 1 Положення про умови роботи за суміс#
ництвом (далі — Положення про умови роботи за сумісницт#
вом), сумісництвом вважається виконання працівником, крім
своєї основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах
трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж
або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадя#
нина (підприємця, приватної особи) за наймом.
Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися
керівниками державних підприємств, установ і організацій
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разом з профспілковими комітетами лише щодо працівників
окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на
роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці,
додаткова робота яких може призвести до наслідків, що нега#
тивно позначаться на стані їхнього здоров’я та безпеці вироб#
ництва. Обмеження також поширюється на осіб, які не досяг#
ли 18 років, та вагітних жінок.
Оплата праці сумісників здійснюється за фактично викона#
ну роботу.
При встановленні сумісникам з погодинною оплатою
праці нормованих завдань на основі технічно обґрунтованих
норм оплата провадиться за кінцевими результатами за фак#
тично виконаний обсяг робіт.
Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно
з відпусткою за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи
виплата компенсації за невикористану відпустку провадиться
сумісникам відповідно до чинного законодавства.
Звільнення з роботи за сумісництвом провадиться з під#
став, передбачених законодавством, а також у разі прийняття
працівника, який не є сумісником, чи обмеження сумісництва
у зв’язку з особливими умовами та режимом праці без виплати
вихідної допомоги.
Запис у трудову книжку відомостей про роботу за суміс#
ництвом провадиться за бажанням працівника власником або
уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.
Вивчаючи правову природу сумісництва, фахівці трудового
права О. В. Смірнов, Л. О. Сироватська, О. М. Курінний дійшли
висновку, що такий вид трудового договору, як сумісництво,
доцільно практикувати у випадках, коли немає можливості
прийняти на вільну посаду працівника відповідної кваліфі#
кації, незайнятого на іншій роботі. Відтак, варто акцентувати
увагу на додатковому характері роботи за сумісництвом. Дана
робота ні в якому разі не повинна перешкоджати виконанню
посадових обов’язків на основній роботі. І лише високок#
валіфікований спеціаліст здатний однаково продуктивно пра#
цювати за двома трудовими договорами. Саме тому більшість
роботодавців за основним місцем роботи вважає за потрібне пе#
редбачити у трудовому договорі заборону на зовнішнє
сумісництво (працювати також на іншому підприємстві, в ус#
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танові, організації). Що є цілком правомірним, адже, як вип#
ливає зі змісту ч. 2 ст. 21 КЗпП, заборона роботи за сумісницт#
вом може бути передбачена законодавством, колективним до#
говором, трудовим договором. Аналогічний підхід зустрічаєть#
ся в законодавстві більшості країн світу, де встановлене прави#
ло, що трудовий договір за сумісництвом допускається, якщо
інше спеціально не обумовлено сторонами. Вважається, що
робота за сумісництвом не повинна здійснюватися під час ос#
новної роботи або на шкоду їй, не повинна суперечити інтере#
сам основного наймача.
У зв’язку з різнобічним економічним і соціальним ефектом
такі організаційно#правові феномени, як сумісництво та
суміщення професій чи посад, мають велике значення в ме#
ханізмі та процесі організації праці. З одного боку, вони
пов’язані з фактором економії праці на тому чи іншому вироб#
ництві, бо трудова діяльність внаслідок вивільнення певної чи#
сельності працівників здійснюється меншою чисельністю пер#
соналу. З другого боку, покладення трудових обов’язків на
більш кваліфікованих працівників закономірно підвищує
якість трудової діяльності. Таким чином, загальний та еко#
номічний ефект для роботодавців і працівників від упровад#
ження на виробництві досліджуваної форми організації праці
досягається в результаті скорочення потреби в робочій силі,
змінних витрат, підвищення продуктивності праці, збільшен#
ня трудових доходів працівників, що уклади угоду про
сумісництво та суміщення професій чи посад з тим чи іншим
власником або уповноваженим ним органом, а також фізичною
особою, яка має право наймати робочу силу.

МІСЦЕ НОТАРІАТУ У СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
Ю. Логвинова
Студент IIго курсу Групи ПЗ22
Науковий керівник: О. Ш. Чомахашвілі, cт. викладач кафедри

Важливу роль у здійсненні правозахисної та правоохорон#
ної в Україні відіграє нотаріат.
Захист прав та законних інтересів громадян і юридичних
осіб, запобігання правопорушенням — є їх основним завданням,
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авторитет і значення якого невпинно зростає в нинішніх умовах
кардинального реформування соціально#економічних відносин.
Їх діяльність має великий вплив на різні сторони суспільно#
го життя країни, на нормальне функціонування цивільного
обороту.
Перехід до ринкової економіки потребує посилення право#
вого регулювання господарських відносин. У свою чергу це
потребує і удосконалення правового регулювання діяльності
нотаріальних і адвокатських органів, яка стає все більш
об’єктивною і складною.
Для вчинення нотаріальних і адвокатських дій тепер
потрібен не просто їх реєстратор, як це здебільшого було
раніше, а творчий, добре обізнаний з діючим законодавством
юрист, який правильно орієнтується в досить складному право#
вому колі суспільних відносин.
Тому надзвичайно важливим сьогодні є завдання підготов#
ки висококваліфікованих спеціалістів, з високими моральни#
ми якостями і відчуттям особистої відповідальності за свою
діяльність, що сприятиме підвищенню престижності і значу#
щості усієї професії юриста. [1].
Організація та принципи діяльності нотаріату визначають#
ся відповідно «Про нотаріат» від 02.09.1993 (далі — Закон).
Щодо нотаріату, то це система органів і посадових осіб, на
які покладені обов’язки засвідчувати права, а також факти,
що мають юридичне значення, і здійснювати інші нотаріальні
дії з метою надання їм юридичної вірогідності. [2].
Законодавство про нотаріат регулює суспільні відносини,
що виникають між нотаріальними органами та особами, які
звертаються за вчиненням нотаріальних дій. Отже, нотаріаль#
не процесуальне право — це система правових норм, котрі ре#
гулюють суспільні відносини, що виникають у процесі
здійснення нотаріальних дій між нотаріальними органами та
особами, які звертаються за вчиненням цих дій.
Головними задачами нотаріальної служби є: охорона прав
і законних інтересів громадян, юридичних осіб і держави,
їхньої власності шляхом здійснення визначених нотаріальних
дій; профілактика правопорушень; зміцнення законності.
Предметом нотаріальної діяльності є безспірні справи, що зу#
мовили специфічний метод вирішення нотаріальними органами
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віднесених до їх компетенції питань. Нотаріуси повинні
зберігати таємницю вчинюваних нотаріальних дій. Це збіль#
шує довіру до нотаріусів, попереджає виникнення сімейних
конфліктів та інших небажаних результатів.
Можна зробити висновок, що сутність нотаріальної діяль#
ності полягає в посвідченні та підтвердженні певних прав і
фактів, у юридичному закріпленні цивільних прав з метою за#
побігання можливим порушенням або є засобом захисту вже
порушених прав.
Отже, історично склалось, що нотаріальна служба та адво#
катура посідають вагоме місце в структурі органів, які займа#
ються захистом законних прав та інтересів громадян.
Література
1. Навчальний посібник, 2#е видання, стереотипне «Нотаріат
в Україні», Л. К. Радзієвська, С. Г. Пасічник, Київ, Юрінком Інтер,
2001, С. 3.
2. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3426#XII /// ВВР.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІКИ У ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
Л. В. Ломачинська
студентка 2 курсу ПЗ23 факультету
правознавства та міжнародної інформації
спеціальності «Правознавство» ВМУРоЛ «Україна»
Науковий керівник: С. В. Женжера, старший викладач

Логіка є однією з найдавніших наук, що бере свій початок
ще з Античності. Предметом логіки є дослідження законів
мислення, побудови окремих висловлювань, їх відповідності
логічним формам. Кожна наука має свою логіку, тобто певну
структуру, чіткість та обґрунтування. Право не є виключен#
ням, до того ж саме логіка дозволяє уникнути внутрішніх су#
перечностей у праві, тим більше, що воно є дуже важливою
складовою суспільного життя.
З виникненням права почалось інтенсивне проникнення
логічних принципів у загальну свідомість. Майнові суперечки
та розслідування злочинів, поява інститутів і норм, що регу#
люють процедури захисту і обвинувачення в суді вже в давніх
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цивілізаціях свідчить про виникнення суспільної потреби
у поступовому вдосконаленні техніки мислення та аргумен#
тації. В результаті цього відбулось виокремлення в ранніх
формах правосвідомості ідейних аналогів принципу рівності
(таліону — «око за око») і похідних від нього принципів непро
тиріччя і виключення третього (алібі як підстава відсутності
відповідальності), публічні пошуки причинно#наслідкових
зв’язків, які в свою чергу формують культуру логічного вис#
новку, які потім поширились із сфери правосвідомості на інші
сфери суспільного життя.
В ранніх пам’ятках права закладались основи для логічної
проблематики, насамперед проблеми дихотомії істини та хи#
би, необхідності істинного знання та випадкового твердження,
що приводить до справедливих і несправедливих судових
рішень. Нині існує думка, що Кодекс Хаммурапі орієнтувався
на дидактичний стиль мислення, поєднаний з «юридичним си#
логізмом» — підведенням конкретного випадку під встановле#
ну законом норму.
Слід відмітити, що саме до римської правової історії відно#
ситься традиція
аналітичної юриспруденції, яка орієнтується на узагаль#
нення юридичних феноменів. В результаті аналітичної пере#
робки догми права, якщо вона проведена з вимогами формаль#
ної логіки, розкривається детальна юридична картина певної
частини законодавства, судової практики тощо.
Юридична логіка — прикладна дисципліна, яка предметом
має аналіз правових проблем методами традиційної та сучас#
ної логіки. Саме ці методи можуть бути як суто формальними,
максимально наближеними до математичних, так і нефор#
мальними, максимально наближеними до повсякденного
практичного мислення юристів.
Абстрактна логічна форма права є також і історичною,
оскільки вона є результатом становлення, аналізу та узагаль#
нення певного історичного досвіду. Логічна теорія правового
розвитку є результатом зміни в мисленні особливостей руху
правових явищ і процесів. Логічний аспект теорії права
в пізнанні її багатоманітності може застосовуватись до конк#
ретних періодів, адже логіка здатна виявити внутрішні зв’яз#
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ки, основи взаємодії та взаємопроникнення правових явищ та
процесів. У цьому полягає важливість досліджень на основі
логіки.
Так, логічне знання характеризується тим, що не просто
відображає правову дійсність і її явища, а будучи стійкою ос#
новою правових явищ, фіксує увагу на їхніх суттєвих сторонах
і моментах, в силу чого має здатність викривати об’єктивні за#
кономірності розвитку права. На даний час логіка не на дос#
татньому рівні застосовується юристами. Це є перешкодою не
лише для виявлення загальних закономірностей виникнення
формування та розвитку права, а й реальним недоліком при
здійсненні законодавчої діяльності, бо впровадження норм,
приписів чи будь#яких положень, які не відповідають логіч#
ним законам може мати негативні наслідки для тих, хто їх має
виконувати чи застосовувати. Тому для юристів є обов’язко#
вою умовою ефективної діяльності дотримання правил та за#
конів логіки.

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ
ПОЛІТИКИ В УКРАїНі
О. В. Лопушанська
Інститут права та суспільних відносин, юридичний факультет
II курс, групаПЗ23, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: А. І. Берлач, д. ю. н., професор

Письменник Олег Волков цілком справедливо зазначив,
що «Зруйнувати мову — значить підірвати національну куль#
туру, розірвати зв’язок із живильними традиціями й уявлен#
нями про вірність «справі батьків», тобто убити почуття дер#
жавності…». Можливо саме тому більш як 300 років у Ро#
сійській імперії, а пізніше і в СРСР, українську мову близько
50 разів забороняли, оголошували діалектом, а то й узагалі
неіснуючою [1].
Зважаючи на важку історичну спадщину, що дісталася Ук#
раїні, як й іншим країнам СРСР (асиміляційна насильницька
мовна політика колишньої Російської імперії, яка русифіку#
вала народи, придушуючи їх культурний розвиток, інших
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імперій, а також так звана «ленінська національна політика»)
[2], доцільно розглянути мовну ситуацію в Україні сьогодні.
Отже, метою даної доповіді є аналіз мовної ситуації як ре#
зультату реалізації державної мовної політики в Україні.
За даними опитування, проведеного у 2000 році в Києві, пе#
реважно українською мовою спілкується 10,5% опитаних,
а переважно російською — 52,5%, причому тільки українську
мову в усіх ситуаціях вживає 4,3% киян, в той час, як російсь#
ку — 21,2% [3].
Вражаючим є той факт, що у Донецькій області на 2/3 ук#
раїнців функціонує лише п’ята частина шкіл з рідною (держав#
ною) мовою. Останнім часом закрито україномовну школу
в центрі Донецька. Таке, як свідчать статистичні дані, відбу#
вається в більшості великих і середніх міст України. Якщо
офіційне співвідношення українців до росіян у Криму складає
1 до 2,4 , то співвідношення навчальних закладів — 1 до 100.
Більшість ПТУ, 2/3 приватних нововідкритих вищих навчаль#
них закладів (частина зі статусом «національний») здійснюють
викладання недержавною — російською мовою. При цьому за#
безпеченість українськими підручниками у вищих навчальних
закладах у загальній кількості складає 10 — 20%.
Соціологічні дослідження, проведені у національних ВУ#
Зах (Київський університет ім. Т. Г. Шевченка, педагогічний
ім. М. Драгоманова, Політехнічний) показують, що послуго#
вуються і визнають головною для себе українську мову лише
відповідно 16%, 14% і 15% студентів.
За 15 років кількість виданих книг на душу населення
зменшилася у 10 разів, причому лише кожна 20#та книга ук#
раїнська. За останні роки закрито понад 5 тисяч бібліотек.
Зменшуються години на українознавчі дисципліни у вищих
навчальних закладах [4].
Зважаючи на такий стан справ, виникає питання: чи дійсно
виконується мовне законодавство України та чи в повному
обсязі реалізується державна мовна політика у сфері держав#
нолї мови України? Адже загальновідома стаття 10 Консти#
туції України, на основі якої грунтується Концепція державної
мовної політики в Україні, окрім проголошення української
мови державною, зазначає, що держава забезпечує всебічний
розвиток і функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя на всій території України [5, 4].
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Виходячи з вище викладеного, ми вважаємо, що для
стабілізації мовної ситуації законодавча гілка влади України
повинна в найкоротший термін прийняти Закон «Про держав#
ну мову в Україні», адже прийнятий у 1989 році Закон УРСР
«Про мови в Українській РСР» із проголошенням Україною
незалежності не відповідає дійсності. На наш погляд, для
вирішення мовних проблем українській владі, варто було
б скористатися досвідом інших держав, зокрема Франції, яка
за останні десятиліття прийняла 3 закони для захисту і роз#
витку мови, а кілька років тому французький сенат затвердив
спеціальний закон «На захист французької мови», відповідно
до якого, особи, котрі зловживають англійськими словами,
для яких існують національні еквіваленти, можуть бути ошт#
рафовані на суму до 20 тисяч франків. Вартий уваги і досвід
США, які своє становлення формували на базі політичної
і мовної систем, а Японія після війни почала своє національне
відродження з підвищення авторитету мови [6].
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ
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Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна
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Науковий керівник: Б. Д. Халмурадов, к. м. н.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від
1 березня 1991 року до працездатних громадян у працездатному
віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних
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конкурувати на ринку праці, належать, зокрема: жінки, які
мають дітей віком до шести років; одинокі матері, які мають
дітей віком до чотирнадцяти років або дітей#інвалідів; особи
передпенсійного віку та деякі інші категорії громадян.
Жінки відносяться до особливої категорії працівників по#
ряд з неповнолітніми, особами зі зниженою працездатністю та
деякими іншими категоріями громадян.
Конституція України 1996 року (ст. 24) на вищому юри#
дичному рівні закріпила рівність прав жінок і чоловіків. Рівні
трудові права і обов’язки закріплені в Кодексі законів про пра#
цю, в колективному договорі, в правилах внутрішнього трудо#
вого розпорядку й індивідуальному трудовому договорі або
контракті.
В законодавстві України існують спеціальні норми, які га#
рантують особливу охорону праці жінок. Цими нормами вста#
новлюються певні пільги, переваги і додаткові гарантії для
жінок#працівниць, необхідні для захисту фізіологічних особ#
ливостей жіночого організму, його материнської дітородної
функції від шкоди, яка може бути завдана виробництвом, з ме#
тою охорони материнства і дитинства, а також для отримання
здорового потомства.
Особлива охорона праці жінок починається з моменту
прийому їх на роботу. Так, законодавством забороняється зас#
тосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі
шкідливими або небезпечними умовами праці згідно спеціаль#
ного переліку, затвердженому Наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 29. 12. 1993 р. № 256 за погодженням із
Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.
Не дозволяється залучати жінок до праці на підземних ро#
ботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних або робіт із
санітарного та побутового обслуговування).
Полегшення умов праці жінок виражається також в тому,
що забороняється залучення жінок до підіймання і пе#
реміщення речей, вага яких перевищує встановлені для жінок
граничні норми.
В законодавстві про працю жінок значна увага приділяєть#
ся наданню пільг і гарантій вагітним жінкам і жінкам, які ма#
ють дітей.
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Жінки, які мають дітей віком до трьох років, у разі немож#
ливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу
роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою
роботою до досягнення дитиною віку трьох років.
Не допускається залучення до робіт у нічний час, до наду#
рочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направлення
у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком
до трьох років (ст. 176 КЗпП України).
Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти
років або дітей#інвалідів, не можуть залучатись до надурочних
робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.
За Кодексом законів про працю України (ст. 51) скорочена
тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок
власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок,
які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину#
інваліда. Обсяг скорочення робочого часу визначається за зго#
дою з адміністрацією.
На прохання вагітної жінки або жінки, котра має дитину
віком до чотирнадцяти років або дитину#інваліда, в тому числі
таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хво#
рим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник
(чи уповноважений ним орган) зобов’язаний встановити їй не#
повний робочий день або неповний робочий тиждень.
Виходячи з усього вище зазначеного в даній роботі, можна
зробити висновок: в сучасних умовах лише тоді держава буде
користуватися авторитетом у світі й матиме високі показники
в усіх сферах своєї діяльності (як внутрішньої, так і зовніш#
ньої), коли вона плідно втілюватиме в життя інтереси та пот#
реби громадян у встановлених правових межах. А особливо це
стосується права громадян на працю, захисту трудових прав
жінок як особливої категорії працівників.
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ МОЛОДІ
І. М. Микитась
Юридичний факультет, VІ курс, група ЗПЗ61, спеціальність
«Правознавство». Науковий керівник Е. Ф. Демский, к. ю. н., доцент.

Поняття, структура та зміст адміністративного процесу.
Адміністративний процес — складне явище, системний
характер якого обумовлюється значним обсягом предметної
регламентації, що охоплює найрізноманітніші сфери діяль#
ності публічної адміністрації та численні категорії індивіду#
альних справ. На цьому тлі вартою на особливу увагу постає
проблема наукової детермінації окремих складових адмініст#
ративного процесу. Адже від того, наскільки динамічно буде
вирішуватись проблема ланок системи адміністративного про#
цесу, залежатиме вся кодифікаційна діяльність у царині
адміністративно#процесуального права, а також ефективне
функціонування усієї системи державної влади на благо люди#
ни, суспільства та держави у цілому.
Адміністративний процес — це законодавчо закріплений
порядок розгляду та вирішення органами державного упра#
вління та іншими уповноваженими на це органами індивіду#
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альних справ різного характеру та прийняття ними адмініст#
ративно#правових актів [1,с. 176].
Демський Е. Ф. переконливо доводить, що в юридичний
літературі одностайного підходу до визначення поняття і сут#
ності адміністративного процесу. Історія розвитку теорії
адміністративного права сформувала два його підходи до його
розуміння, залежно від яких визначаються його місце в теорії
права, обсяг та зміст. Ці підходи дістали назви: а) широке ро#
зуміння адміністративного процесу та б) вузьке розуміння
адміністративного процесу. Такий стан пояснюється особли#
вими умовами розвитку адміністративного права за радянсь#
ких часів, коли діяльність органів державного правління регу#
лювалася в основному підзаконними актам, а захист прав і за#
конних інтересів громадян здійснювався майже завжди в поза
судовому порядку. Адміністративний процес визначали, як
виконавчо#розпорядчу діяльність органів управління [2,с. 3].
Якщо для кримінального та цивільного процесів виконання
правоохоронної функції є основним їх змістом, то для адмініст#
ративного процесу головним є реалізація конституційних прав
і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
Широке розуміння адміністративного процесу висвітлює
В. К. Колпаков, який зазначає, що «саме широке розуміння
адміністративного процесу відповідає сучасним напрямам роз#
витку правової науки, втілення Концепції адміністративної ре#
форми, принципам трансформації державного управління
в дієвий інструмент реалізації громадянами своїх прав і свобод,
захисту людини від неправомірних дій і адміністративних актів
з боку органів управління і їхніх службовців [2, с. 4; 3, с. 268]
Вузьке розуміння адміністративного процесу зводить до
діяльності органів влади щодо розгляду справ про адміністра#
тивні провадження та застосування заходів адміністративного
примусу [2, с. 4–5].
Адміністративний процес визначають як систему провад#
жень, що співвідносяться з ним як загальне та особливе, або ж
родове і видове.
Адміністративне провадження — це адміністративно#про#
цесуальна діяльність законодавчо визначеного суб’єкта (орга#
ну) щодо розгляду та вирішення конкретно#індивідуально
адміністративної справи.
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Напрями адміністративного процесу:
1) адміністративно#процедурна діяльність органів вико#
навчої влади та органів місцевого самоврядування в разі вико#
нання останніми делегованих державою виконавчих функцій;
2) адміністративно#юрисдикційний процес, тобто процесу#
альна діяльність державних органів та органів місцевого са#
моврядування, які діють на тих же засадах, що і в першому ви#
падку, щодо вирішення адміністративно#правових спорів та
реалізація адміністративної відповідальності за порушення
норм матеріального адміністративного права.
Джерела
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА
М. І. Михно
Інститут права та суспільних відносин
юридичний факультет, кафедра господарського права
VI курс, група ПЗ61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник В. І. Лебеденко к. ю. н., доцент

Держава, в особі уповноважених органів, як головна керу#
юча ланка в суспільстві, є головним фактором у розвитку та
регулюванні економіки в цілому, в тому числі і підпри#
ємництві. Державі потрібно підприємництво, оскільки їй не#
обхідна ринкова система, вироблені ним товари та послуги,
матеріальні ресурси. Підприємництво в свою чергу, потре#
бується в державі, оскільки йому потрібне законодавство, яке
встановлює та регулює правила підприємницької діяльності
та дає можливість стабільно і впевнено розвиватися та конку#
рувати з іноземними виробниками. Підприємництво покла#
дається на конституційний захист і державну підтримку, що
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гарантує та забезпечує підприємцю отримання прибутку, зай#
нятість населення, і в цілому, підвищення життєвого рівня.
Відношення держави та підприємництва, крім цього, можуть
проявлятися у певних конфліктах. Однак саме це передбачає
потребу державного регулювання підприємницької діяльності
та створює саме ті правовідносини, що надають гарантію на
розвиток та захисту права власності підприємців.
Сьогодні важко знайти який#небудь аспект у підпри#
ємницькій діяльності, який би не потребував законодавчого
урегулювання або не потребував безпосередньо підтримувати
шляхом субсидій, захисту підприємців від недобросовісної
внутрішньої та зовнішньої конкуренції тощо. Особливість тако#
го роду державної підтримки підприємництва визначені у За#
коні України «Про державну підтримку підприємництва», а та#
кож цілої низки нормативно#правових актів.
Держава об’єктивно зацікавлена в ефективному функціо#
нуванні суб’єктів підприємництва, у стійкості та позитивних
результатах їх діяльності. Для цього державне регулювання та
підтримка підприємництва повинно бути продуманим та зба#
лансованим.
Метою державної підтримки підприємництва в Україні, на#
самперед, є створення відповідних умов для ефективних змін в
економіці України, сприянню формування та розвитку
підприємництва як провідної сили в подоланні негативної про#
цесів в економіці та забезпечені рівномірного та позитивного
розвитку суспільства. Також важливим фактором є підтримка
вітчизняних виробників, формування умов та забезпечення зай#
нятості населення України, створення нових робочих місць. Од#
нак, до цього часу невирішеним залишаються питання щодо за#
безпечення прозорості виконання своїх професійних обов’язків
посадовими особами державних органів, які мають відношення
до державної підтримки підприємництва. Зловживання служ#
бовим становищем, корупція — ось ті головні негативні чинни#
ки, що стримують розвиток підприємництва в Україні.
Державна підтримка підприємництва не обов’язково
пов’язана з фінансовими витратами, головне — це визначення
правових і економічних умов розвитку малого підприємницт#
ва, а також усунення адміністративних бар’єрів, що заважа#
ють розвитку підприємництва.
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Необхідність державної підтримки підприємництва також
полягає і в тому, що підприємництво, незважаючи на перева#
ги, є сектором економіки, найбільш чутливим до таких несп#
риятливих чинників, як інфляція, податковий тиск, фінан#
сові труднощі та конкуренція великих корпорацій у вигляді
монополізму.
На нашу думку, основними факторами вирішення пробле#
ми державної підтримки підприємництва насамперед є забез#
печення участі суб’єктів підприємництва в державних, інвес#
тиційних, соціально#економічних та інших програмах, також
залучення підприємництва до формування, розміщення і вико#
нання на договірній основі державних замовлень на виконання
робіт, надання послуг для задоволення державних потреб.
Державна підтримка підприємництва спрямована на ство#
рення сприятливих умов для ефективного та стабільного роз#
витку підприємництва, можливості конкурентноздатності ук#
раїнських товарів з іноземними виробниками, задоволення
суспільних потреб в економічному та побутовому аспекті і от#
риманні прибутку.

ПРОБЛЕМИ ПРЕДСТАВНИЦТВА
В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
М. М. Мірошник
Інститут права та суспільних відносин,
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
ІІІ курс, група ПЗ32, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Т. М. Кілічава, в. о. завідувача кафедри
цивільного та трудового права

Визначення «представники сторін і третіх осіб» містить ст.
28 Господарського процесуального кодексу України [1]. Норма
вказаної статті викладена чітко, перелік осіб, які є представ#
никами сторін у господарському суді, є вичерпним. Також,
з 1 січня 2004 р. набув чинності Цивільний кодекс України, де
17 глава пропонує визначення «представництво» [2].
Представництво виникає на підставі договору, закону, ак#
та органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених
актами цивільного законодавства. У випадках, коли громадя#
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ни — суб’єкти господарювання ведуть свої справи у госпо#
дарському суді особисто, то при зверненні до господарського
суду з позовною заявою або із запереченнями на позов такі осо#
би повинні додавати копії свідоцтва про державну реєстрацію
суб’єкта підприємницької діяльності. При здійсненні предс#
тавництва у засіданнях господарського суду особисто, грома#
дяни — суб’єкти господарювання мають надавати суду для оз#
найомлення оригінал свідоцтва про державну реєстрацію.
У разі, коли справи ведуть не особисто громадяни —
суб’єкти господарювання, справи юридичних осіб — керівни#
ки, вони можуть вестися представниками за довіреностями.
Представництво за довіреністю, як встановлює ст. 244 Цивіль#
ного кодексу України [2], ґрунтується на договорі або на акті
органу юридичної особи. Належна фахова підготовка предс#
тавників сторін і третіх осіб, їх компетентність, оформлені на#
лежними чином документи в підтвердження повноважень
у справах у господарському суді є обов’язковою вимогою до та#
ких представників.
Сьогодні в Україні, як і більшості країн світу, функції
представництва та правонаступництва не розділені. Злиття
функцій правонаступництва та представництва має свої пере#
ваги і недоліки. До недоліків слід віднести ту обставину, що
підготовка документації, вся технічна робота забирає у юрис#
та певну кількість зусиль та часу, що відволікає його від основ#
ної діяльності — роботи над законодавством, яке, до речі,
в Україні дуже швидко змінюється. Тому у справі іноді
доцільніше приймати участь декільком представникам. Та#
кож в судовій цивілістичній практиці поширена так звана
«протокольна участь» цивільного процесуального представни#
ка. Це здійснення представництва у суді без посвідченої на#
лежним чином письмової довіреності. В судовому засіданні
повноваження представника підтверджуються усною заявою
довірителя, яка фіксується у протоколі судового засідання,
але при цьому представник не має права брати участь у наступ#
них судових засіданнях в разі відсутності самого довірителя.
Слід підтримати пропозицію Ю. Шульженко [3] щодо законо#
давчого передбачення або постійної «протокольної участі» за
усною заявою довірителя із занесенням у протокол судового
засідання та зазначенням довірителем повноважень, які він
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надає своєму представнику, або посвідчення письмової заяви
довірителя суддею. Для господарського процесу більш дореч#
ним представляється остання частина пропозиції, оскільки її
альтернатива має свої недоліки. По#перше, протокол складає
секретар судового засідання і виявляється можливість перек#
ручення кола повноважень. По#друге, постійний пошук кожно#
го разу інформації в протоколі колишнього засідання усклад#
нюватиме ведення справи. Посвідчення довіреності, як
і посвідчення копій документів — нотаріальна дія, але доку#
менти закон дозволяє засвідчувати господарському суду. Чому
ж тоді суд не може засвідчити довіреність, якщо вона стосуєть#
ся саме цієї справи, процесуальних повноважень особи в госпо#
дарському судочинстві, а особа заявника перевірена? Здається,
для спрощення процедури розгляду справи це було б доречним.
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ВСЕСВІТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Н. О. Молукало
Миколаївський міжрегіональний Інститут розвитку людини
«Україна», факультет правознавства, курс VI, гр. П4104,
спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник О. К. Олефір, к. т. н., доцент

В усіх країнах світу результати інтелектуальної діяльності —
один з найпотужніших стимуляторів прогрессу в науково#
технічній, культурній та інших сферах людської діяльності.
Завдяки їй покращується якість життя, одержуються високі
прибутки, що сприяють світовому прогресу.
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Авторські права охороняються спеціальними законами на
національному та міжнародному рівнях. У зв’язку з прагнен#
ням України до інформаційного суспільства, виникає питання
про авторські права на програмне забезпечення. Зараз в Ук#
раїні помітний рух у створенні законів в цій сфері.
Авторське право в комп’ютерній програмі виникає в силу
факта його створення. Для повідомлення своїх виключних
прав їх власник може використати знак охорони авторського
права. Закон України «Про авторські права», також передба#
чає охорону комп’ютерних програм.
Права авторів комп’ютерних програм поділяють на особисті
немайнові та майнові. Необхідно підкреслити, що особисті не#
майнові права належать автору незалежно від його майнових
прав. У 2002 році вступив в силу міжнародний договір про за#
хист авторських прав (WIPO Copyright Treaty WCT), підготов#
лений світовою організацією інтелектуальної власності
(WIPO). Він встановлює міжнародні норми по захисту інтелек#
туальних та художніх робіт, до яких відносяться і комп’ютерні
програми, що передбачають захист прав авторів.
В Україні державна реєстрація прав авторів на створення
винаходу, в тому числі комп’ютерних програм здійснюється
згідно установленому порядку державного агенства України
з авторських та суміжних прав. З точки зору положень зако#
нодавства в галузі охорони інтелектуальної власності являєть#
ся обміркованим засіб захисту авторських прав на комп’ю#
терні програми.
Суд може використовувати цю інформацію в якості доказу,
підтверджуючи авторство.
Основна інформаційна підтримка WIPO — це міжнародна
мережа STN International (Scientific and Technical Information
Network). Для покращення доступу до баз даних в мережі
Internet розроблений спеціальний сервер баз даних STN Easy.
STN Easy інформаційно#пошукова система призначена для
широкого кола користувачів Інернету, які не являються про#
фесійними інформаційними спеціалістами. Система забезпе#
чує доступ до 90 найважливіших БД STN International.
STN Easy достатньо зареєструвати в електронній пошті, за#
повнивши відповідний бланк договору FIZ Karlsruhe. Головна
мета STN Easy надати можливість користувачам Інернету
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працювати з базами даних STN. В цілому STN International —
зручне та універсальне джерело критично оціненої, високо#
якісної науково#технічної та патентної інформації. Слід зазначи#
ти, що STN єдиний найбільший вендер, який проводить цілесп#
рямовану політику допомоги користувачам на інформаційному
ринку. Ця допомога проявляється як в наданні значних (70–80%)
знижок для академічних користувачів так і в організаціях без#
коштовного навчання у спеціально створених центрах.
Загалом STN International — зручне універсальне джерело
апробованої високоякісної науково#технічної і патентної
інформації. Користувачу доступна різноманітна за змістом ко#
лекція ретельно відібраних та проіндексованих даних, до скла#
ду яких входять бібліографічні посилання на журнальні статті
труди конференцій, книги, дисертації тощо, числові дані з різ#
номанітних властивостей речовин і матеріалів повні тексти ста#
тей і звітів, зібраних представниками БД з усього світу.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ
ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ
КОРДОН ДЕРЖАВИ
М. В. Неснова
Інститут права та суспільних відносин,
VI курс. група ПЗ61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник В. П. Сердюк, доцент

Одним з основних завдань зовнішньоекономічної політики
української держави на сучасному етапі є всебічний розвиток і
розширення зовнішньої торгівлі, зміцнення економічних
зв’язків з іншими країнами, захист вітчизняного товаровироб#
ника, впорядкування системи збору митних платежів.
Вирішення цього завдання, поряд із проведенням у країні
соціально#економічних реформ, багато в чому залежить і від
належного правового регулювання діяльності господарюючих
суб’єктів у галузі зовнішньоекономічних зв’язків, удоскона#
лення порядку переміщення товарів та інших предметів через
митний кордон держави.
Останнім часом особливе занепокоєння викликає перемі#
щення товарів через митний кордон України поза митним
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контролем або з приховуванням від митного контролю, вчиню#
ване у великих розмірах, а також незаконне переміщення істо#
ричних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих,
радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів
(крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів
до неї), а так само стратегічно важливих сировинних товарів,
щодо яких законодавством встановлено відповідні правила ви#
везення за межі України, тобто таке явище як контрабанда.
Актуальним на даний час є питання закріплення за митни#
ми органами статусу правоохоронних, розширення їх повнова#
жень, а також перегляд кримінального та кримінально#проце#
суального законодавства.
Це пов’язано з тим, що станом на сьогоднішній день митні
органи України виконуючи правозастосовні та правоохоронні
функції «de facto» є правоохоронними органами, при цьому
«de ure» такими не являються.
Крім завдань, визначених Митним кодексом України,
митні органи включені до переліку державних органів, які бе#
руть участь у боротьбі з організованою злочинністю.
При цьому, митні органи, на відміну від інших, визначені
як правоохоронні лише Законом України «Про державний за#
хист працівників суду і правоохоронних органів», в частині
захисту окремих працівників цих органів, які наділені чітко
визначеними функціями.
Маючи перелік завдань, пов’язаний з виявленням та розк#
риттям злочинів, митні органи мають обмежені можливості
для їх реалізації. Так, при здійсненні перевірок та провад#
женні дізнання в справах про контрабанду суттєве значення
має можливість доступу до інформації з банків щодо обігу гро#
шових коштів, однак Законом України про «Про банки і бан#
ківську діяльність» передбачений вичерпний перелік органів,
що мають право на отримання такої інформації, до якого
митні органи не включені.
Відсутність такої інформації в митних органах, під час про#
вадження дізнання в кримінальних справах про контрабанду
негативно впливає на якість доказового матеріалу, значно зву#
жує коло дій, направлених на розкриття злочину.
Митні органи, які є фактично правоохоронними, не мають
достатнього обсягу повноважень, визначених законодавством,
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для реалізації таких завдань як боротьба зі злочинністю, на#
самперед з контрабандою, а також з адміністративними право#
порушеннями.
Боротьба зі злочинністю в першу чергу полягає у здійсненні
заходів, направлених на запобігання (попередження) злочину.
До цього відноситься насамперед пошук і фіксація фактичних
даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, виявлення
та припинення злочинних дій на стадії підготовки до вчинення
злочину. Крім того, на митні органи, як органи дізнання,
кримінально#процесуальним законодавством покладено вжит#
тя необхідних оперативно#розшукових заходів з метою вияв#
лення ознак злочину та осіб, що його вчинили.
Перелік оперативно#розшукових заходів, вжиття яких
покладено на митні органи кримінально#процесуальним зако#
нодавством, визначений Законом України «Про оперативно#
розшукову діяльність», однак цим же законом визначені орга#
ни, яким надано право проведення оперативно#розшукової
діяльності. Митні органи до цього переліку не включені, тобто
мають право виконувати лише ті дії, що передбачені виключ#
но митним законодавством України, що в свою чергу обмежує
та негативно впливає на реалізацію митної політики в галузі
боротьби зі злочинністю.
Окрім контрабанди (ст. 201 КК України) та контрабанди
наркотичних засобів (ст. 305 КК України) Кримінальним кодек#
сом України передбачені (визначені) такі склади злочинів, які
пов’язані з незаконним переміщенням через митний кордон Ук#
раїни певних товарів та/або предметів, це підроблені гроші, дер#
жавні цінні папери, білети державної лотереї (ст. 199 КК Ук#
раїни), відходи і вторинна сировина (ст. 268 КК України), тво#
ри, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300 КК
України), порнографічні предмети (ст. 301 КК України), това#
ри, що підлягають експортному контролю (ст. 333 КК України).
Вказані склади злочинів практично збігаються з поняттям
контрабанди, проте митні органи, як органи дізнання, відпо#
відно до кримінально#процесуального законодавства, не мають
повноважень на проведення перевірок по таких фактах та пору#
шення кримінальних справ за даними складами злочинів.
Крім того, незаконне переміщення товарів через митний кор#
дон України, як правило, поєднується з посадовими злочинами,
підробкою документів, ухиленням від сплати податків тощо.
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Відповідно до законодавства України, митні органи наді#
лені правом провадження дізнання в справах про контрабан#
ду. Тобто митним органом може бути порушена кримінальна
справа виключно за ознаками злочину, передбаченому ст. 201
КК України або ст. 305 КК України.
Не порушення при цьому кримінальної справи за сукуп#
ністю злочинів негативно впливає на її подальше розкриття та
може призвести до втрати доказового матеріалу.
Проблемним питанням на сьогоднішній день також є конт#
роль за ввезенням на територію України автомобілів нерези#
дентами з подальшою їх передачею (продажем) громадянам
України. Змінами, внесеними в законодавство України, мит#
ниця була виключена з числа органів, які здійснювали конт#
роль за такими автотранспортними засобами. На даний час,
єдиним контролюючим органом є Державна прикордонна
служба України.
Результатом внесених змін стало те, що порушення вимог
законодавства з боку іноземних громадян та громадян України
набуло масового характеру.
Крім того, грубі порушення діючого законодавства допус#
каються з боку нотаріальних органів, якими засвідчуються
довіреності на автомобілі. Вирішенням вказаного питання мо#
же бути перегляд законодавства щодо повернення до митних
органів контрольних функцій та посилення контролю з боку
Міністерства юстиції України.

ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ
ПРАВ НА ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ
РЕПУТАЦІЇ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
К. О. Осадча
Інститут правознавства та суспільних відносин,
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
V курс, група ПЗ51, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник В. М. Абрамова, к. ю. н.

Проголошуючи честь, гідність та ділову репутацію найви#
щими соціальними цінностями, Конституція України (ст. 3),
норми Цивільного кодексу України (ч. 2 ст. 201 ЦК) гарантують
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їх судовий захист, який, на нашу думку, має спиратися на пре#
зумпцію добропорядності людини, на необхідність гуманного
ставлення до людей. В юридичній літературі цей принцип про#
понується визначити в такий спосіб: «Кожна людина має честь
і гідність, вважається доброчинною, кожен учасник будь#яких
правовідносин вважається таким, що діє чесно, порядно та
відповідно до закону, якщо інше не доведено і не визначено в за#
конній силі судового рішення. Обов’язок доведення покладаєть#
ся на того, хто стверджує. Поширена про людину порочна
інформація вважається недостовірною доти, доки не доведена в
установленому законом порядку» [3, c. 97].
Однак в юридичному процесі такий принцип не закріпле#
ний, а єдиний доктринальний підхід до розуміння категорій
честі, гідності та ділової репутації серед вчених відсутній. Заз#
начене викликає певні проблеми у судовій практиці у разі
звернення осіб про захист честі, гідності та ділової репутації.
Суди при вирішенні справ про захист честі, гідності і діло#
вої репутації спираються на норми Конституції України, за#
конів України, постанови Пленумів Верховного Суду України,
міжнародні правові акти. Проте проблема постає в тому, що
наявність юридичних підстав судового захисту не виключає
існування фактичних перешкод для реалізації таких можли#
востей. Вихідною проблемою в цьому питанні є те, що через
відсутність однозначного теоретичного визначення, судді по#
різному тлумачать сутність змісту поняття честі, гідності
і ділової репутації, а іноді, навіть їх ототожнюють. Проте спе#
цифіка правовідносин з приводу захисту честі, гідності і діло#
вої репутації полягає в суб’єктному складі: у справах про за#
хист честі і гідності, правомочною особою може бути тільки
фізична особа. Д. Д. Луспеник звертає увагу на існування в су#
довій практиці випадків задоволення позовів юридичних осіб
про захист честі і гідності [2, c. 97].
При цьому суди не роз’яснювали, в чому ж були зганьблені
честь і гідність організації, підприємства. Хоча навряд чи
юридична особа, яка не наділена ні психікою, ні свідомістю,
здатна усвідомлювати суспільну оцінку, що характеризує
честь та гідність [2, c. 63#64]. На нашу думку, можна припус#
тити існування деяких причин такого підходу. По#перше, чин#
не законодавство не роз’яснює терміни «честь», «гідність»,
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«ділова репутація». В цивільно#правовій доктрині, також не#
має єдиного розуміння даних дефініцій. По#друге, в юридичній
літературі досить часто право на честь і гідність та право на
ділову репутацію об’єднуються в одне суб’єктивне право грома#
дян. Однак сьогодні правильним і обґрунтованим є підхід пере#
важної більшості вчених, які переконливо обґрунтовують таку
позицію, що честь, гідність і ділова репутація є самостійними
немайновими правами. Така саме позиція закріплена і в нор#
мах Цивільного кодексу України, в якому розмежовуються
право на повагу до честі і гідності (ст. 297 ЦК України), та пра#
во на недоторканність ділової репутації (ст. 299 ЦК України)
[1, с. 274].
Проведене нами дослідження дозволяє зробити наступний
висновок: ефективний судовий захист як основний спосіб захис#
ту права на честь, гідність та ділову репутацію потребує подаль#
шого удосконалення понятійного апарату в цивільному праві.
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ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
М. І. Петрова
Інститут правознавства і суспільних відносин,
VI курс, група ПЗ61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник В. І. Лебеденко, к. ю. н., доцент

Актуальність теми наукового повідомлення обумовлено зміна#
ми соціально#економічного устрою та новими конституційними
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засадами права власності в Україні. Головною метою повідом#
лення є визначення цивільно#правових і господарських засад
договору оренди та розробка і внесення пропозицій щодо удос#
коналення правового регулювання даних відносин. Предме#
том дослідження є договір оренди як правовідношення (його
поняття, юридична природа).
Оренда дає можливість реалізувати як інтереси власника,
щодо отримання доходу з належних йому виробничих фондів,
так і інтереси орендаря, який необтяжуючи себе щоразу прид#
банням необхідного обладнання, устаткування у власність,
має змогу ефективно використовувати найняте ним майно для
здійснення своєї статутної діяльності. Загальне поняття орен#
ди сформульовано в ст. 2 Закону України «Про оренду держав#
ного та комунального майна» від 14 березня 1995 р., який є но#
вою редакцією Закону України «Про оренду майна державних
підприємств та організацій» від 10 квітня 1992 р. та в окремих
статтях ЦКУ І ПСУ. Відповідно до цієї статті орендою виз#
нається засноване на договорі строкове платне користування
майном, необхідним орендареві для здійснення підприєм#
ницької та іншої діяльності.
З наведеного визначення випливає, що:
1) орендні відносини мають виключно договірний харак#
тер і не можуть виникати на підставі планових завдань або
інших адміністративних актів;
2) оренда передбачає передачу майна у користування, без
надання права орендареві розпоряджатися орендованим май#
ном, у тому числі вносити це майно до статутних фондів госпо#
дарських товариств, як це іноді трапляється .
3) таке користування є платним, що забезпечується внесен#
ням орендарем орендодавцеві орендної плати у визначених
розмірах;
4) оренда передбачає передачу майна у строкове (тимчасо#
ве) користування.
З початком будівництва незалежної української держави
виникла потреба в створенні національного законодавства
з питань оренди. Повинно бути довершене приведення норма#
тивних актів у відповідність з діючою новою редакцією закону
про оренду. На черзі — зміни в типовому договорі оренди,
яких доцільно повинно бути два — для оренди цілісних майно#
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вих комплексів і оренди нерухомого і іншого майна. Також
потрібно усунути протиріччя у статтях різних законодавчих
актах. Договір майнового найму(оренди) є одним із найс#
таріших видів договорів, які відомі людству. Він обумовлює
найбільш типові відносини з переходу майна в тимчасове оп#
латне користування. Тому не дивно, що цей вид цивільного до#
говору, а також такий його різновид, як договір оренди дер#
жавного і комунального майна, був предметом досліджень ба#
гатьох відомих вчених цивілістів, зокрема Базової Т. П., Ба#
сіна Ю. Г., Бобрової Д. В., Бондара В. Я., Брагінського М. І.,
Братуся С. М., Вітрянського В. В.
Отже можна зробити висновок, що оренда дає можливість
реалізувати як інтереси власника щодо отримання доходу з на#
лежних йому виробничих фондів, так і інтереси орендаря,
який необтяжуючи себе щоразу придбанням необхідного об#
ладнання, устаткування у власність, має змогу ефективно ви#
користовувати найняте ним майно для здійснення своєї ста#
тутної діяльності.

АДМІНІСТРАТИВНО3ПРАВОВИЙ СТАТУС
ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ
О. В. Пігусова
Інститут права та суспільних відносин, юридичний факультет
V курс, групи ПЗ51, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник А. І. Берлач, д. ю. н., професор

Правовою основою діяльності міліції є Конституція Ук#
раїни, Закон України «Про міліцію», інші законодавчі акти
держави, постанова Верховної Ради України, Укази Президен#
та України, постанови Кабінету Міністрів України, норма#
тивні акти Міністерства внутрішніх справ України.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про міліцію» міліція Ук#
раїни — це державний озброєний орган виконавчої влади,
який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян,
власність, природне середовище, інтереси суспільства і держа#
ви від протиправних посягань. [1]
У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних
рухів та інших громадських об’єднань, які мають політичну
мету.
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Законодавством України встановлено загальні для усіх
працівників міліції обов’язки, згідно з якими співробітник
міліції на території України незалежно від посади, яку він
обіймає, місця перебування і часу в разі звернення до нього
громадян або службових осіб із заявою чи повідомленням про
події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або
у разі безпосереднього виявлення таких зобов’язаний вжити
заходів щодо запобігання і припинення правопорушень, вста#
новлення та затримання осіб, які вчинили правопорушення,
а також повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.
Для виконання обов’язків з боротьби зі злочинністю мілі#
ції надано право викликати громадян і службових осіб у спра#
вах про злочини та у зв’язку з матеріалами, що знаходяться
в її впровадженні, а в разі ухилення без поважних причин від
явки за викликом піддавати їх приводу.
Для виконання покладених на міліцію обов’язків їй надано
необхідні державно#владні повноваження, згідно з якими
працівники міліції мають право вимагати від громадян і поса#
дових осіб припинення правопорушень та дій, що перешкод#
жають здійсненню повноважень міліції, вживати заходів що#
до припинення порушень у разі невиконання цих вимог, скла#
дати у передбачених законодавством випадках протоколи про
адміністративні правопорушення; перевіряти у громадян при
підозрі у вчиненні правопорушень особисті та інші документи;
затримувати та тримати у спеціально відведених для цього
приміщеннях: осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвину#
вачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду,
засуджених, які ухиляються від виконання кримінального
покарання; взятих під варту осіб, осіб, що вчинили правопору#
шення, за які передбачено стягнення у вигляді адміністратив#
ного арешту; осіб, які перебували в громадських місцях у нет#
верезому стані; осіб, які ухиляються від виконання постанови
суду про направлення на примусове лікування від хронічного
алкоголізму або наркоманії; військовослужбовців, які вчини#
ли діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністра#
тивного правопорушення.
У своїй адміністративній діяльності щодо забезпечення
охорони громадського порядку і громадської безпеки міліція
має право перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні право#
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порушень документи, що посвідчують їх особу; складати про#
токоли про адміністративні правопорушення, здійснювати
особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів,
застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення
провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Працівник міліції є представником державного органу ви#
конавчої влади, і його законні вимоги обов’язкові для вико#
нання громадянами і службовими особами. При виконанні
покладених на нього обов’язків працівник міліції керується
тільки законом, діє в його межах і підпорядковується началь#
никам своєму безпосередньому та прямому. Ніхто інший, за
винятком уповноважених службових осіб, не може втручатися
в законну діяльність працівника міліції. Захист життя, здо#
ров’я, честі, гідності, майна співробітника міліції та членів йо#
го сім’ї гарантуються законом.
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Фінансові відносини виникли та існують з того часу, як лю#
дина усвідомила, що суспільне життя неможливе без виробни#
цтва товарів, надання послуг, виконання певних робіт та їх
вартісного обміну, тобто без господарської та торгівельної
діяльності, відповідного фінансового обігу. Але, незважаючи
на це, і сьогодні, при наявності цілої низки законодавчих
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актів, фінансові правовідносини суб’єктів господарювання ма#
ють певну неврегульованість. Одним із проблемних питань
є урегулювання забезпечення повернення та нове інвестуван#
ня коштів при ризикових господарських проектах. Слід зазна#
чити, що ні за часів колишнього СРСР, ні сьогодні не має ґрун#
товних наукових досліджень питань правового регулювання
фінансових ризиків суб’єктів господарювання. Окремі питан#
ня сутності фінансових ризиків та методології їх страхування
розглянуті у наукових працях В. Алєнічева, О. Колосова,
Л. Хоріна, В. Фіре, Т. Лук’янової, та В. Головач та деяких
інших вчених. Це вимагає від сучасної правової науки створен#
ня системи правового регулювання страхування фінансових ри#
зиків. Слід зазначити, що сьогодні існує ціла низка факторів,
які негативно впливають на ступінь фінансових ризиків і реаль#
них перспектив їх страхування. Найочевиднішими серед них
є такі: а) відсутність деталізованого правового регулювання
страхування фінансових ризиків; б) недостатня розвиненість
фінансової системи, фінансових інститутів та фінансової діяль#
ності; в) стагнація економічних процесів та фактичне банкрут#
ство значної кількості підприємств і підприємців; г) інфляційні
процеси, відсутність необхідних для ведення господарської та
комерційної діяльності обігових коштів у значної кількості
підприємств та підприємців; д) достатньо низька загальна ко#
мерційна культура підприємців усіх рівнів, безвідповідальність
значної частини підприємців щодо взятих на себе обов’язків
і т. ін. Наслідком зазначеного є неможливість поповнення обо#
ротних коштів, які можна було б спрямувати на комерційні цілі
за рахунок кредитування. Крім цього, зазначений негатив приз#
водить до недовірливого ставлення до України з боку іноземних
кредиторів та інвесторів. Усе це не дозволяє більшій частині
підприємців отримувати доступ до фінансування своїх, навіть
обґрунтованих програм, за рахунок іноземних інвестицій. Така
ситуація, на жаль, підвищує ступінь фінансових ризиків та зни#
жує можливості їх страхового захисту.
Приходимо до висновку, що реальна політика держави
у сфері страхової діяльності, не є системною, цілеспрямова#
ною і послідовною, а законодавче регулювання потребує
суттєвих змін та відповідного удосконалення. Крім цього, на
наш погляд, слід розробити та прийняти широкомасштабну
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програму дій щодо розвитку страхування фінансових ризиків
суб’єктів господарювання з урахуванням заходів по забезпе#
ченню інвестиційної привабливості ризикових господарських
проектів. Одночасно із цим для забезпечення формування та
повноцінного страхування фінансових ризиків в Україні не#
обхідно:
— підняти рівень та авторитет страхової діяльності, особ#
ливо у випадках, коли страхування стосується страхування
фінансових ризиків господарської діяльності;
— законодавчо сформувати умови для розвитку страхових
послуг та захисту інтересів страхувальників;
— внести зміни в законодавче регулювання у сфері страху#
вання, тобто розробити та прийняти нормативно#правові акти,
які містять положення щодо визначення особливостей та
різновидів фінансових ризиків, що підлягають страхуванню,
принципи та вихідні засади страхування фінансових ризиків,
умови та механізми їх застосування;
— на законодавчому рівні уніфікувати термінологію, що
використовується при розгляді питань щодо визначення
суміжних із фінансовими ризиками понять;
— визначити процедурні питання настання юридичної
відповідальності за вчинення правопорушень у сфері страху#
вання фінансових ризиків та розкрити інші важливі питання,
що регулюють правові засади у сфері страхування фінансових
ризиків.

ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ
ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ
К. І. Пономаренко
Сумський гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»,
викладач
Аспірант кафедри адміністративного, фінансового та консти
туційного права ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

Особиста сфера життя людини завжди є сферою конфі
денційною до того моменту доки вона сама не забажає опри
люднення даної інформації або цього не буде вимагати закон
або законні інтереси інших осіб.
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Спочатку була преса….
У 1890 році молодий бостонський адвокат Брандейз
у співавторстві з колегою С. Д. Уорреном опублікував статтю
«Право на приватну сферу» («Right of privacy»). Її темою були
правові та етичні проблеми, що виникають під час безсоромно#
го (у той час досить поширеного) втручання «жовтої» преси
в людське життя.
Автори, констатуючи широкий наступ «жовтої» преси на
«право приватної сфери» громадян, запропонували ряд заходів
для посилення засобів захисту від цього наступу. Зокрема, во#
ни запропонували, щоб сама по собі істинність опублікованої
про когось інформації (яка, як відомо, звільняє від відповідаль#
ності за законодавством про наклеп), як і відсутність у поруш#
ника приватної сфери «злого умислу» (необхідного для низки
складів правопорушень по наклепу) в справах про вторгнення
в приватну сферу, не звільняли б від відповідальності. Тобто,
з їхнього погляду, порушення права на приватну сферу —
більш тяжке правопорушення, ніж наклеп чи образа, а тому
вимагає ефективніших засобів захисту.
Як юридична категорія право на недоторканість приватно#
го життя виникло в США в 1928 р., коли суддя Верховного су#
ду Л. Брандейс офіційно заявив про наявність в Конституції
«права бути залишеним в спокої». Надалі недоторканість осо#
бистого життя людини як правовий інститут розвивалось
у контексті юридичних можливостей особи бути у відносній
незалежності від держави та суспільства. Недоторканість осо#
бистого та сімейного життя людини розглядалась у політич#
них системах країн Заходу як обов’язковий елемент демок#
ратії та правової держави і була закріплена міжнародними
угодами з прав людини. При цьому, у зв’язку з деякими труд#
нощами при визначенні юридичного змісту цього права
відсутні чіткі міжнародно#правові його дефініції. Так, статтею
12 Загальної декларації прав людини передбачено, що ніхто не
може піддаватися свавільному втручанню в його особисте
і сімейне життя. Стаття 17 Міжнародного пакту про грома#
дянські та політичні права забороняє не тільки свавільне,
а й незаконне втручання в особисте і сімейне життя людини,
а Європейська конвенція про захист прав і основних свобод
людини визнає право кожної людини на повагу до її особисто#
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го і сімейного життя. Таким чином, міжнародні документи
закріплюють тільки основні принципи таємниці особистого
життя людини, залишаючи можливість законодавчим орга#
нам держав самостійно формувати національне законодавство
у цій галузі і визначати сферу його дії.
Що ж стосується права на приватність в Україні то законо3
давчо закріпленого визначення даного поняття не має, але .
воно значною мірою гарантується Конституцією України. Зок#
рема, стаття 32 гарантує інформаційну приватність (» ніхто не
може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя,
крім випадків передбачених Конституцією України», «не до#
пускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди”). Частина
друга статті 32 Конституції України не допускає збирання,
зберігання, використання та поширення конфіденційної
інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічно#
го добробуту та прав людини. Але, нажаль, законодавством
України не повністю визначено режим збирання, зберігання,
використання та поширення інформації про особу.
Ст. 182 Кримінального Кодексу України передбачає
відповідальність за порушення недоторканості приватного
життя. Незаконне збирання, зберігання, використання або
поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди
або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі,
що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації,
караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних міні3
мумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обме3
женням волі на строк до трьох років.
Кожен намагається тримати свій інформаційний порт
рет у таємниці, не допускати розголошення інформації про
своє особисте життя. Право на недоторканість особистого
життя громадянам України гарантовано Конституцією,
але обов’язок обережно ставитися до особистої інформації ле
жить лише на її носії. Таким чином легше попередити таке
інформаційне правопорушення, аніж потім страждати від
його наслідків.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
В. В. Пушкар
Інститут права та суспільних відносин, юридичний факультет
5 курс, група ПЗ51, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник А. І. Берлач, д. ю. н., професор

В умовах перебудови економіки України, створення нових
соціальних та економічних відносин у суспільстві, важлива
роль відводиться податкової системі як матеріальної основи
функціонування держави. Так у ст. 67 Конституції України
закріплено положення про те, що кожен зобов’язаний сплачу#
вати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених зако#
ном1.
1
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради Ук#
райни 28. 06. 1996 р. — К. : Преса України,1997
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Податкова система — це основа фінансово#кредитного ме#
ханізму державного регулювання та один із найважливіших
важелів впливу на економіку.
Однією з найактуальніших складнощів у процесі станов#
лення ринкових відносин, закладання підвалин для еко#
номічного зростання України та інтегрування української еко#
номіки в світовий ринок — є проблема побудови ефективної
податкової системи.
Порушення податкового законодавства на сьогодні є однією
з актуальних проблем економічної політики нашої держави.
Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює не#
обхідність формування нових правових відносин у сфері опо#
даткування. Прийняття і дія великої кількості законодавчих
актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування, часті
зміни, неоднозначність тлумачення їхніх норм створюють
значні перешкоди в практичній діяльності як для суб’єктів
оподаткування, так і для органів контролю. Непідготовленість
значної частини працівників державної податкової адмініст#
рації та органів внутрішніх справ негативно впливає на попе#
редження зловживань у сфері оподаткування. За таких умов
зростають значення та роль права як інструменту державного
управління економікою. Але право може успішно виконувати
свою функцію лише за умови жорсткого дотримання його ви#
мог в усіх сферах діяльності, в тому числі і в податковій.
Система оподаткування України як об’єкт кримінально —
правової охорони — це закріплення чинним законодавством
сукупність таких взаємопов’язаних компонентів: податків
і зборів, що справляються на території держави; порядку вста#
новлення, скасування і справлення податків і зборів до
бюджетів та державних цільових фондів; прав і обов’язків
учасників податкових правовідносин; порядку здійснення по#
даткового контролю і притягнення до відповідальності за по#
рушення вимог податкового законодавства.
Перед Україною стоїть завдання досягти відповідного
рівня розвитку податкової системи, який би забезпечив
стабільні і достатні доходи бюджету, не стримував процес на#
копичення капіталу та темпи зростання виробництва, а також
в процесі проведення реформи щоб не відбувалося перекосів
у структурі суспільного господарства, не деформувалися
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ринкові перетворення та, головне, не порушувався принцип
соціальної справедливості стосовно платників податків.
Податкова система України потребує реформування у нап#
рямку: а)забезпечення стабільності податкового законодавства;
б) суттєвого спрощення податкового законодавства; г) виклю#
чення дублювання одних податків іншими.
А також необхідно: а) ввести до закону поняття податково#
го проступку, повністю сформулювати всі склади податкових
правопорушень; б) визначити види та умови, при яких насту#
пає чи припиняється податкова відповідальність; г)дати чіткі
і вичерпні визначення всіх елементів оподаткування; ґ) зак#
ріпити принцип одноразовості податкового покарання і проце#
дуру відшкодування платнику збитків, які він поніс по вині
працівників податкових інспекцій; д)посилити відповідаль#
ність працівників податкових інспекцій, контрольно#ревізій#
них апаратів за необ’єктивне проведення перевірок, навмисне
приховування виявлених порушень.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Р. В. Рожнов
Студент Vго курсу Групи ПЗ52
Науковий керівник: О. Ш. Чомахашвілі, cт. викладач кафедри

Українське законодавство щодо інтелектуальної власності,
зокрема в сфері авторського і суміжних прав, розроблене з ура#
хуванням вимог міжнародних конвенцій, відповідає їх принци#
пам та є адаптованим до вимог ринкової економіки. Але, не див#
лячись на це, проблемним залишається виконання ним охорон#
ної та превентивної функцій на етапі переходу до ринкових
відносин. Через це зросла кількість правопорушень в сфері інте#
лектуальної власності, що стали причиною виникнення конф#
ліктів між власниками майнових прав, творчими організаціями,
суб’єктами шоу#бізнесу і навіть між державами. Причиною
останньої є: економічні війни, запровадження санкцій, скоро#
чення програм співробітництва, зменшення розмірів інвестицій
тощо. Таким чином, актуальність дослідження полягає у не#
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обхідності забезпечення міжнародних зобов’язань України і на#
маганні вступити у Світову організацію торгівлі, що є неможли#
вим без приведення національного законодавства у відповідність
до міжнародного законодавства та без ефективної діяльності дер#
жави в особі її органів щодо запобігання правопорушенням
у сфері інтелектуальної власності.
Рівень дослідження цієї проблеми як у науці адміністра#
тивного права, так і в законодавстві України є недостатнім.
Публікації теоретичного і практичного характеру стосовно ав#
торського і суміжних прав здебільшого присвячені аналізу їх
цивільно#правового механізму. Проблеми управління і адмі#
ністративного захисту цих інститутів є мало досліджуваними,
що відобразилося на рівні законодавства України, яке перед#
бачає адміністративну відповідальність за порушення авторсь#
кого та суміжних прав. У поодиноких публікаціях поряд із
науковими підходом щодо дослідження проблем правового ре#
гулювання інтелектуальної власності зустрічається непро#
фесіоналізм. Все це шкодить науці, породжує неточність
правових категорій, впливає на помилкове формування пра#
восвідомості населення України, появу концептуально непра#
вильних позицій у розвитку національного законодавства
і діяльності державних органів. Наслідок — безліч проблем,
що потребують невідкладного наукового вирішення.
Застосування лише адміністративних заходів охорони ав#
торського і суміжних прав у правовій системі України є недос#
татнім, тому і існують інші правові заходи захисту вказаних
прав: цивільно#правові та кримінально#правові. Але захист
авторських і суміжних прав адміністративно#правовими захо#
дами має велике значення для забезпечення законності і пра#
вопорядку у цій сфері. Питання встановлення адміністратив#
ної відповідальності за порушення авторського та суміжних
прав містять досить широку проблематику. Тому й виникає
необхідність аналізу сутності порушень авторського та
суміжних прав, за які законодавством України передбачено
адміністративну відповідальність.
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У червні 2003 року був прийнято Закон України про іпоте#
ку (надалі — Закон про іпотеку), який, на відміну від існую#
чих Закону про заставу та старого ЦК 1963 року, вперше пе#
редбачив можливість переходу до іпотекодержателя права
власності на заставлене майно у разі невиконання боржником
основного зобов’язання, забезпеченого заставою. До того часу
цивільне законодавство передбачало можливість кредитора
задовольнити свою вимогу лише за рахунок вартості майна.
Після прийняття нового закону про іпотеку стало ясно, що іпо#
тека, як і будь#який інший юридичний механізм забезпечення
зобов’язань, має всі шанси стати саме тим інструментом,
у комплексі з іншими заходами, який допоможе сформувати
надійні засоби правового регулювання та захисту інтересів
учасників іпотечних правовідносин в Україні.
Рівень опрацювання проблем іпотеки є недостатнім, що не
відповідає важливості цього інституту для розвитку цивільних
правовідносин в державі. Пробіли у дослідженні інституту іпо#
теки призвели до того, що багато проблемних питань залиша#
ються невирішеними на практиці, сторонами правовідносин
допускаються помилки, які потім вирішуються в судах. Саме
тому вивчення теми розвитку інституту іпотеки та практики
його застосування ще довго залишиться актуальною.
Іпотека є одним з найбільш ефективних способів забезпе#
чення виконання зобов’язань боржника перед кредитором,
оскільки надійно захищає права останнього та встановлює ви#
сокий пріоритет для вимог іпотекодержателя. Іпотека — це
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вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном,
що залишається у володінні й користуванні іпотекодавця,
згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання
боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати за#
доволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно
перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, вста#
новленому Законом (ст. 1 Закону про іпотеку). Фактично За#
кон про іпотеку регулює лише один вид іпотеки, а саме, до#
говірну. Так, ст. 3 Закону про іпотеку містить посилання на те,
що до іпотеки, яка виникає на підставі закону або рішення су#
ду, застосовуються правила іпотеки, яка виникає на підставі
договору, якщо інше не встановлено законом. Разом з тим, ба#
жано було б отримати законодавчо закріплений повний
перелік тих вимог, або навіть прав (наприклад, права осіб, поз#
бавлених дієздатності, на майно опікуна), які законно можуть
бути забезпечені іпотекою. Отже, згідно з чинним законодав#
ством, основою іпотеки є іпотечний договір.
Нотаріальне посвідчення договорів іпотеки має свої певні
особливості, адже започатковане в Україні іпотечне законодав#
ство визначило і порядок оформлення іпотечних правовідносин,
оскільки укладання іпотечних договорів безпосередньо пов’яза#
не з нотаріальною практикою. Інструкція «Про порядок вчинен#
ня нотаріальних дій нотаріусами України» (надалі — Інструкція)
вперше приділила цьому питанню увагу. Але й сама Інструкція
ще потребує повного законодавчого вдосконалення. Так, нап#
риклад, вимога Інструкції щодо поширення правового режиму
майна на повітряні та морські судна, судна внутрішнього пла#
вання, космічні об’єкти. При цьому посвідчення вказаних дого#
ворів іпотеки провадиться виключно за місцем знаходження
нерухомого майна. Але ж це положення не може бути прийнят#
ним виходячи з особливостей вищевказаних об’єктів, які
постійно перебувають у русі, що може викликати проблемні
колізії з реалізацією забезпечення виконання договору іпотеки.
Тому доцільно було б встановити правила посвідчення договорів
іпотеки за місцем державної реєстрації вказаного майна.
Законодавець також чітко закріпив істотні умови іпотечно#
го договору, без яких його укладання неможливе, і його мають
дотримуватися нотаріуси . Такими умовами є:
найменування, місцезнаходження, ЄДРПОУ — для юри#
дичних осіб#резидентів. Найменування, місцезнаходження та
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державу, де зареєстровано — для юридичних осіб — нерези#
дентів;
ПІБ, адресу постійного місця проживання, ідентифіка#
ційний номер — для фізичних осіб — громадян України. ПІБ,
громадянство, адресу постійного місця проживання за межа#
ми України — для фізичних осіб — не громадян України;
зміст та розмір основного зобов’язання, строк та порядок
його виконання;
опис предмета договору іпотеки, достатній для його іден#
тифікації та (або) його реєстраційні дані, а також будь#які
інші умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути до#
сягнута згода.
Іпотечний договір та договір, що обумовлює основне зо#
бов’язання, можуть бути оформлені у вигляді одного докумен#
та, який за своєю формою та змістом має відповідати вимогам
для договору іпотеки та договору, який визначає основне зо#
бов’язання (інакше — кредитний договір).
Як відомо, нотаріус при посвідченні договору іпотеки має
вимагати витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно,
а в місцевостях де інвентаризація не проводилась — довідку
відповідного органу місцевого самоврядування, в якій викла#
дена характеристика вказаних об’єктів договору іпотеки. Да#
ний витяг має бути виданий виключно з метою оформлення
іпотечного договору (а не договору відчуження, як це часто
відбувається на практиці).
Слід також наголосити, що майно, яке вже є предметом
іпотеки, може бути повторно передано в іпотеку. В цьому ви#
падку, згідно з чинним законодавством, договір іпотеки може
бути посвідчений лише за згодою попередніх іпотекодержа#
телів, якщо інше не передбачено самим договором іпотеки.
Відходячи від питання посвідчення договору іпотеки,
хотілося б звернути увагу на вельми актуальне питання. Ос#
таннім часом в Криму та Київській області поширилась прак#
тика щодо так званої спрощеної схеми узаконення нового
будівництва: не шляхом дотримання встановленого законом
порядку отримання дозволу на будівництво, виготовлення
проектно#кошторисної документації, а за допомогою ст. 376
ЦК України — визнання права власності на самочинне
будівництво. Так, особи після надання земельної ділянки,
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коли будинок зведений, рішенням суду визнають право влас#
ності та зобов’язують органи БТІ зареєструвати право влас#
ності. Як має вчинити нотаріус, коли він зіткнувся з таким не#
законним рішенням суду? У даному випадку слід підкреслити,
що будь#яке рішення суду, яке набрало чинності й не скасова#
не, є законним — його слід виконувати. Однак, на наш погляд,
в цій ситуації можна скористатися п. 30 Інструкції про поря#
док вчинення нотаріальні дій нотаріусами України і повідоми#
ти відповідні органи для вжиття необхідних заходів.
Інше питання при нотаріальному засвідченні договорів іпо#
теки, на яке хотілося б звернути увагу — це те, що відповідно
до Сімейного кодексу для оформлення договору іпотеки май#
на, що є спільною сумісною власністю подружжя, необхідна
згода іншого з подружжя. На наш погляд, спірною є думка що#
до можливості в заяві на згоду укладання договору іпотеки
зазначити про згоду на укладання договору про передачу іпо#
текодержателеві права власності на предмет іпотеки. З одного
боку, якщо подружжя дає згоду на укладання договору іпоте#
ки, то має розуміти наслідки невиконання основного зо#
бов’язання і можливості звернення стягнення на майно, що
є предметом іпотеки. З іншого — між укладанням договору
іпотеки і укладенням договору про задоволення вимог іпотеко#
держателя може пройти значний проміжок часу, і другий
з подружжя може змінити свою думкую. У випадку відсут#
ності згоди подружжя на укладання договору про задоволення
вимог іпотекодержателя буде відсутній такий важливий прин#
цип, як безспірність, що надасть можливості вирішити це пи#
тання лише в судовому порядку.
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Вчення про кримінальну реєстрацію відноситься до най#
менш розроблених окремих криміналістичних теорій, хоча
історично елементи цього вчення зародилися ще до кон#
солідації криміналістичних знань у самостійну науку.
Як окрема криміналістична теорія, вчення про криміналь#
ну реєстрацію являє собою систематизоване знання про певне
коло об’єктів і явищ реального світу.
Сьогодні кримінальна реєстрація є науково обґрунтованою
системою криміналістичних обліків об’єктів, які потрапили
до сфери кримінального судочинства чи оперативно#розшуко#
вої діяльності, з метою використання реєстраційних даних
при розслідуванні злочинів, розшуку злочинців і речових до#
казів, а також у попереджувально#профілактичній діяльності
правоохоронних органів.
Кримінальна реєстрація є системою криміналістичних
обліків. Як будь#яка система вона характеризується єдністю
мети функціонування, певною організацією і наявністю
зв’язків між елементами.
Класифікація об’єктів кримінальної реєстрації цілком і об’єк#
тів довідково#допоміжних обліків, зокрема, є, на наш погляд не#
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обхідним засобом виявлення закономірностей об’єктивної реаль#
ності, знання яких обов’язкове для наукового пояснення й опису
досліджуваної проблеми.
Перший крок у напрямі диференціації обліків було зробле#
но у 70#ті роки, коли зусиллями Р. С. Бєлкіна, М. В. Салтевсь#
кого, І. М. Евсюгіна та інших науковців була загально визнана
концепція, щодо розподілу кримінальної реєстрації, тобто ди#
ференціації обліків, які носять інформаційно#пошуковий ха#
рактер від кримінальної статистики.
Довідково#допоміжні обліки системи кримінальної реєстра#
ції вперше були описані як самостійна група обліків О. Ф. Во#
линським і О. Р. Росинською у 1992 році. Пізніше такі обліки
були виділені в якості окремої інформаційної основи діяль#
ності органів внутрішніх справ [1].
Криміналістичні інформаційно#довідкові (довідково#до#
поміжні) обліки є одним з видів обліків у системі кримінальної
реєстрації, що забезпечує накопичення, обробку, збереження,
пошук і раціональне використання довідкової інформації,
а також допоміжного фонду, які можуть бути витребувані
з метою розкриття і розслідування злочинів, а також науково#
дослідної чи навчально#методичної роботи.
Довідково#допоміжні обліки не мають причинно#наслідко#
вого зв’язку з подією злочину; реєстраційні ознаки об’єкту ви#
являються зорово і за допомогою спеціальних досліджень.
Це основні відмінні риси довідково#допоміжних обліків від
таких обліків як оперативно#довідкові і криміналістичні.
Довідково#допоміжні обліки в системі кримінальної реєст#
рації є постачальниками в значній мірі довідкової інформації,
яка необхідна для оптимізації процесів розкриття й розсліду#
вання злочинів. Ця групу обліків кримінальної реєстрації
є невід’ємною частиною процесів інформаційного забезпечення
не тільки діяльності по розкриттю й розслідуванню злочинів,
але й суміжних видів діяльності правоохоронних органів.
В юридичній літературі виділяють такі цілі створення
довідково#допоміжних обліків:
— збирання всебічної інформації про властивості (ознаки)
об’єктів, джерела їх походження; інформації щодо методів
й методик, які необхідні для вирішення завдань при прове#
денні експертного дослідження;
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— одержання матеріалів для проведення науково#
дослідної роботи в області судової експертизи, які спрямовані
на розробку методик дослідження об’єктів;
— одержання матеріалів для проведення науково#методич#
ної роботи;
— нормативно#правове забезпечення експертної діяль#
ності [2].
Однією з основним форм реалізації довідково#допоміжних
обліків є колекції, які на думку О. В. Пахомова, можна поділи#
ти на дві групи. Першу групу становлять колекції об’єктів в на#
турі (натурні колекції), другу групу — колекції об’єктів, що
містять інформацію, яку отримали в процесі обробки об’єктів
(малюнки, моделі, копії, фотознімки, відеозаписи тощо) [2].
У рамках довідково#допоміжних обліків накопичується,
обробляється, зберігається й використовується різноманітна
інформація.
До складу довідково#допоміжних обліків, що ведуться
в рамках кримінальної реєстрації можна віднести такі:
— натурні колекції, які складаються із предметів, речовин
і матеріалів;
— колекції копій певних об’єктів;
— атласи, альбоми, колекції зразків;
— картотеки описів властивостей об’єктів, предметів, ре#
човин і матеріалів;
— довідкові відомості про зміни властивостей (ознак)
об’єктів під впливом зовнішніх умов тощо.
Таким чином, довідково#допоміжні обліки формуються
з об’єктів чи відомостей про них, що мають криміналістичне
значення. Вони виконують роль допоміжних банків даних.
З їх допомогою можна отримати інформацію про можливе по#
ходження часток речовин чи мікрооб’єктів; зробити висновок
про ознаки об’єктів, що мають групове значення; відшукати
відомості, які необхідні для висунення версії про злочинця,
який перебуває в розшуку і визначення можливих шляхів йо#
го пошуку тощо. Крім того, вони використовуються при прове#
денні експрес#досліджень на місці події, проведенні судових
експертиз, а також досліджень за оперативними матеріалами.
Сьогодні використання цих обліків є важливим для вста#
новлення обставин за тією або іншою справою.
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ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ
ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Л. В. Сенченко
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Науковий керівник: А. І. Берлач, д. ю. н., професор

Демографічну політику, тобто цілеспрямовану діяльність
державних органів та різноманітних соціальних інституцій
у сфері регулювання процесів відтворення населення, зазвичай
визначають як систему заходів, які покликані впливати на хід
демографічного розвитку в бажаному для суспільства напрямку.
Згідно Програми діяльності Кабінету Міністрів України
«Український прорив: для людей, а не політиків», затвердже#
ної Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008
р., одним з пріоритетів сімейної та демографічної політики
має стати подолання демографічної кризи, досягнення сталого
демографічного розвитку, докорінна якісна зміна ціннісних
орієнтирів, створення умов для утвердження в суспільстві ду#
ховно і фізично здорової, матеріально забезпеченої, соціально
благополучної сім’ї. [1] З цією метою Уряд бере на себе зо#
бов’язання забезпечити реалізацію Стратегії демографічного
розвитку в період до 2015 року, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р., яка наголо#
шує, що демографічний розвиток має стати одним з основних
пріоритетів державної політики. Основними завданнями Стра#
тегії є: підвищення рівня народжуваності та розвиток сім’ї;
поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення
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тривалості життя населення; регулювання міграційних про#
цесів; подолання негативних наслідків старіння населення;
демографічний розвиток регіонів. [2]
На даний час діє також Концепція Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації на 2006–2015 роки», затверд#
жена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27
квітня 2006 р., яка проголошує, що сталий розвиток суспільст#
ва будь#якої країни значною мірою залежить від її демог#
рафічної перспективи, що визначається здатністю населення
до простого відтворення, адже здоров’я нації є важливим фак#
тором сприятливої демографічної ситуації, передумовою фор#
мування соціально#економічного потенціалу країни. [3]
Одним із позитивних стратегічних кроків нового Уряду
стало підвищення розміру допомоги при народженні першої
дитини до 12 240 гривень та запровадження допомоги при на#
родженні другої дитини — 25 000, третьої і наступних —
50 000 гривень. На нашу думку, це є великим кроком вперед
до держав#еталонів демографічної політики, до гідного забез#
печення сімей з дітьми.
Неабияка роль у сфері демографічного розвитку належить
Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту, а саме
його Департаменту сімейної, гендерної політики та демог#
рафічного розвитку. [4] Одним із головних завдань Департа#
менту є участь у формуванні та забезпеченні реалізації дер#
жавної політики з питань сім’ї, демографічних процесів,
рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та інше.
Державно#владні повноваження у сфері демографічної
політики належать також Державному комітету статистики
України, який надає достовірну статистичну інформацію що#
до демографічної ситуації в країні: чисельність, природний та
міграційний рух населення тощо. [5]
Як бачимо, в нашій державі сформовано систему держав#
них органів влади, завданням якої є подолання демографічної
кризи в країні та демографічний розвиток. Депопуляційні
процеси потребують посилення уваги до таких факторів, як
підвищення середньої тривалості життя, поліпшення стану
здоров’я, підвищення рівня життя, сприяння відновленню
в українському суспільстві сімейних цінностей, зокрема ба#
жання мати та виховувати дітей. Подолання кризи і досягнен#
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ня сталого демографічного розвитку, нормалізація відтворення
населення є тривалим і складним процесом. При цьому вихід із
ситуації, що склалася, полягає не стільки в подоланні депопу#
ляції, скільки у підвищенні якості життя населення, збере#
женні та відтворенні його життєвого і трудового потенціалу.
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Прийнятий 22 лютого 2007 р. Закон України «Про держав#
ний реєстр виборців» і внесені ним зміни до Кодексу України
про адміністративні правопорушення, щодо встановлення
адміністративної відповідальності за порушення порядку ве#
дення державного реєстру виборців звичайно є своєчасним та
необхідним заходом держави для забезпечення проведення
прозорих виборів та конституційного права громадян на
обрання органів влади.
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Разом з тим ст. 255 КУпАП передбачає, що складання про#
токолів за порушення порядку ведення державного реєстру
виборців покладено на органи внутрішніх справ. Однак як
свідчить практика при наявності значних недоліків у списках
виборців (порушення однократності включення виборця до
Реєстру та інші) виконання цих завдань неможливо.
По#перше, працівники органів внутрішніх справ тобто
дільничні інспектори, патрульно — постова служба і навіть
паспортної служби недостатньо обізнані у виборчому законо#
давстві, а щоб об’єктивно і професійно скласти протокол по#
трібно досконало знати нормативну базу з цього питання.
По#друге, відповідно до чинного законодавства, що регла#
ментує діяльність органів внутрішніх справ (Закон України
«Про міліцію», Положення про МВС та інші) питання регулю#
вання передвиборних процесів не входить в сферу завдань
і функцій покладених на МВС.
По#третє, органи внутрішніх справ мають виконувати охо#
ронні функції держави, а не регулятивні тим більш у такій
сфері, як виборчі чи процеси. референдуму.
В законі «Про державний реєстр виборців» ч. 5 ст. 14 виз#
начено орган ведення реєстру, але конкретно не вказано осіб,
які б давали перелік даних про виборців для включення їх до
списку. У зв’язку з чим притягнути осіб за порушення поряд#
ку ведення державного реєстру виборців не можливо.
Тому на нашу думку складання списків виборців потрібно
доручити органам реєстрації актів громадянського стану, або
відділам у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб, а також внести зміни до Кодексу про адмініст#
ративні правопорушення в яких уповноважити голів виборчих
комісій складати протоколи за порушення порядку ведення
державного реєстру виборців, конкретно вказати осіб, які б да#
вали перелік даних про виборців для включення їх до списку.
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1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. —
1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. № 8073#
X від 7 грудня 1984 року редакція від 17. 05. 2007 року
3. Про Державний реєстр виборців. Закон України від 22.02.2007 р.
ВВР 2007, № 20, ст. 282;
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4. Про вибори народних депутатів України. Закон України від
25 березня 2004 року у редакції Закону України від 7 липня 2005 р. //
Офіційний вісник України. — 2005. — № 34. — Ст. 1964. З наступни#
ми змінами.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕКЛАМИ
Смоляренко О. М.
Студент Vго курсу Групи ПЗ52
Науковий керівник: О. Ш. Чомахашвілі, cт. викладач кафедри

Перехід України від планово#адміністративної до соціаль#
но#орієнтованої ринкової економіки викликав істотні зміни
у всіх сферах суспільного життя. Однією з визначальних ознак
нинішнього економічного життя є реклама. Навряд чи сьогодні
знайдеш людину, якій не доводилося б стикатися з нею — по
телебаченню, радіо, у газетах чи просто на вулиці, у транс#
порті.
Реклама сьогодні — явище соціально#економічне, компле#
ксне, яке охоплює окремі сфери людської діяльності: творчість,
бізнес, науку, політику. Останнім часом, коли зростає наси#
ченість ринку товарами і послугами, коли маркетингова
діяльність підприємств, спрямована на просування їх про#
дукції, стає все агресивнішою, особливо важливого значення
набуває державне управління зазначеними процесами. Держа#
ва не може перебувати осторонь складних процесів, які відбува#
ються у сфері рекламної діяльності, як і в суспільстві в цілому.
Правове регулювання реклами націлене на попередження і
припинення недобросовісної реклами, яка здатна завдати
шкоди як майновим, так і немайновим правам громадян і юри#
дичних осіб, суспільним інтересам. Правове регулювання рек#
ламної діяльності в наш час має значні недоліки, практичне
здійснення управління в цій сфері також потребує значного
удосконалення.
Важливість державного впливу на процеси перетворень
підкреслює також Ю. П. Битяк, зазначаючи, що в кризовій
економічній ситуації державне управління є не тільки не#
обхідним, навпаки — його значення підвищується. Лише дер#
жава в особі її органів влади може: здійснювати економічну
— 183 —

Секція X

Правове регулювання

і соціальну політику з метою забезпечення інтересів усіх
верств населення; пом’якшувати стихійні процеси ринкової
саморегуляції з метою запобігання хаосу в економіці; стиму#
лювати ринкову економіку, забезпечувати ефективність її
функціонування з одночасним обмеженням і попередженням
негативних наслідків економічної влади власників, особливо
монополістів; гарантувати захист національних інтересів і
внутрішнього ринку від зовнішньої економічної та політичної
експансії [1].
Список використаної літератури
1. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і
фак. / За ред. Ю. П. Битяка. — Харків: Право, 2000. — С. 281.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
О. В. Стрикаль
Інститут права та суспільних відносин
юридичний факультет, кафедра господарського права
VI курс, група ПЗ61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник В. І. Лебеденко, к. ю. н., доцент

У наш час лізингові операції стали невід’ємною частиною
економіки України. Розвиток лізингових відносин є еко#
номічно ефективним для всіх суб’єктів господарювання, які
приймають участь в його реалізації. Це пов’язано як із
сутністю лізингу, так і з цілеспрямованою політикою держави
на його підтримку. Разом із тим, у законодавстві і спеціальній
літературі, присвяченій проблемним питанням лізингу, досі
немає не тільки єдиного визначення поняття, що таке лізинг,
а й навіть усталеного підходу до розуміння його сутності.
Разом із тим, проблема визначення сутності поняття та юри#
дичної природи лізингу не є новою у вітчизняній спеціальній
науковій літературі. Її досліджували такі знані вчені як А. Г. Ба#
рабаш, В. А. Горемикін, О. А. Перемежко, Е. Н. Чекмарьова,
та деякі інші. Але, головним чином в наукових працях зазначе#
них вчених лізинг розглядається як економічна, а не правова
категорія. У вітчизняній юридичній науці питанням регулю#
вання лізингових правовідносин приділили увагу Л. Г. Рябко,
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О. В Трофімова, а предмет договору лізингу досліджували
Р. П. Бойчук, С. П. Кисіль та деякі інші вчені. Крім того, су#
часні підприємці стверджують, що вони втрачають занадто ба#
гато часу лише на те, щоб дати зрозуміле роз’яснення клієнтові,
що таке лізинг і чим він відрізняється від оренди, що саме робить
лізинг привабливим для учасників угоди і т. ін. Жоден з видів
діяльності не знайде широкого застосування, якщо він не буде
корисним усім учасникам договірних відносин. При цьому, слід
згадати, що ще Декарт підкреслював, що точне визначення
змісту слів може позбавити людство половини його помилок.
Розвиток лізингових відносин сьогодні є особливо актуаль#
ним для України. По#перше, українська економіка характери#
зується високим ступенем зношеності основних фондів. При
цьому, суб’єкти господарювання змушені розвивати свої ос#
новні фонди переважно із власних коштів, оскільки банківсь#
ке кредитування, інвестиції або інші джерела зовнішнього
фінансування, сьогодні складають порівняно невеликий відсо#
ток від загального обсягу капітальних вкладень. По#друге, сь#
огодні в Україні залишається недостатньо розвинутим сектор
малих та середніх підприємств, насамперед через ускладнений
доступ до джерел фінансування тощо.
Фактично лізинг є інвестуванням фінансових ресурсів
у виробничі фонди підприємств. З огляду на це, сприяння його
розвитку повинно зайняти вагоме місце серед напрямів дер#
жавного регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
Активне його впровадження в господарську діяльність, на на#
шу думку, сприяє оновленню основних фондів завдяки збіль#
шенню доступу підприємств до зовнішніх джерел фінансуван#
ня інвестицій, і розвитку малого та середнього бізнесу завдяки
більшій доступності лізингових операцій порівняно з іншими
інструментами фінансових запозичень. Окрім цього, розвиток
лізингу стимулює підвищенню ефективності кредитної
політики банків у результаті створення конкурентноспромож#
ного середовища між джерелами фінансування та розвитку
організованого вторинного ринку багатьох видів засобів вироб#
ництва, техніки і т. ін. Крім цього, у якому б стані не знаходи#
лася економіка нашої країни, є галузі господарювання для
яких використання лізингу є пріоритетним та перспективним.
До них можна віднести: високотехнологічні наукомісткі
галузі: літако# і машинобудування, порошкову металургію,
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виробництво кераміки, електрозварювання, енергозберігаючі
технології, нафтогазовий та агропромисловий комплекс, видо#
бувні та металургійні галузі, кольорові метали, сталь і прокат,
виробництво товарів народного споживання, незавершене ви#
робництво, малий бізнес тощо.
Вирішення вищезазначених проблем, можливе у випадку
приєднання України до Конвенції про міжнародний фінансо#
вий лізинг, яку було прийнято в Оттаві 28 травня 1988 року,
а також врахування переваг нормативно#правового регулю#
вання лізингових операцій в інших країнах. Крім того,
всебічна підтримка розвитку лізингу з боку держави в май#
бутньому дадуть Україні змогу вирішити значне коло питань
щодо інвестування та залучення коштів для розвитку інфраст#
руктури окремих галузей народного господарства та усієї еко#
номіки.

АНАЛІЗ ОЗНАК НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
ЯК ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Т. О. Сухицька
Інститут правознавства та суспільних відносин,
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
IV курс, група ПЗ41, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник В. М. Абрамова, к. ю. н.

Традиційно непереборну силу в цивільному праві назива#
ють «форс#мажором» (від латинської — vis maior, французької —
forse majeure). Застосування цього іноземного терміну пояс#
нюється історичним зв’язком цивільного законодавства Ук#
раїни с традиціями європейського права. Проте А. Г. Ярема
зазначає, що поширене застосування в практиці укладення до#
говорів терміна «форс#мажорні обставини» є зрозумілим, але
одночасно є і вкрай неприйнятним і недоречним вживанням
іноземних слів [5, с. 210]. Однак для практики сьогодні це не
є принциповим моментом. Проблеми виникають через те, що
у чинному законодавстві відсутній певний перелік обставин,
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які характеризують непереборну силу. А тому виникає питан#
ня, які саме обставини можна віднести до поняття неперебор#
ної сили і уникнути наслідків невиконання або неналежного
виконання договору.
Враховуючи наявність в законодавстві (п. 1 ч. 1 ст. 263
Цивільного кодексу України; ч. 2 ст. 218 Господарського ко#
дексу України) таких ознак непереборної сили як надзви#
чайність і невідворотність, на нашу думку, слід надати їх ха#
рактеристику з метою однозначного розуміння непереборної
сили як підстави для звільнення від відповідальності у разі по#
рушення зобов’язання [2; 4]. На підставі визначення поняття
непереборної сили підзаконними актами і існуючих в літера#
турі точок зору така характеристика може мати наступний
вигляд [3].
Ознака надзвичайності означає, що такі обставини не про#
являються в повсякденному житті, а викликані якоюсь рід#
кою подією чи в суспільному житті чи природним явищем.
Ознака невідворотності має стосуватись цілком і містити
невідворотність не тільки самого явища, але і його наслідків.
Тому сама по собі неможливість відвернення події не означає,
що особа буде звільнена від відповідальності. Ознака невідво#
ротності непереборної сили має тлумачитись з урахуванням
предмета зобов’язання і стосуватись його суб’єктів, а не всіх
суб’єктів цивільно#правових відносин [1, с. 104].
Крім цього, слід враховувати сформульоване в ч. 4 ст. 219
Господарського кодексу правило, згідно з яким сторонам зо#
бов’язання надається право договірної нормотворчості. Однак
слід сказати, що ця норма є диспозитивною, а тому сторони
можуть і зовсім виключити її застосування, зазначивши це
у договорі. Слід звернути увагу, що враховуючи відсутність
значної законодавчої бази, може виникнути проблема доведен#
ня відсутності вини. Тому, на нашу думку, доцільно в договорі
зазначати обставини, які можуть бути підставою для звільнен#
ня від відповідальності за порушення зобов’язання.
Аналіз ознак непереборної сили, яка характеризується
невідворотністю або надзвичайністю, дозволяє зробити висно#
вок: для визнання обставин такими, що виключають відпові#
дальність сторін за порушення зобов’язання, вони мають ви#
никнути в період дії договору стосовно його предмета, не
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можуть бути усунені сторонами, мати причинно#наслідковий
зв’язок з фактом невиконання умов договору, мають бути заз#
начені в договорі як підстава звільнення від відповідальності
у разі порушення умов його виконання.
Список використаних джерел
1. Булеков М. Некоторые аспекты применения института форс#
мажора // Правовые аспекты предпринимательской деятельности:
Сборник статей. — М. : Праксис, 2002. — С. 103#118
2. Господарський кодекс України. — ОВУ. — 2003. № 11. — Ст.
462 (із змінами).
3. Правила користування електричною електроенергією для насе#
лення Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.99. № 1357. —
ОВУ. — 1999. — № 30. — Ст. 1543.
4. Цивільний кодекс України. — ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461
(із змінами).
5. Ярема А. Г. Проблемні питання у застосуванні цивільного і гос#
подарського кодексів України. — К. : РЕФЕРАТ, 2005.

ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ШЛЯХУ
УКРАЇНИ ПРИ ВХОДЖЕННІ У СВІТОВИЙ
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
Н. Трухіна
V1 курс, група ПЗ61,спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Є. Ф. Демський, к. ю. н., доцент

На даний час головною проблемою на шляху України до
входження у світовий інтеграційний процес є входження
у Всесвітню торгівельну організацію ( далі — ВТО), яка засно#
вана 1 січня 1995 року. Штаб#квартира знаходиться в Женеві.
Генеральний директор — Паскаль Ламі. ВТО об’єднує 152
країни, на які припадає більш ніж 95% світової торгівлі. Ці
держави виробляють більше 4/5 світового валового продукту.
Сама найсуттєвіша перевага для споживача від вільної
торгівлі — це зменшення вартості життя за рахунок зниження
торгівельних бар’єрів. Дешевіють не тільки імпортовані това#
ри й послуги, але й вітчизняна продукція, у виробництві якої
використовуються імпортні компоненти. Крім цього, вітчиз#
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няні виробники втрачають можливість невиправдано завищу#
вати ціни на свою продукцію на внутрішньому ринку.
Проте потрібно пам’ятати, що приєднання до ВТО це прий#
няття визначеної системи правил.
При цьому:
1. Внутрішне законодавство повинно бути прозоре і зро#
зуміле
2. Держава отримує можливість захищати свої економічні
інтереси через спеціальні механізми і процедури.
Фактично ВТО рекомендує впроваджувати випробуванні
практичні схеми, наприклад пов’язані з митними процедура#
ми, процедурами оформлення вантажів і таке інше.
3. Потрібно перебудувати економіку. Державі необхідно
переходити від прямого втручання в економіку до створення
умов для економічних агентів.
Проте при вступі до ВТО є свої недоліки і переваги:
1) Ряд галузей української економіки виграють від вступу
в цю організацію.
2) Можна бути не тільки об’єктом застосування торгівель#
них санкцій, наприклад з боку ЄС чи США, але й самим вводи#
ти подібні заходи, застосувавши механізм вирішення спору,
який існує у ВТО.
3) Законодавство, яке стосується торгівлі, буде передбачу
вальне. Його не можна буде змінювати і використовувати
в будь#чиїх інтересах. В противному разі проти України мо#
жуть застосуватися санкції, які будуть бити по всій економіці.
4) Залучення інвестицій стане ще більш можливим в зв’яз#
ку з тим, що економіка стане прозорою.
5) Існують сфери послуг, які в Україні не розвинуті, нап#
риклад медицина. З збільшенням прозорості ці галузі можуть
отримати більший стимул для розвитку. Це стосується і освіти
До недоліків вступу можна віднести: те, що:
1) постраждають ті галузі економіки, які зараз знаходять#
ся на державних дотаціях. В рамках ВТО деякі дотації будуть
заборонені.
2) Існує точка зору, що виробники втратять в прибутку,
оскільки не зможуть витримати конкуренції з боку іноземних
товарів. Але насправді український виробник і споживач прог#
рають лише через нерозвинуту економіку, в якій не працює
ціновий механізм.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
О. М. Ходченко
Кафедра конституційного, адміністративного
та фінансового права Університету «Україна»

Забезпечення кредиту — це остання лінія оборони для бан#
ку і рішення про надання кредиту повинно завжди базуватися
на привабливості проекту, що фінансується, а не на привабли#
вості забезпечення. Якщо сама основа кредитної угоди
пов’язана з підвищеним ризиком, було б великою помилкою
видавати кредит під гарне забезпечення, маючи на увазі вико#
ристати її як джерело погашення боргу.
Тому питання про забезпечення повинно вирішуватися вже
після того як кредитна угода визначена як прийнятна для банку.
Без забезпечення кредит може надаватися тільки коли
джерело погашення високо надійне. Взагалі питання про на#
явність або відсутність забезпечення є дуже дискусійним. Як#
що при видачі кредиту банк вирішив, що позичальник є висо#
конадійною особою і кредит видається без забезпечення, то за#
безпеченням фактично є ім’я, репутація позичальника. Якщо
репутація фірми є дуже високою в діловому світі, то будь#які
проблеми з поверненням кредиту, підірвуть її і створять пе#
решкоди для подальшого отримання кредитів.
Забезпечення може виступати в таких формах:
1) застава
2) поручительство
Застава — це певні цінності які банк має право реалізувати
у випадку неповернення позичальником процентів та/або ос#
новного боргу для відшкодування своїх збитків.
Застава повинна виконувати дві функції. Перша і основна —
це спонукати позичальника повернути борг та виплатити про#
центи, і друга — гарантувати банку повне або часткове
відшкодування збитків, які понесе банк у випадку невиконан#
ня зобов’язань позичальником.
Найбільш прийнятною заставою для банку є високолік#
відні цінні папери, особливо державні, а також вільноконвер#
тована валюта. Товарно#матеріальні цінності також можуть
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бути заставою, але у цьому випадку банк має нести витрати на
їх зберігання при якому можуть виникнути певні проблеми
пов’язані з вичерпанням терміну зберігання, псуванням та ін.
При вирішенні питання про заставу необхідно враховувати
наступні фактори :
1. Ліквідність застави
2. Унікальність застави
3. Особливі умови зберігання застави
4. Ступінь зносу
5. Ринкова вартість застави, як часто вона змінюється, чи
мають зміни сезонний характер
6. Відношення ринкової вартості та суми кредиту
7. Попит на заставу на ринку
8. Захист застави від інфляції
9. Чи може застава бути відчуженою
10. Чи є претензії на активи з боку інших осіб
11. Чи є можливість періодично перевіряти стан застави,
якщо банк не візьме на себе її зберігання
12. При зберіганні застави банком треба ретельно обрахува#
ти вартість зберігання.
Треба також зазначити, що в більшості розвинутих країн
прийнята практика, що сума кредиту разом з відсотками не
повинна перевищувати 80 % від суми застави у найкращому
з випадків.
Наступною формою забезпечення є поручительство. Це до#
говір з одностороннім зобов’язанням поручителя перед креди#
тором оплатити в разі необхідності заборгованість кредитора.
Треба зазначити, що поручительство є додатком до основної
угоди і пов’язана з нею юридично.
Особливим видом поручительства є гарантія .
Вона відрізняється тим, що є самостійною угодою за якою
гарант зобов’язується виплатити певну суму при настанні га#
рантійного випадку. Гарантію може видати будь#яка особа.
Але в більшості випадків банки вимагають гарантії іншого
банка, при умові що цей банк з надійною репутацією і стабіль#
ним фінансовим положенням.
Виходячи з вищесказаного на мою думку застава може вис#
тупати як позитивний фактор впливу на рівень ризику лише
у випадках коли вона виступає у формі безумовної банківської
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гарантії. У всіх інших випадках рівень ризику повинен визна#
чатися через оцінку клієнта, його проекту та інших факторів.

ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНИ В ДЕРЖАВНОМУ
УПРАВЛІННІ
Р. М. Хорольський
Студент Vго курсу Групи ПЗ51
Науковий керівник: А. І. Берлач, доктор юридичних наук, професор

Законність і дисципліна — основні умови існування будь#
якої демократичної держави. Вони невід’ємні одна від одної.
Законність можлива тільки при суворому дотриманні дис#
ципліни усіма, фізичними і юридичними особами, а дис#
ципліна, в свою чергу обумовлюється рамками закону.
Поняття «дисципліна» як сукупність узгоджених дій, ор#
ганізованості та порядку. Відповідно, міра і глибина реалізації
державними органами управлінської функції багато в чому за#
лежить від стану дисципліни в суспільстві. Дисципліна — це
одна із сторін законності. Вона виражає обов’язковий для всіх
юридичних і фізичних осіб порядок взаємовідносин, дотри#
мання встановлених норм і правил, виконання відповідних зо#
бов’язань.
Як бачимо, сутність дисципліни полягає в неухильному
дотриманні вимог порядку, що регламентований державою чи
іншою недержавною інституцією. Що ж до державної дис#
ципліни, то це означає неухильне дотримання вимог порядку
та виконання правил, установлених повноважними органами
держави, що ґрунтуються на законах та розпоряджень
керівників. Складовими державної дисципліни виступають:
трудова, фінансова, технологічна, договірна та ін.
Буде доречним зауважити, що високоорганізованому
і справжньому демократичному суспільству властива зако#
номірність — чим вища організованість і дисципліна в ньому,
тим ефективніше функціонує система демократії, повніше
і поступально реалізуються права і свободи громадян.
Кожен орган державного управління чи місцевого самовря#
дування, кожна посадова особа, як і кожен державний службо#
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вець, покликані постійно слідкувати за дотриманням закон#
ності і дисципліни в кожній ланці органів виконавчої влади,
припиняти найменші прояви беззаконня, усувати причини,
що їх породжують, своєчасно відновлювати порушені права
юридичних та фізичних осіб, вживати необхідних заходів для
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні за#
кону, та виховувати громадян у дусі поваги до закону.
Отже, законність і дисципліна — об’єктивно необхідні
умови існування правової держави, що становлять основний
зміст форм і методів державного управління, які закріплені у
чинному законодавстві і з допомогою яких держава досягає ба#
жаної позитивної поведінки в суспільстві.
Список використаних джерел
1. Берлач А. І. Адміністративне право України: Навч. посіб. для
дист. навч. — К. : Ун#т «Україна», 2005. — 472 с.
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ОХОРОНА ПРАВ НА УКРАЇНСЬКІ ПРОМИСЛОВІ
ЗРАЗКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
О. Ш. Чомахашвілі
Здобувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового
Науковий керівник: А. І. Берлач, доктор юридичних наук, професор

Ефективне патентування вітчизняних винаходів за кордо#
ном, розвиток торгівлі ліцензіями, реєстрація товарних знаків
і промислових зразків, постійне розширення участі нашої
країни в міжнародній науково#технічній співпраці — усе це
потребує знання не тільки внутрішнього вітчизняного законо#
давства, яке стосується правового регулювання у цій області,
але й положень, які стосуються міжнародних угод і договорів.
Обізнаність з питань правової охорони промислової власності,
інакше кажучи, охорони прав на винаходи, торгові марки
і промислові зразки необхідна спеціалісту з інтелектуальної
власності, патентному повіреному, винахіднику, юристу для
проведення цілеспрямованої патентної і ліцензійної роботи
і передусім для практичного використання тих переваг, які
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дає нашій країні участь в міжнародних угодах по охороні про#
мислової власності.
Норми щодо охорони прав на промислові зразки містяться
в таких міжнародних актах:
— Паризька конвенція про охорону промислової власності
від 20 березня 1883 року;
— Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстра#
цію промислових зразків прийнятий 28 листопада 1960 р.
в Гаазі;
— Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєст#
рацію промислових зразків прийнятий 2 липня 1999 р. в Же#
неві;
— Міжнародна класифікація Промислових зразків (Лока#
рнська класифікація) восьма редакція.
Паризька конвенція визначає об’єктами охорони промисло#
вої власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промис3
лові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові най#
менування та вказівки про походження чи найменування місця
походження, а також припинення недобросовісної конкуренції.
Промислові зразки (les dtssins ou modeles industriels) мо#
жуть бути визначені як описання корисного предмету, якій
зроблено з використанням орнаментальних елементів або
різноманітних аспектів цього предмету, які містять його ха#
рактеристики з точки зору форми і поверхні (в двох або трьох
вимірах), тобто ті, які відображують зовнішній вигляд виробу.
Автор такого промислового малюнку або моделі має звичайно,
за діючими законодавчими нормами, виключне право на виго#
товлення, продаж і використання товарів, виготовлених у виг#
ляді такої моделі [1].
Коли промисловий разок заявляється у країні з викорис#
танням права пріоритету, заснованого на поданні заявки на
корисну модель, пріоритетним строком є строк, встановлений
для промислових зразків.
Крім того, в країні допускається подання заявки на корис#
ну модель з використанням права пріоритету, заснованого на
поданні заявки на патент, і навпаки [2].
Охорона промислових зразків не може бути припинена
внаслідок невикористання або ввезення об’єктів, подібних до
об’єктів, що охороняються [3].
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Невикористання промислових зразків в країні — члені Со3
юзу не може призвести до припинення охорони промислового
зразка. Країни Союзу мають право однаково передбачати
у своєму національному законодавстві видачу примусових
ліцензій у випадку невикористання промислового зразка. Во#
ни можуть також визначити, що вони розуміють під терміном
«невикористання», під котрим звичайно розуміється фабрич#
не виготовлення об’єктів, що відтворюють або що включають
відповідний промисловий зразок.
У відношенні ввезення об’єктів, які сходні з промисловими
зразками, що охороняються у даній країні, це положення тлу#
мачиться ширше, ні ж положення, яке стосується патентів.
Для промислових зразків ніяке ввезення таких об’єктів не
може спричинити втрати прав, незалежно від того здійснюєть#
ся це ввезення власником прав на промисловий зразок або
іншою особою, незалежно від того, де виготовлений промисло#
вий зразок: в країні — члені Союзу або десь інде [4].
Список використаних джерел
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ В АРХІВІ
О. В. Шевченко
Аспірант спеціальності 12. 00. 07 «Теорія управління; адміністратив
не право і процес; фінансове право; інформаційне право»
Науковий керівник: Е. Ф. Демський, к. ю. н., доцент

Архіви — це спеціалізовані установи, що забезпечують потре#
би суспільства у ретроспективній документній інформації через
документи, організовуючи їхнє зберігання та використання.
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Ефективність праці в архіві є головною умовою виконання
основної мети, з якою створені архівні установи. Забезпечується
вона якісним підбором, розстановкою та використанням кадрів,
систематичним підвищенням їх кваліфікації, нормуванням
праці, створенням сприятливих умов для роботи працівників,
раціональним використанням матеріально#технічних ресурсів.
Проблеми, які існують у сфері організації роботи в архів#
них установах (освітньо#кваліфікаційний рівень спеціалістів,
освіта у сфері архівної справи, оплата праці) потребують не#
гайного вирішення.
Підбір кадрів, їх розстановка і використання здійснюються
відповідно до завдань архіву та вимог кваліфікаційних довід#
ників посад. На основі структури і штатного розпису скла#
дається штатна розстановка, тобто розподіл працівників по
структурних підрозділах і ділянках роботи, що затверджуєть#
ся директором архіву. Підбір і розстановка кадрів здійснюють#
ся керівництвом архіву за участю керівників структурних
підрозділів. Підбір і прийняття працівників на посади держав#
них службовців здійснюється відповідно до вимог законодав#
ства про державну службу.
Для визначення відповідності працівників займаній посаді
періодично проводиться їх атестація. Склад атестаційної
комісії і положення про неї затверджуються директором
архіву. З метою підвищення рівня знань і удосконалення про#
фесійних навичок систематично проводяться заходи з підви#
щення кваліфікації працівників архіву (організація стажуван#
ня, семінарів, лекцій, курсів, гуртків тощо) і післядипломної
освіти його спеціалістів.
З метою кращої організації праці, раціонального викорис#
тання трудових ресурсів в архіві можуть застосовуватися
суміщення посад і розширення зон обслуговування, тобто ви#
конання працівником протягом робочого дня крім обов’язків,
установлених посадовою інструкцією, додаткової роботи за
іншою посадою, що передбачена штатним розписом архіву.
Суміщення посад здійснюється за рахунок більш ефективного
використання робочого часу, підвищення продуктивності
праці і не повинно заважати виконанню працівниками їх ос#
новних обов’язків. Суміщення посад або розширення зон обс#
луговування вводиться наказами директора.
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Керівництво архіву забезпечує сприятливі умови і охорону
праці працівників архіву. Для цього відповідно до діючих санітар#
них норм і правил з урахуванням раціонального використання
робочих площ, характеру виконуваних робіт, розташування ви#
робничо#технічних комунікацій та шляхів транспортування доку#
ментів виділяються робочі місця працівників, що оснащуються
необхідним обладнанням, засобами індивідуального захисту, без#
пеки та оргтехніки, інструктивно#методичними документами, ма#
теріалами, формами тощо. В архіві забезпечуються дотримання
правил протипожежної безпеки і правил користування засобами
технічного оснащення. На основі галузевих правил внутрішнього
трудового розпорядку в архіві наказом директора встановлюється
розпорядок робочого дня, що передбачає раціональний режим
праці і відпочинку працівників, додержання вимог трудової та ви#
робничої дисципліни, зручність обслуговування відвідувачів.
Ефективним кроком, що дозволило ефективніше організу#
вати працю, стало надання працівникам архіву статусу дер#
жавних службовців. Це дало можливість підняти кваліфіка#
ційний рівень працівників архіву, але залишаються проблеми
матеріального забезпечення, фінансування, нестача освітніх
центрів і ін, які повинні вирішити керівники.
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РЕЗУЛЬТАТИ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
Т. В. Шовковий
Луцький інститут розвитку людини, I курс, група ПР. 1. 1.,
спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник С. С. Пікалюк, старший викладач

Тлумачення норм права (інакше: інтерпретація норм пра#
ва) — це розумова інтелектуальна діяльність суб’єкта, пов’я#
зана зі встановленням їх точного значення (змісту).
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Тлумачення норм складається з двох елементів:
— з’ясування — розкриття значення юридичних норм
«для себе»
— роз’яснення — розкриття значення юридичних норм
«для інших»
Якщо з’ясування не виходить за рамки свідомості самого
інтерпретатора, то роз’яснення є викладом змісту державної
волі і вираження її зовні.
Мета діяльності, пов’язаної з тлумаченням норм права:
— правильне і однакове розуміння:,
— правильне і однакове застосування.
Офіційне тлумачення норм права є обов’язковим для тих
актів, які з погляду компетентного органу мають потребу в до#
датковому роз’ясненні в зв’язку з ускладненнями, що виник#
ли, або неправильною практикою їх застосування.
Необхідність тлумачення обумовлена такими причинами:
1. Неповним охопленням юридичними нормами фактич#
них умов життя (наприклад, відсутність статті стосовно тако#
го різновиду хуліганства, як радіохуліганство, дає можливість
у результаті тлумачення поширити на радіохуліганів дію ст.
206 КК. України).
2. Невизначеним характером норми права, наявністю
спеціальних, насамперед оціночних, понять і визначень, у яких
нелегко розібратися юридично непідготовленій людині без
спеціального тлумачення (наприклад, слід роз’яснити, що озна#
чають такі поняття, як «тяжкі наслідки», «малозначущі діян#
ня» та ін. ).
3. Нечіткістю, схематизмом, помилковістю нормативних
положень як результат у недогляду, недбалості правотворчих
органів (наприклад, у зв’язку з недостатнім переліченням усіх
ознак вини їх можна встановити лише через тлумачення).
4. Необхідність тлумачення норм права іноді випливає із
змісту самого нормативного акта, коли в ньому зустрічаються
вираження «і т. д», «тощо», «інші» тощо. Встановити їх дійс#
не значення можна лише за допомогою тлумачення.
Тлумачення норм права не містить (і не повинно містити)
самостійних норм права. Воно лише встановлює зміст і сферу
дії акта, що тлумачиться, права і обов’язки суб’єктів права,
вказує, як зміна умов, поява нових фактів впливають на засто#
сування норми права, та ін.
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Тлумачення норм права, як правило, не має самостійного
значення у відриві від акта, що тлумачиться, і цілком поділяє
його долю: з його скасуванням (зміною) скасовується (зміню#
ється) нормативне тлумачення.
Важливим конструктивним правилом особи, яка здійснює
тлумачення, (інтерпретатора), є таке: чим не досконаліше за#
кон, тим досконаліше, точніше, тонше має бути його роз’яс#
нення.
Тлумачення охоплює всі рівні (ступені) юридичного
аналізу:
1) аналіз буквального тексту, тобто «літери закону»;
2) догматичний аналіз, тобто аналіз юридичних особливос#
тей норм, їх техніко#юридичної своєрідності, конструювання
їх логічної структури на підставі правових розпоряджень (дог#
ма права);
3) соціально#історичний аналіз моральних, економічних
та інших передумов закону, які дозволяють пізнати волю нор#
мотворчого органу («дух закону»).
Думка інтерпретатора йде від аналізу буквального, мовно#
го тексту («літери закону») до аналізу «догми права», юри#
дичних особливостей правових норм, а також до моральних,
соціальних та інших підстав передумов правових розпоряд#
жень («духу права»).
У результаті тлумачення правових норм в інтерпретатора
повинне з’явитися внутрішнє переконання в тім, що отримані
висновки вірні, відповідають цілям і змісту тлумачної норми.
Цьому служить впевненість у тім, що враховане все необхідне
при встановленні змісту правової норми і що встановлено
справжній зміст правової норми. Однак інтерпретатор часом
зіштовхується із ситуаціями, у яких норму варто розуміти
в більш вузькому чи більш широкому змісті, чим це здається
на перший погляд з тексту закону. «Кожен закон із граматич#
ної точки зору являє собою пропозиція, тобто думка, вираже#
ну словами. Однак лад пропозиції не завжди відповідає ладу
висловлюваних суджень. Законодавець хотів сказати більш
того, що чи сказав, навпаки, він сказав більш того, що хотів.
Цю невідповідність можна в якомусь ступені усунути, ґрунту#
ючись на способах (чи в сукупності з ними) тлумачення, шля#
хом так званих буквальних (адекватних), розширювальних
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(поширювальних) і обмежувальних тлумачень правових норм.
Цей шлях ще називають «Тлумаченням по обсязі».
Результати тлумачення можуть бути різні в залежності
від співвідношення «духу» і «букви», від співвідношення об#
сягів, займаних першим чи другої і розрізняють види тлума#
чення права.
Буквальне тлумачення — це коли зміст тлумачної норми
права («дух») цілком з текстом джерела права («буквою»)
[12. 345с. ]. «Результати такого тлумачення цілком адекватні
словесній формі правового явища». Зокрема, гарний закон
простий і зрозумілий, а це буває при відсутності необхідності
шукати «підвідні камені».
Якщо в результаті з’ясування виявляється, що діюче зміст
норми трохи ширше її текстуального вираження, то тлумачен#
ня буде поширювальним. Наприклад, у цивільному праві
є термін «утрата», зміст якого значно ширше, ніж буквальне
значення слова, а саме: як загибель, руйнування, а також всі
інші випадки припинення існування предмета.
Обмежувальне тлумачення застосовується тоді, коли розк#
рите зміст норми в результаті тлумачення є більш вузьким,
чим її буквальний текст [9. 223с.]. Наприклад, як підставу
звільнення від відповідальності особи, що займається підпри#
ємницькою діяльністю, за чи невиконання неналежне вико#
нання зобов’язання в Цивільному кодексі України указується
на «нездоланну силу». Це вираження повинно розумітися
в більш вузькому змісті, тобто «нездоланне» не в психо#
логічному, моральному чи навіть у соціальному значенні,
а тільки в значенні неповоротності, стихійно природної
невідворотності настання шкідливих наслідків, що в умовах
нормальної життєдіяльності сучасного суспільства неможливо
запобігти.
Поширювальне й обмежувальне тлумачення не впливають
на зміст норми і не порушують її непогрішності, а тільки вияв#
ляють дійсний зміст юридичної норми, зміст «букви».
Список використаної літератури
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
М. Ю. Яковчук,
Університет «Україна»
здобувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права

Страховий ринок є однією з найважливіших складових
фінансової безпеки. Без розвиненого страхового ринку немож#
ливо забезпечити поступальний соціально#економічний розви#
ток держави, безпечне функціонування суб’єктів господарю#
вання, підвищення добробуту населення, убезпечення різних
сфер його життєдіяльності.
Страховий ринок є невід’ємною складовою фінансової сис#
теми України, отже формування досконалого, фінансово
стійкого страхового ринку є важливим аспектом її розвитку.
Проте сьогодні в Україні страховий ринок перебуває лише
в стадії становлення, а його розвиток супроводжується числен#
ними проблемами економічного, нормативно#правового, орга#
нізаційно#методологічного, інформаційно#аналітичного, кад#
рового і технологічного характеру.
Чинне законодавство, що регламентує функціонування
страхового ринку, не є логічно завершеним. Бракує й необхід#
них методичних розробок для підвищення ефективності діяль#
ності страхових компаній.
Часта зміна регуляторів страхового ринку не сприяла фор#
муванню в Україні дієвої системи страхового нагляду. Відчу#
вається брак кваліфікованих фахівців страхової справи, а та#
кож ґрунтовних наукових досліджень і аналітичних матеріалів
із страхової проблематики. Немає чіткого бачення стратегічно#
го розвитку вітчизняного страхового ринку та його окремих
складових.
Більше того, частка страхового ринку у вітчизняній еко#
номіці ще доволі мала. Так статутні фонди страхових ком#
паній були і продовжують залишатися невеликими. Для
вітчизняних страхових компаній є характерним низький
рівень виплат страхових відшкодувань, до того ж він постійно
знижується. Кількість страховиків в Україні є невиправдано
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високою не тільки відносно реальних потреб суспільства
в страхових послугах, а й відносно тієї долі ризиків, яка ними
страхується. Український страховий ринок характеризується
дуже слабким сектором з надання послуг зі страхування жит#
тя, який маючи найнижчу питому вагу в загальній сумі стра#
хових платежів, проявляє тенденцію до скорочення.
Розв’язання цих проблем багато в чому залежить від засто#
сування під час дослідження страхової тематики системного
підходу, який уможливлює створення наукових основ для
комплексного вивчення страхового ринку та його окремих скла#
дових і забезпечує не лише теоретико#методологічні розробки,
а й підготовку конкретних методичних і практичних рекомен#
дацій щодо розв’язання нагальних проблем страхової галузі.
Для реалізації ж системного підходу до такого досліджен#
ня необхідно забезпечити насамперед з’ясування теоретико#
методологічних засад страхування, його функціонального
призначення й принципів організації, місця і ролі в соціально#
економічних процесах, генезису й тенденцій розвитку страхо#
вого ринку та його зв’язку і взаємообумовленості з іншими
сферами життєдіяльності держави, функціонування суб’єктів
господарювання і життя населення.
Виходячи з цього, метою нашого дослідження є розроблен#
ня теоретико#методологічних засад формування вітчизняного
страхового ринку в умовах ринкової економіки й обґрунтуван#
ня підходів до його стратегічного розвитку.
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ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА
І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
КРЕАТИВНОГО, ІННОВАЦІЙНОГО
МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Підсекція 11.1. ІСТОРІЯ (ДАВНЯ, НОВА,
НОВІТНЯ)
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО ПЛАСТУ
І. А. Бобрик
Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»
V курс, група Пз5. 1, спеціальність
«Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник: О. Й. Дем’янюк, к. і. н., доцент

Гармонійний духовний та фізичний розвиток особистості
лежав в основі діяльності української національної мо
лодіжної організації Пласт, який відродився на теренах неза
лежної Української держави у 1990 р., а в 1993 — був прийня
тий до Світової Організації Скаутського Руху.
Офіційним початком Пласту, як дитячоюнацької україн
ської організації, прийнято вважати 12 квітня 1912 р., коли
гурток О. Тисовського, створений при Академічній Гімназії
міста Львова прийняв відповідну присягу.
Засновники Пласту з моменту заснування товариства фор
мували в юнаків та дівчат вірність козацькому товариству,
батьківській землі та українській православній церкві. Голов
ним завданням, яке стояло перед Пластом було формування
особистості в контексті національного виховання. Тому зро
зуміло, що з такими ідеалами та цілями Пласт не міг локалізу
ватися лише серед галицької молоді.
У 20х роках ХХ ст. Пласт прийшов на Волинь. У 1923 р.
виник пластовий гурток в м. Олександрія на Рівненщині.
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Організована та результативна робота пластунів Олександрії
занепокоїла польську владу і 1 листопада 1923 р. польська
поліція розігнала цей гурток.
У вересні 1925 р. брати Тижуки, учні рівненської українсь
кої гімназії імені Пекарського, створили пластовий курінь
імені гетьмана Івана Мазепи серед своїх однолітків. Опікуном
куреня став професор І. Беняк, а курінним — Ф. Тижук.
У 1925–1927 р р. з’являються перші пластові товариства
в Кременецькому, Володимирському, Луцькому повітах.
Влітку 1925 р. пластові гуртки організувалися у Ковельсько
му повіті. Вони увійшли до куреня імені Петра Дорошенка.
12 липня 1925 р. у Володимирському повіті В. Остапови
чем було засновано пластовий курінь імені Івана Франка, на
чолі якого став Арсен Річинський. У самому повітовому місті
у листопаді 1928 р. діяли два пластові гуртки: юнацтва —
«Орел» (очолював В. Савич) та дівочий — «Олень» (очолювала
О. Процюк).
Свідченням того, що волинський Пласт набуває ваги в мо
лодіжному середовищі Західної України стала зустріч волинсь
ких пластунів зі своїми ровесниками з Галичини 1819 серпня
1927 р. неподалік містечка Олександрія. На зустрічі були при
сутні пластуни з Рівного, Клевані, Гощі, Гориньграда, Луцька,
Володимира, Почаєва, Кременця. Загальна чисельність прибу
лих пластунів з Волині і Галичини сягала 2 тисяч.
Поступово до студентської та учнівської міської молоді
у Пласті почала долучатися робітнича молодь. У вересні 1928 р.
електромонтер Луцької електростанції М. Горбенко проводив
у святкові дні збори робітничої молоді в приміщенні українсь
кої гімназії, де під приводом викладу теоретичного матеріалу
з гімнастики пропагував пластові ідеї.
У 1929 р. активну діяльність по створенню пластових осе
редків на Волині проводить І. Скоп’юк. 25 серпня 1929 р. він
відвідав містечко Торчин, де організував пластовий осередок
на чолі з М. Лобинським.
10 вересня 1929 р. І. Скоп’юк разом з Г. Василюком відві
дав почаївський осередок Пласту, де поінформував членів
товариства про діяльність пластових гуртків в умовах неле
гального існування.
У лютому 1928 р. волинський воєвода відмовився від
реєстрації статуту місцевого Пласту, а, починаючи з квітня
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цього року, польська влада розпочала проводити відкриту бо
ротьбу з пластунами. Офіційно діяльність Пласту на Волині
польська адміністрація заборонила 23 липня 1928 р.
Робота пластових товариств на Волині остаточно припини
лася у вересні 1939 р., коли українські національні організації
були заборонені урядом УРСР. Молодь почали втягувати в мо
лодіжні організації, щойно поширеної на території західноук
раїнських земель радянської влади.

ПЕРСПЕКТИВИ РЕСТАВРАЦІЇ ЦЕРКВИ ІОАННА
БОГОСЛОВА В ЛУЦЬКУ
Т. В. Гриневич
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
ІІІ курс, група Тр31, спеціальність «Туризм»
Науковий керівник: В. К. Терлецький, к. біол. н., доцент

Луцький Верхній замок — один з небагатьох середньовіч
них замків, що збереглися до наших днів. В замковому дворі
ще від давньоруських часів діяв собор Івана Богослова — най
визначніша святиня і духовна столиця Східної Волині. Собор
сильно постраждав від історичних потрясінь. В підземеллях
катедри св. Івана Богослова були гроби луцьких українських
князів, Любарта його синів і всіх українських владик.
Тепер тільки руїни храму показують місце цієї святині, що
колись в українському релігійному житті Луцька відіграла ве
лику роль. В період панування Польщі собор було зруйновано
римокатоликами. Перед його вівтарем заключали договори
й складали присяги державні урядовці. В ньому висвячували
волинських священиків і єпископів та освячували шлюби
й шлюбні угоди. Великий князь Литви і князь луцький Вітовт
освятив тут заручини своєї дочки Софії і московського цареви
ча Василя — сина переможця татар на Куликовському полі
Дмитрія Донського.
Отже, реставрація храму могла б відновити найбільші істо
ричні цінності міста та збагатити історикокультурний за
повідник «Луцький замок». Треба додати, що нині молоді па
ри знову відвідують Луцький замок, який став обов’язковим
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елементом усіх шлюбрних церемоній. Ми пропонуємо відбуду
вати церкву св. Івана Богослова на її історичному місці, щоб
зробити її центром всього історикокультурного заповідника.
Означена церква буде, безсумнівно, користуватися попитом,
бо вона знаходиться на території Замку Любарта, який, в свою
чергу, є головним туристичним і культурним центром Волині.
Врахувавши цей аспект, можна з впевненістю стверджувати,
що прибуток, який можна буде отримати, покриє витрати на
будівництво храму. Означене будівництво в перспективі різко
збільшить потік туристів, а це важливе джерело економічного
розвитку заповідника. Слід зазначити, що заповідник готуєть
ся для включення до списку пам’яток Юнеско і є центральним
екскурсійнотуристичнм об’єктом єврорегіону «Буг».
За нашим проектом, початок підземного маршруту знахо
диться у павільйоні із законсервованими фундаментами церк
ви Івана Богослова ХІІ ст. Вражаюче виглядають священні
руїни і фрески, знайдені під час археологічних досліджень
1986 року. В ході розкопок були також віднайдені давні похо
вання, одне з яких можна побачити. Ця частина проекту спи
рається на збережені рештки храму і становить особливу істо
ричну цінність. Далі шлях пролягає крізь підземну галерею до
крипти церкви ХVІІІ ст. Соборний храм у зв’язку з смертю
фундатора не був побудований, але збережені склепіння дають
уявлення про грандіозність споруди, яка повинна була ви
сочіти над замком.
Туристичний маршрут доцільно завершити екскурсією до
господарського продуктового підвалу ХІХ ст. Це теж фунда
ментальна споруда, яка дає уявлення про характер госпо
дарських будівель луцьких купців відповідного історичного
періоду. Таким чином, у туриста з’являється реальна мож
ливість подорожувати в часі та просторі.
Отже, церква св. Іоана Богослова ХІІ ст. — це перлина Во
лині. А замок Любарта з давніхдавен вважався духовною сто
лицею міста. В архітектурному, історичному та туристичному
значенні це одне із чудес України, яке варте уваги. Придивіть
ся уважніше до інших архітектурних пам’яток, то не знай
деться багато, які б мали таку древню історію, які були б в ту
ристичному плані настільки привабливі.
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ВОЛИНСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УНР
В. В. Онисимов
Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»
І курс, група Пз1. 1, спеціальність
«Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник: О. Й. Дем’янюк, к. і. н., доцент

У ніч на 27 січня 1918 р. Центральна Рада у зв’язку з біль
шовицькою агресією була змушена залишити Київ і під охоро
ною Січових Стрільців переїхати до губернського міста Жито
ми р. Розпочався волинський період діяльності Української
Центральної Ради та українського уряду.
30 січня український уряд розпочав свою роботу в Жито
мирі. Головою Ради Народних Міністрів В. Голубовичем була
підписана «Відозва Ради Народних Міністрів до народу Ук
раїни », в якій давалася оцінка складній військовополітичній
ситуації в державі, розкривалася сутність більшовицької аг
ресії в Україні, визначалися найближчі державотворчі кроки
уряду. Рада Народних Міністрів звітувала перед українським
народом про прийняття земельного закону, який передбачав
передачу землі без викупу у руки трудового народу і закону
про восьмигодинний робочий день.
На засіданні Малої ради 1 лютого 1918 р. було доручено
Раді Народних Міністрів вжити дієвих заходів для боротьби
з анархією та встановлення ладу на Україні.
Наступ зі сторони Рівного більшовицьких військ під ко
мандуванням В. Кіквідзе та вороже ставлення Житомирської
Ради робітничих, солдатських та селянських депутатів до пе
ребування в місті вищих органів влади УНР змусили уряд та
Центральну Раду залишити місто. Уряд держави продовжив
роботу над законами, перебуваючи вже у Коростені. Саме в цей
час було прийнято закон про заведення на Україні числення
часу за новим стилем і перевід годинників на середньоєвро
пейський час. Тоді ж Мала рада державним гербом держави
ухвалила знак Київської держави часів Володимира Великого
(Святого) — тризуб.
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Перебуваючи вже знову в Житомирі, 15 лютого 1918 р. Ра
да Народних Міністрів прийняла рішення про поширення вла
ди УНР на українські землі, які перебували поза її межами
і відносилися до так званих спірних територій.
1 березня на засіданні Малої ради було прийнято закон про
грошову одиницю, биття монети та друк кредитових держав
них білетів, яким основною грошовою одиницею держави
приймалася гривня, яка ділилася на 100 шагів. Цим законом
було закладено основи формування фінансової системи держа
ви, визначивши курс гривні до карбованця емісії 1917 р. (2:1)
та встановивши номінали монет і державних кредитних
білетів.
Окрім того Центральна Рада ухвалила закон про громадян
ство Української Народної Республіки, яке надавалося
кожній особі, яка народилася на території України і постійно
на ній проживає. 5 березня Мала рада ухвалила закон про по
карання всіх учасників війни і повстання проти Української
держави. Особам, які виступали проти УНР після підписання
ІV Універсалу було відмовлено у прав на громадянство Ук
раїнської держави, а мірою покарання визначена висилка за
межі країни.
6 березня 1918 р. Центральна Рада прийняла закон про
адміністративнотериторіальний поділ України, яким не лише
визначила кордони Української Народної Республіки, але
й узаконила поділ держави на землі, які в основному співпада
ли з історичними областями.
Одним із останніх нормативноправових документів орга
нів державної влади УНР, прийнятим на території Волинської
губернії був циркуляр Ради Народних Міністрів губернським
і повітовим комісарам про застосування української мови. Ук
раїнська мова визнавалася державною, а порушення норм за
кону вело до усунення з посади та судове переслідування.
Таким чином, Українська Центральна Рада та Рада Народ
них Міністрів УНР в кінці січня — на початку березня 1918 р.
перебувала в межах Волинської губернії, здійснюючи активну
законодавчу діяльність. Нормативні документи, прийняті
органами державної влади УНР у цей період, заклали основи
національного законодавства незалежної Української дер
жави.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ
РЕСУРСІВ ВОЛИНІ
Т. Ю. Павлів
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
ІІІ курс, група Тр31, спеціальність «Туризм»
Науковий керівник В. К. Терлецький, к. біол. н., доцент

Раціональне природокористування — це мінімальні витра
ти відновних і невідновних природних ресурсів для задоволен
ня обґрунтованих життєвих потреб людського суспільства при
мінімальній шкоді природному середовищу. Для оцінки при
родокористування на Волині ми проаналізували використан
ня найбільш важливих природних ресурсів: водних, лісових
та природнорекреаційних — від якості яких залежить здо
ров’я населення.
Водні ресурси. Продовжується вилив забруднених стічних
вод. Обсяги забраної і спожитої води зменшуються. Скорочення
діючих потужностей у виробничій сфері в 2001 р., порівняно
з 1990 р., спричинило зменшення потреб у свіжій воді. Проте, не
достатня потужність споруд біологічної, фізикохімічної та ме
ханічної очистки стічних вод є основною причиною поганої якості
води. Тому, водокористування повинне проводитись у наступних
напрямках: економія води, доочистка води перед споживанням,
підвищення ефективності роботи очисних споруд, вирішення
проблеми використання та утилізації відходів очисних споруд.
Лісові ресурси. Загальна площа лісового фонду на 01. 01.
2001 р. становила 678,6 тис. га, лісистість території складала
29,4%, загальний запас деревини — 67,11 млн. куб. м. Харак
терною особливістю лісів Волині є значна заболоченість і, як
наслідок, низька повнота насаджень, їх невисока продук
тивність. Головними завданнями для збереження лісів є економ
не використання деревинної сировини; безвідходна технологія
виробництва (яка включає: впровадження ресурсозберігаючих
технологій, використання замінників і вторинної сировини;
створення рекреаційних і заповідних зон та масивів.
Рекреаційні ресурси. На Волині існує відносно високий рек
реаційний потенціал. Найбільш цінні території для організації
лікування населення, відпочинку і туризму сконцентровано
в північнозахідній частині області, зокрема це: лісові масиви,
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мінеральні води, торфяні лікувальні грязі. Особливу цінність
становлять озера (їх близько 80), серед яких виділяється
Шацька група озе р. Забруднені радіонуклідами площі станов
лять 3,0% проти 36% загалом у Поліському регіоні. Оскільки
Волинь поєднує унікальні ландшафти, лікувальні та ту
ристські ресурси, то це дає можливість сформувати тут тери
торіальний рекреаційний регіон, нарівні з існуючим Карпатсь
ким, Кримським, АзовоЧорноморським, Дністровсько
Дніпровським регіонами. Це дасть можливість якісно оцінити
рекреаційні ресурси краю, дослідити їх реальний стан; впрова
дити розробки, які дадуть можливість сформувати тери
торіальні рекреаційні системи.
Висновки. Отже, збалансований розвиток суспільства по
винен базуватися на раціональному природокористуванні. Са
ме воно забезпечує відновлення відновних природних ресурсів
та обмежене використання невідновних. Суттєве поліпшення
екологічного стану довкілля пов’язане із запровадженням на
промислових підприємствах високоефективних систем очи
щення стічних вод, систем оборотного та повторного водоко
ристування, систем очищення викидів в атмосферу.
Також для покращення стану навколишнього середовища
є підвищення загальної лісистості території області та розви
ток рекреаційного комплексу. Необхідно вжити жорстких за
ходів щодо охорони від забруднення агрохімікатами грунтів та
продуктів харчування, адже від своєчасності та ефективності
заходів щодо відвернення та мінімалізації негативних
наслідків господарської діяльності залежить подальший роз
виток суспільства.

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО
ПАРКУ САДИБИ В. ЛИПИНСЬКОГО
С. І. Подлєсков, А. М. Хіняєв
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
ІІ курс, група Тр31, спеціальність «Туризм»
Науковий керівник В. К. Терлецький, к. біол. н., доцент

Меморіальний парк у садибі Липинських знаходиться
в с. Затурці Локачинського рну Волинської області. Парк на
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лежить до ПЗФ і охороняється законом. В процесі інвентари
заційних робіт нами використано матеріали геодезичної зйомки
території парку, а також показання старожилів для рекон
струкції стану парку в період його створення. В основу проект
них робіт лягли показники дендрологічної таксації існуючих
паркових насаджень і реконструкції їхнього стану в минулому.
Результатом інвентаризації стали документи: таксаційний план
сучасного стану насаджень парку з оцінкою породного складу,
схема реконструкції дендрологічної частини насаджень за
аналізом пнів та автохтонних дерев і план реконструкцій парко
вих насаджень. Одночасно було встановлено контури архітек
турного оформлення паркових насаджень і комплексу озеленен
ня садиби Липинських.
Насадження парку на момент обстеження перебувають
у занедбаному стані. Ми виявили тут дерева кількох кате
горій: автохтони паркових насаджень першої половини 20 ст.,
автохтони паркового живоплоту у північнозахідній частині
парку та самосівні породи. Таким чином, дендрологічний
склад сучасного насадження парку є досить одноманітним
і вторинним. Цінні види деревних порід тут відсутні. Автох
тонні екземпляри збереглись на території парку в поодиноких
екземплярах, але й ті перебувають, переважно, у критичному
стані. Тому архітектурна і видова цінність складу насаджень
порівняно невисока.
При реставрації автохтонного стану парку враховано: склад
і розміщення деревних насаджень, планування алей, оформлен
ня центральної експозиції, наявність квітників, вигляд малих
архітектурних форм, огородження території та інші елементи
паркової структури. Склад і розміщення деревних насаджень
оцінювали за матеріалами інвентаризації решток старих посадок
і за розміщенням пнів старих дерев. Матеріали інвентаризації ко
ординували елементами старих фотографій, які зберегли
фізіономічне зображення фрагментів колишніх паркових насад
жень. Головна домінанта паркової композиції — верба біла —
знаходилась на острові, звідки відкривались основні композиції
паркових насаджень у східному та північному напрямках.
Східна віста замикалась на квітниках переднього плану та курти
нах ясенів та лип задньої панорами. Північна віста концентрува
лась на солітері — березі повислій — в облямування видовженого
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краю деревних насаджень. Алеї парку складали замкнену мере
жу. Центральна стежка, обсаджена в нижній частині обабіч
горіхами, вела від центрального входу в парк до «вербового остро
ва». Вона була обсаджена квітами і, разом із «вербовим остро
вом», була улюбленим місцем відпочинку Липинських.
При розробці плану реконструкції парку враховували мак
симальне відтворення його автохтонного вигляду із збережен
ням пейзажності деревних масивів. План реконструкцій пе
редбачає: поновлення огорожі парку, відтворення грабових
стрижених живоплотів, формування мережі стежок, відтво
рення водної мережі та малих архітектурних форм в парку.
Проектні роботи, виконані в парку В. Липинського, дають
підстави стверджувати, що відтворення історикокультурних
пам’яток нашого народу — справа нагальна і доконче не
обхідна. Тільки таким шляхом можна розвинути нове світосп
риймання молоді на основі збалансованого розвитку суспіль
ства, патріотизму і гуманності.

КИЄВО6ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПЕРЛИНА
ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
А. В. Рибченко
Факультет соціальних технологій,
ІV курс, група ПЛ42, спеціальність «Психологія»
Науковий керівник Н. Д. Ковальчук, д. філос. н., доцент

Серед перших руських патериків найвідоміший — Києво
Печерський патерик, який нараховує приблизно 10 редакцій і
більш як 200 списків.»Остов» патерика складають послання,
написані в 20х р р. ХІІІ ст. ВолодимироСуздальським єпис
копом Симоном, пострижеником КиєвоПечерського монасти
ря, і печерським монахом Полікарпом.
Під впливом цього видатного пам’ятника давньоруської
духовної культури виховувалось не одне покоління ченців мо
настиря. Відкривається патерик Посвятою, адресованою само
му Господу Ісусу Христу, «о нем же живем и движемся», і Йо
го Пречистій Матері, «нашей единой заступнице, прибежищу
и покрову». В Посвяті говориться про те, що церква «небу по
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добная» створювалась за благоволінням Господа і молитві Йо
го Пречистої Матері і являється лаврою святого отця Фео
досія. Починається патерик життєписом перших Печерських
ігуменів — преподобних Антонія (ум. 1073 р.) та Феодосія (ум.
1074 р.), що персоніфікують два потоки духовного життя:
один — печерний, аскетикогероїчний, другий — надземний,
смиреннопослушний.
З прийняттям християнства в Київській Русі виникає уяв
лення про святість, яке передусім пов’язане з певними людь
ми, носіями цієї святості. В КиєвоПечерському патерику
проблема святості розглядається в трьох основних аспектах:
свята земля, святе місце і святі люди. Дослідження проблеми
святості в образі святої людини дає нам можливість усвідоми
ти роль КиєвоПечерської лаври як центра духовної просвіти
християнської православної культури.
Кажучи про святість як норму і зразок моральної поведін
ки, пов’язаної з життям святих, зображеними в КиєвоПе
черському патерику, ми відокремимо певні моральні чесноти,
які характеризують цих людей. Передусім, це працьовитість
у Христі, завдяки якій ці люди мали шлях до спасіння і вічно
го життя. Працьовитість у Христі як наслідування Йому ста
вить перед людиною, яка ступила на цей шлях, проблему побу
дови свого духовного Я. Проблема побудови свого духовного
Я пов’язана з певними християнськими чеснотами, до яких
належать, передусім, смирення (як відповідність своєї міри,
знання своєї міри, своєї ідеальної норми), аскетичний спосіб
життя, який тяжить до самотності, допомагав відійти від
світських проблем і давав можливість сконцентруватись на
проблемах духовних. Надзвичайно важливу роль в христи
янському житті святих людей мало милосердя. Милосердя
святих КиєвоПечерського монастиря завжди було пов’язане
із заступництвом, яке може бути зрозумілим у найширшому
сенсі цього слова, починаючи від конкретної людини і закінчу
ючи святою Київською землею.
Всі розповіді патерика носять елемент чудесного, іноді
навіть гіперболічний. Але таке перебільшення має на меті
проілюструвати ту чи іншу християнську чесноту, показати
подвиг монаха на славу християнської моралі.
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ЦІЦЕРОН (МИСЛИТЕЛЬ ТА ПЕРЕКЛАДАЧ)
І. Р. Сорочинська
Інститут права та суспільних відносин,
суспільногуманітарний факультет
І курс, група МІ11, спеціальність «Міжнародна інформація»
Науковий керівник: С. І. Лисова, д. істо р. н., професор

Марка Туллія Ціцерона (10643 до н. е.)знаємо як римсько
го державного діяча, оратора, філософа, теоретика риторики
і класика художньої прози.
Філософія Ціцерона оригінальна, своєрідна і дає початок
римській античній філософії. Оволодівши колосальним обся
гом знань, ставши енциклопедистом своєї епохи, використав
ши спадщину еллінської філософії він поставив мету — ство
рити на новій соціально — історичній основі суто римську
філософію, своєрідність якої полягала б в універсальності та
відповідала б індивідуальним потребам римського громадяни
на. Ця філософія повинна була синтетично об’єднати в собі все
краще, що було створено до неї іншими наказами.
Хоча Ціцерон вважав основним своїм завданням саме філо
софське просвітництво римлян на засадах досягнень давньог
рецької філософії, але він викладає і власні оригінальні філо
софські свої погляди. Він визнає філософію як культуру духу,
обстоюючи її гуманну філософську побудову з реальною жит
тєдіяльністю громади, республіканського суспільства. У своїх
працях Ціцерон торкався питань онтології, натурфілософії
і теорії пізнання.
Зацікавленість, безумовно, викликають висловлювання
М. Туллія Ціцерона «Про мистецтво», де в афористичній
формі знаходимо відповіді на «ті» вічні питання, що не мо
жуть не хвилювало й нас сьогодні. Це розміркування про кра
су тілесну й духовну, про види прекрасного, красу світу, есте
тичне чуття, про предмети мистецтва, його багатогранність та
еволюцію, про роль мистецтва в житті суспільства.
Для Ціцерона прекрасне є об’єктивною категорією, бо воно
подобається само по собі само своєю природою і будовою звертає
на собі увагу, само по собі заслуговує похвали і зацікавлення.
В естетиці Ціцерона (прибічника електризму) проблемами рито
ричного стилю набувають нового озвучення, стаючи не останнім
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чинником у формуванні його філософської концепції. Недарем
но риторика Ціцерона зробиться зразком для тих, хто вивчатиме
естетику слова в добу Відродження. Зрештою, ми й досі маємо
традицію порівнювати вдалого оратора — з Ціцероном.
Ціцерон — винятково яскрава постать і у літературній
історії Риму. У І ст. до н. е. в римській літературі дедалі найс
тійкіше почала усвідомлюватись потреба впорядкування літе
ратурної мови. Таке впорядкування, а фактично — створення
норм латинської літературної мови здійснив Марк Туллій
Ціцерон. З огляду на роль, яку відіграв Ціцерон в оформлені
латинської літературної Мови, особливо цікавими уявляються
його думки про те, як належить перекладати. У різні періоди
свого життя він сам вдавався до конкретної перекладацької
діяльності. Коли йому було всього шістнадцять років він перек
лав з грецької астрономічну поему Арата «Явища», що мала
дивовижний успіх у римлян. Її перекладали принаймні чотири
рази. У тридцять два роки Ціцерон переклав твір Ксенофонта
«Домострой». Пізніше переклав Платонового «Протагора»
і частину «Тімея». Перекладав також і вставляв у свої твори
окремі вірші великих грецьких поетів — від Гомера до олек
сандрійців. У трактаті «про оратора» Ціцерон радив для осяг
нення важкого мистецтва красномовності, крім усього іншого,
перекладати письмово першокласних грецьких ораторів.
Таким чином, можна твердити, що реформаторська
діяльність Ціцерона в галузі латинської мови значною мірою
ґрунтувалася на його досконалому знанні грецької культури.
Його творча і теоретична спадщина для історії практики пе
рекладу мала велике значення.

ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В АСПЕКТІ
СВІТОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
С. В. Чабаненко
Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна»
старший викладач, аспірант кафедри глобалістики, політології та
міжнародних комунікацій ВМУРоЛ «Україна»

На сьогодення глобалізація кидає виклик всім культурам
і суспільствам світу, вимагаючи від них нового самоусвідомлен
ня і трансформації.
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Актуальність глобального світу полягає якраз у тому, що
у ньому неможливо успішно існувати на основі стратегії од
нобічних переваг, яка була звичною для попередньої історич
ної доби. Якщо така стратегія й здатна принести тимчасові
здобутки, у більш широкій і тривалій перспективі вона обер
тається серйозними втратами. На це вказує Г. Г. Ділігенський:
«Основні параметри сучасної глобалізації — це три основних
параметри: взаємозалежність економічна; інформаційна гло
балізація, що зв’язано з культурними процесами; взаємоза
лежність з погляду безпеки — екологія, ядерна енергетика,
ядерна зброя і т. д.» [1].
Цю проблему досліджували: Г. Г. Ділігенський, В. Воло
вик, А. Гальчинський, Е. Тоффле р.
Тобто, глобалізація розглядається як новий якісний етап
природноісторичного розвитку людства, розгортання якого
зумовлене об’єктивними причинами, його якість визначається
новими технологіями та відповідними формами суспільних
зв’язків. Тому цей процес є не проявом егоїстичних інтересів
певних соціальних груп, організацій чи держав, а зако
номірним поступом людства до нових форм співжиття.
Але поряд з позитивними впливами глобалізації виявля
ються і її негативні наслідки, які на нашу думку, переважають
позитивні, особливо це стосується пострадянських країн, в то
му числі і України. У загальних рисах виділимо такі негативні
наслідки глобалізації:
соціальноекономічні — зростання безробіття; збільшен
ня знедолення населення; криміналізація суспільних відно
син; технологічне відставання економіки; зниження життєз
датності країни;
соціальнопсихологічні — фізична деградація населен
ня; криза родини; руйнування особистості;
соціокультурні — втрата культурного спадку; деграда
ція життєвих цінностей.
Занепокоєння і супротив у більшості країн викликає не так
глобалізація, як політика та ідеологія глобалізму. Якщо по
няття «глобалізація», на нашу думку, характеризує глибокі
суспільні трансформації, які відбуваються поза нами, то
термін «глобалізм» відображає зміни, які спостерігаються
в суб’єктивній сфері. В міру практичного освоєння світу, що
глобалізується, суспільство відображає його у своїй свідомос
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ті, породжуючи комплекс ідей та емоцій, що називається гло
балізмом, який, як форма суспільної свідомості, фіксує
об’єктивний процес глобалізації, вбирає в себе прагнення лю
дей до колективного стилю мислення, тенденцію іден
тифікації із світовою цивілізацією, всім людством.
Отже, цивілізаційна криза, що її переживає людство на
зламі тисячоліть, робить дослідження проблеми історичного
розвитку в аспекті глобалізаційних процесів досить актуаль
ним завданням. Постала необхідність сформувати геополітич
ну модель руху світового співтовариства до єдності, толерант
ності, забезпечення загального благополуччя та інтеграції ло
кальних цивілізацій, що склалися на сьогодні.
Література
1. Актуальные вопросы глобализации: Материалы «круглого сто
ла» // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. —
№ 4. — С. 37–52.
2. Воловик В. Основні фактори становлення ідеології державотво
рення // Віче. — 2001. — № 12. — С. 22–31.
3. Гальчинський А. Глобальна криза чи криза глобалізації? //
Віче. — 2002. — № 1. — С. 44–50.
4. Тоффлер Е. Третя хвиля /Пе р. з англ. А. Євса. — К. : Вид. дім
«Всесвіт», 2000. — 480 с.

Підсекція 11.2. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

МУРАШКО — НАЙКРАЩИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ
Т. А. Бровченко
Інститут права та суспільних відносин,
суспільногуманітарний факультет
І курс, група МІ11, спеціальність «Міжнародна інформація»
Науковий керівник С. І. Лисова, д. істо р. н., професор

Дістати вершини найкращого художника України Олекса
ндру Мурашко було нелегко.
По науку майстерності він приїхав до Рєпіна 1894 р. до Пе
тербургу. Кошти на цю подорож Сашко дістав від старших
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друзів — «володимирського гурту». В цей час у Києві здійсню
вався монументальний розпис щойно збудованого Володи
мирського собору, яким керував професор Петербурзької
Академії мистецтв Андрій Прахов. Він згуртував навколо себе
талановитих митців: М. Нестерова, В. Васнєцова, братів Му
рашків (Олександрових батька і дядька). За наказом батька (бо
уникав цієї роботи) Сашко копіював ікони роботи Васнєцова.
А потай малював. До Петербугу він прибув з замальовками
мешканців «зозулиної долі »відомого на той час місця перебу
вання київської басори, замальовками пейзажів, та рекомен
дованим методом від А. В. Прахова. Його здібності приверну
ли увагу. Це були його перші кроки.
Коли Олександр Олександрович закінчував Петербурзьку
Академію, художні настрої змінились за порадами Рєпіна. Він
і порадив учнів написати земляківзапорожців. Картина «По
хорон кошового» –єдина картина Мурашка в історичному
жанрі. Зажурені запорожці несуть свічки. Воїни ховають сво
го отамана — наче крадькома. Труна, за давньою традицією,
вкрита червоною китайкою. Дипломну роботу було високо
оцінено, академія митців відряджає молодого художника до
Парижу.
На картинах — тендітні, веселі, безтурботні парижанки
натурниці, актриси, сільські дівчата, аристократки. Всі вони
як живі, і коли дивиться то думаєш, що знав він якісь особливі
секрети жіночих ча р.
Але з фахового портретиста він перетворюється на пейза
жиста. Змальовує щасливих своєю природністю людей, щи
рих і безпосередніх сільських дівчат. На міжнародній виставці
в Мюнхені 1909го непретензійна чарівність картини «Кару
сель» вирізнила її серед сотень полотен. Золота медаль авто
рові. Мистецька фірма Шульте влаштовує персональний показ
творів українського майстра в Берліні, Кельні, Дюссельдорфі ,
Прагнуть виставити Мурашка — Венеція, Відень, Амстердам.
Київське художнє училище з огляду на таку популярність вво
дить його до складу викладачів. Згодом він заснував власну
навчальну студію у Києві. Анатолій Петрицький згадував:
«Елегантно вдягнений, потовариському прив’язаний до кож
ного учня, Олександр Олександрович намагався показати як
природу передати живописно. Він учив зустрічатися з приро
дою, як Зі святом»
— 218 —

креативного, інноваційного мислення студентів

Секція XІ

Змінюється світобачення О. Мурашка в часи першої світо
вої війни, з’являються на полотнах нові герої. Картина «Се
лянська родина»: двоє стареньких і їхня молода донька.
Старість і молодість. Бережно виписані їх напружені руки.
Сутінки в хаті нагадують сутінки життя.
Пожовтневий час. Здійснення мрії відкрито Українську
академію мистецтв з блискучим складом професури, зібраної
по всій Україні від Львова й до Чернігова з Мурашком на чолі.
Його організаційний хист обіцяв піднесення навчальної
справи. Новий поворот у творчості, віщував спалах усього йо
го таланту. Та не судилося цьому здійснитися. 14 червня
1919 року в яру на Лук’янівці бандитська куля обірвала жит
тя Мурашка, а було йому всього сорок чотири роки. Ховала йо
го сила — силенна народу. Труна була вкрита червоною китай
кою. І не знав Мурашко, як трагічно промайне червона китай
ка в його власному житті.

ДО ПИТАННЯ ПРО ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЮ
КУЛЬТУРОЛОГІЇ
В. В. Воробей
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
І курс, група П р. 1. 1, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: О. В. Двойнінова, к. і. н., доцент

Сучасна соціальноісторична ситуація в Україні зумовлює
специфічні фактори інституціалізації культурології як сфери
наукового знання. Поперше, необхідність у висококласних
фахівцях у верхньому ешелоні влади зумовлює важливість їх
фундаментальної гуманітарної освіченості та ерудованості.
Подруге, стрімкий розвиток процесів інтеграції України
у світову спільноту потребує нових навичок міжнародної ко
мунікації з принципово неагресивним, толерантним ставлен
ням до інших культурних традицій. Потретє, посилення ролі
етнічного фактора в українському суспільстві як умови збере
ження національнодержавної консолідованості актуалізує
проблему розвитку культурної компетентності усіх активних
членів суспільства.
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Соціальний розвиток у напрямку політикоекономічного
співробітництва на основі компромісу і толерантності зумов
лює визнання важливості освоєння людством гуманітарних
цінностей, покликаних розкрити смисли та перспективи його
буття. Культуроцентризм соціальних пріоритетів передбачає
ґрунтування життєдіяльності людства на ціннісних значен
нях культури. Наукові знання про культурне буття людства
отримують прагматичну сферу своєї реалізації. У міжнародній
політиці та дипломатії гостро постає необхідність урахування
культурних традицій різних країн. У державному управлінні
на всіх його рівнях чітко усвідомлюється ефективність
соціокультурних технологій. Культурної мотивації вимагає
реалізація економічної політики, масової комунікації, бізнесу
та т. п. Культуроцентрованість соціальних процесів у суспіль
стві виступає однією з передумов формування системного
знання про культуру.
Одним із важливих факторів інституціалізації культуро
логічного знання виступає також активізація самовизначення
різних культур як спосіб протистояння стандартам західного
способу життя, що є закономірною реакцією на процеси гло
балізації світового співтовариства. Ситуація балансування
світової цивілізації на межі культур вимагає усвідомлення
рівноправності та унікальності культурних традицій.
Нинішня соціокультурна ситуація характеризується
зміною антропологічного виміру буття. Постіндустріальний
тип соціальності базується на інтелектуальних взаємодіях
з принципово творчим характером праці. Багатофункціо
нальність знань особистості забезпечує її професійну
мобільність на сучасному ринку праці. Інтелектуальне вироб
ництво стає основою цивілізації високих інформаційних тех
нологій завдяки зміні соціокультурної парадигми. Створення
теорії відносності та квантової теорії позбавило науку якісних
характеристик наочності, зруйнувало класичні уявлення про
раціональну впорядкованість дійсності. Сутнісними рисами
новітньої науки стають розповсюдження міждисциплінарних
форм пізнання, неоднозначність інтерпретацій, зближення на
укових і поза наукових методів пізнання. З огляду на це ста
новлення культурології як сфери наукового знання виступає
провідною інтелектуальною тенденцією нашого часу.
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Інституціалізація культурології іде поруч з актуальними
процесами інтелектуальної інтеграції, яка виявляється
у взаємодії споглядальнопізнавального і діяльного, перетво
рюючого, творчого ставлення людини до світу. Центром
світоглядної культури є людина, причому не як абстрактна
істота, а як особистість, індивідуальність, тобто у всій повноті
її ставлення до світу та самої себе.
Література
1. Дорогань С. Світоглядна культура майбутнього вчителя. // Ви
ща освіта України. — К., № 4, 2002 р. — С. 85–90.
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ХРИСТИЯНСТВО І СУЧАСНИЙ СВІТ
К. А. Гордейчук
студент першого курсу, групи ВС71
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Факультет Філології та масових комунікацій».

Життя — довгий і тернистий шлях, сповнений перешкод
і різноманітних несподіванок. Кожен з нас хоче прожити своє
життя якомога краще: здобути досконалу освіту, знайти висо
кооплачувану роботу, робити все можливе і неможливе, щоб
поліпшити свій матеріальний стан. Важко уявити своє оточен
ня без таких «важливих» речей як комп’ютер, мобільний теле
фон, Інтернет та багатьох інших. Минає час, настає довго
очікувана юність, невідома зрілість, і врешті непередбачувана
старість. Інколи люди навіть не задумуються над головною ме
тою власного існування.
В що перетвориться наше життя коли ми гнатимемося за
скороминучим, тимчасовим і тлінним — лише на фарс і що
денну похіть. З дня в день людина працює не покладаючи рук,
змагається за своє неабияке положення в суспільстві, яке, на
жаль, досягається підступними і лукавими, а інколи навіть
страшними методами. Але якщо зупинитися і задати собі за
питання: «Для чого мені це все», — буде вже надто пізно, щоб
щось змінювати.
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У Святому Писанні говориться: «Людина завдяки своєму
розуму, кмітливості та лукавству зможе здобути весь світ, але
натомість не помітить як втратить найдорожче — душу».
Близько семидесяти років нам товкли і вбивали в голови
страшні та жахливі ідеї: «Релігія — опіум для народу». Було
знищено тисячі церков і монастирів, переслідувалися священ
нослужителі і відправлялися у страшні місця позбавлення
волі всі, хто не присягнув і не став на бік чорної сили, їм на чо
ло ставилося страшне тавро — «невірний».
Минув час; багато чого змінилося з тих пір: Україна вибо
рола довгожданну незалежність, люди усвідомили силу влас
ного «Я», почала відроджуватись духовність і християнство:
було відбудовано та реконструйовано тисячі церков, демонто
вано пам’ятники так званих «вождів» та їх поплічників.
Та чи стало менше проблем, чи всі люди збагнули і усвідо
мили мету власного покликання? Напевно, що ні… Адже і на
сьогодні гостро стоїть дуже багато проблем та завдань, які пот
ребують нагального вирішення: подолання демографічної «ка
тастрофи», поліпшення життєвого рівня громадян, збережен
ня як внутрішнього, так і зовнішнього спокою.
Багато століть тому на землю прийшов ХристосСпаситель.
Він робив усе можливе, щоб подолати страшну ворожнечу між
людьми, загоїти їх криваві та смертельні рани і показати
істинний шлях, яким має йти кожна людина. Його відкинули,
проігнорували, або ж навіть злякалися і почали переслідува
ти. Спаситель терпів страшні тортури: Його обсміювали, плю
вали в обличчя, били киями і врешті — розп’яли на хресті.
Але Він воскрес і показав усьому світові, що смерть подолана
і вже не має сили над Ним.
Цей день у Вселенській церкві був названий Пасхою, або
Святим Христовим Воскресінням, яке святкується кожного
року після закінчення сорокаденного Великого Посту.
З своїм приходом на землю Христос дав людям Новий За
повіт — Завіт Всевишнього з людьми. В ньому розповідається
про земне життя Господа нашого Ісуса Христа і діяння його
учнів — святих апостолів. Новий Заповіт зображає яскраву
картину, в якій змальовується все людське життя, з усіма йо
го проблемами та незгодами, але даються чіткі настанови для
того, щоб очистити свою душу і стати на праведний шлях.
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Багато води утекло з тих пір, церква розкололася на багато
ворожих таборів, які вели й ведуть безперервну війну за світо
ве панування. Та все ж, на щастя, лишилися ще такі місця де
панує мир, любов і взаєморозуміння.
Сьогодні на всіх телеканалах кричать в один голос: «Ку
пуйте тільки наше і ваше життя перетвориться на суцільну на
солоду…і таке інше. Над нашим розумом постійно працюють і
докладають будьяких зусиль, щоб ми стали покірними
маріонетками, прийняли світ таким, яким він є і не намагали
ся змінити його на краще.
Життя — це нескінченна боротьба добра і зла, та лише від
нас залежить, що буде далі. Невже ми опустимо руки і за
інерцією будемо йти у небуття чи піднімемося і скажемо: «Це
моє життя і я проживу його якнайкраще, подолаю всі високі
гори та провалля і залишу пособі світлий та глибокий слід
доброї пам’яті.

КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ТИПІВ
О. ШПЕНГЛЕРА
В. Кончаківська
ВС71

Вивчення походження сутності культури має свою історію.
Воно передусім пов’язане з такими галузями знань, як етног
рафія, мистецтвознавство, історія і філософія, і знайшло свій
вияв у багатьох теоріях культури.
Складність культурноісторичного процесу, багатство
складових частин культури вимагають різних підходів до вив
чення цього феномену. Тому культура як соціальне явище, за
кономірності її розвитку стали об’єктом для фахівців деяких
галузей — філософів, соціологів, педагогів, психологів, істо
риків, мистецтвознавців тощо. Звідси, нам стає зрозуміло, що
різноманітність існуючих концепцій обумовлена багатопла
новістю культури як системи.
Найбільш поширеною в наш час стала теорія культури
німецького філософаідеаліста, публіциста Освальда Шпенг
лера, який підтримував ідею множинності культу р. Він
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писав: «Замість одноманітної картини лінійної всесвітньої
історії … я бачу феномен множинності могутніх культур, що
виростають з первинною силою із надр країни, що їх породила,
до якої вони строго прихильні протягом свого існування,
і кожна з них накладає на свій матеріал — людство — свою
власну форму, і в кожній своя власна ідея, власні пристрасті,
власне життя, бажання, почуття і, нарешті, власна смерть».
О. Шпенглер виклав свій принцип типології у книзі «Зане
пад Європи», в якій він відкрив концепцію лінійного розвитку
світового культурного прогресу і обґрунтував теорію рівно
цінного циклічного розвитку культу р. Отже, його ідея побудо
вана на протиборстві безкорисливодуховних начал, прита
манних культурі, і споживацьких, характерних для циві
лізації.
На думку філософа, кожна культура є «живим організмом»
і має свою історію, яка підпорядкована біологічному циклу (на
родження, розквіт, загибель). Таким чином О. Шпенглер запе
речував існування загальнолюдської культури, доводячи, що
всесвітня історія складається з історії восьми замкнених
у своєму розвитку великих культу р. До таких культур вчений
відносив китайську, індійську, єгипетську, аполлонівську,
візантійськоарабську (магічну), західноєвропейську (фа
устівську) і культуру майя. Ще на історичну арену виходить
російськосибірська культура, яка перебуває у стадії станов
лення.
Кожна культура, як вважав О. Шпенглер, має свою долю
і живе приблизно 1000–1500 років. Потім культура вмирає,
і сліди від неї залишаються у формі цивілізації. Концепція
долі є основоположною у філософії культури О. Шпенглера.
Розглядаючи історичні етапи розвитку культури, він вірно
вловлює своєрідність їх метафізичних основ. Еллін не відділяє
себе від космосу, його боги у всьому схожі на нього, у них тіль
ки житло на Олімпі. Грек перебуває у світі, в ньому живе
відчуття вічності. Свідомість індуса надісторична. Єгиптянові
його життя уявляється єдністю минулого і майбутнього
(звідси, мабуть, прагнення до увіковічення тіла — муміфі
кації).»Фаустівська» культура вивела на арену національну
душу. Матеріалістичні та ідеалістичні методи мислення
— 224 —

креативного, інноваційного мислення студентів

Секція XІ

оголили культурні шари, утвердили штучні стани людського
існування. На противагу становленню вони легалізували стан
культури і цим самим зумовили старіння, неодмінний занепад
історично надбаних цінностей. На думку О. Шпенглера, наб
лижався час смерті «фаустівської» культури і в 2000 році вона
мала продовжити своє існування у формі європейської
цивілізації. А перехід до цивілізації означає відмову від де
мократії, політичних свобод, лібералізму, прав людини і пе
рехід до жорсткої диктатури. Загрозу земній історії він вбачав
в надміру раціоналізованій і вкрай запрогматизованій діяль
ності людей.
Важко сьогодні сказати, чому О. Шпенглер став володарем
саме такої концепції і чи дійсно в його житті значний вплив
мала філософія Ф. Ніцше. Та незважаючи на це, вироблена
концепція культурних типів дає змогу виявити її структуру,
деякі закономірності розвитку й функціонування, визначити
пріоритети тих чи інших галузей переважно людської діяль
ності на різних етапах буття.
В кожній виділеній культурі О. Шпенглера лежить певний
принцип розчленування основної (спільної). Відомо, що голов
не завдання він спрямовував до осягнення внутрішньої струк
тури цих культур, серцевиною якої є колективна «душа», що,
на його думку, не піддається науковому визначенню.
Досліджуючи концепцію культурних типів О. Шпенглера,
доходимо висновку, що кожна із виділених великих культур
є унікальною часточкою загальної системи самобутньої та са
модостатньої культури.
Знаючи наукові підходи, основні поняття, проблеми, які
ґрунтуються не лише на концепції О. Шпенглера, а й інших
прихильників культурних типів, можна скористатися відо
мостями для вивчення культурного феномену, проаналізувати
та порівняти різні форми існування культури, дізнатися ха
рактер, який спрямований на усвідомлення особистістю як
суб’єктом культурної творчості власної причетності до загаль
нолюдської діяльності, аналізуючи людську діяльність у ми
нулому і сучасному, намагаючись спрогнозувати соціокуль
турні зміни.
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КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ
В. В. Липко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
факультет економіки та менеджменту, ІІ курс, група МО61,
спеціальність «Менеджмент організаціій»
Науковий керівник: О. М. Гудим6Левкович, к. і. н., доцент

З активним розвитком світової економіки та у міру насиче
ності ринку, зростання споживчої культури, а також розвитку
компанії, укрупнення бізнесу ускладнюється процес упра
вління.
Сучасний менеджмент — це безліч варіантів і нюансів упра
влінських рішень. Його гнучкість, неординарність господарсь
ких комбінацій, неповторність тих чи інших способів дії в кон
курентній ситуації становлять основу ділового управління.
Проблеми управління людьми в різних галузях господар
ства, засоби їх вирішення, як вважають спеціалісти, фактично
такі самі. І завдання менеджера полягає в тому, щоб глибоко
вивчити назрілі проблеми, спроектувати систему управління,
здатну забезпечити успіх, і реалізувати її через людей, в імя
людей. Отже, менеджер — це не будьякий керівник, а тільки
той, хто самостійно організовує виробництво, керівник ринко
вої орієнтації, якому міністерства не потрібні.
Саме тому кожен управлінець повинен досконало володіти
культурою управління, знати правила етикету та спілкування
з постачальниками, виробниками, покупцями, знати правила
ділового листування, бути гарним психологом.
Діяльність менеджера базується не на використанні стан
дартних прийомів, а на здатності швидко і правильно оцінити
реальну виробничу ситуацію і знайти найкращий спосіб досяг
нення мети в умовах, як правило, чималого господарського
ризику.
Менеджеру необхідні такі якості, як почуття нового, ори
гінальність мислення, діловитість і практичність, сміливість
і винахідливість. Враховуючи вимоги до сучасних управлінців
(вміння організувати і планувати виробництво і реалізацію
продукції, управляти колективом на рівні сучасних вимог (бу
ти лідером), спілкуватись, контактувати з людьми, знаходити
вихід з конфліктних ситуацій, провадити ділові переговори то
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що), ми розуміємо що поняття культури управління відіграє
надзвичайно важливу роль в самому процесі управління.
Важливими для менеджерів є знання людей, вміння пра
вильно оцінити здібності та індивідуальні особливості
працівників, прислухатися до думок, порад та рекомендацій
членів колективу, підтримувати ініціативу й використовувати
її в практичній роботі. Організаторські здібності допомагають
менеджерам створювати й підтримувати в колективі міцну і
свідому дисципліну, що без неї виробництво не може нормаль
но працювати.
На мою думку необхідно, проаналізувавши сучасний стан
менеджменту, виділити основні елементи культури менедж
менту:
1. культура працівників:
— знання науки менеджменту та володіння мистецтвом ме
неджменту;
— наявність особистих ділових, етичних якостей.
2. культура процесу управління:
— раціональна організація управління;
— культура приймання клієнта;
— культура мови, поведінки.
3. культура умов праці:
— приміщення;
— обслуговування.
4. культура документації:
— оформлення документації;
— зручність використання.
Для формування в управлінців культури управління на на
лежному рівні необхідно особливу увагу приділяти моральній
культурі, професійній етиці управлінців, принципам та вимо
гами етикету, що задають нормативний зразок поведінки лю
дини — ввічливість, коректність, тактовність, делікатність,
скромність, точність.
Досвід вчить, що від мистецтва керівника багато в чому за
лежить успіх організації. Менеджерам важливо осмислити,
що для ефективного управління необхідно не тільки накопи
чувати нові знання, а й розвивати в собі управлінські
здібності, навички, вдосконалювати організаційну культуру.
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«ЛЮДИНА ТВОРИТЬ, ЯК САМА ПРИРОДА»—
ЛОЗУНГ ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ
Є. М. Старовойт
Університет «Україна» факультет соціальних технологій
спеціальність — психологія, VІ курс група ПЛ21

Ренесанс був епохою народження нової культури, яка не
визначалася лише відродженням античності, а поєднувала
у собі новий італійський дух і мала силу залучити до себе увесь
західний світ. Відродження античності, таким чином, дало
назву «Ренесанс» (Відродження), в ньому відбувається синтез
нового духу Італії, із самою античністю, і в той же час цей дух
руйнує остаточно Середньовіччя, чим відкриває нову епоху.
Відродження — це культура перехідного періоду, винятково
інтенсивна, але дуже недовговічна.
За цей період, відбулося багато подій у політичному, еко
номічному й духовному житті Західної Європи. Феодальна
роздробленість поступилася місцем абсолютної монархії, що
опиралася не тільки на феодалів, але й на буржуазію міст.
Міста, що були раніше ізольованими островами в середнь
овічній Європі, стали центрами культурного життя нації.
Складалися й нові виробничі відносини. Рутинний, «феодаль
ний» спосіб виробництва втрачав колишнє значення. Почався
перехід від ремесла до мануфактури. Питання християнської
віри перестали бути заповідною областю й стали піддаватися
обговоренням.
Ренесанс у Європі (насамперед в Італії) займає період з XІ
по XVІ ст. й уважається важливим періодом в історії філо
софії. Світосприйняття людей у періоду Відродження
відрізняється від античних і середньовічних тим, що в антич
ності людина була природною істотою, в тому розумінні, що її
межі були визначені природою і від неї залежало тільки те чи
вона піде за природою, чи відійде від неї. Середньовіччя
підтримувало переконання, що природа людини гріховна
і зіпсована. Тому людина має потребу в божественній благо
даті й порятунку. В епоху Відродження цей біблійний мотив
слабшає. Людина усвідомлює себе в якості творця своєї долі.
Почуває вона себе також паном над природою
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В епоху Відродження будь яка діяльність — будь то
діяльність художника, скульптора, архітектора, мореплавця
або поета — сприймається інакше, ніж в античності або в се
редні віки.
У стародавніх греків споглядання ставилося вище діяль
ності (виключення становила державна діяльність). Спогля
дання, на думку греків, прилучало людину до сутності приро
ди, до того, що є вічне. Крім того, не слід забувати, що багато
видів діяльності були для греків дискредитовані рабською
працею.
У середні віки відношення до діяльності трохи змінюється.
Християнство розглядає працю, як «спокуту за гріхи» («у поті
чола свого будеш їсти хліб»). Тобто праця — уже не рабське занят
тя. А вищою формою діяльності визнається те, що веде до поря
тунку душі: молитва, богослужіння, читання священних книг.
В епоху Відродження діяльність здобуває творчий характер.
З її допомогою людина не просто задовольняє свої потреби,
а творить новий світ, створює красу, нарешті, творить найвище —
самого себе. Особистість тепер, як би бере на себе творчі функції
Бога: вона здатна володіти і собою, й природою. У теоретиків ес
тетики зустрічається таке порівняння: «митець повинен твори
ти так, як бог створив світ, і навіть досконаліше того». Тут се
редньовічна маска спадає й перед нами з’являється творчий
індивідуум нового часу, що творить по своїх власних законах.
Така індивідуальна творчість в епоху Відродження була вже не
середньовічна релігійність, це був індивідуалістичний протес
тантизм, міцно пов’язаний із приватнопідприємницьким духом
висхідної буржуазії. Про художника тепер не тільки говорять,
що він повинен бути знавцем всіх наук, але й висувають його
працю на перший план, у якій намагаються знайти навіть кри
терій краси. Художник поступово відокремлюється від церков
ної ідеології. У ньому найбільше цінуються тепер технічна
майстерність, професійна самостійність, ученість і спеціальні
навички, гострий художній погляд на речі.
Взагалі художник в епоху Ренесансу займає дуже високе
положення й характеризується, як вільний творець прекрас
них форм.»... Живопис повинен бути поставлений вище всякої
діяльності, оскільки він містить всі форми, як існуючого, так
і не існуючого в природі» Леонардо Да Вінчі.
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Новизною в дану епоху є— надзвичайно енергійне висуван
ня примата краси, а саме — почуттєвої краси.
Головна особливість філософії епохи Ренесансу — антропо
центризм. Тепер не Бог, а людина поставлена в центр
досліджень. Місце людини у світі хвилює таких мислителів як
Леонардо Да Вінчі, Мікеланджело, Макіавеллі, Томаса Мора,
Мішеля Де Монтеньє й інших.
Мислителям Ренесансу властиве небажання аналізувати
поняття, ретельно розрізняючи (як це робили схоласти) дрібні
відтінки категорій. Вони прагнуть осмислювати самі явища
природи й суспільства, а не сперечатися про дефініції (визна
чення).

Підсекція 11.3. ФІЛОСОФІЯ
У СВІТІ МІНЛИВИХ ЦІННОСТЕЙ
В. В. Банзерук
ЛІРоЛ Університету «Україна», факультет «Філологія»,
IV курс, група ФП41, спеціальність «Переклад»
Науковий керівник М. В. Пилипчук, викладач

За словами однієї легенди, Діоген, відомий філософ IV ст.
до н. е., який жив у Афінах, навіть серед білого дня ходив
з ліхтарем. Він прагнув знайти чеснотливу людину, але бе
зуспішно.
Невідомо, чи так було насправді. Однак якщо б Діоген жив
сьогодні, йому було б ще важче знайти високоморальних осіб.
Багато хто, здається, не погоджується, що люди повинні дот
римуватись певних моральних цінностей. Знову і знову засоби
масової інформації говорять про неморальність — в особисто
му житті людей, в уряді, релігії, спорті, бізнесі та інших сфе
рах діяльності. Чимало цінностей минулих поколінь втратили
свою вагу. Загальноприйняті норми переоцінюються, і їх час
то відкидають. До інших цінностей ставляться з повагою лише
на словах, а не на ділі.
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Фахівець з питань релігії Елан Вулф сказав: «Час загаль
ноприйнятих моральних норм минув.» Також він говорив:
«Ще ніколи в історії не було такої одностайності в тому, що
в питаннях моралі люди не можуть покладатися на якісь тра
диції та засади.» У «ЛосАнджелес Таймс» наводилися спосте
реження філософа Джонатана Гловера. Він вважав, що зане
пад релігії та загальнолюдських законів моралі за минулі сто
років відіграв значну роль у стрімкому поширенні насильства
в цілому світі
Однак таке змішання щодо загальноприйнятих цінностей
не перешкоджає декому шукати норми моралі. Кілька років
тому колишній генеральний директор ЮНЕСКО Федеріко
Майор сказав, що «світ як ніколи раніше, надзвичайно серйоз
но зайнявся питаннями моралі.» Те, що світ у цілому не ке
рується благотворними цінностями, не означає, що не існує
справжніх цінностей, за якими можна і варто жити.
Чи мають люди однаковий погляд на те, якими нормами
керуватись? Очевидно, що ні. А якщо нема загальноприйня
тих норм правильного і неправильного, то як визначити
цінності? Сьогодні у світі поширений моральний релятивізм.
Але такий погляд не посприяв поліпшенню моральних норм.
Британський історик Пол Джонсон вважає, що філософія
релятивізму допомогла «зруйнувати... високорозвинуте по
чуття особистої відповідальності та обов’язку перед встановле
ними та об’єктивно правдивими нормами моралі», яких, зда
валось, всюди дотримувались на початку XX ст. Люди скрізь
дотримуються певних норм моралі. Такі риси, як чесність,
доброта, співчуття та безкорисливість цінуються всюди і подо
баються більшості з нас.
Історія людства сповнена невдач окремих осіб і цілих груп.
Це переконує багатьох, що люди, обираючи найкращі життєві
цінності, потребують керівництва з вищого джерела. Карл
Юнг у своїй книжці «Незнаний я» зазначив: «Особа, яка не
надіється на Бога, сама по собі не здатна протистояти фізич
ним і моральним спокусам світу.» Німецький поет Й. В. Гете
написав: «Щодо мене, я люблю і шаную Біблію, тому що саме
вона допомогла мені здобути мало не всі моральні цінності».
Дійсно, вчення Біблії дають те, чого людському суспільст
ву в цілому дуже бракує. В них містяться поради, які допома
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гають людям дотримуватися найкращих моральних норм.
У житті тих, хто застосовує ті вчення, змінюється на краще
їхній спосіб мислення, вони змогли викоренити зі своїх сер
дець паростки расизму, упередження і ненависті.
Біблійні цінності допомогли мільйонам осіб відмовитися
від глибоко вкорінених звичок і дій, які згубно впливають на
життя.
Хоч би як погіршувався світ, по всій землі є люди, чкі про
довжують змінюватися на краще.

РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ У ФОРМУВАННІ
СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ
З. Г. Лось
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
IV курс, група Дк. 4. 1. спеціальність
«Документознавство та інформаційна діяльність»
Науковий керівник І. Л. Ковальчук, ст. викладач

Життя з його гігантськими досягненнями вимагає від моло
дої людини вдосконалення, творчої уяви, допитливої думки,
інтуїції, широкого кругозору і мудрості. Зростає потреба гли
бинного осягнення таємниці природи, соціальної реальності,
внутрішньої сутності людини, її співвідношення з світом,
відношення до Бога. Дані знання дуже різнопланові і складно
диференційовані. До цієї проблематики поруч з деталізованим
одночасно зростає інтерес і в узагальненому, синтезованофіло
софському підході. Молода людина особливо гостро відчуває
потребу в тому, щоб сформувати цілісне уявлення про світ, от
римати відповідь на питання, на які покищо не відповідає по
зитивна наука. Саме філософія дає систему знання про світ як
ціле, формуючи світогляд та надаючи йому відповідної якості
і глибини.
Функціональна особливість філософії полягає у задово
ленні світоглядних запитів людини. Філософія повертає люди
ну до вічності (минулого і майбутнього), виводить за межі
інтервалу її фізичного існування. Це духовний орієнтир осо
бистості, що прагне до мудрості, до оцінювання власного жит
тя; мистецтво створювати Таємницю і прагнення її розгадати.
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Філософія була і залишається любов’ю до мудрості. Муд
рець — це той, хто знає Все, і усвідомлює, що він знає це Все,
а головне — завжди готовий дати будьяку пораду будькому.
Мудрець намагається виразити себе і стає філософом. Немуд
рець намагається зрозуміти мудреця і також стає філософом
[2, с. 3].
В Стародавній Індії, Китаї та Греції філософія була не
обхідною складовою частиною освіти вищого рівня, а з часів
Середньовіччя стає обов’язковим компонентом університетсь
кої освіти. У сучасній вищій школі в ролі обов’язкової дис
ципліни в циклі гуманітарних і соціальноекономічних
дисциплін філософія виділена незалежно від професійної нап
равленості вузу чи факультету. Курс філософії для студентів
насамперед націлений на оволодіння технікою критичного
мислення, тобто відповідними поняттями, термінами та куль
турою логічного мислення; на ознайомлення з історикофіло
софською класикою через призму сучасних концептуальних
філософських моделей і схем. В Італії та Іспанії вивчення
філософії введено ще й в систему шкільної освіти.
Місце філософії в культурі визначають такі її важливі
функції, як гуманістична, пов’язана з охороною культури;
гносеологічна; своєрідна техніка мислення; як посередник
в універсальному полілозі людства, метою якого є плідна
взаємодія та порозуміння культур та епох [1, с. 120].
Просвітительська місія філософії полягає в тому, що вона
допомагає людині досягнути довголіття (в кантівському ро
зуміння цього слова), прагнути мудрості, наважитись керува
тися власним розумом. Філософія утверджує цінність духов
ної свободи, особистісногоцілісного ядра культури; несе в собі
багатовіковий досвід вільної комунікації.
З. Фрейд рахував: там, де філософія займає достойне місце,
там і загальний рівень культури високий. Філософія є своє
рідним органом суспільства, який сам нічого корисного не ви
робляє, але успішний розвиток якого благоприємно відобра
жається на всьому суспільному розвитку.
Філософія впливає на світогляд особистості завдяки фор
муванню навичок критичного мислення, розширення свідо
мості, мистецтва жити в наперед відомо недосконалому світі,
жити і при цьому не втрачати особистісного самовизначення
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й загальнолюдської духовності. Науковий світогляд вчені на
магаються вписати у філософське знання. При цьому світог
ляд стає філософським не як розширення наукового світогля
ду та створення якогось універсального образу сприйнятого,
а як тотальне усвідомлення універсуму, усвідомлення його
таємниці [2, с. 5].
Прилучення людини до філософії є особливим способом її
реального сходження до тих духовних вершин, на які зійшов
людський дух і звідки відкриваються нові горизонти, стають
зрозумілішими таємниці буття, значимість людського існу
вання, а також перспективи майбутнього. І не випадково вже
з давніх часів, коли людина намагалася віднайти для себе стан
духовного спокою (атараксії), вона збагнула, що це можливо
за умови прилучення до філософії, тієї людської мудрості, що
здатна внести у душу й мислення внутрішнє заспокоєння,
відраду, світлу надію й оптимізм.
Таким чином, філософія сприяє формуванню у молодої лю
дини цілісних уявлень про світ, актуалізує потребу саморе
алізації, формування до прагнення знайти себе, добитися ро
зуміння з ближніми, гармонії з світом. Значення філософії
проявляється також і у можливості духовного проектування
життя, визначенні головних орієнтирів і сенсу людського існу
вання, духовного самоутвердження, самореалізації, самовиз
начення людини у світі.
Література:
1. Ішмуратов А. Філософія — Мрія та Таємниця // Філософська
думка. — 2002. — № 6. — С. 3–6.
2. Философия и социогуманитарное образование в современных
условиях (Обзор материалов конференции) // Вестн. Моск. унта.
Сер. 7. Философия. 2003. № 6. — С. 119–125.
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ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ АДАМА СМІТА
І. М. Саковський
Факультет економіки та менеджменту
І курсу, групи ФН71
Спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник С. В. Женжера, ст. Викл.

Як представник КПЕ Адам Сміт поділяв уявлення про еко
номіку як систему, в якій діють об’єктивні закони, що можуть
бути пізнаними людиною. Йому була близька ідея «природної
гармонії», тобто рівноваги, що встановлюється в економіці
стихійно, при відсутності зовнішнього (державного) втручан
ня і є оптимальним режимом функціонування економіки. Та
ким чином у своєму вченні А. Сміт яскраво виразив ідеї
економічного лібералізму. Він був палким прихильником
політики Laisserfaire (фритредерство) — політики державно
го невтручання в економіку і свободи конкуренції.
Сміт визначив двоїсту задачу політекономіки як науки. На
його думку вона повинна була здійснювати абстрактний аналіз
об’єктивної економічної реальності і на підставі одержаних
висновків розробляти рекомендації для здійснення еко
номічної політики.
Методології Сміта притаманна двоїстість. Як теоретик і ана
літик він досліджує внутрішні зв’язки «фізіології сус
пільства», з іншого боку як спостерігач він просто фіксує
зовнішні форми та зв’язки у тому вигляді, як вони проявля
ються на поверхні. така двоїстість методології позначилась на
тлумаченні Смітом багатьох економічних категорій: вартості,
прибутку, ренти.
Своє дослідження Сміт починає аналізом поділу праці. Він
вважає, що джерелом багатства є праця, а його збільшення до
сягається розвитком поділу праці. Але Сміт вважав, що поділ
праці породжується обміном, хоча насправді обмін є пород
ження поділу праці.
Вчення Сміта про поділ праці, визначені ним фактори
і наслідки цього процесу здебільшого не втратили свого зна
чення і сьогодні.
З потреб обміну Сміт виходив і при з’ясуванні сутності гро
шей. Гроші він вважав товаром, що виділився з інших товарів,
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але в той же час він розглядав гроші лише як зручний засіб
обігу, тим самим звужуючи роль грошей.
В своїй теорії цінності Сміт говорить про два значення сло
ва «цінність». Цим словом він позначає корисність будьякого
предмета з одного боку, з іншого боку цінність — це мож
ливість придбання інших предметів, яку дає володіння даним
предметом. Відповідно до цього Сміт розрізняв споживну
цінність і мінову «дійсну ціну товару» (в нашому розумінні —
це вартість), він визначається працею витраченою на його ви
робництво; і в цьому його теоретична заслуга. На відміну від
своїх попередників, Сміт стверджує, що вартість створюється
працею не залежно від галузей виробництва (меркантелісти
вважають, що багатство за рахунок зовнішньої торгівлі;
фізіокгати — с/г) — тобто в цьому Сміт робить крок вперед.
На теорії вартості Сміта позначилась двоїстість його мето
дології. Послідовно розглядаючи категорію цінності Сміт дає 3
її визначення. Спочатку він визначає цінність (вартість) вит
ратами праці, потім — працею, що купується, і нарешті — до
ходами (або сумою доходів) [це визначення було взяте деякими
іншими вченими за основу].
Тобто він каже, що вартість визначається працею, що ку
пується — помилково для капіталістичного виробництва, то
му що тоді б прибутку не було б. Він вийшов з цього положен
ня наступним чином: при капіталізмі вартість отримується
з доходів (зарплати, ренти і прибутку). Ось це й отримало
відбиток в 1ій половині 19ст. в теорії цінності Маркса і в 3ох
факторах виробництва Ж. Б. Сея.
В буржуазному суспільстві Сміт виділив:
3ри основних класи: основні доходи
1) робітників зарплата
2) капіталістів прибуток
3) землевласників рента
На його думку лише зарплата є трудовим доходом. А при
буток і рента — відрахування з продукти праці робітників.
Але з часом двоїстість його методології позначилась і на тлума
ченні ним сутності таких категорія, як прибуток і рента.
Капітал Сміт визначав, як запаси, що служать для подаль
шого виробництва. Сміт вважав капітал природною та вічною
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категорією. Його заслуга полягає в тому, що він висунув уза
гальнюючі, абстрактні поняття, категорії основного і оборот
ного капіталу. Оборотний капітал приносить прибуток через
обіг, а основний — не обертаючись; але щодо структури еле
менті основного капіталу, то треба подивитися літературу, бо
сучасний підхід відрізняється щодо тлумачення основної час
тини основного капіталу Сміта.
В теорії відтворення Сміт розрізняв валовий та чистий до
ход. Під валовим доходом він розумів увесь річний продукт,
а під чистим — фонд нагромадження. Це було розмежування
важливого значення, яке одержало подальший розвиток в еко
номічній науці.
Розглядаючи проблеми продуктивної і непродуктивної
праці, Сміт продуктивною вважав — працю, яка обмінюється
на капітал; а непродуктивною — та, що обмінюється на доход.
Сміт пояснює це так, якщо капіталіст платить робітнику
зарплату — то це виробнича праця, а якщо він платить зі сво
го доходу (праця слуги,…) — то це не виробнича праця. Вихо
дить з цього продуктивною є праця, що створює товари, а неп
родуктивна праця — по наданню послуг.

ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ КСЕНОФОНТА
О. О. Скарженівська
Факультет економіки та менеджменту
І курсу, групи ФН71
Спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник С. В. Женжера, ст. Викл.

Вивчаючи це питання, треба збагнути, чому саме в літера
турних пам’ятках античності економічну думку стародавньо
го світу виражено в найрозвиненішому вигляді, а висловлю
вання античних авторів з економічних проблем, хоч і щей
несклалися в цілісну систему поглядів, проте є вже серйозною
спробою теоретично осмислити та науково узагальнити харак
терні для цієї доби економічні процеси та явища, чому ідеї
мислителів Стародавньої Греції стали підґрунтям усієї еко
номічної науки. При цьому обов’язково треба звернути увагу
на еволюцію економічної думки античного світу. Так, якщо
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перші вияви економічної думки Стародавньої Греції пов’язано
з ідеалізайією общинного ладу, натурального господарства,
землеробства, та згодом все більша увага приділяється питан
ням землеволодіння, приватної власності, рабства, становища
селянства, поділу праці, розвитку ремесла, торгівлі, грошово
го обігу. Оскільки ідеї давньогрецьких мислителів Ксенофон
та, Платона та Арістотеля увійшли до скарбниці економічної
спадщини людства, необхідно спеціально, докладніше розгля
нути їх.
Ксенофонт засуджував політичний і економічний устрій
Афін та ідеалізував порядки аграрної Спарти, недооцінюючи
такі види діяльності, як ремесло й торгівля. Саме він вперше
проаналізував поділ праці як економічну категорію, розкрив
протилежність фізичної та розумової праці, вказав на відмін
ності між споживною й міновою вартістю товару. Незважаючи
на негативне ставлення до торгівлі й лихварства, учений виз
навав необхідність грошей для виконання ними функцій засо
бу обігу та збереження скарбів.
Свої економічні погляди Ксенофонта (бл. 43035/354 до
н. е.) виклав у багатьох творах, головним з яких є «Домост
рой». У них дано характеристику рабовласницького господа
рства, а також деякі поради щодо способів подолання прита
манних йому недоліків. Ксенофонт вважав поділ праці на
фізичну та розумову (а людей — на вільних і рабів) природ
ним, був прихильником натурального господарства, як
стійкішого й надійнішого. Найважливішою галуззю такого
господарства, на думку Ксенофонта, є землеробство, а ремес
ло і торгівля — другорядними. Проте він не залишив без
уваги і проблеми товарногрошових відносин з огляду на
можливість їх використання для зміцнення натурального гос
подарства. Так, Ксенофонт одним із перших зрозумів важ
ливість суспільного поділу праці, побачив зв’язок між рівнем
його розвитку та місткістю ринку. Заслугою мислителя є та
кож постановка питання про подвійне використання блага —
як споживчої цінності та як мінової, тобто про дві властивості
товару.
Такі філософи, як Арістотель та Платон робили акцент на
економічній стороні суспільних відносин. Тоді, як Ксенофонт
схилявся до ідеалізації натуральної праці. Живучи в один час
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з Платоном, Ксенофонт вважав природними не лише поділ на
вільних та рабів але й принципово підносив значення земле
робства у порівнянні з ремеслом та торгівлею. Це дозволяє
нам зробити висновок, що коли концепція Платона являє со
бою ідеалізацію тогочасної держави, то економічні погляди
Ксенофонта є більшою мірою ідеалізацією окремо взятого гос
подарства.

ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ПЛАТОНА
ПРО ЦІННІСТЬ ГРОШЕЙ
Є. В. Ткаченко
Факультет Економіки та менеджменту
Спеціальність — Фінанси, групаФН71
Науковий керівник: С. В. Женжера, ст. викладач

Платон (428/427–348/347 до н. е.), як і Ксенофонт, обстою
вав передовсім натуральногосподарські відносини рабовлас
ницького суспільства, що знайшло відображення в двох проек
тах ідеальної держави, викладених у його творах «Держава»
та «Закони». У першому творі Платон виходив з того, що
нерівність випливає із самої природи людини, через що є нез
доланною. Проте кожна людина має одержувати свою частку
відповідно до власних здібностей, що і є справедливим. Основ
ним принципом побудови держави та її природною основою
є поділ праці.
Виходячи з того, що люди помітно різняться за своїми
здібностями, одні з них народжені для управління, інші — для
військової справи, а решта — для землеробства й ремесла,
Платон поділяв усе вільне населення в ідеальній державі на
три стани: філософів, що керують державою; воїнів, поклика
них воювати, боронити державу і лад у ній; та землеробів,
ремісників і торговців, тобто всіх тих, хто займається госпо
дарською діяльністю. Раби не належать до жодного стану: во
ни є тільки знаряддям праці, яке здатне говорити. Отже, поділ
праці у Платона є також підставою для соціального поділу
суспільства. Філософи й воїни, на думку Платона, не повинні
мати приватної власності, у них все має бути спільним. Щоб ці
стани могли якнайліпше керувати державою і захищати її, во
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ни мають бути цілковито вільними від виробничої праці й ма
теріальних клопотів. Засоби існування для вищих станів му
сять постачати члени третього стану, а також раби. Із тези, що
людей від природи наділено неоднаковими здібностями, вип
ливала необхідність закріпити їх поділ за заняттями. Кожна
людина, уважав Платон, мусить займатися тією діяльністю,
яка найбільше відповідає її здібностям, не поєднуючи її
з іншими видами діяльності. На це має бути пряма державна
заборона. Але займаючись лише одним видом праці, людина
інші свої потреби може задовольнити через обмін продуктами.
Унаслідок цього з’являються ринок, торгівля і гроші. Визнаючи
необхідність торгівлі, Платон, проте, ставився до неї як до спра
ви, не гідної афінського громадянина. Відтак торгівлю треба за
лишити тільки варвараміноземцям. Порушуючи питання
торгівлі та товарногрошових відносин, Платон висловив надз
вичайно важливу (і не тільки для своєї доби) думку про те, що
в процесі обміну відбувається зрівнювання всіх товарів і вони
стають порівнянними, незважаючи на те, що вони є різними спо
живними вартостями. Водночас Платон уважав, що товари
порівнюються за допомогою грошей. Категорія вартості в його
теорії відсутня. Гроші, на думку мислителя, потрібні для обміну,
а тому мають виконувати функції засобу обігу та міри вартості.
До функції грошей як скарбу, засобу нагромадження Платон
ставився вкрай негативно, був противником продажу товарів
у кредит, гостро засуджував лихварство. Такий погляд Платона
на торгівлю і гроші зумовлений його прихильністю до натураль
ного господарства і розумінням того, що розвиток торговельного
та лихварського капіталу сприяв би поширенню товарногрошо
вих відносин і розкладу натурального господарства.
У «Законах» Платон змалював ще один проект ідеальної
держави, економічна організація якої була більш реалістич
ною, ліпше відповідала тогочасній добі, передбачаючи за
побігання надмірній концентрації землі в руках власників
через рівномірний її розподіл, допускаючи право володіння
і користування (неповне право власності) для представників
вищих станів, можливість передачі землі у спадок тощо. Про
те, як і раніше, він залишався захисником натурального аграр
ного господарства, що використовує переважно працю рабів,
зневажливо ставився до торгівлі, засуджував лихварство.
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Якщо звернутися до Демократівського висловлювання про
те, що завданням філософа є пошук причин, можна відзначи
ти, що розкриття Платоном закономірностей в економічній
сфері є вибірковим навіть за можливостей, що забезпечуван
ням реалії тогочасних товарно — грошових відносин. Це і ста
ло однією із причин набуття всією соціально — філософською
концепцією Платона та його вченням про державу ідеалізова
ного характеру.

АРІСТОТЕЛЬ — ПЕРШИЙ ЕКОНОМІСТ В ІСТОРІЇ
Г. В. Шпаківський
Факультет економіки та менеджменту
І курсу, групи ФН71
Спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник: С. В. Женжера, ст. викл.

Економічна думка це не просто сума спостережень і відо
мостей про господарське життя. Вона припускає відоме уза
гальнення, абстракцію, тобто певний економічний аналіз.
Першим, хто піддав аналізу економічні явища й спробував ви
явити закономірності розвитку суспільства став давньогрець
кий мислитель Арістотель (384–322 р. до н. е.). Тому його
можна з повним правом назвати першим економістом в історії
науки.
На поглядах Арістотеля ми зупинимося докладніше,
оскільки:
поперше, його економічні погляди одержали розвиток
в економічній думці середньовіччя, можна сказати, що деякою
мірою вся вона спочиває на так званих догмах Арістотеля.
а подруге, що більше для нас важливо, Арістотель перший
поставив проблему, що стала центральної для економістів про
тягом багатьох сторіч і дотепер є предметом дискусій.
Питання на перший погляд простій: «Чим визначається
пропорції обміну товарів?» Або, інакше кажучи, що робить то
вари порівнянними? Саме відповідь на дане питання розділив
економістів на два самих великих плини в історії економічної
думки: прихильників трудової теорії вартості, і прихильників
різних варіантів теорії, суть яких у тім, що вартість є кате
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горією суб’єктивної й виводиться з оцінки людьми корисності
товару. У самого Арістотеля існувало кілька крапок зору на
рішення даної проблеми. У його працях можна знайти й зачат
ки трудової теорії вартості, і згадування про те, що в основі
пропорцій обміну товарів лежить їхня корисність, і тверджен
ня, що порівнянними товари роблять гроші, які є загальної
для всіх потребою. Але не будемо шукати вичерпної відповіді
на це питання в Арістотеля. Його внесок в історію економічної
думки вже в тім, що він чітко сформулював проблему. А чітко
сформулювати проблему — наполовину неї вирішити.
Цікавий Арістотель й у своєму аналізі капіталу, що в ан
тичному світі існував у торговельній і грошовій формі. Для йо
го аналізу він навіть уводить новий термін «хрематистика».
Під хрематистикой Арістотель розумів діяльність, спрямова
ну на витяг прибутку, на нагромадження багатства, на відміну
від економіки — як діяльності, спрямованої на придбання
благ для будинку й держави. При цьому першу форму органі
зації господарства Арістотель уважав протиприродної, а його
особливе обурення викликав відсоток, що він розцінював як
саму протиприродну форму доходу, тому що, на його думку,
гроші призначені лише для обміну й не можуть народити нові
гроші. Відповідно до поглядів Арістотеля, відсоток являє со
бою «вигоду» за рахунок боржника, що привласнив лихвар
і тим збагатився й це присвоєння є вираження його порочної
жадібності й скнарості. Лихвар привласнив відсоток неспра
ведливо, тому що він його не створював, а змусив віддати собі,
зробивши гроші джерелом придбання нових грошей, уставши
на шлях корінного перекручення їхньої природи.
Аналізуючи природу грошей, Арістотель наполягав на то
му, що гроші є результатом угоди між людьми й «у нашій
владі зробити їх з». Але й тут його позиція двоїста. Розрізняю
чи економіку й хрематистику, Арістотель підкреслює, що як
що гроші ставляться до «економіки» — те це знак вартості,
обумовлений законом або звичаєм, а якщо до «хрематистике» —
те вони виступають як реальний представник неістинного ба
гатства. Більше того, саме з винаходом грошей відбувається
руйнування економіки, перетворення її в хрематистику,
у мистецтво робити гроші. А в мистецтві наживати статок «...
ніколи не буває межі в досягненні мети, тому що метою тут ви
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являється безмежне багатство й володіння грішми... Всі, що
займаються грошовими обіг, прагнуть збільшити свої капітали
нескінченно». Тому й багатство, до якого прагнути хрематисти
ка, безмежно. Арістотель із жалем констатує, що з економіки
неминуче виростає хрематистика. У сучасних термінах це виз
нання означає, що із простого товарного виробництва неминуче.
Серед іншого, хвилювала Арістотеля й проблема встанов
лення справедливості в обміні. Обмін, по Арістотелю, є особли
ва форма справедливості, що зрівнює, де проявляється прин
цип рівності, еквівалентності. Але рівність неможливо без
сумірності. Однак важко припустити, щоб різнорідні предме
ти були порівнянні, тобто якісно рівні. Звідси Арістотель ро
бить висновок, що прирівнювання може бути чимсь далеким
щирій природі речей, штучним прийомом. І таким штучним
прийомом стає їхнє порівняння за допомогою грошей. Будучи
сином свого часу, Арістотель не міг прийняти думку про
рівність праці соціально нерівних людей (рабів і громадян) і
тому встав на позицію марності пошуків сумірності товарів
працею, його тривалістю. З іншого боку, і в цьому знову прояв
ляється подвійність позиції Арістотеля, у складі витрат вироб
ництва він надавав найбільшого значення саме праці. В оста
точному підсумку, Арістотель дійде висновку, що обмін на
принципах справедливості означає обмін «по достоїнству».
Він затверджує, що знаючи щире достоїнство осіб, що обміню
ються, можна встановити пропорції обміну. І наводить наступ
ний приклад: якщо 100 пара взуття = 1 будинку, а достоїнство
будівельника вдвічі більше достоїнства шевця, то будівельник
з до шевця як 200 пара взуття до одного будинку. І саме таке
співвідношення обміну повинне вважати справедливим. Як
бачимо, в античному світі економічні й етичні проблеми ще не
розглядалися порізно.
Але етична спрямованість економічного життя скоріше ха
рактерна для давньогрецьких мислителів, у той час як для
давньоримських мислителів, що досліджують економічні
проблеми, на перший план виходять практичні питання,
пов’язані з раціональною організацією великого господарства
рабовласницького типу.
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СЕКЦІЯ XII
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
І КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
К.О. Бороліна
Факультет комп’ютерних технологій, VI курс, група КС23М
Науковий керівник Т. М. Вішталь

Контроль супроводжує всі види навчальної діяльності. За
допомогою контролю визначається вихідний рівень для подаль
шого оволодіння знаннями, уміннями й навичками, вивчається
глибина й обсяг їхнього засвоєння. Рівняються плановані
з дійсними результатами, установлюється ефективність вико
ристовуваних викладачем методів, форм і засобів навчання.
Основними перевагами комп’ютерних систем контролю
якості знань є їхня оперативність і технологічність обробки да
них.
Самим популярним видом такого контролю є тестування,
засноване на діалозі обчислювальної системи з користувачем.
Тести являють собою завдання, сформульовані у формі тверд
жень, які залежно від відповідей випробуваних можуть перет
ворюватися в щирі або помилкові висловлення.
Планомірне здійснення тестового контролю дозволяє вик
ладачеві, навчальному закладу оцінити ступінь засвоєння нав
чального матеріалу студентами за певний період, виявити
успіхи в навчанні, пробіли й недоліки в знаннях, уміннях і на
вичках в окремих студентів і у всієї групи в цілому, визначити
якість засвоєння пройденого. Використання з першого курсу
тестування студентів допоможе об’єктивно провести атестацію
вузу, що проводиться з метою встановлення відповідності
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змісту, рівня і якості підготовки випускників вимогам дер
жавних освітніх стандартів.
У результаті виконання наукової праці створена автомати
зована система контролю знань студентів «АСК», що реалізує
в реальному режимі часу процес тестування.
Автоматизована система виконує наступні функції:
формування й коректування бази даних (поповнення,
заміну, вилучення);
вибірку й формування запитів на тести й лекції;
видачу результатів проходження тестів у діалоговому ре
жимі;
ведення звітності виконання тестів і надання інформації
про результати по запитам викладачів.
Для розробки бази даних комплексу «АСК» використана
система керування реляційною базою даних Microsoft Office
Ассеss 2003. Вибір СУБД (системи керування базами даних)
Ассеss обумовлений тим, що MS Ассеss спеціально спроектова
но для створення багатокористувальницьких додатків, де фай
ли бази даних є поділюваними ресурсами в мережі.
Програмний продукт реалізований мовою високого рівня
Object Pascal 7.0 у візуальному середовищі програмування
Borland Delphi 7.0.
У розробці автоматизованої системи «АСК» використана
технологія «КлієнтСервер». Технологія «КлієнтСервер» – це
технологія, що розділяє додатокСУБД на дві частини:
клієнтську (інтерактивний графічний інтерфейс, розташова
ний на комп’ютері користувача) і сервер (здійснюючий керу
вання даними, поділ інформації, адміністрування і безпеку),
що перебуває на виділеному комп’ютері.
Найбільш примітна властивість архітектури «КлієнтСер
вер» полягає можливості віддалити клієнта від сервера на
будьяку відстань без істотного зниження швидкісних харак
теристик системи (навіть у випадку складних запитів) і без
усяких змін у програмному забезпеченні. Крім того, воно доз
воляє заміняти СУБД, операційну систему й сервер, не зміню
ючи програмного забезпечення клієнтської частини системи.
Для створення автоматизованої системи контролю «АСК»
використовувалася реляційна модель бази даних.
Дані представлені у вигляді простих таблиць, розбитих на ряд
ки й стовпці. Кожний атрибут має унікальне ім’я й зазначений
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вид інформації, що використовується в таблиці (числовий, дата,
грошовий і т. п.).
Вся база автоматизованої системи зберігається на сервері.
Доступ до бази мають викладачі й уповноважені ними особи.
Дані захищені паролями.
На клієнтській частині (машини студентів) формуються за
пити й надається можливість: пройти тест, подивитися ре
зультат свого виконання тесту, почитати лекції.
Тести проводяться в діалоговому режимі з видачею резуль
тату на екран. При цьому програма вказує теми лекцій з пи
тань із незадовільними відповідями для повторного вивчення.
У результаті проходження тестів накопичується інформація
про результати й кількість проходження тестів кожним студен
том. За результатами проходження тестів викладач ухвалює
рішення щодо можливості повторного проходження тесту.
Відмінними рисами розробленої системи можна вважати її
універсальність і простоту використання.
Універсальність забезпечується широкими можливостями
для розробки й розвитку навчальних курсів з будьяких дис
циплін за допомогою інструментів автоматизованої системи
контролю знань.
Простота використання системи полягає в тім, що для
використання ресурсів системи студентами досить рівня знань
користувача комп’ютера.
Комплекс програм призначений для використання на ІВМ
сумісних комп’ютерах в операційних системах Microsoft
Windows 98/Ме/2000/ХР і вище.
Система «АСК» призначена для викладачів середніх і ви
щих навчальних закладів, а також для фахівців відділів кад
рів організацій, що використовують тестові методи оцінки
знань співробітників.
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ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ EWB
П. Б. Вовк
Луцький інститут розвитку людини «Україна»

Специфікою електротехнічних дисциплін є необхідність
проведення лабораторних і практичних занять, які дозволя
ють наблизити студентів до розуміння складних явищ і спів
відношень, що визначають принципи дії складних пристроїв
і технічних рішень. Разом із завданням оволодіння знань
з курсу, ставиться мета отримання практичних навиків у ви
користанні цих знань, розвитку творчих здібностей студента,
освоєння використання вимірних приладів.
У Луцькому інституті розвитку людини «Україна» для
спеціальностей «Програмне забезпечення автоматизованих
систем», «Комп’ютерні системи та мережі» як віртуальна
електронна лабораторія використовується програма Electro
nics Workbench (EWB).
Віртуальна інформаційноосвітня лабораторія використо
вується як ефективний інструмент навчання, не замінюючи
при цьому викладача в учбовому процесі, забезпечує для сту
дента свободу вибору темпу і траєкторії отримання знань з еле
ментами самонавчання і самоконтролю;
EWB дозволяє моделювати аналогові, цифрові і цифроана
логові схеми великого ступеня складності. Особливістю цієї
програмної системи є те, що вона підтримує віртуальний ви
мірювальний комплекс, до складу якого входять всі основні
контрольновимірні прилади, які своїм зображенням і харак
теристиками повністю копіюють промислові аналоги. Програ
ма має зручний для користувача інтерфейс, легко засвоюється
і формує справжню електронну лабораторію на екрані персо
нального комп’ютера. Для освоєння Electronics Workbench
потрібно лише одне, два вступні заняття. Процедура роботи
з EWB зводиться до таких дій:
— формується електрична схема аналізованого пристрою
за допомогою вбудованого редактора. Для цього потрібні ком
поненти «перетягуються» з панелі компонентів у робочу об
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ласть і з’єднуються один з одним за допомогою провідників,
встановлюються значення параметрів компонентів;
— до схеми підключаються необхідні тестові інструменти:
функціональний генератор, вольтметр, амперметр, осцилог
раф, логічний аналізатор, пробник та ін. ;
— робота схеми активується натисканням на віртуальний
«вимикач живлення»;
— результати аналізу, наприклад, осцилограми періодич
ного процесу, амплітудночастотна характеристика пристрою
можуть бути збережені для подальшого документування
(оформлення лабораторної роботи).
До основних переваг виконання лабораторних завдань
в умовах віртуальної лабораторії Electronics Workbench мож
на віднести:
наочну ілюстрацію;
можливість самостійної зборки схем, розрахунку їх па
раметрів і спостереження за процесами, що відбуваються, нап
риклад, в електричних колах;
економію часу на обробку отриманих результатів і зак
ріплення матеріалу;
забезпечення повної безпеки проведених експериментів;
можливість індивідуального виконання дослідів, що не
може не позначитися на розвитку самостійності студентів, їх
конструкторських здібностей і технічної кмітливості;
виконання віртуальних лабораторних робіт під час за
нять усуває часовий бар’єр між теоретичними і практичними
заняттями, що сприяє підвищенню ефективності і якості нав
чання, активізації пізнавальної діяльності студентів.
Отримання швидкого і наочного результату значно ак
тивізує діяльність студентів на заняттях, підвищує їх інтерес
до електроніки і комп’ютерних технологій.
Використання «Electronics Workbench» дозволяє зробити
вивчення електротехнічних дисциплін набагато ефективні
шим і можна рекомендувати її в якості основного інструмен
тарію «віртуальної» електроніки, придатного для використан
ня в навчальному процесі студентів технічних вузів.

— 248 —

і комп'ютерні технології

Секція XII

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ
ПРОГРАМНО(ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
Т. М. Гаврилов
Факультет комп’ютерних технологій, VI курс, група 22М
Науковий керівник О. М. Тимошенко, к. фм. н.

Мною було досліджено основні принципи побудови роз
поділених систем як різновиду обчислювальних мереж. Основна
мета створення обчислювальної мережі – розподіл локальних ре
сурсів кожного комп’ютера між всіма користувачами мережі.
В обчислювальних мережах автономність обробляючих блоків
виявляється в найбільшій мірі. Основними елементами мережі
є стандартні комп’ютери. Кожний комп’ютер працює під управ
лінням власної операційної системи. Взаємодія між комп’ютера
ми мережі відбувається за рахунок передачі повідомлень через
мережеві адаптери і канали зв’язку. За допомогою цих повідом
лень один комп’ютер звичайно запитує доступ до локальних ре
сурсів іншого комп’ютера. Хоч комп’ютери і є центральними
елементами обробки даних в мережах, останнім часом не менш
важливу роль стали грати комунікаційні пристрої.
Кабельні системи, повторювачі, мости, комутатори, марш
рутизатори і модульні концентратори перетворилися в головні
компоненти, які забезпечують працездатність мережі. Яскра
вими представниками кабельних мереж є, наприклад, мережі
Ethernet, FastEthernet, ATM, TokenRing, FDDI тощо.
Не можна також не згадати безліч модифікацій бездрото
вих мереж, які в наш час дуже швидко розвиваються. Бездро
тові мережі дозволяють здійснювати передачу даних швидко,
надійно та відносно економічно. Серед цих мереж варто
виділити супутникові, стільникові та дуже перспективні ме
режі на технології інфрачервоних променів – WiFi– мережі,
а також на основі радіохвиль – Bluetouth– мережі.
Але для функціонування таких мереж недостатньо забезпе
чити комп’ютери мережевими адаптерами і з’єднати їх ка
бельною системою. Необхідна ще деяка логічна база для їх
правильної взаємодії.
В 1978 році Міжнародний комітет зі стандартизації (ISO)
розробив стандарт архітектури ISO 7498, для об’єднання
різних мереж. У розробці брало участь 7 комітетів, кожному
з них був відведений свій рівень. В 1984 році специфікація
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моделі OSI була переглянута й прийнята як міжнародний
стандарт для мережних комунікацій. Згідно цієї моделі існує
7 рівнів організації мереж. І розробниками провідних фірм
створювались норми функціонування цих рівнів, причому
рівні досить незалежні. Кожен рівень має свої протоколи. Про
токоли – це закони, по яких функціонує даний рівень, це пра
вила, що регулюють мережеві процеси. Існує велика кількість
протоколів, серед яких базовим є TCP/IP. На основі цього про
токолу функціонує Всесвітня Павутина – Internet. Проте бага
то з вищеназваних мереж працюють за своїми локальними
протоколами. Наприклад, в мережах Ethernet застосовуються
протоколи CSMA/CD і CSMA/CА, а мережі TokenRing і FDDI
використовують однойменні протоколи, які є унікальними.
Проте важливо не тільки забезпечити надійне функціону
вання мереж, а й те, заради чого створена мережа. На тих
комп’ютерах, ресурси яких повинні бути доступні всім корис
тувачам мережі, необхідно додати модулі, які постійно будуть
знаходитися в режимі очікування запитів, що поступають по
мережі від інших комп’ютерів. Звичайно такі модулі назива
ються програмними серверами (server), оскільки їх головна
задача обслуговувати (serve) запити на доступ до ресурсів сво
го комп’ютера. На комп’ютерах, користувачі яких хочуть от
римувати доступ до ресурсів інших комп’ютерів, також треба
додати до операційної системи деякі спеціальні програмні мо
дулі, які повинні виробляти запити на доступ до віддалених
ресурсів і передавати їх по мережі на потрібний комп’ютер.
Такі модулі звичайно називають програмними клієнтами
(client). Пара модулів «клієнтсервер» забезпечує спільний
доступ користувачів, до певного типу ресурсів, наприклад до
файлів. У цьому випадку кажуть, що користувач має справу
з файловою службою (service). Звичайно мережева операційна
система, такі як NetWare фірми Novell, Windows XP фірми
Micrsoft, чи Unix фірми AT&T, підтримують декілька видів
мережевих служб для своїх користувачів: файлову службу,
службу друку, службу електронної пошти, службу віддалено
го доступу, службу повідомлень і т. п.
Мною було також проаналізовано базові технології проек
тування клієнтсерверних систем мовами програмування
Delphi і C++ Builder. Це такі технології як dbExpress, BDE,
ADO. Базовим для цих технологій є використання Borland
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Database Engine або BDE, тобто використання або не викорис
тання. BDE – один з найбільш розповсюджених механізмів
доступу до даних. Зрозуміло, що для створення повноцінних
розподілених додатків цих технологій замало. Технології
COM/DCOM та технологію побудови на сокетах підтримають
майже всі ОС сімейства Windows. Було також виявлено, що
технологія dbExpress програмується, і досить успішно, мовою
Kylix під ОС Linux.
В процесі дослідження було розглянуто системи автомати
зованої розробки розподілених баз даних, розроблені на основі
цих технологій та окремих СУБД. Так, можна назвати Infor
mix і Oracle на основі однойменних СУБД, InterBase і FireBird
на основі СУБД InterBase тощо. Проте найпотужнішою серед
систем автоматизованої розробки варто вважати 1С:Підпри
ємство. Розробники цієї системи поєднали в ній можливості
паралельного ведення різних типів обліку з можливостями ве
дення в одній інформаційній базі обліку по декількох орга
нізаціях.
Мною було вибрано найбільш універсальні технології про
ектування клієнтсерверних систем мовою програмування
Delphi – ADO— технологія та DCOMтехнологія. ADO— техно
логія передбачає використання замість стандартного BDE ком
понента, що практично завжди автоматично встановлюється
з OC Windows, DBProvider. DCOMтехнологія забезпечує
зв’язок клієнтського і серверного додатків. Програми, розроб
лені на основі цієї технології, протестовані мною на працю
ючій мережі і чудово підтвердили працездатність технологій.

ВИЯВЛЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ТОПОЛОГІЙ,
ПОДАНИХ У МАТРИЧНОМУ ВИГЛЯДІ
П. А. Грицан
ст. викл. кафедри комп’ютерних технологій
Луцький інститут розвитку людини,
кафедра комп’ютерних технологій

Топологія – це така структура зв’язків між елементами
системи, множина відображень яких є гомоморфною. Для
задання топологій можна застосовувати такі способи: вербаль
нодедуктивний; графічні; матричні (табличні); аналітичні.
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Вербально(дедуктивний (словесний) спосіб застосовується,
на початку проектування систем. Він практично немає наоч
ності і не придатний для проведення певних формальних пе
ретворень топологій як ручним, так і машинним способом.
Найнаочніший спосіб – графічний. Він задається за допо
могою графу. Основна перевага: задання топологій систем із
високою наочністю безпосереднього відображення структури
зв’язків між елементами, достатньо розроблені в теорії графів
методи їх опрацювання. Але використовувати його на ЕОМ
створює труднощі автоматичного опрацювання графів в ЕОМ,
що пов’язані з попереднім розпізнаванням графічних образів
та труднощі відображення топологій систем з великою кіль
кістю (понад 30) елементів.
До матричних способів відносять: матриці (суміжності,
цикломатичні, інциденцій), nмірні таблиці(масиви), nмірні
куби. Єдиним, але суттєвим, недоліком матричних способів
задання топологій є низька наочність.
Основна перевага аналітичного способу – це компактність
запису топологій системи у вигляді системи формул, його зруч
но використовувати в теоретичних дослідженнях. Але є великі
труднощі введення, опрацювання та зберігання в комп’ютерах
топологій систем, а також низька наочність представлення то
пологій.
Тому великий інтерес при використанні ЕОМ для розробки
алгоритмів із різних виробничих, наукових, технічних та
інших задач з використання топологій викликають матричні
способи їх представлення та, відповідно, методи їх досліджень.
Багато алгоритмів для виявлення певних видів топологій
відомі вже давно. Було поставлено завдання реалізувати час
тину з них для програмного комплексу MatLab, який широко
використовується в навчальному процесі Луцького інституту
розвитку людини для навчання спеціалістів з інформаційних
технологій.
На практиці було розглянуто такі структури для аналізу то
пологій: лінійну (послідовну); паралельну; топологію «дерево».
Для матричного представлення було використано матриці
суміжності за входами і написано програми в середовищі
MatLab для виявлення відповідних видів топологій. Наприк
лад, нехай маємо таку структуру комп’ютерної системи:
3

4

5
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матриця суміжності за входами для неї
і фрагмент програми для середовища
MatLab виявлення послідовної топології із
цієї матриці:
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ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРОВАНОЇ
КАБЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Ю. В. Каун
Луцький інститут розвитку людини,
кафедра комп’ютерної інженерії, ст. викладач

Структурована кабельна система (СКС) — це набір кому
таційних елементів (кабелів, роз’ємів, конекторів, кросових
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панелей, шаф і т. д. ), методика їх спільного використання, що
дозволяє створювати регулярні структури зв’язків, які легко
розширюються. У основу будьякої повномасштабної СКС пок
ладена деревовидна топологія (структура ієрархічної зірки).
Функції вузлів структури виконує комутаційне обладнання
наступних видів: експлуатовані користувачами індивідуальні
інформаційні розетки та панелі різних видів, що створюють
групове комутаційне поле, з якими працює обслуговуючий
персонал. Комутаційне обладнання з’єднується електричними
та волоконнооптичними кабелями.
У найзагальнішому випадку СКС згідно з міжнародним
стандартом ISO/IEC 11801 містить три підсистеми (підсистема
зовнішніх магістралей, підсистема внутрішніх магістралей,
горизонтальна підсистема) та вісім компонентів: лінійнока
бельне та комутаційне обладнання підсистеми зовнішніх
магістралей; лінійнокабельне та комутаційне обладнання
підсистеми внутрішніх магістралей; лінійнокабельне та ко
мутаційне обладнання горизонтальної підсистеми; точки пере
ходу; інформаційні розетки. Створення ефективної СКС і її
експлуатація неможливі без наявності каталогу продукції;
норм і методик проектування, щоб виконати вимоги стан
дартів; можливості управління (адміністрування) згідно стан
дартних процедур; системи підготовки кадрів і забезпечення
гарантій виробника. Проектування СКС сучасних офісів
поділяється на архітектурну та телекомунікаційну стадії.
Основним завданням архітектурної стадії проектування
є визначення загальної структури СКС, оптимальної по комп
лексу технікоекономічних характеристик в процесі створен
ня та подальшої експлуатації. Вона здійснюється на етапі роз
робки проекту нової будівлі чи її реконструкції. На цій стадії
в проект закладаються вертикальні стояки, приміщення кро
сових і апаратних, шляхи та способи прокладки кабелів всере
дині та ззовні будівлі. Основними початковими даними цієї
стадії є: форма, поверховість, архітектурні, планувальні, інші
особливості та геометричні характеристики будівлі чи їх
комплексу, прилеглої території; будівельні та інші норма
тивні документи на проектування службових приміщень сис
тем телекомунікацій і кабельних трас; нормативна докумен
тація по СКС (стандарти); додаткові вимоги замовника.
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Нині в Україні не існує стандартів, які визначають СКС як
технічний об’єкт і на проектування СКС. Тому проектні робо
ти та роботи по реалізації системи ведуться з використанням
найбільш схожого стандарту ГОСТ 34. 60190.
Телекомунікаційна стадія проектування іноді починається
після закінчення архітектурної, проте зазвичай вона виконує
ться після завершення капітальних будівельномонтажних
робіт. Основними початковими даними для телекомуні
каційної стадії є: результати обстеження будівлі та прилеглої
території чи їх проект, виконаний на архітектурній стадії про
ектування; нормативна документація по СКС; додаткові вимо
ги замовника. Основним завданням цієї стадії є виконання
розрахунку кількості компонентів, необхідних для створення
заданої чи необхідної для нормальної експлуатації СКС кіль
кості трактів передачі електричних і оптичних сигналів. Роз
рахунок електричних і оптичних характеристик в переважній
більшості випадків не проводиться, оскільки заданий рівень
параметрів формованих трактів гарантується вживаною еле
ментною базою, дотриманням вимог стандартів і правил мон
тажу. Також проводиться розрахунок монтажних і додатко
вих компонентів. Проектування окремих підсистем структу
рованої кабельної проводки виконується послідовно за прин
ципом «від часткового до загального», а структура СКС визна
чається кількістю робочих місць, що організовані з її допомо
гою. Результати розрахунків по кожній з підсистем доцільно
представляти в табличній формі (паперові бланки чи їх елект
ронний аналог). Підсумкові дані цих таблиць використову
ються як початкова інформація для проектування інших
підсистем на наступних етапах роботи. На завершальному
етапі проектування по цих таблицях готуються специфікації
обладнання.
Посилання
1. Самарский П. А Проектирование СКС. М : «АйТи», 2001. —
490 с.
2. Родичев Ю. А. Компьютерные сети: архитектура, технологии,
защита : учеб. пособие для вузов. — Самара : издво «Универс
групп», 2006. — 468 с.
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УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Д. А. Комащенко
Факультет комп’ютерних технологій, VI курс, група КС23М
Науковий керівник А. Г. Донець , к. фм. н., доцент

На сьогоднішній день глобальна мережа інтернет досить
поширена, а кількість провайдерів щоденно зростає. Для того
щоб забезпечити користувачів доступом до мережі інтернет
провайдери використовують різноманітне програмне забезпе
чення та обладнання. Що стосуєть дрібних провайдерів, то
в них досить мало капіталу для придбання необхідного прог
рамного забезпечення. Тому для них підійде безкоштовне
програмне забезпечення таке як система Stargazer. Основне
призначення цієї системи це авторизація і підрахунок трафіку
клієнтів.
Система побудована по клієнтсерверній технології, що за
безпечує необхідну гнучкість та швидкодію. В якості сервера
витупає машина з ОС Linux або FreeDSD. Я якості клієнтів мо
жуть виступати машини як сімейства Windows, так і клієнти
ОС Linux або FreeDSD. Також клієнтом може виступати будь
яка ОС, в якій е підтримка мережених протоколів TCP/IP.
Система має модульну структуру, що дозволяє їх гнучко
змінювати конфігурацію і функціональність.
Основні можливості системи:
— контроль над клієнтами мережі, їх додавання, видален
ня, поточні коректировки;
— авторизація клієнта, з наступним дозволом або заборо
ною доступу до інтернет;
— Підрахунок трафіка, з подальшим дозволом або заборо
ною доступу до інтернет;
— Підрахунок використаних клієнтом засобів і автоматич
не відключення в випадку їх повного використання;
— Зберігання додаткової інформації про клієнта;
— Ведення історії для всіх клієнтів;
— Запис дії адміністраторів системи;
— Оперативне подання інформації щодо його трафіку і на
явності коштів;
— Формування детальних звітів про стан клієнтів;
— Підключаємі модулі;
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Система складається з трьох компонентів: сервера, конфі
гуратора і авторизатора.
Сервер — слугує для авторизації клієнтів, маніпуляції пра
вилами мереженого фільта, підрахунку трафіка, виконання
фінансових операцій, зберігання інформації про статистику
і видачу її клієнтам та адміністраторам.
Конфігуратор — використовується адміністратором ме
режі. Слугує для перегляду і редагування властивостей
клієнтів. Конфігуратор це основний елемент для адміністру
вання мережі. Доступ до різних функцій розділений для
різних категорій адміністраторів. За допомогою конфігурато
ра виконуються всі фінансові операції з клієнтськими рахун
ками, також переглядається детальна статистика клієнтів.
Конфігураторм — налаштовуються деякі параметри сервера,
наприклад тарифні плани і адміністратори.
Авторизатор — використовується на клієнтських маши
нах. За його допомогою виконується авторизація клієнта на
сервері, отримання прав доступу в інтернет або до інших ре
сурсів, які дозволені адміністратором. Також автори затор
дозволяє клієнту переглядати свою статистику і стан рахунку.
Встановлена система повинна біти відповідним чином на
лаштована. Для цього спочатку необхідно налаштувати сер
вер, а саме відредагувати файл /etc/stargazer/stargazer. conf.
В файні містяться параметри в вигляді параметр=значення.
Коментарі починання з символу #.
Крім головного фалу ще е декілька допоміжних файлів:
OnConnect, OnDisconnect, OnUserAdd, OnUserDel, OnChange.
Ці файли слугують для додаткового гнучкого налаштуван
ня роботи користувачі при доступі до мережі інтернет.
OnConnect — виконується при підключенні користувача до
серверу, сюди заносяться правила брандмауера для розблоку
вання доступу до мережі інтернет.
OnDisconnect — цей файл виконується при відключенні ко
ристувача від мережі, як правило містить правила брандмауе
ра для блокування доступу до мережі.
OnUserAdd — виконується при створенні нового користу
вача в конфігураторі адміністратором. Може слугувати для ав
томатичного створення почтового ящика або запису в звіт
інформації про факт створення користувача.
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OnUserDel — виконується при видаленні користувача
адміністратором, може використовуватися для видалення
почтового ящика або інших дій з користувачем на сервері.
OnChange — виконується при зміні параметрів користува
ча, наприклад: тарифного плану, адреси, паролю. Може вико
ристовуватися для запису факту зміни даних користувача.
ДИСПЛЕЙ З ЕЛЕКТРОННОГО ПАПЕРУ
С. М. Коцюбенко
Факультет комп’ютерних технологій, VI курс, група 22М
Науковий керівник О. М. Тимошенко, к. фм. н.

Протягом останніх десятиліть галузь високих технологій
досягла значного прогресу. 70ті та 80ті роки подарували
світові надзвичайну кількість винаходів та розробок. 90ті ро
ки перетворили ці винаходи на товари масового вжитку, а за
раз, на початку XXI століття, люди навряд чи можуть уявити
своє життя без мобільного телефону, персонального комп’юте
ра, КПК, МР3плеєра тощо. Динамізм нашого часу ставить пе
ред усіма цими пристроями низку необхідних умов — вони ма
ють бути функціональними, зручними в користуванні, стійки
ми до зовнішніх впливів, мати гарний дизайн… Не останню
роль відіграє така властивість як портативність. Дійсно, не ко
жен погодиться користуватися, наприклад, ноутбуком вагою
понад 4 кг, яким би функціональним він не був. Тому частина
зусиль розробників спрямована саме на зменшення маси та
розмірів електронних виробів.
Цікавою розробкою в цій сфер є так званий електронний
папір — технологія, що здатна зробити дисплей будьякого ви
робу практично невагомим. Електронний папір, або електрон
не чорнило — це технологія відображення інформації, що
імітує звичайне чорнило на папері. На відміну від звичайних
рідкокристалічних пласких дисплеїв, в яких для формування
зображення використовується просвітлення матриці, елект
ронний папір формує зображення у відображеному світлі. Крім
того, дисплей, виготовлений з електронного паперу може пока
зувати текст і графіку як завгодно довго, не споживаючи при
цьому електроенергію та дозволяючи змінювати зображення.
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Вперше прототип дисплея з електронного паперу був роз
роблений ще в 1970х роках у дослідницькому центрі компанії
Xerox в Пало Альто, Каліфорнія. Ця розробка, названа
Гірікон (Gyricon), складалася з поліетиленових сфер, діамет
ром 20–100 мікрометрів. Кожна сфера в свою чергу складала
ся з негативно зарядженої чорної та позитивно зарядженої
білої половини. Сфери знаходилися між двома силіконовими
пластинами, в маслянистій рідині, що забезпечувала їх легке
обертання. Полярність заряду, направленого на кожну сферу,
визначала, яким боком ця сфера повертається догори, тим са
мим забарвлюючи піксель у білий або чорний колір.
В 1990х роках Джозеф Якобсон винайшов інший тип
електронного паперу. Принцип дії дещо відрізнявся від попе
реднього винаходу. В мікрокапсули, заповнені пофарбованим
у темний колір маслом, вносилися електрично заряджені білі
часточки. Електричний заряд утримував часточки вгорі (щоб
дисплей був білий для того, хто на нього дивиться) або внизу
(щоб відображався колір масла). Дана технологія була виведе
на на ринок спеціально заснованою для цього корпорацією І
інк (E Ink) спільно з Філіпс Компонентс (Philips Components).
На даний момент ведеться розробка та вдосконалення
поліхромного електронного паперу. До монохромної техно
логії, описаної вище, додаються тонкі кольорові оптичні
фільтри. Вся множина точок розбита на тріади, що, як прави
ло, складаються з трьох стандартних кольорів: червоного, зе
леного та синього. При цьому кольори формуються так само,
як і в інших кольорових дисплеях будьякого типу.
Найбільший внесок у впровадження та популяризацію
електронного паперу зробила вище згадана корпорація Іінк,
та такі відомі в галузі електроніки корпорації як Філіпс
(Philips) та Соні (Sony). Крім того, розробкою цієї прогресивної
технології займаються ще декілька досить відомих компаній.
Загалом, принцип роботи їх розробок однаковий, різниться
лише технологія виготовлення сфер та спосіб їх кріплення до
основи. Спільною рисою є також те, що всі без винятку вироб
ники обіцяють зробити дисплеї з електронного паперу значно
дешевшими ніж ті, що виготовляються за технологією LCD.
Товари, в яких використовувалася технологія електронного
паперу вперше потрапили до споживачів у 2004 році. Піонером
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у цій галузі стала компанія Соні (Sony), яка випустила випус
тила пристрій Соні Лібріе (Sony LIBRIe) — першу електронну
книгу за доступною ціною. До середини 2006 року у вільному
продажу з’явилася ще низка подібних пристроїв. Цією новин
кою зацікавилися видавці періодики і, спільно з виробниками
електронних книг, запропонували своїм читачам підписки на
електронні версії своїх видань з наданням пристроїв для їх чи
тання. Переваги такого способу читання газет вже змогли
оцінити мешканці Франції та Нідерландів.
Також на етапі впровадження зараз знаходиться ідея
банківських карток з гнучкими дисплеями. Така інновація на
дасть можливість генерувати одноразовий пароль під час кож
ного використання картки, що значно зменшить ризик
дистанційного банківського обслуговування — інтерактивної
оплати через Інтернет або переведення коштів. Перша в світі
картка з дисплеєм, що відповідає стандарту ISO, була розроб
лена компанією Смартдисплеєр (Smartdisplayer) з екраном від
компанії СіПікс Імеджин (SiPix Imaging).
Не пройшли повз новітню технологію і виробники мобіль
них телефонів. Компанія Моторола (Motorola) випустила бюд
жетну модель телефону під назвою Мотофон (Motofone), в яко
му використовується монохромний дисплей від компанії Іінк.
Отже проаналізувавши все сказане вище, можна зробити
висновок, що дисплеї з використанням технології електронно
го паперу мають низку переваг порівняно з дисплеями інших
типів. Поперше, від стандартної підсвітки моніторів людське
око швидко втомлюється, в той час як електронний папір
відбиває світло як звичайний листок паперу, і при цьому має
значно більший кут огляду ніж рідкокристалічні дисплеї. По
друге, електронний папір споживає надзвичайно мало елект
роенергії. І, нарешті, він легкий, надійний і дозволяє втілити
в життя концепцію гнучкого дисплея.

— 260 —

і комп'ютерні технології

Секція XII

ПРИНЦИПИ МАРШРУТИЗАЦІЇ
В КОРПОРАТИВНІЙ МЕРЕЖІ
С. М. Кущ
Факультет комп’ютерних технологій, VI курс, група КС41
Науковий керівник О. М. Тимошенко, к. фм. н.

Я розглянув принципи маршрутизації в корпоративній ме
режі та відзначив основні моменти в створенні та конфігуру
ванні програмного маршрутизатора на базі операційної систе
ми сімейства BSD UNIX FreeBSD 4. 7. Ця операційна система
була спроектована спеціально для роботи в мережному середо
вищі. В її ядро вбудовано багато складних та дуже важливих
функцій. Під управлінням цієї операційної системи працюють
найпотужніші та більш відвідувані Webсервери, і таку попу
лярність в світі мережних серверів FreeBSD, як і всі UNIX
системи, здобула завдяки своїй високій стабільності та про
дуктивності.
Основними перевагами програмних маршрутизаторів,
реалізованих на базі UNIXсистем є їх порівняно низька
вартість та висока стабільність. Вони ні в чому не поступають
ся повноцінним апаратним маршрутизаторам і навіть мають
деякі додаткові можливості. За допомогою програмного марш
рутизатора можна організувати доступ користувачів корпора
тивної мережі до Internet, використовувати його як брандмау
ер для захисту мережі від зовнішніх атак з Internet (оскільки
можлива організація в мережі технікуму електронної пошти,
створення серверів вхідних та вихідних повідомлень). Ці пи
тання також розглянуто, описано конфігурування брандмауе
ра та NATшлюзу.
Мною було детально описані принципи адресації в мереж
ному середовищі, адже для виконання основної функції марш
рутизатора — пошуку оптимального маршруту для швидкого
та безперешкодного проходження даних від відправника до от
римувача, потрібно унікально ідентифікувати кожен ком
п’ютер в мережі. Знання основ адресації в мережах значно по
легшує розуміння принципів роботи маршрутизаторів.
Найпершою та основною функцією маршрутизатора є виз
начення найкоротшого та найоптимальнішого маршруту від
відправника даних до їх отримувача, для того щоб дані були
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доставлені з найменшими затримками. За відсутності марш
рутизаторів кожна система в мережі повинна була б знати, як
зв’язатися з будьякою іншою системою. Маршрутизатори
відповідають за обчислення найкоротшого шляху проходжен
ня пакета від передавача до приймача, що належать різним
підмережам, спілкуючись з іншими маршрутизаторами за
допомогою різних протоколів. При відправленні пакета він по
дорожує від маршрутизатора до маршрутизатора, просуваючись
на усе більш високі рівні мережі доти, поки не буде досягнутий
маршрутизатор шуканої зони. З цього моменту починається
«спуск» пакета від маршрутизатора до маршрутизатора та до
хоста із шуканою адресою. Пакет спускається вниз по рівнях до
ти, поки не досягне шуканої підмережі, де місцевий локальний
маршрутизатор направляє його до хостаотримувача.
Наступною, не менш важливою функцією маршрутизатора
є локалізація трафіка в межах однієї підмережі. Якби всі підме
режі були просто з’єднані в одну велику мережу, то інформацію,
яка відправляється по мережі, потрібно було б відправляти кож
ному комп’ютеру мережі, а це спричиняє великі навантаження
на мережу і, внаслідок цього, призводить до значного уповільнен
ня її роботи. Маршрутизатор діє як «двері», що утримують у ло
кальній мережі інформацію, призначену для локальних хостів.
Тільки інформація, призначена віддаленому хосту, буде посила
тися за межі локальної мережі. При цьому підвищується безпека,
оскільки локальна інформація не розсилається по Internet.
Оптимальна стратегія маршрутизації для організації се
реднього рівня з відносно стабільною локальною структурою і
наявними з’єднаннями з якоюнебудь іншою мережею — вик
ристовувати комбінацію статичної та динамічної маршрути
зації. Мережа, яка для управління по такій схемі занадто
складна, повинна засновуватись на динамічній маршрути
зації. В даному дипломному проекті послідовно буде розгляну
то організацію як статичної, так і динамічної маршрутизації
на прикладі корпоративної мережі технікуму. За основу взято
програмний маршрутизатор на базі операційної системи
сімейства BSD UNIX FreeBSD 4. 7.
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У світі існує декілька найбільш розповсюджених операцій
них систем. Найбільшою популярністю в світі на даний мо
мент користуються операційні системи фірми Microsoft. Їх
частка складає близько 90% серед всіх операційних систем.
Найбільш стійкі системи цієї фірми засновані на технології
NT. Проте Windows, не єдина сучасна операційна система.
У інших сучасних ОС, наприклад Linux, UNIX, OS/2, мають
свої переваги і недоліки. Linux надає найбільш довершений за
хист, чим Windows, і має більш продуманий інтерфейс.
Linux — багатозадачна та розрахована на багато користу
вачів операційна система для бізнесу, навчання й індивідуаль
ного програмування. Linux належить сімейству UNIXподіних
операційних систем, що може працювати на комп’ютерах Intel
80386, 80486 і Pentium.
Linux може будьякий вищезгаданий персональний ком
п’ютер перетворити в робочу станцію. Бізнесмени інсталюють
Linux у мережах машин, використають операційну систему
для обробки даних у сфері фінансів, медицини, телекомуніка
ціях і т. д.
Linux — вільно розповсюджувана версія UNIX, спочатку бу
ла розроблена Линусом Торвальдсом (Linus Torvalds). Linux був
створений з допомогою багатьох UNIXпрограмістів й ен
тузіастів з Internet, тих, хто має досить навичок і здатностей
розвивати систему. Ядро Linux не використає коди AT&T або
якоїнебудь іншої частки джерела, і більшість програм Linux
розроблені в рамках проекту GNU з Free Software Foundation
в Cambridge, Massachusetts. Але в нього внесли лепту також
програмісти всього світу. Інші специфічні внутрішні риси Linux
включають контроль робіт з стандарту POSIX, псевдотермина
лы (pty), підтримку національних і стандартних клавіатур, ди
намічно завантажуваними драйверами, клавіатур. Linux забез
печує повний набір протоколів TCP/IP для мережної роботи.
Підтримується весь спектр клієнтів і послуг TCP/IP, таких
як FTP, telnet, NNTP й SMTP.
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Для збільшення обсягу доступної пам’яті Linux здійснює
також розбивку диска на сторінки: тобто на диску може бути
виділене до 256 Мбайт «простору для свопинга» (swap space).
Коли системі потрібно більше фізичної пам’яті, то вона за до
помогою свопинга виводить неактивні сторінки на диск. Це
дозволяє виконувати більш об’ємні програми й обслуговувати
одночасно більше користувачів. Однак свопинг не виключає
нарощування фізичної пам’яті, оскільки він знижує швид
кодію, збільшує час доступу.
Ядро також підтримує універсальний пул пам’яті для ко
ристувальницьких програм і дискового кэша. При цьому для
кэша може використатися вся пам’ять, і навпаки, кэш змен
шується при роботі більших програм.
Виконувані програми використають бібліотеки, що зв’язу
ються динамічно, т. е. виконувані програми можуть спільно
використати бібліотечну програму, представлену одним фізич
ним файлом на диску . Це дозволяє виконуваним файлам зай
мати менше місця на диску, особливо тим, які багаторазово
використають бібліотечні функції.
Linux стійкий до вірусів з низки причин. Коли користувач
працює в системі під своїм логіном, вірус не може пошкодити
системні файли або настройки, а тільки ті, що відносяться до
даного користувача. Видалимо з системи постраждалого ко
ристувача, створимо його знову і все, ні вірусу, ні загрози не
має. Хоча антивіруси для Linux продаються, але ставити їх не
має сенсу тому, що комп’ютерів з операційною системою Linux
в світі всього біля одного відсотка і публіка, що пише віруси,
ще не звернула на цю операційну систему належної уваги.
Не дивлячись на те, що в більшості комп систем користувачі
віддають перевагу ОС windows, система Linux дає можливості:
1. Економії засобів.
2. Побудувати для себе зручний інтерфейс.
3. Використання специфічного антивірусного захисту.
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Вихідний код програм, які створюють програмісти у всьо
му світі, за якістю можна розділити на чотири категорії: доб
рий код, поганий, жахливий і ледь компільований хаос.
В загальному випадку, програма — це функція, яка бере
аргументи і повертає якийсь результат; сама програма скла
дається з функцій, кожна з яких вирішує деяку частину за
дачі. Помилка в програмі або функції — це коли при певних
вхідних параметрах результат не співпадає з очікуваним.
В реальному світі існують програми, які на перший погляд
далекі від такого визначення, наприклад інтерактивні або ме
режні: і ті, і інші містять код, який взаємодіє із зовнішніми
пристроями, зокрема інтерактивні програми — з клавіатурою,
мишею, і. т. п., а мережні — приймають і посилають дані по ме
режі. Хоча ця властивість приносить в обчислення деяку
нелінійність, формально ми можемо віднести будьяку взає
модію із зовнішнім світом до «функцій з побічним ефектом».
Якщо програма, наприклад, викликає функцію читання ме
режного гнізда, то значить в цій точці можна чекати такі неп
риємні речі, як «зависання» на невизначений час або виняткова
ситуація з роз’єднанням кабелю, які і роблять нашу струнку
дискретну теорію кінцевих автоматів такою нестрункою і вже
не дуже передбаченою.
Аналізуючи статистику по помилках бачимо, що якась
істотна їх частина є результатом упущення якихось гранич
них випадків. Наприклад, не враховується, що якась функція
може повернути NULLпоказник, або що значення, яке дода
валося в циклі до іншого, могло бути нулем, і таким чином
програма могла «зависнути» в циклі назавжди.
Будьяка помилка в коді є результатом недостатньо глибо
кого аналізу всіх можливих наслідків взаємодії об’єктів коду.
А кількість помилок на квадратний сантиметр коду у різних
програмістів зв’язана, як це не образливо, з інтелектуальними
здібностями, хоча і з досвідом теж.
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Ще одним, але вже непрямим джерелом помилок, очевид
но, є погана і роздута архітектура, яка породжує сценарії, що
ледве піддаються «шаховому аналізу».
Суть «шахового методу» вилову помилок в тому, що при на
писанні якогось ізольованого шматка коду, наприклад однієї
невеликої функції, слід концентруватися на всіх об’єктах і пе
ребрати всі їх властивості, включаючи все, що відомо про їх
взаємодію з іншими об’єктами, а також про побічні ефекти.
Звідси логічно випливає і те, що для полегшення своєї за
дачі ми повинні мінімізувати кількість об’єктів, і по можли
вості використовувати простіші з них. Це, очевидно, дозво
лить зменшити дерево пошуку.
І, нарешті, не менш важливий принцип: описи об’єктів по
винні бути по можливості локалізовані і знаходитись «перед
очима». Один висновок з цього принципу — уникати глобаль
них/статичних змінних, а другий — тіло функції не повинне
бути дуже великим.
Більшість розробників і архітекторів частіше за все випуска
ють з уваги що функції, які найчастіше використовуються, ста
ють частиною мови програмування, і до їх дизайну слід підходи
ти приблизно з такою ж серйозністю, як до дизайну мови.
В реальності ж у більшості розробників цикл створення
бібліотеки такий: реалізується якась функціональність, і «на
зовні видається» набір точок доступу до цієї функціональ
ності. При цьому вважається добрим тоном видати назовні
якомога більше можливостей на всі випадки життя.
Отже, головна дилема архітектури — це чи повинні інтер
фейси кожного модуля бути всеосяжними, або навпаки, вони
повинні економити поняття і давати мінімальний набір гнуч
ких засобів.
Посилання
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Системи ультразвукової ехоскопії мають суттєве практич
не значення. Вони застосовуються в гідроакустиці, зйомках
донного рельєфу та при пошуку і розрізненні підводних
об’єктів, у медицині для візуалізації стану внутрішніх орга
нів, у неруйнівному контролі системи ультразвукової ехос
копії для виявлення місцезнаходження форми і розмірів де
фектів.
Порівняльний аналіз методів реконструкції оптичних зоб
ражень з акустичних полів є необхідним тому, що дає
можливість визначити ефективніший метод відновлення зоб
ражень для побудови різноманітних систем ультразвукової
ехоскопії. Розглянемо два методи відновлення оптичних зоб
ражень об’єктів: метод оберненого хвильового фронту і метод
лінійночастотної демодуляції. Перш ніж перейти до аналізу
методів визначимо критерії за якими порівняємо названі мето
ди. А саме :
1. Обсяг вимірювальнообчислювальної апаратури.
2. Розрізнення яке забезпечує метод відновлення зображень.
Реконструкція зображення об’єкта по методу оберненого
хвильового фронту вимагає виконання таких обчислювальних
процедур:
1. Пряме перетворення Фур’є функції голограми.
2. Перетворення Фур’є передатної функції.
3. Перемноження результатів перетворення Фур’є функції
голограми і передатної функції.
4. Обернене перетворення Фур’є результату множення
функцій, які отримані при перетворенні Фур’є функції голог
рами і передатної функції.
Для методу оберненого хвильового фронту характерні
наступні особливості. Розрізнення, яке забезпечує цей метод,
визначається розміром апертури вимірювань функцій голог
рами. Це в свою чергу збільшує частоту дискретизації функції
голограми, а отже і обсяги вимірювально— обчислювальної
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апаратури, яка потрібна для забезпечення прийнятної якості
зображень. Розрізнення, яке забезпечує метод оберненого
хвильового фронту знаходиться в межах 1–4 градуси.
Алгоритм методу лінійночастотної демодуляції полягає
в наступному:
1. Множення функцій голограми на множник спряжений
квадратичному фазовому множнику Френеля.
2. Виконання оберненого перетворення Фур’є над резуль
татами множення.
В свою чергу метод лінійночастотної демодуляції характе
ризується такими властивостями. Його розрізнення може бути
від 2–6 градусних хвилин. При цьому для забезпечення такої
якості зображення він потребує в 5–7 разів менше вимірю
вальнообчислювальної апаратури в порівнянні з метод обер
неного хвильового фронту.
По визначеним критеріям порівняння методів відновлення
оптичних зображень з акустичних полів об’єктів ефек
тивнішим є метод лінійночастотної демодуляції. Забезпечува
не ним розрізнення є вищим ніж для методу оберненого хвиль
ового фронту при значну менших обсягах апаратури, яка для
цього потрібна.

ТЕСТОВА СИСТЕМА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
В. А. Мельник
Луцький інститут розвитку людини, кафедра комп’ютерних
технологій, V курс, група ПЗ51, спеціальність
«Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник Ю. В. Каун, ст. викладач

Тестування (англ. test — іспит, перевірка) — метод пси
ходіагностики, що застосовується в емпіричних соціологічних
дослідженнях, метод виміру та оцінки різних психологічних
якостей, знань і станів індивіда.
Тести — це короткі, стандартизовані чи не стандартизовані
проби, іспити, що дозволяють за порівняно короткі проміжки
часу оцінити викладачами і студентами результативність пізна
вальної діяльності студентів, тобто оцінити ступінь і якість до
сягнення кожним студентом цілей навчання (вивчення).
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В багатьох країнах світу тест використовується у всіх галу
зях діяльності людини, але головним застосуванням тестів
в педагогіці є перевірка знань школярів і студентів. В Україні
цей спосіб оцінювання став актуальним завдяки: здатності
охопити значний обсяг навчального матеріалу, об’єктивності
процедури, врахуванню індивідуальних особливостей сту
дентів, уведенню в школи незалежного тестування як форми
підсумкового контролю якості підготовки.
Наша країна приєдналась до Болонського процесу. У роз
ширений текст Болонської угоди входить положення про
оцінювання знань студентів, засноване, з одного боку, на ура
хуванні природних здібностей і старанності кожної конкретної
особистості, а з іншого — на порівнянні цих показників із нав
чальними досягненнями колег, здійснюваному за допомогою
статистики. Ці обставини зобов’язують забезпечувати ВНЗ
якісну підготовку фахівців в Україні на рівні міжнародних ви
мог, суттєво реформувати навчальний процес, інтенсифікувати
та стимулювати роботу студентів і професорськовикладацько
го складу. З огляду на це, створення інструментарію для вияв
лення знань і вмінь учнів шляхом тестування є актуальним.
Методи навчання в їхніх традиційних варіантах іноді
підрозділені на методи викладання, методи навчання і методи
контролю. У сформованому педагогічному процесі розрізня
ють кілька видів контролю: попередній, поточний, тематич
ний, рубіжній, підсумковий і випускний.
У «Положенні про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах» наголошується: «навчальний процес
організується з урахування можливостей сучасних інфор
маційних технологій навчання...». Одним з напрямів викорис
тання комп’ютерної техніки є розробка та застосування для нав
чання студентів і контролю їх знань комп’ютерної програми, що
є чітко систематизованим і структурованим тестовим масивом.
Для підготовки такої програми потрібно викласти навчальний
матеріал у вигляді тестів, що відповідають певним вимогам.
Недоліками тестування є трудомісткість створення, уніфі
кації й аналізу тестів, суб’єктивізм формування їх змісту, ха
рактеристик конкретної тестової системи і т. д.
До переваг тестування варто віднести: об’єктивність і, як
наслідок, стимулювання пізнавальної діяльності студента;
виключення впливу на результати характеристик конкретно
го викладача; орієнтованість на використання сучасних тех
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нічних засобів; універсальність, охоплення всіх стадій проце
су навчання.
В результаті аналізу були сформульовані наступні вимоги
до програми:
користувачем вибирає необхідний тест;
користувач реєструється, ввівши своє ім’я і пароль;
програма повинна забезпечувати роботу з тестом довіль
ної довжини та бути інваріантна до тестів, тобто зміни в тесті
не вимагають змін в програмі;
кожне питання має чотири варіанти відповіді, одна
з яких правильна;
питання тесту повинні знаходитися в зашифрованому
текстовому файлі;
формування варіантів тестових питань при кожному за
пуску програми;
у програмі повинна бути заблокована можливість повер
нення до попереднього питання. Якщо питання запропонова
не, то на нього повинна бути дана відповідь;
результат виводиться в кінці тесту та зберігається в фай
лі з іменем користувача.
шкала оцінок наступна: 90 % і вище правильних відпо
відей — оцінка «відмінно», 75 до 89 % — «добре», 60 — 74 —
«задовільно», до 59 % — «незадовільно».
Посилання
1. Закон України «Про вищу освіту»
2. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих зак
ладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення
кваліфікації системи вищої освіти. — К. : ВВП «КОМПАС», 1997. —
64 с.

ЧИ ТАКИЙ ВЖЕ НЕШКІДЛИВИЙ
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ?
О. Ю. Нечипоренко
викладач Луцький інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна»
Кафедра «Комп’ютерна інженерія»

Рей Курцвайл в США вважається комп’ютерним гуру. Ра
зом з іншими 18ма видатними вченими, він відібраний
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Національною інженерною академією США для визначення
найголовніших технологічних задач, які стоять перед
людством в ХХІ столітті. Курцвайл вважає, що в найближчі
півстоліття швидкість технічного прогресу буде в 32 рази біль
шою, ніж за попередні півстоліття, а штучний інтелект стане
на один рівень з інтелектом людини вже в 2020х роках.
Під час виступу на щорічній конференції Американської
асоціації розвитку науки в Бостоні Курцвайл прогнозує в на
шому майбутньому машини з інтелектом значно вищим за
можливості людського мозку. На його думку, це станеться
тоді, коли машини навчаться спілкуватись одна з одною, нав
чати і копіювати одна одну. Курцвайл впевнений, що машини
обігнавши людей в інтелектуальному плані, зможуть виріши
ти велику частину нерозв’язних проблем ХХІ століття.
«Трьохвимірні молекулярні комп’ютерні технології забез
печать основу для розвитку штучного інтелекту до одного
рівня з людським до 2020 року. Важливі розробки в сфері
програмного забезпечення будуть знайдені частково дякуючи
моделюванню людського мозку — робота над цими техно
логіями ведеться вже давно. Вже зараз досить велика частина
відділів головного мозку була змодельована і побудована», —
говорить Рей Курцвайл.
Хоча мозок не може порівнятись з комп’ютером в можли
вості збереження та вилучення інформації, він має унікальну
здатність створювати асоціативні зв’язки між різними сегмен
тами інформації, заглядати в перед і планувати, а також зда
тен на творчу уяву.
Звичайно в досить потужний комп’ютер можна помістити
велику кількість запитань та відповідей і при розв’язанні будь
якої кількості цих запитань вся подальша «розмова» зведеть
ся до їх механічного перебирання. Хоча, перебирання наперед
визначених шаблонів навряд чи буде справляти враження
зв’язного мислення. До того ж, комп’ютер, використовуючи
формальну логіку, за своєю природою не спроможний
відповісти на запитання, які не піддаються формально
логічному аналізу. Але де гарантія, що «великі» вчені не знай
дуть спосіб забрати в людини єдине, що ще може відрізнити її
від машини.
Так, ми живемо в світі інформаційних технологій. Але яке
майбутнє нас чекає? Чи не перетворить штучний інтелект
людську цивілізацію в комп’ютерну.
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Комп’ютер пише, малює, розмовляє, співає, проектує, рек
ламує, продає… Те, що вчора сприймалось як чудо, сьогодні
стало звичайною практикою. Але чи тільки це ставлять собі за
мету ті, хто моделює та створює штучний інтелект. Комп’ю
терні технології породили не тільки цікаву чудоіграшку —
«штучну людину», але й свої власні проблеми. Комп’ютери як
і люди хворіють. І природа їхнього захворювання, як і людей,
вірусна. Тільки віруси створені самими ж людьми. І «хворий»
роботприбиральник не наскільки страшний як «хворий» ро
бот по запуску ракет з борту космічного корабля. Але ж ком
п’ютер вже є зброєю принципово нових війн.
На зміну всім попереднім війнам йде нове покоління —
війни з масовим застосуванням інтелектуальної зброї, в яких
вирішальна роль буде належати зброї, яка основана на нових
фізичних принципах. Агресор в такій війні взагалі може не
вступати в безпосередній контакт з противником.
Доки весь світ займається комп’ютеризацією і підключен
ням до глобальної мережі Інтернет, ті хто її створили шукають
способи використання її як зброї для інформаційної війни, яка
не менш страшна для людства. Чи не повинна зупинити нас
інформація про деякий «ВІРУС666», здатний діяти на пси
хофізичний стан оператора ЕОМ. Цей вірус видає на екран
особливу кольорову комбінацію, яка приводить людину
в своєрідний гіпнотичний транс і викликає зміни функціону
вання сердечносудинної системи, зокрема до блокування су
дин головного мозку.
Можливо потрібно зупинитись і подумати, доки ще не пізно?

СПЕЦИФІКАЦІЯ КАТАЛОГІВ В INTERNET
О. В. Осіюк
Луцький інститут розвитку людини, кафедра комп’ютерних техно
логій, ІІІ курс, група ПЗ3. 1, спеціальність
«Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник В. О. Ліщина, ст. викладач

В даний час в російсько (україно) — мовній частині інтер
нету існує величезна кількість різних і різноманітних ката
логів і постійно з’являються нові. Ця стаття присвячена підбо
ру інтернеткаталогів.
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Спочатку потрібно визначитися з тим, для кого і для чого
взагалі існують каталоги і з якою метою їх створюють. Для
простого користувача, що шукає в інтернеті якусь інформацію
або конкретний сайт, каталог може полегшити і прискорити
пошук, оскільки дані про сайт і інформацію, що міститься на
ньому, в каталозі є короткими, але при цьому максимально
повні і точні. Для власників сайтів каталоги надають мож
ливість повідомити всім, у тому числі і пошуковим системам,
про свій сайт і привернути нових користувачів. Для творців
каталогів це додаткове джерело доходів з реклами, розміщеної
на сторінках каталогу, або заробіток безпосередньо на самому
каталозі, у випадку якщо додавання сайтів в каталог прово
диться на платній основі.
Виокремлюють такі типи каталогів залежно від розрізняю
чої ознаки:
1) за типом модерації:
— з ручною модерацією. Найчистіші, змістовні, корисні
для простого користувача каталоги. Всі сайти, що додаються,
проглядає власник каталогу або модератор і вирішує, чи варто
додавати той або інший сайт в каталог. В деякі каталоги з цієї
категорії можна додати сайт тільки за платню або за наявності
дуже якісного змісту, дизайну і відповідальному підході влас
ників сайту до його розвитку.
— з автоматичною модерацією. В даному випадку модера
цію сайту, що додається, і перевірку що подається при реєстра
ції інформації про сайт проводить спеціально побудована прог
рама, яка по певному алгоритму відсіває невідповідні сайти.
2) по тематичності:
— загальнотематичні. Найпоширеніші каталоги, які містять
інформацію про сайти всіх тематик і підходять всім користува
чам, незалежно від того, яку інформацію вони шукають.
— вузької тематики. Каталоги, які містять сайти тільки
однієї тематики — будівництво, медицина, туризм і т. д. За на
явності доброї модерації і великої кількості записів є дуже
корисною для користувача збіркою інформації з вибраної те
матики. Для власників сайтів ці каталоги мають великий інте
рес, тому що з них на сайт йде тематичний трафік, тобто з них
приходять користувачі, які цікавляться саме цією тематикою,
а не потрапили на сайт помилково.
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3) по кольору:
— «білі». В білому каталозі на кожний доданий сайт стоїть
пряме посилання. Це дуже важливо для власників сайтів,
оскільки таке посилання індексується пошукачами і сайт
одержує більшу вагу.
— «сірі». Ці каталоги вимагають вставки на сайті, що до
дається, посилання на себе. Іноді це реалізується у вигляді обміну
посиланнями. Іноді ці каталоги є рейтинговими, тобто при уста
новці на сайті певного коду, що додається, ведеться підрахунок
користувачів, відвідуючих цей сайт або перехідних по посиланню
на каталог, і залежно від кількості цих користувачів сайт
підіймається або опускається в списку сайтів своєї категорії.
4) за змістом:
— каталоги посилань. Містять посилання на сайти з неве
ликим описом.
— каталоги статі. Містять статті на різну тематику. В тек
сті самої статті або в підписі під нею знаходиться посилання на
сайт, що надав дану статтю.
Кожний існуючий каталог відноситься до будьякої або до
декількох з цих категорій, а більшість до всіх відразу. Так,
наприклад, найпоширенішими і популярними є загальнотема
тичні білі модеруємі каталоги.
Також існує безліч інших видів каталогів, які або мало по
ширені, або мало популярні, але у будьякому випадку як
мінімум до однієї з вище написаних категорій вони хоча
б частково відносяться.
Посилання
1. Журнал «КомпьютерПресс» №2’2008. http://www.compress.ru
/issue.aspx?iid=865
2. Журнал «Компьютерра». http://www.computerra.ru/news/
350638/
3. Open Directory Project http://www.dmoz.org/World/Russian
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ОСНОВНІ МЕТОДИ ЗБОРУ СТАТИСТИКИ
В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
А. І. Пазич
Факультет комп’ютерних технологій, VI курс, група 22М
Науковий керівник В. М. Бондаренко, професор

Будьяка структура, що займається наданням якихнебудь
послуг або товарів кінцевому споживачеві, у певний момент
часу зустрічається з питаннями: «Хто є основним спожива
чем?», «Як часто до нас звертаються?», «Що нам слід змінити,
щоб збільшити кількість наших користувачів?». Відповіді на
ці питання й покликана дати статистика.
Для систем дистанційного навчання крім статистики нав
чання, що накопичується системою в процесі взаємодії з учня
ми, дуже важлива статистика зовнішня. Використовуючи ме
ханізми збору статистики в системах дистанційного навчання
можна поліпшити відвідуваність і в остаточному підсумку
кількість студентів даного ресурсу за рахунок конкурентного
аналізу й адаптації контенту ресурсу під потреби учнів.
При організації нового інтернетпорталу дистанційного
навчання необхідно виявити наступні фактори: «На який об
сяг аудиторії можна й потрібно розраховувати?», «Що саме
шукають відвідувачі сайтів систем дистанційного навчання?»,
«Де можна знайти відвідувачів?», саме на ці питання і покли
кане дати відповіді маркетингове дослідження, що проводить
ся на етапі проектування системи дистанційного навчання.
Одним із методів маркентингового дослідження є збір статис
тики, в тому числі і технічними методами.
Основними найбільш розповсюдженими технічними мето
дами збору статистики в Інтернет є лічильники та аналізатори
файлів журналу.
Лічильники складаються з ресурсу (в більшості зовнішньо
го), що обробляє запити та накопичує статистику, та клієнтсь
кого коду, що розміщується на цільовій сторінці ресурсу, ста
тистику по якій необхідно зібрати. Найчастіше клієнтським
кодом є посилання на невелике графічне зображення, що
розміщене на ресурсі збору статистики, кожне завантаження
якого надає необхідні дані про клієнта (IPадресу, специфічні
поля HTTPзапиту) системі збору статистики. Недоліками да
ного методу є те, що статистика неповна, в силу неможливості
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отримати всі необхідні дані (ідентифікатор сесії) таким шля
хом, а також неможливо гарантувати конфіденційність зібра
ної статистики.
Аналізатори файлів журналу найчастіше представляють із
себе завершений програмний продукт, що працюе в оффлайн
чи інтранет середовищі. Аналізатори файлів журналу, як
можна судити по назві, оброблюють файли журналу, що гене
руються будьяким вебсервером, і накопичують, на основі об
робленої інформації, статистичну інформацію.
Системи збору статистики на основі аналізу файлів журна
лу можуть отримати набагато детальнішу інформацію, ніж
системи збору статистики на основі лічильників (в залежності
від вебсерверу).
Для системи дистанційного навчання оптимальним рішен
ням є власна система збору статистики заснована на аналізаторі
файлів журналу. Метою внутрішньої системи статистики є:
1) Географічна локалізація;
2) Фільтрація активності роботів;
3) Визначення основних маршрутів;
4) Визначення основних джерел приходу відвідувачів.
Для реалізації географічної локалізації необхідно сформу
вати базу IP адрес країн, регіонів, міст та вулиць. Цю базу
можна сформувати шляхом аналізу WHOISзапиту. Запит, що
надходить на сервер, містить в якості передаваних параметрів
у тому числі і IPадресу. Цю інформацію можна використати
для динамічної генерації змісту сторінки, або для визначення
регіональної зацікавленності контентом.
Одним із основних завдань системи збору статистики
є фільтрація статистики користувачів від статистики звер
нень до серверу різноманітних програм індексації, «павуків»
та ін. Оскільки ці дані значно спотворюють інформацію про
роботу системи, цей крок є одним із найважливіших в роботі
системи збору статистичної інформації. Існують два основних
класи методів виявлення активності програм: методи, засно
вані на порівнянні та алгоритмічні методи.
Методи, засновані на порівнянні, базуються на порівнянні
даних запиту (IPадреса та поле UserAgent) з базою даних «ро
ботів». У випадку співпадання порівнюваної інформації
інформація про запит не включається в статистику користу
вачів. Але незважаючи на те, що бази даних «роботів» регу
лярно оновлюються, суттєвим недоліком даного методу є те,
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що між появою нового «робота» та внесенням його в базу може
пройти значний проміжок часу.
Алгоритмічні методи використовують найпростіші алго
ритми для виявлення та фільтрації активності «роботів».
Найбільш використовуваними є наступні алгоритми:
Метод однопіксельного посилання — на сторінці розміщу
ється посилання розміром один піксель в місці, що виключає
випадкове натиснення маніпулятором типу «миша». Якщо
відбувся перехід по даному посиланню, то вся інформація про
користувача визнається недійсною. На даний час це один
з найефективніших засобів.
Метод співпадаючих маршрутів — метод, що заснований
на порівнянні маршрутів користувача за певний проміжок ча
су. Метод неефективний в зв’язку з неточністю та низькою
швидкодією.
Метод мінімального часу — якщо швидкість переходу по
посиланням перевищує деяку граничну величину, то інфор
мація про даного користувача відкидається.
Визначення основних маршрутів користувачів в системі
збору статистики постає в ролі одного з основних аналітичних
інструментів. Робота цієї підсистеми базується на аналізуванні
файлів журналу сервера з вибіркою по наступним категоріям:
час, кількість переходів, здійснених користувачем, ступінь
відвідування сторінок. Основним недоліком є складність іден
тифікації користувачів з динамічною IPадресою.
Визначення основних джерел приходу відвідувачів — це
основне дослідження, що має за мету визначити найкращі
місця для розміщення реклами ресурсу. На жаль на сьогоден
ня у вітчизняних система майже відсутня дана складова. Про
те система збору статистики може визначити кількість
відвідувачів, що прибули з різних джерел.
При всьому різноманітті методів та засобів збору статистики
в системах дистанційного навчання дана проблема не вирішена
і розробки більш надійних систем продовжують встися і на сьо
годення. Основними проблемними аспектами є використання
проксісерверів, динімічні IPадреси, використання користува
чами різних браузерів. На даний момент ці проблеми є одними
із найскладніших в розробці систем інтернетстатистики і зу
силля по їх вирішенню приймаються і по сьогодення. Із усклад
ненням методів та алгоритмів визначення «роботів» як
зустрічна реакція виникають нові алгоритми поведінки роботів.
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ЧИ ВАРТО БУДУВАТИ ДЕШЕВІ
ЛОКАЛЬНІ МЕРЕЖІ?
Є. А. Прищепа
Факультет комп’ютерних технологій, аспірант
Науковий керівник: О. М. Тимошенко, к. фм. н.

Сучасні технології дозволяють побудувати будьякі ло
кальні мережі, будьякої складності. Спершу необхідно описа
ти проблеми, які необхідно вирішити при побудові локальної
обчислювально мережі (ЛОМ). Потім проставити реальну за
дачу і вирішити її.
Проблеми, які належить вирішити при побудові локальної
мережі, що складається з декількох персональних комп’ютерів:
1. Недорога ЛОМ. Маючи в розпорядженні приміщення,
хочеться щонайшвидше і дешевше реалізувати локальну мере
жу для нормального функціонування і обміну інформацією.
2. Мережа повинна бути надійною, безпечній і стабільній.
3. Так само важливо, щоб локальна мережа була проста і нес
кладна в своєму функціональному виконанні. Адже якщо ство
рити складну по функціонуванню локальну мережу, ми відразу
підвищуємо відмовостійкість мережі, ніж збільшуємо час прос
тою мережі на рішення проблем і виправлення помилок.
4. Стабільне і постійне енергопостачання. Як ЛОМ може
бути надійною, безпечній і стабільній, якщо не буде стабільно
го і постійного енергопостачання?
5. Обмежити доступ до функціональних вузлів локальної
мережі.
Основні проблеми, які необхідно вирішити, при організації
локально мережі є описаний, тепер необхідно поставити зада
чу, продумати декілька варіантів реалізації і вибрати той,
який розв’яже всі поставлені проблеми. На перший погляд за
дача не дуже складна, а навіть здається абсолютною елемен
тарною, але не все так просто як здається на перший погляд.
Сучасні технології дозволяють побудувати будьякі локальні
мережі, будьякої складності. Спершу необхідно описати проб
леми, які необхідно вирішити при побудові локальної обчис
лювально мережі (ЛОМ). Потім проставити реальну задачу
і вирішити її.
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Побудувавши два варіанти ЛОМ, можна описати 5 причин,
чому непотрібно економити на побудові ЛОМ:
1. Дешеві ЛОМ не завжди є безпечна і надійна мережа.
2. Реалізації ЛОМ на без провідному з’єднанні WiFi до
рожче, але в майбутньому вона економить вкладені в її фінан
си, можливістю додати додаткові робочі місця з мінімальними
витратами часу і фінансів.
3. Простота розгортання і згортання, а так само конфігу
рується у разі переїзду в інше приміщення або на нове місце
краще у без провідних ЛОМ.
4. Постійний моніторинг ЛОМ як всередині, так і зовні.
5. Можливість швидко проводити підключення будьякого
устаткування до ЛОМ (відео конференції, Ipтелефонія, VPN
тунелі і багато що інше).

ЯК РОЗКРУТИТИ САЙТ БЕЗКОШТОВНО?
Є. А. Прищепа
Факультет комп’ютерних технологій, аспірант
Науковий керівник: Тимошенко О. М., к. фм. н.

Це питання не раз задавала собі кожна людина, яка створи
ла власний ресурс в Глобальній мережі Інтернет і хоче, щоб йо
го ресурс користувався успіхом і популярністю серед користу
вачів мережі Інтернет.
Розглянемо 5 кроків, які обов’язково необхідно виконати
при розкручуванні ресурсу.
Усі 5 кроків будуть поетапно розписані як їх необхідно ви
конувати, у якій послідовності.
Крок 1. Першим кроком в розкручуванні буде реєстрація
власного ресурсу на сайтах, які ведуть реєстр сайтів по певних
параметрах ресурси і установка на своєму ресурсі лічильника.
Крок 2. Після того, як ми провели реєстрацію на сайтах ве
дучих реєстр сайтів, засвітивши таким чином наш сайт в Гло
бальній мережі Інтернет перейдемо до наступного кроку.
Крок 3. Визначення і прописування METAтегов.
Крок 4. Самий рутинний крок — це додавання інформації
про сайт на форуми, дошки оголошення. Але якщо не викона
ти цей крок, то розкручування сайту не буде ефективним.
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Крок 5. Найскладніший і найефективніший — це реєст
рація сайту і розміщення інформації в пошуковій системі
Google
Велику увагу дуже приділено кроку 3, та 5. Так як вони
самі важкі у правильному виконанні.
Як додати сайт в результати пошуку Google?
Сайти включаються в результати пошуку Google безкош
товно. Google — це повністю автоматизована пошукова систе
ма. В ній використовуються пошукові роботи, які регулярно
сканують Інтернет і знаходять сайти для внесення в індекс
Google.
Щоб перевірити, чи включений сайт в індекс, виконайте
в Google пошук Urlадреси свого сайту. Наприклад, при пошу
ку [site:www. watsontele. com].
Google сканує мільярди сторінок, деякі сайти він всетаки
може пропустити. Якщо пошукові роботи пропускають сайт,
це може бути викликано одній з наступних причин:
Сайт недостатньо добре зв’язаний численними посилан
нями з іншими сайтами в Інтернеті.
Сайт занедбаний після останнього сканування, викона
ного роботами Google.
Структура сайту утрудняє ефективне сканування його
змісту.
Коли пошукові роботи намагалися просканувати сайт,
він виявився тимчасово неприступний або пошукові роботи от
римали помилку при спробі його сканування. За допомогою
інструментів Google для вебмайстрів можна взнати, чи не ви
никли помилки при спробі сканування сайту: Webmaster
Tools, який знаходиться www. google. com. ua/webmasters/.
Для полегшення індексації пошуковим роботом сайту, не
обхідно створити і передати в Google докладну карту свого сай
ту. Це робиться за допомогою файла sitemap. xml, які
поміщається в корінь сайту. Sitemap. xml — це простий спосіб
передати URL в індекс Google і одержувати докладні звіти про
покази ваших сторінок в Google. За допомогою цієї функції ко
ристувачі можуть автоматично інформувати Google про всі
свої сторінки і зміни, що вносяться. Пам’ятайте: передача
файла sitemap. xml не гарантує, що всі сторінки даного сайту
проскануються або включені в результати пошуку.
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Що є файлом sitemap. xml і навіщо він потрібен?
Файл Sitemap — це файл XML, в якому міститься список
URL сайту разом з додатковою інформацією про кожне з цих
URL. Файли Sitemap надають Google і іншим пошуковим сис
темам додаткову важливу інформацію про сайт, яка включає
наступне:
Повний список всіх URL на сайті, у тому числі URL, які
неможливо знайти в ході стандартного процесу сканування
Google (наприклад, нетекстові сторінки або URL, що містить
декілька параметрів).
Частота змін сторінок вашого сайту. Наприклад, сторін
ку з відомостями про свою продукцію можна обновляти щод
ня, проте сторінка «Про компанію» може змінюватися тільки
один раз в декілька місяців.

RECTANGLES — ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ
ПОБУДОВИ ФРАКТАЛЬНИХ МНОЖИН
О. В. Слуцький
Кафедра інформатики Інститут інформатики
Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова 3 курс
Науковий керівник: С. М. Оніщенко, старший викладач
кафедри інформатики

У кінці 19 століття німецький математик Фелікс Хаусдорф
дав строге означення розмірності фігури. За цим означенням
будьяка неперервна лінія є одновимірною фігурою, будьякий
плоский многокутник — двовимірною, многогранник — три
вимірною. Таким чином, ця розмірність (її називають роз
мірністю Хаусдорфа) відповідає інтуїтивним уявленням люди
ни про розмірність відомих людям фігур.
Але виявилося, що існують фігури, розмірність Хаусдорфа
яких є дробовим числом. Прикладом такої фігури може слугу
вати серветка Серпінського (Див. Рис. 1).
Множини, розмірність Хаусдорфа яких є дробовим чис
лом, отримали назву фракталів (лат. «fractum» — дробовий,
частинний).
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Рис. 1

Останнім часом інтерес до дослідження фракталів різко
зростає.
Взагалі кажучи, фракталів дуже багато і вони різно
манітні. Але серед всього цього різноманіття виділяють деякі
класи фракталів, що зручні для вивчення. Одним із таких
класів є килими МакМулена.
Принцип побудови килима МакМулена такий:
На першому етапі деякий прямокутник ділиться на декіль
ка частинпрямокутників. Деякі з цих частин зафарбовуються.
На наступному етапі беруться незафарбовані частини і з ни
ми робиться те саме. Якщо виконати нескінченну кількість
етапів, то отримаємо килим МакМулена.
Мною був створений програмний засіб Rectangles, який
дозволяє швидко задавати та будувати різноманітні килими
МакМулена.
Інтерфейс програми складається з:
1. Панелі інструментів
2. Меню, кнопки якого дублюють кнопки панелі
3. Робочої області вікна
На панелі інструментів, крім стандартних кнопок, є ще дві
специфічні:
.
Кнопка
викликає діалогове
вікно. У цьому вікні ми визначаємо, як саме ділиться прямо
кутник на першому етапі, а також які із прямокутників зафар
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бовуються. Це задається матрицею з нулів та одиниць; нулі оз
начають прямокутники, що не зафарбовуються, а одиниці —
прямокутники, що зафарбовуються.
Крім матриці у діалоговому вікні вводиться також кіль
кість етапів, або кількість ітерацій. Чим більша кількість іте
рацій, тим «ближча» побудована множина до справжнього ки
лима МакМулена. Але й тим довше вона будується.
Кнопка
збільшує кількість ітерацій на одиницю.
Ось і весь інтерфейс мого програмного засобу. Як бачимо,
він дуже простий. Але, не дивлячись на це, множини, що бу
дує програма, досить різноманітні. Для доведення цього
я навів нижче вибірку з декількох побудованих множин:
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Програмний засіб написаний на мові С++ з використанням
бібліотеки MFC. Розмір файлу програми — близько 500 Кб.

СТВОРЕННЯ ІТ(ІНФРАСТРУКТУРИ
В ОФІСНИХ ЦЕНТРАХ
С. О. Радченко
Факультет комп’ютерних технологій, VI курс, група КС23М
Науковий керівник В. М. Бондаренко, професор

Аналізуються можливості та варіанти створення ІТінфра
структури в офісних центрах на стадії будівництва. Запропо
новано декілька варіантів вирішення проблем для різних
типів офісів за їх напрямом діяльності, в тому числі з утворен
ням мережі на весь офісний центр.
Зараз на етапі проектування офісних центрів лише зрідка
закладається проста локальна мережа. Розвиток технологій та
можливостей вимагає також висококваліфікованих спеціалістів
в ІТобласті, а також в області проектування комп’ютерних ме
реж як на фізичному так і на програмно апаратному рівні.
Проаналізувати можливості вирішення ІТ мереж для
декількох типів офісів (з малим та великим навантаженням на
комп’ютерну мережу), та мережі на офісний центр в цілому.
ІТ — мережа це комплекс мереж який складається з теле
фонної та комп’ютерної мережі.
Почнемо з офісу який займається Інтернет торгівлею, тоб
то навантаження на мережу не велике(оскільки об’єми файлів
невеликі), навантаження на телефонію значне оскільки вся
робота з клієнтами проходить через телефон. Для комп’ютер
ної мережі нас задовольнить як проводна так і безпровідна ме
режа(wifi). Для телефонії логічно використовувати мініАТС
або іртелефонію, можливо також використовувати прямі
міські лінЩнезручно, недоречно).
Безпровідна мережа (wifi) на даний момент обмежується
швидкістю до 300 Мбит/с в ідеальних умовах що достатньо
для комфортної роботи з офісним ПО 1012 користувачів. Та
має можливість підключення до проводової мережі зі
швидкістю до 1 Гбіт/с. Прокладка проводу не потрібна, розта
шування столів довільна(прив’язка до телефонів). Можливі
перешкоди, нестабільна робота мережі, необхідне тестування
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на місці, неможливість використання ІРтелефонії через вузь
кий канал зв’язку.
Телефонія на базі офісної АТС. Необхідна прокладка, роз
водка кабелю по приміщенню. Програмування АТС. Легко
масштабується, можливе підключення будь якою технологією
телефонного зв’язку.
Проводна комп’ютерна мережа. Для даних потреб нас задо
вольнить швидкість 100 Мбіт/с. Для створення мережі не
обхідне буде прокладка кабелю по офісу згідно з вимогами ви
робника, придбання комутатора.
Іртелефонія. Використання ірадрес як абонентів, налаш
тування ПО, придбання перетворювача (Vоір шлюз). Викорис
тання кабельної системи комп’ютерної мережі як каналів
зв’язку для телефонії.
Офіс який займається рекламною діяльністю та дизайном
буде більш вимогливий до швидкості мережі тому в даному ви
падку нам необхідно 1 Гбіт/с. і вирішити цю проблему допома
гають лише системні інтегратори які пропонують призупини
ти роботу на час прокладки кабелю.
Ці проблеми можна вирішити на стадії будівництва
підключивши системних інтеграторів або скориставшись ти
повим планом розробки офісної ІТмережі. Для цього не
обхідно розробити розстановку столів(з великим ентузіазмом
виконують фірми з виготовлення меблів при подальшому гур
товому замовленні), визначитись з фірмою яка буде гуртово
обслуговувати весь офіс(на даний момент вже зустрічаються
фірми які окремо обслуговують комп’ютері, телефонію).

КОНЦЕПЦІЇ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ
ПОДАТКОВИХ СЛУЖБ НА ОСНОВІ
СХОВИЩ ДАНИХ
Д. М. Толкач
Факультет комп’ютерних технологій, VI курс, група 22М
Науковий керівник А. Г. Донець, к. фм. н., доцент

Найефективніший засіб для забезпечення можливостей
підтримки експертних систем в податкових службах — створення
сховищ даних, які є інтегрованими гіпервеликими СУБД для
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одночасної підтримки різних систем оперативного доступу до да
них податкової інформації. Сховища даних фактично забезпечу
ють можливості реалізації складних експертних функцій у сере
довищі надпотужних реляційних СУБД завдяки спеціальним
властивостям, основними з яких є наступні:
— процесна і предметна орієнтованість відносно основних
аспектів податкової інформації (платники, податки, терміни,
суми недоїмок, переплат, пені та ін. );
— системна інтеграція в умовах різнорідних БД і систем
маніпулювання даними;
— визначеність у термінах і незмінність, тобто ретроспек
тивність (у різних категоріях термінів сплати) та пов’язаність
окремих операцій (надходження, відрахування, донарахуван
ня та ін.) з обмеженнями внесення змін у сховищах даних.
Основне призначення сховища даних у контексті
функціонування експертних систем ПС — це безперервна
підтримка, постачання й управління необхідною інформацією
у процесах податкового менеджменту та адміністрування по
даткових надходжень. За своєю суттю цей інформаційний про
цес передбачає постійний розвиток, удосконалення, рішення
все нових завдань і практично ніколи не закінчується, тому
його не можна розмістити у більшменьш чітких часових
проміжках, так як це можна зробити для розробки тра
диційних систем оперативного аналізу податкової інформації.
Перелік основних компонентів сховищ даних, які викорис
товуються при побудові експертних систем, є стандартним:
1) сукупність оперативних джерел даних;
2) засоби проектування розробки;
3) інструменти перенесення і трансформації даних;
4) система управління базами даних;
5) інструменти доступу і аналізу даних;
6) технології адміністрування.
Основна особливість створення експертних систем полягає
у тому, що в технологічних та інструментальних засобах сховищ
даних (пп. 2–5) передбачаються спеціальні інструменти для
підтримки експертних процесів (БД експертних моделей і знань).
З метою врахування вимог користувачів у своїх корпора
тивних технологіях компанія Microsoft вже осмислила важ
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ливість напрямів, пов’язаних з сховищами даних і необхід
ність прийняття мір щодо створення інструментального і тех
нологічного середовища, яке дозволяє мінімізувати витрати
на підтримку експертних систем на базі сховищ і зробити цей
процес доступним для пересічних користувачів корпоратив
них систем. Продуктом такого класу є інструментарій сховищ
даних MS (MS Data Warehousing Framework, DWF, який
представляє основні специфікації для середовища створення
і використання сховищ даних. Основною метою продуктів
DWF, які орієнтовані на створення експертних систем, є спро
щення розробки, впровадження й адміністрування сховищ да
них, що дозволяє реалізувати наступні завдання і процеси:
— забезпечення відкритої архітектури, яка достатньо
раціонально інтегрується і розширюється кінцевими користу
вачами і незалежними розрбниками ПЗ;
— реалізація експорту та імпорту гетерогенних даних ра
зом з їх перевіркою, очищенням і можливим введенням історії
нагромадження у процесах аналізу та експертизи;
— підтримка доступу до розподілених метаданих з боку
процесів розробки сховищ, витягування і трансформації да
них, управління сервером і аналізу даних кінцевими користу
вачами, які також розосереджені у розподіленій мережі;
— наявність вбудованих служб планування задач, уп
равління дисковою пам’яттю, моніторингу продуктивності,
повідомлення і реакції на події, у тому числі в процесах захис
ту інформації і протидії аварійним ситуаціям.
Врахування визначених вище особливостей у процесах мо
дернізації АІС ДПА і впровадження адекватних експертних
систем відкривають широкі можливості вдосконалення подат
кових органів у процесах їх реформування, модернізації
інформаційних служб і введення нового Податкового кодексу.

— 287 —

Секція XII

Системний аналіз

РОЗРОБКА КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ ФІРМИ
І. І. Федорук
Факультет комп’ютерних технологій, VI курс, група КС22М
Науковий керівник: А. Г. Тимошенко, к. т. н., доцент

Мета роботи — проектування корпоративної мережі (далі —
КМ). Тема є досить актуальною, тому що в сучасному інфор
маційному суспільстві в боротьбі за інформацію, її доступність
і швидкість необхідно швидко, злагоджено й чітко проектувати
корпоративні інформаційні мережі для ефективного забезпечен
ня компаній інформацією.
Проектування й реалізація корпоративної мережі пе
реслідує дві основні цілі:
1. Відмовостійкість і надійність.
2. Зниження загальної вартості мережі. Оскільки великі
підприємства усе більше покладаються на електронні дані
в керуванні виробничими процесами, загальна вартість ком
п’ютерних ресурсів буде постійно зростати.
Добре спроектована розподілена мережа здатна допомогти
збалансувати цю мету, а реалізована належним чином інфраст
руктура корпоративної мережі може оптимізувати доступність
додатків і дозволить більш ефективно використати існуючі ре
сурси. Розглянемо основні пункти завдання до даної роботи.
Розробити корпоративну інформаційну систему фірми, на
прикладі ВАТ АК «Київводоканал». До складу фірми входить
7 відділів, які розташовуються в декількох будинках.
У процесі виконання роботи студент повинен вирішити
наступні завдання:
1. Розподілити всі комп’ютери фірми, на дві групи: адмі
ністративну й загального користування;
2. Розробити загальну схему IPадресації фірми.
3. Вибрати й обґрунтувати операційну систему, викорис
товувану в КМ, мережну операційну систему, програмне
забезпечення керування КМ і т. д. Визначити число й типи
серверів, використовуваних у КМ, а також місця їхнього роз
ташування;
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4. Вибрати й обґрунтувати типи каналів зв’язку між корпу
сами Провести вибір активного комунікаційного встаткуван
ня, такого як маршрутизатори, комутатори, модеми й визна
чити місця їхнього розташування;
5. Розробити структурну схему корпоративної мережі.
Передбачається, що дана реалізація мережі буде функціо
нувати як мінімум 7–10 років. Тому необхідно прийняти в ува
гу можливість 100% росту локальних мереж. Смуга пропущен
ня каналу до кожному хосту повинна становити не менш
1 Мбіт/с, а до кожного сервера не менш 100 Мбіт/с у межах ло
кальної мережі.
Також необхідно передбачити забезпечення доступу до
Internet з будьякого комп’ютера КМ, крім комп’ютерів бух
галтерії й економічного відділу.
Всі проектні рішення повинні бути оптимізовані за кри
терієм якість — ціна.
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СЕКЦІЯ XIII
ІННОВАЦІЙНІ ІНЖЕНЕРНІ
ТЕХНОЛОГІЇ: ПОШУК
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Підсекція 13.1. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБЕРІГАННЯ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ
НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
Є. В. Байковський, І. І. Мирутенко
Факультет інженерних технологій,
ІІІ курс, група ТХ52, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник Г. А. Бублик

До сучасних закладів ресторанного господарства все більш
жорсткі гігієнічні вимоги. Найбільшу небезпеку для тільки
що приготованої їжі являє повільне довільне охолодження, що
приводить до швидкого розмноження бактерій і подальшого
псування продуктів з можливими наслідками для здоров’я.
Холодильне устаткування можна умовно розділити на 4
групи: холодильні і морозильні камери для зберігання, устат"
кування для цехів (холодильні столи і шафи), холодильна
техніка для експонування готових блюд в торговому залі і ма"
шини шокового заморожування. Устаткування шокової замо"
розки в свою чергу поділяються на: комплекси морозильні,
апарати шокової заморозки, льодогенератори лускового льо"
ду, холодильні машини.
Шокове заморожування не тільки запобігає псуванню, але
і надає консервуючу дію. При цьому важливе значення має не
— 290 —

пошук та перспективи

Секція XIIІ

тільки задана температура зберігання (зазвичай –180 С), але
і швидкість заморожування. Саме від динаміки проникнення
холоду всередину продукту залежать розміри і рівномірність
розподілу в тканинах кристалів льоду, а від цього, у свою чер"
гу, — збереження цілісності природної структури тканин
і ступінь відновлення початкового стану при розморожуванні.
За рахунок швидкості заморожування скорочується
і період активності бактеріального середовища. Бактерії
різних типів мають різні (у тому числі і нижче 0 0С) темпера"
турні зони життєдіяльності. При повільному заморожуванні в
продукті з’являються і залишаються сліди життєдіяльності
кожного з цих типів бактерій. При шоковому заморожуванні
ряд типів не встигає розвинутися.
Охолоджена таким чином їжа зберігає свої природні во"
логість, колір, смак і аромат. Якщо приготовану їжу залиши"
ти для зберігання в звичайну холодильну/морозильну камеру,
окрім ризику забруднення бактеріями, почнеться випарову"
вання води, що набагато понизить якість страви. Більш того
тривалість процесу охолоджування в звичайному холодильни"
ку набагато більша, ніж в камері шокового заморожування.
У перебігу циклу заморожування температура в середині
продукту знижується спочатку з + 700 С до — 350 С, після чого
виходить на рівень — 180 С для подальшого тривалого
зберігання продукту. Тривалість заморожування залежить від
багатьох чинників : форма, розмір і щільність продукту, во"
логість і температура на вході.
При швидкому заморожуванні вода, що міститься в про"
дукті, перетворюється на мікрокристали льоду, що не порушу"
ють структуру тканин. Якщо страву заморозити в звичайній
морозильній камері, утворюються крупні (макро) кристали
льоду, які руйнують структуру тканин продукту. При цьому
при розморожуванні з продуктів витікатиме сік, який містить
в собі вітаміни і мінерали здорової їжі.
Що до ягід, високий ступінь збереження харчової цінності
і органолептичних властивостей дозволяє вважати, що замо"
рожені плоди мало відрізняються від свіжих. Найважливіші
показники харчової цінності і органолептичних властивостей
дозволяє вважати, що заморожені плоди мало відрізняються
від свіжих. Найважливіші показники харчової цінності
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свіжих плодів ніби фіксуються і залишаються без значних
змін навіть при тривалому зберіганні. Це пов’язано з тим, що
заморожування інгібірує не тільки біохімічні процеси
в клітках, а і значно гальмує розвиток мікрофлори.
Переваги швидкого заморожування в збереженні вмісту
цукрів, кислот, аскорбінової кислоти в плодах виявляються
вже впродовж заморожування — втрати вказаних компо"
нентів нижче в 1,2–1,6 разу. При зберіганні тенденція зали"
шається. Причому швидкозаморожені плоди мають в 1,3 рази
вищий вміст аскорбінової кислоти, чим поволі заморожені.
Застосування технології шокового заморожування забезпе"
чить найбільший ефект в готельних комплексах, великих ресто"
ранах, їдальнях при лікарнях, санаторіях, на підприємствах,
що спеціалізуються на проведенні банкетів і виїзному обслуго"
вуванні, а також в продовольчих магазинах з розширеним асор"
тиментом напівфабрикатів високого ступеню готовності.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ СТРАВ З КАРТОПЛІ
Т. О. Будьонна
Факультет інженерних технологій, студентка III курсу, група ТХ51,
спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник В. О. Ромоданова, к. тех. н. ,доцент

Плоди і овочі мають велике значення у харчуванні. Це
особлива група рослинних продуктів, яка характеризується
високим вмістом вологи, що складає в середньому 80–90% від
загальної маси. Насиченість плодів і овочів вологою обумов"
лює їх зовнішній стан, який безпосередньо пов’язаний з товар"
ною якістю продукції. Волога з розчиненими в ній живильни"
ми та фізіологічно активними речовинами надзвичайно важ"
лива для організму людей. Вона містить вуглеводи, азотисті
речовини, мінеральні солі, органічні кислоти, ароматичні ре"
човини, вітаміни, завдяки цьому засвоюваність плодів та
овочів в процесі перетравлення надзвичайно висока. Багато
видів соковитої продукції використовують як дієтичні та
лікарські засоби. Хімічний склад плодоовочевої продукції
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вивчений ще не достатньо, але встановлено точно і не викли"
кає сумнівів, що ці продукти — обов’язковий складник
раціону людини впродовж усього року і краще в свіжому виг"
ляді. Споживання плодів і овочів в нашій країні, багатьох
країнах Західної Європи, США значно зросло за останні 40 —
50 років. У розвинених країнах підвищення частки плодів
і овочів в споживанні стало в деякому роді показником добро"
буту. Розроблені науково обґрунтовані норми споживання, за
якими річна потреба однієї людини в картоплі складає 110кг,
в овочах — 122кг, баштанних культурах — 31кг, плодах і яго"
дах — 106кг.
Серед овочів особливе місце посідає картопля, її називають
«другим хлібом» вживають усі люди і використовують в ізних
стравах. Отже, дослідження якості картоплі, вміння підібрати
відповідний сорт для виготовлення різних страв є актуальним
на сьогоднішній день і до кінця не дослідженим.
Одним з головних компонентів картоплі є крохмаль, його
вміст складає 15–18%, в інших овочах і плодах — значно мен"
ше. Крохмаль — це високомолекулярний полісахарид, що ут"
ворений двома полісахаридами — амілозою і амілопектином.
При зберіганні в крохмалі відбуваються процеси, завдяки
яким утворюються продукти, що є джерелом енергії і основ"
ним матеріалом для біосинтезу.
Кулінарні властивості картоплі в значній мірі визначають"
ся вмістом крохмалю: чим його більше, тим краще розварю"
ваність бульб. Щільність крохмалю в картоплі складає 1500 —
1600кг/м3. З подрібненої маси бульб, що змішана з водою,
крохмаль зсідається на дно посудини. У воді крохмаль не роз"
чинюється, але поступово набрякає, при нагріванні утворює
колоїдний розчин, поглинаючи при цьому до 300% води. При
зниженні температури під час зберігання до 0°C і нижче крох"
маль в бульбі переходить в цукор, смак картоплі стає солодку"
ватий. Технологічні властивості такої картоплі погіршуються.
Якщо після охолодження витримати бульби протягом трива"
лого часу при температурі 15–20°C, то цукор знову перетворю"
ються у крохмаль, тобто відбувається ресинтез крохмалю.
Однією з поширених страв, що виготовляють з картоплі,
є картопляне пюре. Об’єктом наших досліджень були техно"
логічні особливості приготування пюре з різних видів картоплі.
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Для цього використовували картоплю шести сортів: повінь,
невська, слов’янка, слов’янка «кормова», веснянка та ярова.
Виготовлена страва з різних сортів відрізнялася за зовнішнім
виглядом, кольором від білого до жовтого з різними відтінками,
ароматом від приємного, що притаманний страві до неприємно"
го зі стороннім присмаком, консистенція теж була не однакова,
смак відчувався від приємного, притаманного картопляному
пюре до невираженого, навіть з відчутною гірчинкою. За фізи"
ко"хімічними показниками виготовлені страви теж були не од"
накові. Так, найвища титрована кислотність була визначена
у картоплі «невська» — 4°, найнижча у картоплі «слов’янка» —
1°. Здатність до набрякання найвищою була у картоплі «ярова».
Слід відзначити неоднаковий термін термічної обробки для ви"
готовлення страви з різних сортів картоплі, так швидко розва"
рювалась картопля «повінь» (10 хв.), тоді як картоплі «невсь"
ка», «ярова» для готовності потрібно 15–17 хв. На підставі от"
риманих результатів найкращою стравою виявилось пюре, що
виготовлено з картоплі «ярова». Таким чином для закладів рес"
торанного господарства можна пропонувати саме цей сорт кар"
топлі.

РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЮ1
ВАЧІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Л. А. Данкевич
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
факультет інженерних технологій, VII курс, група ЗТХМ,
спеціальність технологія харчування
Науковий керівник М. М. Калакура, к. т. н. , проф. , зав. кафедрою.

У сучасному харчовому виробництві широко використову"
ються регулятори консистенції, що застосовуються для цілесп"
рямованої зміни властивостей напівфабрикатів та формування
необхідних реологічних властивостей готових продуктів. До
них відносяться згущувачі, стабілізатори, гелеутворювачі,
структуроутворювачі, які являють собою поверхнево"активні
речовини. Вони можуть бути рослинного — агар"агар, камедь
гуара, камедь рожкового дерева, камедь тара, каррагенани то"
що, тваринного — желатин та мікробного походження — ка"
медь ксантану (ксантан). Найбільш поширеними на ринку хар"
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чових добавок є камедь ксантану та камедь гуару. В останні ро"
ки все більше уваги приділяється використанню галакто і глю"
команнанів, до яких належить і коньячний маннан.
Відкритий у 50 роках минулого сторіччя ксантан зали"
шається єдиним поліцукридом , який одержують у промисло"
вості шляхом мікробного біосинтезу в аеробних умовах (проду"
цент Xanthomonas campetris pv. campetris). Це один із самих
ефективних і універсальних модифікаторів і стабілізаторів,
які є на ринку. Застосування ксантану у харчовій промисло"
вості зумовлене його унікальними фізико"хімічними власти"
востями: особлива пластична реологія, теплова і кислотна
стабільність, високий ступінь в’язкості та висока розчинність
у водному середовищі, довготривала стабільність навіть в умо"
вах високої кислотності середовища та високого осмотичного
тиску, незвичайна стійкість до інтенсивної механічної, тепло"
вої дії та до дії ферментів. Сьогодні найбільш поширеними
є ксантан σ (США), родопол"23 (Франція), ксампан (Україна),
ксантан FX (Німеччина), ксантанова камедь (Китай).
Гуарову камедь, як один з найдешевших регуляторів кон"
систенції на ринку, добувають з ендосперму насіння рослини
Cyamopsis tetragonolobus, що належить до родини бобових. За
своєю структурою це полімер що містить галактозу та манозу,
добре розчинний у холодній воді. Але при розчиненні утворює
не прозорі розчини. Гуарова камедь чутлива до значення рН
(рНопт дорівнює 4) та високих значень температури.
Коньячний маннан одержують з кореневищ рослини
Amorphophallus konjac (А. riveri). До складу коньячного манна"
ну входить маноза та глюкоза. Даний полімер добре розчиняєть"
ся у воді, з утворенням в’язкого драглеподібного розчину вже
після 3 годин з моменту розчинення. Стійкий до дії ферментів,
здатний абсорбувати холестерин. Оскільки застосування у хар"
човій промисловості цих структуроутворювачів значною мірою
обумовлене їх в’язкісними характеристиками метою наших
досліджень було вивчення реологічних властивостей перерахо"
ваних вище ксантанів, гуарової камеді, коньячного маннану та
їх сумішей. Реологічні властивості 1% розчинів полімерів та їх
властивості під дією прикладеної напруги зсуву вивчали на ро"
таційному віскозиметрі «Reotest"2» типу RV, при температурі
20 0С, з гідно інструкцій та методики.
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Встановлено, що всі досліджені полімери підпорядкову"
ються законам течії не ньютонівських рідин, їх в’язкість не за"
лишається постійною, а залежить від швидкості зсуву. Так,
найкращі реологічні властивості при Dr 3 с"1 з досліджених
ксантанів має ксантан σ (ефективна в’язкість 1544 мПа*с).
В’язкість інших досліджених ксантанів приблизно становить
400 мПа*с. Серед структуроутворювачів рослинного поход"
ження найкращі реологічні властивості має коньячний ман"
нан — 5000 мПа*с. Натомість, в’язкість гуарової камеді стано"
вить лише 600 мПа*с. Відомо, що ксантанова камедь
у поєднанні з іншими камедями, або галактомананами прояв"
ляє синергічне збільшення реологічних властивостей, що уз"
годжується з результатами наших досліджень. Зокрема, ефек"
тивна в’язкість 1% розчинів ксантанової камеді та гуарової
камеді (1:1) складає 1926 мПа*с, а аналогічної композиції
ксантанової камеді та коньячного маннану — 1541 мПа*с. От"
же, додавання ксантанової камеді до досліджених структуро"
утворювачів рослинного походження значно покращує їх рео"
логічні властивості, текстуру, надаючи їй «маслянистого» ха"
рактеру та органолептичні властивості, що дозволяє значно
розширити їх спектр застосування, зокрема у харчових про"
дуктах функціонального призначення.
ОЦІНКА ЯКОСТІ М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ
О. С. Лісневич
Факультет інженерних технологій, студент III курсу, група ТХ51,
спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник В. О. Ромоданова, к. тех. н. ,доцент

М’ясо є цінним продуктом харчування як за своїми харчо"
вими, так і кулінарними властивостями, має високу ка"
лорійність, містить у своєму складі білки, жири, вітаміни
А, В1, В2, РР, мінеральні солі калію, кальцію, заліза, фосфо"
ру, тощо. У денному раціоні людини, зайнятою розумовою
працею, кількість м’яса має бути не менш 200г. М’ясо та
м’ясні продукти є найважливішим джерелом повноцінного
білка в їжі людини. Різні види м’яса містять від 12 до 20%
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білка. М’ясні страви добре поєднуються зі стравами з рослин"
них продуктів, сприяючи засвоєнню рослинного білка, що
міститься в них. В українській кухні готують багато страв
у вареному, смаженому, особливо в тушкованому та запечено"
му вигляді. Останнім часом широкого поширення набули
напівфабрикати, що готуються на основі різних видів м’яса.
Серед них користується особливим попитом заморожені
напівфабрикати, а саме: пельмені, вареники, котлети, тюф"
тельки, фрикадельки, тощо.
Кулінарні напівфабрикати — це проміжні продукти техно"
логічного процесу підприємств громадського харчування з при"
готування готової їжі, одночасно ці вироби належать до про"
дукції підприємств ресторанного господарства, що реалізують
продукцію населенню через торговельну мережу для приготу"
вання її в домашніх умовах. М’ясні напівфабрикати — це виро"
би, що попередньо підготовлені до теплової обробки. Найбільша
частина ринку напівфабрикатів належить пельменям і варени"
кам, що складає біля 55% від всього об’єму, значно поступають"
ся котлети, фрикадельки, тюфтельки та інші вироби.
На Українському ринку з виробництва напівфабрикатів
добре відомі виробники ЗАТ «Геркулес» (Донецьк), «Левада»
(Одеса), ТМ «Ситий тато» (Київ), ПП «Дригало» (Біла Церква
тощо). Крім українських виробників та іноземних ТМ, на ри"
нок активно виходять супермаркети та великі магазини —
в якості виробника.
М’ясні січені напівфабрикати виробляють двох видів: з на"
турального січеного м’яса та з котлетної маси, до складу якої
входить хліб. З натурального січеного м’яса виробляють
біфштекс, шніцель, котлети натуральні, люля"кебаб, купати
тощо. З м’ясної котлетної маси готують котлети, биточки, ру"
лети, фрикадельки, тюфтельки.
Серед напівфабрикатів користуються попитом у спожи"
вачів фрикадельки. Існує багато рецептів їх виготовлення, що
потребує підготовки значної низки компонентів та займає пев"
ний час, тому споживачі все частіше звертаються до торговель"
ної мережі, де можна придбати цю продукцію підготовленою
до відварювання.
Таким чином на сьогоднішній день в Україні напівфабри"
кати представлені досить широко, але не завжди їх якість за"
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довольняє споживача, тому доцільно дослідити фізико"хімічні
показники та технологічні властивості напівфабрикатів з ме"
тою визначення кращих виробників, які дотримуються вимог
нормативної документації і виробляють продукцію, що може
задовольнити вибагливий смак сучасного споживача.
Предметом досліджень були фрикадельки трьох вироб"
ників «Дригало», «Сьомік» і «Полісся». Їх хімічний склад
майже не відрізнявся, за виключенням білку — у виробників
«Сьомік» та «Полісся» використовували рослинний білок. Го"
тові вироби за розміром були найменшими у виробника «Дри"
гало». Вага фрикадельок фірми «Дригало» складала біля 14г.
, тоді як інших виробників 22–23г. Час приготування був од"
наковий, але за органолептичними показниками спостеріга"
лись суттєві відмінності. Так, фрикадельки ПП «Дригало» бу"
ли найсмачніші: аромат притаманний продукту, мінімальне
всмоктування вологи при виготовленні, колір світлий
відповідно до відвареного м’яса, тоді як фрикадельки інших
виробників мали невиражений аромат, наявний присмак пря"
нощів, а у фрикадельок «Полісся» виражений присмак сала,
колір був темний з вкрапленнями перцю. Крім того, в виробах
фірм «Сьомік» та «Полісся» чітко виявилась присутність
крохмалю, що ущільнювало їх консистенцію, підвищувала
здатність до всмоктування вологи під час приготування та поз"
началось на значенні титрованої кислотності. Таким чином
найкращими виявились фрикадельки ПП «Дригало», які
можна рекомендувати до вживання.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАМОРОЖЕНИХ
НАПІВФАБРИКАТІВ (ПЕЛЬМЕНІВ)
І. М. Манагарова
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського, факультет харчування, V курс,
група ТХ03А (магістр), спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник А. В. Слащева, к. т. н. , доцент

На сучасному етапі проблеми заповнення ринку конкурен"
тоспроможною продукцією, зниження її собівартості та роз"
ширення асортименту з використанням нетрадиційних доба"
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вок, стабільність при зберіганні є основними для харчової про"
мисловості. Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду
з проблеми створення функціональних продуктів харчування
дозволив виділити два головні напрямки вдосконалення тех"
нологій напівфабрикатів для борошняних страв — це
поліпшення якості прісного тіста та розробка рецептур фаршів
з метою надання їм функціональних властивостей. На підставі
визначених особливостей виробництва заморожених борошня"
них напівфабрикатів з метою розширення їх асортименту ре"
алізовано напрям створення технології пельменів, в яких
вдосконалено технологію виробництва тіста та використано
фарш з функціональними властивостями.
З метою підвищення біологічної цінності та надання
функціональних властивостей нами запропоновано використо"
вувати в технології пельменів м’ясо"рослинні фарші, до складу
яких входять: м’ясо нутрій або кроликів, топінамбур, лактуло"
за, екстракти прянощів (перцю чорного, мускатного горіха, ко"
риандра). Розроблені фарші з топінамбуром мають ряд переваг
порівняно з традиційними фаршевими масами з точки зору
харчової та біологічної цінності, які полягають: у зниженні ка"
лорійності, збагаченні такими функціональними інгредієнта"
ми, як полісахариди некрохмальної природи (інулін, кліткови"
на, пектинові речовини), фенольні сполуки, кальцій та залізо.
Здатність топінамбура та екстрактів обраних рослин гальмува"
ти процеси вільно"радикального окислення та зберігати цю
властивість при заморожуванні і зберіганні дозволяє викорис"
товувати їх для виробництва замороженої кулінарної про"
дукції тривалого зберігання. Технологічний процес виробницт"
ва фаршу не потребує оригінального обладнання та сприяє зни"
женню собівартості фаршевої основи за рахунок введення
топінамбура, тому його використання в технологіях борошня"
них напівфабрикатів є економічно доцільним.
В процесі зберігання спостерігається ретроградація ок"
лейстеризованого крохмалю, що призводить до зниження
якості виробів. Причиною цього є зменшення розчинності
крохмальних полісахаридів.
Покращити властивості тіста і здатність виробів зберігати
свіжість можна за допомогою поверхнево"активних речовин.
До них належать фосфатиди, моно" і дигліцериди жирних кис"
лот і їх суміші, ефіри цукрів і жирних кислот, стеарил"2"лактат
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кальцію, натрій"стеарил"2"лактилат та ін. Для збільшення хар"
чової цінності виробів також використовють добавки рослинно"
го походження: білкову добавку з зародків кукурудзи, абрико"
сове борошно, соняшниковий шрот, соєві борошно або молоко,
харчові волокна буряка тощо.
Нами досліджено можливість використання соєвого леци"
тину в технології прісного тіста. Лецитин — це унікальна при"
родна речовина, що має властивості емульгатора, стабілізато"
ра. Сорбуючись на крохмалі, він перешкоджає міграції воло"
ги, внаслідок чого збільшуєтсья кількість осмотично зв’язаної
вологи. Модифіковані лецитини з високим ступенем гідролізу
здатні утворювати комплекси з амілозою, уповільнюючи тим
самим ущільнення структури крохмалю, що забезпечує збере"
ження структури тіста протягом більш тривалого часу. Тому
додавання лецитину в борошняні вироби є доцільним з точки
зору технологічності.
Крім того, введення лецитину є позитивним з точки зору хар"
чової цінності. Позитивно впливаючи на білково"ліпідний обмін
в організмі людини, лецитин добре засвоюється і є продуктом ви"
сокої харчової цінності. Продукти, збагачені лецитином, реко"
мендують вживати при гострому вірусному гепатиті, жировому
переродженні печінки, порушеннях ліпідного обміну, атероск"
лерозі, послабленні пам’яті та інших захворюваннях.
Розроблені борошняні заморожені напівфабикати (пель"
мені) пропонуються для харчування дітей шкільного віку, лю"
дей похилого віку, а також для лікувально"профілактичного
та дієтичного харчування.

ФУДКОСТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ
С. І. Охременко
Донецький національний університет економіки і торгівл
імені Михайла Туган — Барановського,
5 курс, група ТХ03А, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Аветисова А. О., к. е. н., доцент

Нерідко ресторанну кухню порівнюють з чорною шухля"
дою, процеси в якому найчастіше невідомі самому шеф"куха"
рю і де продукти невідомо куди зникають, наносячи збиток
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ресторану. Цілком природно, що кожен ресторан прагне не
тільки розшифрувати інформацію, що надходить з цієї
магічної шухляди, але і взагалі зробити його прозорим. Для
цього роботу кухні необхідно контролювати щодня. З цією ме"
тою на Заході вже давно застосовується так званий метод
«Фудкост».
По суті фудкост — це інструмент управління і контролю за
роботою ресторанної кухні. Це показник, що щодня вимірює
ситуацію на кухні і дає можливість її контролювати. За слова"
ми співвласника компаній «Глобал Фудс» і мережі Goodman
Антона Лялина, це так само важливо, як вимірювати пацієнту
артеріальний тиск, щоб стежити за його здоров’ям. «Роблячи
це регулярно, ви зможете вчасно вжити заходів і вилікувати
його, а не розводити руками через півроку, дивуючи, чому він
помер»[1].
Об’єктом фудкоста є вартість продуктів, величина якої
постійно змінюється, але від неї залежить в остаточному
підсумку , буде ресторан приносити прибуток, чи ні. По суті
фудкост — це контроль собівартості продуктів, що обчис"
люється у відсотках до ціни реалізації блюда.
F=A\B*100%, де
А — собівартість компонентів блюда;
В — ціна блюда;
F — фудкост.
Приміром, якщо собівартість стейка складає 20 грн., а про"
дається він за 70 грн., тоді F = 20\70*100% — 28,6%. Щоб
довідатися про фудкост для ресторану в цілому, потрібно роз"
рахувати його для кожного блюда окремо і обчислити середній
показник. Якщо вийде та ж цифра, то це гарний показник, то"
му що вважається, що в ідеально працюючому ресторані він
повинний коливатися між 20% і 30%.
Природно, що собівартість усіх блюд не може бути однако"
вою: інгредієнти для м’ясного салату, наприклад, коштують
набагато дорожче, ніж для овочевого. Але розкид цін у меню
не повинний бути величезний: один салат не може коштувати
25 грн., а інший 125 грн. Зблизити розрив у цінах можна за ра"
хунок диференційованої націнки. А от середньозважений фуд"
кост виходить у межах норми. Таким чином, завдяки цій сис"
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темі можна регулювати загальну собівартість усього меню,
змінюючи собівартість окремих блюд. На думку генерального
директора компанії «Арсенал Груп» Віктора Девятко, це найе"
фективніший метод: «Людина сприймає блюдо очима і на
смак, а не зважує грами. Якщо м’ясо залишиться таким же
смачним, він і не помітить, що його стало на 10–20 грамів мен"
ше. А загальний розмір блюда можна залишити тим же, додав"
ши, приміром, більше салату» [2].
Саме своєю здатністю регулювати собівартість, фудкост
відрізняється від націночної системи, що дозволяла змінюва"
ти націнку блюда, але не давала можливості контролю над
собівартістю його інгредієнтів.
Існує маса факторів, що впливає на фудкост: це неякісна
сировина, низький рівень професіоналізму кухаря та інше. Це
може привести до зростання фудкосту, який треба аналізува"
ти. Але слід зазначити, що сама по собі отримана цифра ще не
свідчить про кризу, треба аналізувати, що за цією цифрою
стоїть. Так, якщо за розрахунками фудкост вищій, то це може
позначати втрати продуктів: чи то неаккуратність персоналу,
розкрадання, псування.
Дослідження питання показало, що для впровадження в
ресторанах системи «фудкост» не потрібно практично ніяких
витрат. Досить просто завести Excell"форму і навчити персо"
нал працювати з ним. На закінчення треба сказати, що в сис"
темі, заснованій на фудкості, шеф"кухар повинен бути не тіль"
ки творцем, але і менеджером. І цілком відповідати за кухню,
у тому числі за фінансову частину.
Література.
1. www. yandex. сом. ua
2. www. goole. com. ua
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ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ РЕЦЕПТУР СТРУКТУРО1
ВАНОЇ ДЕСЕРТНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ
БІЛКОВО1ВУГЛЕВОДНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ
А. Ш. Панжиєв
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського, факультет харчування,
V курс, група ТХ04 А, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник В. М. Ветров, канд. техн. наук

Щоденне зростання нервово"емоційного навантаження та ви"
раженого зниження фізичної і м’язової діяльності сучасної лю"
дини призводить до зростання кількості людей, які страждають
надлишковою вагою. Запобігання визначеній тенденції може бу"
ти досягнуто за рахунок зменшення рецептурної кількості жиро"
вуглеводних компонентів їжі поряд з одночасним підвищенням
вмісту білкових і мінеральних речовин, а також вітамінів
у раціоні людини. Особливої уваги заслуговує кулінарна про"
дукція з підвищеними показниками біологічної цінності.
Слід зауважити, що залишається актуальним питання мо"
делювання повноцінних продуктів харчування, які здатні не
тільки задовольняти фізіологічні потреби людини, а й викону"
вати профілактичну та лікувальну дію.
З цією метою проводилась розробка асортименту структу"
рованої десертної продукції для закладів ресторанного госпо"
дарства на основі білково"вуглеводної молочної сировини —
сколотин, які містять повноцінні біологічно активні речовини
та мають лікувально"профілактичні властивості, що визнача"
ються властивостями визначеної сировини.
При розробці рецептур структурованої десертної продукції —
десертів, напоїв тощо для підвищення їх споживних власти"
востей та харчової цінності в якості додаткових компонентів
використовували натуральні продукти — овочі, фрукти, яго"
ди, крупи, яєчні білки.
Овочі, фрукти та ягоди багаті на клітковину, яка сприяє
покращенню перильстатики кишечнику. Окрім цього, овочі
та фрукти є незамінним джерелом вітамінів, мінеральних ре"
човин лужного характеру, що необхідні для підтримання кис"
лотної рівноваги в організмі людини.
Яєчний білок є традиційним піноутворювачем збивної кулі"
нарної продукції. Він має високі показники піноутворюючої
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здатності завдяки вмісту високомолекулярного водорозчинно"
го білка — яєчного альбуміну. Окрім цього яєчний білок
найбільш наближений до еталону за вмістом та співвідношен"
ням амінокислот, тому його біологічна цінність не викликає
сумніву.
Крупи є джерелом вуглеводів, особливо крохмалю, а також
мінеральних елементів. Також при приготуванні десертної
продукції використовували інші молочні продукти — сметана,
молоко, вершки. Цукор, родзинки, горіхи, спеції використо"
вували для формування смакової гідності та високих органо"
лептичних показників, а також для підвищення харчової та
біологічної цінності структурованої десертної продукції.
Таким чином, додавання до виробів на основі білково"вугле"
водної молочної сировини додаткових рецептурних компо"
нентів дозволяє розширити асортимент та отримати пов"
ноцінну структуровану десертну продукцію з високими показ"
никами споживних властивостей.
При розробці рецептур страв та десертних виробів на основі
сколотин враховувалися специфіка вихідної сировини, особ"
ливості її хімічного складу, закономірності зміни функціо"
нально"технологічних властивостей харчових систем, а також
основні принципи класичної технології продукції ресторанно"
го господарства і національної кулінарії. Аналогами при роз"
робці страв і кулінарних виробів на основі білково"вуглеводної
молочної сировини були прийняті близькі за технологією при"
готування і сировинним складом страви.
При розробці нових рецептур розраховували їх хімічний
склад та визначали ступінь задоволення ними вимог формули
збалансованого харчування.
Проведене дослідження свідчить, що розроблена на основі
білково"вуглеводної молочної сировини структурована десерт"
на продукція в основному перевершує контрольні страви за
вмістом білків, мінеральних речовин та вітамінів. Це
відповідає сформульованому раніше завданню розробки про"
дукції з низьким вмістом калоригенів поряд з підвищеним
вмістом біологічно активних речовин.
Таким чином, використання білково"вуглеводної молочної
сировини для виробництва структурованої десертної про"
дукції у закладах ресторанного господарства є перспективним
напрямком розширення асортименту кулінарної продукції
в закладах ресторанного господарства.
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Секція XIIІ

ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ КОМПАНІЇ МАКДОНАЛЬДЗ
ТА РЕКЛАМНОЇ АГЕНЦІЇ DDB
О. Тимченко
III курс, група ТХ51, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник Н. П. Воробйова, асистент

Вітчизняний ринок дослідницьких послуг на стоїть на
місці. З’являються клієнти, зростає їхній бізнес; розвивають"
ся дослідницькі агенції, збагачуючись досвідом західних ко"
лег і напрацьовуючи власні дослідницькі методики. За цих
умов дедалі більшого значення набуває побудова довірчих
і довготермінових відносин між дослідницькою агенцією та
замовником. Зауважимо, що у цьому однаковою мірою
зацікавлені обидві сторони — як дослідники, так і клієнти.
Перші одержують постійні замовлення й задоволення від своєї
роботи, другі — упевненість у якості даних та адекватні з пог"
ляду бізнесу рекомендацій.
На сучасному етапі розвитку сфери ресторанного господар"
ства, в умовах перманентного загострення конкуренції, така
співпраця є одним з чинників ефективного ведення бізнесу.
Сьогодні для різних операторів ринку ресторанного господар"
ства досвід взаємодії із дослідницькими агенціями є різним.
Зрозуміло, що якщо йдеться про міжнародну корпорацію
МакДональдз, яка має великий досвід такої співпраці, можли"
во говорити про свої власні напрацьовані принципи побудови
взаємин із підрядниками. Тому, побудова успішних відносин
клієнт"агенція цією корпорації заслуговує пильної уваги та
всебічного дослідження як позитивного досвіду взаємовідно"
син із вітчизняними дослідниками.
Вивчення практики взаємодії рекламної агенції DDB
і МакДональдз розповідає про існування ефективної вправи,
що має назву «Обмін взаємними очікуваннями». ЇЇ принцип
полягає у тому, що ви повинні поставити себе на місце свого
партнера, подивитися на ваші взаємини його очима та спитати
себе: «Які його очікування?». Застосування подібної практики
виконує задачу поглянути на взаємини між дослідником і за"
мовником спочатку очима дослідника, а потім замовника.
І якщо на думку дослідника до клієнта є декілька зауважень,
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а саме: часто хоче одержати інформацію про все й одразу; мо"
же змінити «правила гри» вже у процесі дослідження, не знає,
що робити з отриманими результатами; не читає звітів; не дає
зворотного зв’язку про корисність дослідження; запитує:
«А чому в нас такі низькі показники?»; не розуміє: «Чому так
дорого?»; не довіряє результатам, якщо вони суперечать
життєвому досвіду і т. д. В зворотній ситуації, які проблеми
виникають із погляду клієнта у взаєминах із дослідниками, то
можна виділити лише одну: низька залученість дослідника
у бізнес клієнта.
Зазначимо, що це ключова проблема, на яку вказують бага"
то клієнтів, що губляться у дослідницьких звітах, намагаю"
чись знайти релевантні для свого бізнесу висновки. З одного
боку, одне із завдань дослідника полягає у наданні най"
повнішої інформації, але часто дослідницькі звіти перетворю"
ються на переказ думок респондентів (якщо йдеться про якісні
методи) або на низку графічних стовпчиків (якщо йдеться про
кількісні дослідження). Дослідники часом не в змозі відкину"
ти так звані «шуми» та відокремити раціональні «зерна».
Відбувається це внаслідок низького знання корпоративної
політики компанії"клієнта, її історії та стратегії розвитку. Од"
нак за умови розуміння специфіки бізнесу клієнта обов’язко"
вою умовою залишається незалежна позиція дослідника.
Аналіз взаємодії компанії МакДональдз та рекламної
агенції показав, що основним принципом такої взаємодії є за"
лучення у бізнес основних стейкхолдерів. Стейкхолдерами
бізнесу «МакДональдз» є працівники компанії — як менедже"
ри, так і працівники ресторанів, постачальники, громадські
організації, засоби масової інформації тощо. Однак головні
стейкхолдери для компанії — це відвідувачі МакДональдз. Та"
ким чином, дослідники є для компанії «адвокатами» спожи"
вачів. І тут ключову роль відіграє залученість дослідників
у бізнес МакДональдз як «адвокатів» споживачів. Саме залу"
ченість у бізнес є запорукою одержання релевантної для ком"
панії інформації, на підставі якої керівництво зможе прийня"
ти стратегічні бізнес"рішення.
Така взаємодія дозволяє обрати правильну методологію
для дослідження, зібрати потрібну інформацію, виокремити
головне для клієнта і, зрештою, на підставі цього побудувати
довготермінові партнерські відносини.
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Секція XIIІ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ФРУКТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
О. К. Хлопяк, М. В. Коваленко
викладач
Кафедра технології харчування

Доцільне харчування на сучасному етапі відіграє важливу
роль. Адже в наш час, коли людина живе в забрудненому нав"
колишньому середовищі часто не правильно харчуються та
зазнає інших негативних факторів впливу на її здоров’я. Пра"
вильне харчування посилює протидію організму з різними
захворюваннями, підвищує працездатність, фізичну витри"
валість, є джерелом енергії необхідної для підтримки темпера"
тури тіла, роботи м’яз, легенів, серця, органів травлення та
інших функцій організму.
Про правильне та раціональне харчування людини було
б говорити тільки утому випадку коли їжа, яку споживають,
міститиме повний комплекс поживних речовин ( жирів, білків
та вуглеводів) та речовин які активно впливають на біологію
людини ( вітамінів, мінеральних солей, органічних кислот),
води та інших речовин необхідних для нормальної
життєдіяльності людського організму. Тому метою нашого
дослідження було використання фруктової продукції як мето"
ду її активного впливу на здоров’я людини.
Фрукти та ягоди складають значну частину нашого
раціону не тільки літом, але й весною, осінню, зимою. Це
цілком необхідні для людини продукти. Вони не тільки
смачні, але й дуже корисні.
У фруктах до 90% води, чим і обґрунтовується їх освіжаю"
ча дія. Вони багаті на органічні кислоти — лимонну, винну,
яблучну. Це дуже важливо для харчування так як споживчі
харчові продукти, як правило, містять не велику кількість
цих кислот. В м’якоті багатьох фруктів значна кількість пек"
тинових ( желюючих) речовин. Особливість пектину втому, що
він не перетравлюється але адсорбує токсичні речовини та ви"
водить їх з організму, значно послаблюючи їх шкідливу дію.
Зупинимось на декількох видах фруктів.
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Банани — завдяки високому вмісту цукру (23%),
біологічно"активних речовин (вітамінів групи В, каротину) ко"
рисні для людей з хворобами шлунково"кишкового тракту.
Яблука — сприяють у боротьбі з діабетом, серцево"судин"
ними захворюваннями та іншими хворобами за рахунок пек"
тину та натурального цукру який у великій кількості містить"
ся в яблуках.
Ананас — стимулює травлення, розріджує кров, тим са"
мим запобігаючи інсульту та інфаркту, виводить надлишок
рідини з організму, підвищує дію антибіотиків.
Слива — допомагає при холециститі, атеросклерозі,
поліпшує роботу нирок та печінки.
Персики — підвищують гемоглобін, допомагають у бо"
ротьбі з хвороба ми серця та шлунку.
Виноград — нормалізує тиск, поліпшує роботу нирок,
печінки та серця.
Апельсини — укріплюють судини корисні при гіпертонії
та атеросклерозі, мають ліпотропні властивості.
Тобто фрукти це не тільки джерело харчових продуктів,
а й важливій спосіб профілактики й боротьби з розвитком ба"
гатьох хвороб. Ось чому вживання в їжу фруктів є гарантією
зміцнення здоров’я та підвищення працездатності.
Використання цієї продукції в технології дуже широке. Її
використовують у приготуванні перших страв, салатів, де"
сертів, соусів, виробів з борошна та інших став.
Як ми бачимо, ця продукція доступна, корисна та має ши"
рокий діапазон вживання та використання. Тому поява нових
видів фруктової сировини дає можливість розширяти асорти"
мент, створювати нові технології в тому числі для людей з особ"
ливими потребами. Це і є метою нашої подальшої роботи.
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Секція XIIІ

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПРОДУКЦІЇ З БІОЛОГІЧНО ПОВНОЦІННОЇ
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
О. К. Хлопяк, А. С. Тимошенко
викладач
Кафедра технології харчування

Для кожної людини, незалежно від її віку, їжа — це
життєва необхідність. Ми їмо, щоб втамувати голод та набра"
тися фізичних сил, якщо перебуваємо у стресовому стані, коли
зустрічаємося з друзями, щоб поспілкуватися або відпочити.
Існує дуже багато причин, які спонукають нас до вживання
різноманітної їжі, не завжди корисної для організму, але такої
розрекламованої. Неправильне харчування може мати нега"
тивні наслідки для нашого здоров’я, оскільки не тільки впли"
ває на фізичний стан та самопочуття, але й на загальний
настрій та відчуття комфорту.
Щоб бути здоровим та красивим, необхідно правильно хар"
чуватися, тобто харчуватися раціонально. Раціональне харчу"
вання — це розумне, точно розраховане забезпечення людини
їжею. Воно передбачає:
— відповідність харчування фізіологічним потребам та
енерговитратам організму;
— дотримання кількісної та якісної збалансованості за ос"
новними харчовими та біологічно активними речовинами в до"
бовому раціоні;
— дотримання правильного режиму харчування.
Фізіологічні потреби, енерговитрати та правильність ре"
жиму харчування є важливими факторами у забезпеченні пов"
ноцінного харчування , але збалансованість продуктів харчу"
вання основними та біологічно активними речовинами займає
провідне місце.
Відомо, що основним джерелом біологічних речовин є рос"
линна сировина, яка в свою чергу відноситься до обов’язкових
компонентів харчового раціону людини. Поки що не вдалося
знайти або створити продукт харчування, який би зміг заміни"
ти цю сировину. Харчування збагачене рослинними продукта"
ми не тільки укріплює здоров’я людини, але й дозволяє їй
навіть у похилому віці зберегти пам’ять.
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У зв’язку з низкою несприятливих факторів таких як неза"
довільний екологічний стан, перенапруження нервової системи,
неякісна продукція тощо, виникла потреба покращувати здо"
ров’я людини шляхом вдосконалення технології виготовлення
продукції з використанням повноцінної біологічної сировини.
В нашій роботі найбільшу увагу ми зупинили на таких
представниках рослинної сировини як материнка, коріандр,
фізаліс, топінамбур та фенхель. Ця сировина використовуєть"
ся як у виготовленні продукції харчування так і у профілак"
тиці різноманітних захворювань.
Наприклад, коріандр, який використовується у виготов"
ленні салатів, супів, кондитерській та хлібобулочній промис"
ловості ,збагачує продукти азотистими, органічними сполука"
ми, мінеральними солями і завдяки чому покращує роботу ор"
ганів травлення та має антисептичні властивості. Материнка
містить ефірні олії, велику кількість аскорбінової кислоти, ду"
бильних речовин, використовується при захворюваннях
верхніх дихальних шляхів, нирковокам’яній хворобі, а також
як заспокійливий засіб. У харчуванні її використовують при
приготуванні смаженого, тушеного м’яса, страв із шампінь"
йонів, а також особливих коржиків. Топінамбур покращує ро"
боту органів травлення, має протизапальні властивості, не"
обхідний в харчовому раціоні хворих на цукровий діабет, що
є дуже важливим для людей з особливими потребами.
Топінамбур використовується у печеному, вареному, сирому
вигляді при приготуванні різноманітних страв. Фізаліс, який
є потужним джерелом вітаміну С, каротину, використовують
в їжу як дієтичний продукт, а також як елемент декору для
різноманітних холодних закусок.
При дослідженні цієї сировини і при приготуванні з неї
різноманітних страв було виявлено, що цю сировину доцільно
використовувати як у свіжому, так і сушеному вигляді.
Дослідивши цю рослинну сировину, можна зробити висно"
вок, що вона збагачує продукцію харчування біологічно ак"
тивними речовинами, надає стравам хороші органолептичні
показники, сприяє урізноманітненню продуктів харчування,
надає стравам лікувально — профілактичного значення. Про"
довження вивчення раціонального використання біологічно
повноцінної рослинної сировини є актуальним у зв’язку з її
функціональними властивостями.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ У БІЗНЕСІ
Н. Г. Циба
Факультет інженерних технологій
IV курс, група ТХ42, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Воробйова Н. П., асистент

Сьогодні як ніколи репутація і бізнес взаємопов’язані.
Репутація живе за рахунок виробничих сил і виробничих
відносин бізнесу, а бізнес розраховує на збільшення ринкової
вартості за рахунок доброї репутації. Сучасний бізнес живе за"
ради майбутньої економічної винагороди , та змагання з кон"
курентами. Проте розумний бізнес уже не «використовує»
своїх помічників, а співпрацює з ними.
На думку експертів фахівці зі зв’язків із громадськістю та
репутації, а також журналісти не повинні обслуговувати
бізнес"вони мають ставати його постійними консультантами.
Сьогодні електронні ЗМІ обмінюються інформацією, вида"
ючи пошукові результати, інформаторів, посилання, завойо"
вуючи користувачів і, відповідно, збільшуючи відвідуваність
(популярність), що є вагомим аргументом для рекламодавців.
По суті, різні ресурси обмінюються тією самою інформацією.
Вони тільки змінюють «посил» для більшого зацікавлення, за"
манюючи словами, взятими контексту новини.
На нашу думку працюючи з репутацією (а під цим ми ро"
зуміємо роботу з фахівцями з комунікацій), керівництво ком"
панії має враховувати декілька вагомих моментів:
— збільшення важливості одного зі ЗМІ, з яким працює
компанія, призводить до підвищення резонансу в інших ЗМІ
(найчастіше споріднених за форматом ЗМІ — ініціаторах но"
вини), що виявляється в Інтернеті;
— послаблене використання одного каналу комунікації
призводить до падіння резонансу в іншому;
— збільшення інтенсивності й використання тільки одних
каналів комунікації (телебачення, радіо, Інтернет, друковані
видання) призводять до спадання резонансу в решті, тобто си"
нергія інформації зберігатиметься постійно, розподіляючись
практично рівномірно, оскільки журналісти, як і всі люди, от"
римують інформацію з різних джерел, а «одно канальне» по"
дання відчутно обмежує роботу PR"інструментарію, не даючи
змоги заробляти на репутації.
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Існує досвід великих компаній, які на стадії «зростання
шляхом розвитку координації» для мотивування рядових
працівників і їхньої ідентифікації з компанією застосовують
такий різновид мотивації, як участь у капіталі у вигляді три"
мання акцій та участь у прибутках.
Сьогодні актуальною є проблема, чи може компанія мати
добру репутацію, якщо у цілому бізнес балансує на межі банк"
рутства? Коли бізнес розуміє, що репутація — це якісна надбу"
дова, а репутація усвідомлює, що без фундаменту у вигляді
культури та бізнес"етики вона не зможе перебувати на вер"
шині. Інформація буде якісна тоді , коли етика бізнесу розвива"
тиметься відповідно до загальної успішної стратегії компанії.
Як показує практика, щоб забезпечити тривалу користь від
доброї репутації, потрібно не тільки накреслити загальний
курс її створення, а й подумати про способи дозування. Будь"
яка репутація і будь"яке рішення бізнесу сьогодні повинні
розглядатися не тільки з погляду хвилинної ефективності,
а й із погляду тривалих і непрямих наслідків. Непрямі
наслідки можуть чинити вплив як на бізнес, так і на репу"
тацію, назавжди поставивши на діяльності фахівців із ко"
мунікацій клеймо «сировинна спеціалізація».
В якості висновку зазначимо, що стимулюючи створення
соціально зорієнтованої репутації, яка ґрунтується на нормах
і звичаях, ми матимемо стійку платформу для бізнесу.

СУЧАСНІ НВЧ1АПАРАТИ
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Д. Ю. Шакало, Ю. С. Філь
Факультет інженерних технологій, група ТХ52
Спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Г. А. Бублик

Важко собі уявити сучасну кухню ресторану або будь"яко"
го іншого підприємства харчування без НВЧ"апарата.
Використовуваний у вітчизняній літературі термін «надви"
сокочастотне нагрівання» (НВЧ"нагрівання), що відображає де"
якою мірою фізичну сутність процесу, не є загальноприйнятим.
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НВЧ"нагрівання також називають об`ємним нагріванням,
підкреслюючи тим самим одночасність прогріву всього об’єму
виробу.
Приготування кулінарних виробів здійснюється в спеціа"
льних НВЧ"шафах, що використовують принцип діелектрич"
ного нагрівання, при якому прогрівається тільки поміщений
у камеру продукт, як правило, без додавання води і жиру, при
високочастотних електромагнітних коливаннях фіксованої
частоти — 2,42 гГц.
Довжина цих хвиль не дужа велика, а частота , навпаки —
велика. Звідси й друга назва НВЧ, або хвилі «надвисокої час"
тоти». Генератором цих коливань у мікрохвильовій печі є ва"
куумний прилад — магнетрон. При цьому через втрати тепла
в навколишнє середовище температура поверхневих шарів
менше, ніж центральних, у результаті чого на поверхні про"
дукту відсутня специфічна скоринка й колір.
По своїх органолептичних властивостях продукт доведе"
ний до готовності у НВЧ"апараті, приближений до продукту,
отриманому в результаті припускання.
Основною перевагою об`ємного прогріву продуктів у НВЧ"
полі є швидкість приготування їжі: час приготування змен"
шується приблизно в 10 разів у порівнянні з поверхневим
нагріванням і становить для більшості страв кілька хвилин.
При цьому зберігаються поживні речовини і значно
поліпшується смакові якості в порівнянні із традиційним спо"
собом приготуванні їжі. Виключається пригорання виробу й
поліпшується санітарно гігієнічні умови праці обслуговуючо"
го персоналу. НВЧ"апарат практично без інерційний у керу"
ванні, причому у НВЧ"нагріванні відсутній нестаціонарний
режим і пов’язані з ним втрати тепла. Нагрівання припи"
няється одночасно із припинення подачі енергії. НВЧ"нагрі"
вання ефективне для приготування других страв, для
розігрівання заморожених готових виробів.
У порівнянні з традиційними методами приготування
мікрохвильові печі споживають меншу потужність —
більшість з них працюють від мережі однофазного струму,
створюючи електричне навантаження в 2,5 кВт. І хоча у вип"
ромінювання перетвориться лише половина споживаної
енергії, ефективність устаткування досить висока, оскільки
більша частина енергії мікрохвиль поглинається продуктом.
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Нами була проведена дослідницька робота по приготуван"
ню овочів в НВЧ"печі та традиційним способом у духовій
шафі. Для дослідження були вибрані 4 страви, такі як:
— Тушкований гарбуз
— Тушкована капуста
— Картопля з сиром
— Овочеве рагу (н/ф)
Всі страви були рекомендовані спеціальним підручником
по приготуванні страв у НВЧ"шафі.
Досліди були направлені на визначенні органолептичної
оцінки всіх страв, а для тушкованого гарбуза додатково зроби"
ли досліди на визначення кислотності та вологості. По даним
дослідження органолептична оцінка дещо відрізняється. Ми
дали кращу оцінку стравам приготовленим у духовій шафі.
Щодо кислотності та вологості страви «Тушкованого гарбуза»,
то дані по кислотності відрізняються лише на 0,02%. Во"
логість в свою чергу також дуже не відрізняється — 0,5%.
Великим плюсом приготуванні страв у НВЧ"печі є час при"
готування.
У харчових продуктів, що пройшли теплову обробку у НВЧ"
шафах, відсутня скоринка, характерна для смаження тра"
диційним способом. Тому в шафах встановлюють ІЧ — вип"
ромінювачі, які включають на 1–2 хв. Після доведення до ви"
робів до стану кулінарної готовності. У результаті такої оброб"
ки вироби отримують специфічну скоринку й колір.

МАРКЕТИНГ ІДЕЙ
Н. О. Ященко
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського, V курс, група ТН03 В,
спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Н. С. Палій, канд. екон. наук, доцент

У свій час ідеї класичного маркетингу, виражені в ємній
формулі «Зрозумій та задовольни», стали дійсною революцією
в бізнес"практиці. Протягом багатьох років з моменту форму"
вання парадигми класичного маркетингу, вона була основним
принципом дії. Але на сьогоднішній день одержала поширен"
ня принципово інша модель маркетингової роботи — «марке"
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тингом ідей». Основний принцип цієї моделі: знайти товар, по"
зиціонувати його як бренд, пояснити споживачам, як його ви"
користати, і, можливо, він їм сподобається.
Найбільш яскраві зразки «маркетингу ідей» можна
зустріти в галузі високих технологій. Так, продажі в лідирую"
чих категоріях (побутова електроніка, індустрія моди, кінови"
робництво, програмне забезпечення) буквально стагнують при
відсутності нових продуктів. Поява таких продуктів перестала
бути результатом застосування традиційного маркетингу,
у якому поява інновації є слідством виявлення якихось ще не
вдоволених потреб цільових груп. Сучасна інновація, навіть
являючи собою блискучий концепт, нерідко нав’язується спо"
живачам.
Взагалі, «маркетинг ідей» не є принципово новим феноме"
ном. Просто останнім часом він став більше значущим для еко"
номіки. Наприклад, індустрія моди, іграшок, розваг і кіно,
завжди впроваджувала свої продукти на ринок, орієнтуючись
на концепції, а не думки або побажання споживачів. А з пог"
ляду традиційного підходу, кожен проект, заснований на «мар"
кетингу ідей» пов’язаний із суттєвими ризиками.
Як джерело базисної інновації, комп’ютер дозволив появи"
тися такому потужному та при цьому загальнодоступному за"
собу комунікацій і дистрибуції, як інтернет. Саме інтернет
став визначальним фактором, що стоїть за усіма перетворен"
нями в області маркетингових концепцій, інтернет дозволяє
інноватору мати доступ до будь"якого ринку — від самого ши"
рокого до специфічного. Так, в рамках моделі «маркетингу
ідей» співіснують технології високобюджетного та еко"
номічного брендінга.
На думку багатьох експертів, зміна маркетингових пара"
дигм була результатом комплексного впливу відразу кількох
визначних ринкових тенденцій.
1) швидкість появи інновацій перевищила здатність прог"
нозувати споживчу поведінку;
2) зміни в моделях споживання;
3) технології проведення маркетингових досліджень втра"
тили результативність;
4) зміна технологій брендінга.
5) домінування компаній з мережним потенціалом
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6) феномен паритетних товарних категорій, коли жоден із
конкурентів не може довго утримувати перевагу на своєму боці.
Підбиваючи підсумок, варто згадати, як Ф. Котлер розме"
жовував концепцію продажу і концепцію маркетингу. У кон"
цепції продажу початком усього є виробництво, основною сфе"
рою уваги є існуючий продукт, засобами просування — продаж
і промоушен, а очікуваний результат — це одержанням прибут"
ку через збільшення обсягу продажу. На противагу цьому,
центральним моментом маркетингової концепції бізнесу є ри"
нок і його потреби, основною сферою уваги є споживач, засоба"
ми просування — інтегровані маркетингові комунікації,
а кінцевою метою — одержання прибутку через задоволення
потреб споживачів. За аналогією, можна заключити, що «мар"
кетинг ідей» починається з інновації, що народжується поза
межами бажань і прагнень споживачів. Основною сферою
прикладання маркетингових зусиль стає пристосування про"
дукту до розуміння та потреб цільового сегменту.
Традиційно маркетингова діяльність передбачає про"
фесійне використання набору інструментів: торговельні предс"
тавники, реклама, просування і маркетингові дослідження.
Кожна компанія має досконало оволодіти цим інструмен"
тарієм. Але маркетинговим підрозділам потрібно освоїти і нові
навички, серед яких — «маркетинг ідей».

Підсекція 13. 2. РАДІОЕЛЕКТРОННІ
АПАРАТИ
СХЕМОТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
ФІЛЬТРІВ НА ПАХ
О. В. Абрамович
Факультет інженерних технологій,
V курс, група ЕА42М, спеціальність «Електронна побутова апаратура»
Науковий керівник М. Г. Черняк, канд. техн. наук, доцент

Фільтри на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) відно"
сяться до класу фільтрів, що відомі під назвою трансверсаль"
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них [1]. Схема проходження сигналу крізь такий фільтр пока"
зана на рис. 1. Трансверсальний фільтр складається із бага"
товідвідної лінії затримки, у якій кожен відвід з’єднаний із
спільною вхідною або вихідною шиною. Фільтр має N відводів,
розділених лініями затримки Dn, причому кожний відвід ха"
рактеризується ваговим коефіцієнтом an. Вхідний сигнал, що
надійшов на фільтр, перш за все помножується на коефіцієнт
a1 і результат множення проходить на спільний вихід. Потім
другий сигнал проходить крізь лінію затримки та помно"
жується на коефіцієнт a2, а результат множення додається до
сигналу, котрий пройшов крізь перший відвід. У міру проход"
ження вхідного сигналу через лінію затримки сигнали, що
пройшли крізь відводи, додаються і формують таким чином
напругу на виході фільтру.

Рис. 1. Схема трансверсального фільтру

Характеристики пристроїв на ПАХ сильно залежать від
конструктивних особливостей зустрічно"штирових перетво"
рювачів. Очевидно, що якщо певним чином змінити довжини
електродів і відстань між ними, то можна одержати будь"яку
форму відгуку перетворювача. Така зміна довжини електродів
називається аподизацією. Наприклад, при однаковій відстані
між електродами, якщо їхня довжина змінюється про"
порційно |(sin x)/x|, а полярність електрода залежить від зна"
ку функції (sin x)/x, то повний заряд на електроді буде зміню"
ватися як (sin x)/x. Вихідним сигналом перетворювача буде
Фур’є"образ сигналу збудження електродів, унаслідок чого
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частотна характеристика буде прямокутною. Складність, зви"
чайно, полягає в тому, що теоретично довжина перетворювача
повинна бути нескінченною.
Досить часто розробляється фільтр типу «косинус на
п’єдесталі», для якого функцію аподизації беруть у вигляді
функції Хеммінга [2]:
Wx (t) = k + (1 − k)Cos m (πt /2T )

де 2Т — повна тривалість імпульсного відгуку. Параметри
k і m можуть бути різними, однак найчастіше беруть k = 0,08
і m=2.
У даній роботі представлено результати дослідження фізи"
ко"математичної моделі смугового фільтра на ПАХ, яка побу"
дована на основі моделі — джерел [2], з аподизацією елект"
родів згідно функції Хеммінга.
Результати дослідження були використанні при розробці сму"
гового фільтра на ПАХ з наступними параметрами: центральна
частота 69,76 МГц; втрати на центральній частоті 23,3 дБ; смуга
пропускання на рівні — 3,0 дБ складає 2,2 МГц; коефіцієнт пря"
мокутності 1,78; рівень першого бічного пелюстка "43,5 дБ.
Результати експериментальних досліджень відрізняються
не більше 20% від розрахункових, що підтверджує придатність
фізико"математичної моделі та методики для розрахунку висо"
кочастотних фільтрів на поверхневих акустичних хвилях.
Література
1. Орлов В. С., Бондаренко В. С. Фильтры на поверхностных акус"
тических волнах. — М. : Радио и связь, 1984. — 272 с.
2. Фильтры на поверхностных акустических волнах : расчёт, тех"
нология, и применение / Под ред. Г. Мэттьюза. — М. : Радио и связь,
1981. — 472 с. g
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ТОНКОПЛІВКОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
НА ОСНОВІ ДВООКИСЛУ ВАНАДІЮ
В. В. Бойченко
Університет «Україна», факультет інженерних технологій, ІУ курс,
група ЕА41, спеціальність «Радіоелектронні апарати».
Науковий керівник В. Д. Сташук, к. т. н., доцент

Існують речовини, які при температурі фазового переходу
ТФП різко змінюють величину і характер електропровідності.
Нижче температури фазового переходу вона змінюється за
експоненціальним законом, як у напівпровідників і діелект"
риків, а вище ТФП спостерігається слабке її збільшення
з підвищенням температури, що характерно для металів. На
сьогодняшній день відомо багато матеріалів, що мають фазо"
вий перехід метал"напівпровідник (ФПМН), це окисли рідко"
земельних і перехідних металів (VO2, VnO2n"1 (n = 2…8), Ti2O3,
Ti3O5, Ti4O7) окисли церконія, сульфіди металів.
Істотною обставиною, що зумовлює збільшення інтересу до
досліджень таких матеріалів, є те, що за останні роки з’яви"
лись реальні сфери практичного застосування цього явища.
Тут, перед усім, потрібно відмітити критичні терморезистори,
які вже випускаються в промисловому масштабі і котрі
спрацьовують при температурі ФПМН. Дуже перспективною
областю застосування ФПМН є оптоелектроніка, так як знач"
на зміна оптичних констант має місце вже при кімнатних тем"
пературах.
Цікавим для досліджень є двоокис ванадію VO2, котрий
має фазовий перехід напівпровідник"метал при температурі
близько 68 0С. В низькотемпературній фазі VO2 має напівпро"
4
відникові властивості: ρv ≈ 10
Ом•см, від’ємний ТКС,
кристалічну структуру з моноклинною симетрією. У високо"
температурній фазі VO2 має кристалічну структуру рутилу
"2
(тетрагональна), ρv ≈ 10 Ом•см і додатній ТКС.
Майже завжди при фазовому переході метал"напів"
провідник відбувається перебудова решітки, виділяється чи
поглинається прихована теплота переходу, спостерігається
температурний гістерезис. При фазовому переході в двоокисі
ванадію змінюються і оптичні властивості.
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Можливі галузі застосування малоінерційних тонкоп"
лівкових елементів на VO2 — комутаційні схеми, які викорис"
товують S"характеристики, стабілізатори, запам’ятовуючі
і багатофункціональні пристрої, високочутливі термістори
(ТКС ≈ 90%), активні плівкові елементи з S"характеристика"
ми. Переваги пристроїв із застосуванням плівок двоокису ва"
надію в тому, що ці пристрої більш надійні, більш стійкі до пе"
ревантажень, простіші у виготовленні, не мають p"n переходів
і цим вигідно відрізняються від напівпровідникових приладів
аналогічного призначення.
Поведінка плівкових елементів на VO2 в статичному ре"
жимі вже досить добре вивчена. Встановлено, що фазовий пе"
рехід при пропусканні струму через плівку VO2 в основному
визначається термічним механізмом. Між цим необхідно зау"
важити, що детальні експериментальні дослідження роботи
перемикачів на VO2 в імпульсному режимі відсутні, хоча були
спроби пояснити імпульсний режим роботи так само, як і ста"
тичний, цілком термічними ефектами, тобто нагріванням
струмом. Однак, існують дані на користь того, що в переми"
канні беруть участь і електронні, і електротермічні ефекти.
Спробували вплинути на ФПМН за допомогою сильного елект"
ричного поля, але ніяких ефектів помічено не було, так як опір
плівок виявився недостатньо великим.
Все це вказує на обгрунтованість і необхідність проведення
досліджень вольт"амперних і часових характеристик плівко"
вих елементів на основі VO2 в імпульсному режимі. В даній
праці також поставлена задача на основі отриманих резуль"
татів дослідження плівкових елементів на основі VO2 в ди"
намічному режимі, розробити методику розрахунку конкрет"
них приладів — стабілізатора напруги і пускорегулюючого ре"
зистора для безтрансформаторних блоків живлення.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЇВ
НА БАЗІ ПАХ1ХВИЛЕВОДІВ
А. А. Дзюбенко
Факультет інженерних технологій,
V курс, група ЕА42М, спеціальність «Електронна побутова апаратура»
Науковий керівник: М. Ф. Жовнір, канд. техн. наук, доцент

В теперішній час функціональні пристрої на поверхневих
акустичних хвилях (ПАХ) успішно впроваджуються при ство"
ренні електронних систем формування та оброблення інфор"
мації. Лінії затримки на ПАХ, резонатори, дисперсійні і смугові
фільтри, конвольвери, фазообертачі, відгалужувачі і атенюато"
ри істотно поповнили номенклатуру сучасних радіокомпо"
нентів. ПАХ"хвилеводи використовують при створенні запа"
м’ятовуючих пристроїв великої ємності, нелінійних акустоеле"
ктронних і планарних акустооптичних елементів. Існує декіль"
ка типів хвилеводів поверхневих акустичних хвиль: плівкові,
топографічні, дифузійні, волоконні [1].
В цій роботі представлено результати дослідження плівко"
вого ПАХ"хвилевода на основі п’єзоелектричної плівки ZnO,
яка нанесена на діелектричну підкладку із плавленого кварцу.
Дослідження фізико"математичних моделей ПАХ"хвиле"
водів показало, що для розрахунку конструктивних пара"
метрів плівкового хвилеводу доцільно використовувати дис"
персійне рівняння для основної моди, в яке входять конструк"
тивні параметри та фазові швидкості ПАХ у хвилеводі,
підкладці та на необмеженому плівковому середовищі [2]. Для
розв’язання цього рівняння використані експериментальні за"
лежності фазової швидкості ПАХ у необмеженій плівці ZnO на
плавленому кварці.
Збудження хвилеводу здійснювалося за допомогою малоа"
пертурного зустрічно"штирового перетворювача (ЗШП), фоку"
сувального ЗШП і рупорного концентратора.
У випадку малоапертурного ЗШП оптимальне значення
апертури складає (5 ÷ 10) λ, де λ — вжина поверхневої акус"
тичної хвилі. Характеристики фокусувального ЗШП залежать
від радіуса його кривизни RК . Ширина хвильового пучка у фо"
кусі знаходилась згідно формули: dn = λRK /W, де W — апер"
тура ЗШП.
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Довжина рупорного концентратора Lk і значення критич"
ного кута Фс знаходилися згідно формул:
LK = 1/2 (W − 2d )ctg (Φ c /2 )

Φc = 2

∆V
V

де 2d — ширина хвилеводу.
Експериментально досліджено в частотному діапазоні
f = (70 ÷ 90) МГц ряд прямолінійних і кільцевих хвилеводів
шириною 2d = (3 ÷ 5) λ = (120 ÷ 200) мкм і товщиною п’єзое"
лектричної плівки ZnO h = (1,4 ÷ 1,6) мкм. Діаметр кільце"
вих ПАХ"хвилеводів дорівнював D = 30 мм.
Дослідження розподілу амплітуди ПАХ в області хвилеводу,
фокусу та концентратора проводилися з використанням лазер"
ної установки оптичного зондування гомодинного типу, в основі
роботи якої лежить модуляція світла акустичною хвилею.
На основі отриманих результатів можна зробити наступні
висновки. Малоапертурний ЗШП має низьку ефективність
збудження, що призводить до швидкого затухання ПАХ у хви"
леводі. Фокусувальний ЗШП має більшу ефективність у по"
рівнянні з малоапертурним, але його використання вимагає
високої точності взаємного формування ЗШП та хвилевода.
Рупорний концентратор дозволяє з достатньою ефективністю
направляти ПАХ у хвилевід при великих коефіцієнтах стис"
нення акустичного пучка.
Експериментальні дослідження показали можливість ство"
рення п’єзоелектричних ПАХ"хвилеводів, на основі яких мо"
жуть реалізовуватися функціональні пристрої формування
і оброблення високочастотних сигналів та перетворювачі не"
електричних величин.
Література
1. Нелинейные акустоэлектронные устройства и их применение /
В. С. Бондаренко, Б. Г. Бочков, В. Л. Громашевский, Б. В. Соболев.
Под ред. В. С. Бондаренко. — М. : Радио и связь, 1985. — 160 с.
2. Дубовенко А. В., Жовнир Н. Ф., Лопушенко В. К. Исследование
поверхностных акустических волноводов и методов их возбуждения
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ФАЗОМЕТР ДІАПАЗОНУ
ІНФРАНИЗЬКИХ ЧАСТОТ
К. Б. Кравченко
Університет «Україна», факультет інженерних технологій, У курс,
група ЕА32, спеціальність «Радіоелектронні апарати».
Науковий керівник В. Д. Сташук, к. т. н., доцент

Амплітудно — фазові вимірювання використовуються при
досліджуванні періодичних процесів у різних областях науки
і техніки. Зокрема, необхідність в апаратурі, яка дозволяє
з високою точністю виміряти амплітуду і початкову фазу пер"
шої та вищих гармонік інфранизькочастотного (ІНЧ) коливан"
ня, виникає при вирішуванні задач морської електророзвідки
корисних копалин. В діапазоні ІНЧ затухання коливань мен"
ше, ніж на середніх та високих частотах, тому використання
ІНЧ діапазону коливань в таких дослідах призведе до збіль"
шення їхньої глибини.
Досліджування біологічних процесів, переважно низько"
частотних коливань, несе інформацію про життєдіяльність
живих організмів. Методика вимірювання вектора напруже"
ності електричного поля в навколоземному просторі с борту
літаючих апаратів заснована на перетворенні вимірюваної ве"
личини в гармонічне коливання ІНЧ, амплітуда якого містить
інформацію про модуль, а початкова фаза — про напрямок
вектора напруженості електричного поля.
Виконання амплітудно — фазових вимірювань в діапазоні
ІНЧ має свої особливості. Значно утруднено виділення ІНЧ
сигналу з його суміші з постійною складовою. Це примушує
підходити до амплітудно — фазових вимірювань з деяких
інших позицій, ніж до тих самих вимірювань в діапазоні, нап"
риклад, звукових частот.
Більшість методів амплітудно — фазових вимірювань
в діапазоні звукових частот передбачає отримання результату
вимірювання за час, значно перевищуючий період досліджу"
ваних коливань, тобто використовують для отримання резуль"
тату більшого числа періодів цих коливань. За рахунок цього
може бути досягнута висока точність і завадостійкість вимірю"
вань. В діапазоні ж ІНЧ, де періоди досліджуваних коливань
досягають десятків і сотень секунд, подібні методи малоефек"
тивні і не можуть знайти широкого застосування. У зв’язку
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з цим в існуючій практиці вимірювань параметрів ІНЧ про"
цесів мають перевагу методи і прибори, заснованих на оціню"
ванні миттєвих значень тих чи інших параметрів у даному
періоді досліджуваних коливань.
В даній роботі розроблено фазометр, який дозволяє прово"
дити вимірювання фазочастотних характеристик радіотехніч"
них кіл, користуючись новим методом вимірювання, при яко"
му наявність постійної складової в ІНЧ сигналі не впливає на
точність вимірювання.

МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Є. С. Краснощок
Університет «Україна», факультет інженерних технологій, V курс,
група ЕА32, спеціальність «Радіоелектронні апарати».
Науковий керівник В. Д. Сташук, к. т. н., доцент

Для виміру температури як датчики широко застосовують"
ся напівпровідникові прилади з p"n — переходами. При цьому
часто використовується напруга на відкритому p"n — переході
при пропусканні через нього постійного струму, оскільки за"
лежність цієї напруги від температури близька до лінійної.
Оскільки напівпровідникові прилади мають значний розкид
характеристик, необхідно калібрувати їх індивідуально при
декількох значеннях температури, що є досить трудомістким .
Відомий спосіб виміру температури, при якому для
калібрування датчика температури досить зробити вимір тіль"
ки при одному значенні температури. Він полягає в тому, що
як вихідний сигнал датчика використовується різниця напруг
на двох p"n — переходах, що мають ідентичні характеристики.
Різниця цих напруг пропорційна абсолютній температурі, то"
му для визначення коефіцієнта пропорційності можна виміри"
ти напруги при одному значенні температури. Але при цьому
потрібен підбір напівпровідникових приладів з ідентичними
характеристиками. Такий підбор також трудомісткий і не за"
безпечує достатньої точності вимірів.
Ціль цієї роботи полягає у розробці способу виміру темпе"
ратури за допомогою напівпровідникових датчиків, що мають
p"n — переходи, який би дозволяв робити калібрування тільки
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при одній температурі і не вимагав би підбору датчиків з іден"
тичними характеристиками.
Вольт"амперна характеристика p"n — переходу з урахуванням

опору бази описується виразом: i = i0 ⎡⎣exp ((u − ir ) uT )⎤⎦ , де і0 зво"
ротний струм p"n — переходу, uТ температурний потенціал, rб опір
бази. Логарифмуючи, знаходимо вираз для напруги p"n — переходу
u = uT ln (i i0 + 1)+ ir . Останній вираз можна спростити, а саме
u = uT ln (i i0 ) . З огляду на те, що uT = kT q і i0 = i00 exp (− uЌ uT ),

знаходимо температурну характеристику датчика
u = u3 − (kT q )ln (i i00 ),

( 1)
де k постійна Больцмана, i00 не залежна від температури
величина струму, T абсолютна температура в градусах Кель"
віна, q заряд електрона, uз ширина заборонної зони енергетич"
них рівнів напівпровідника.
Таким чином, температурна характеристика датчика має
вид u = a – bT і для визначення її параметрів потрібно зробити
мінімум два виміри напруги при двох різних температурах.
Якщо ж зробити виміру напруг u1 і u2 при одній і тій же темпе"
ратурі, але при двох значеннях струму i1 і i2, то відповідно до
(1) різниця цих напруг
∆u = u1 − u2 = (kT q )ln (i1 i2 )

Замість виміру різниці напруг при двох різних величинах
струму можна пропускати через p"n — перехід імпульсний
струм. Тоді на p"n — переході сформується імпульсна напруга,
амплітуда якого Um = ∆u . Таким чином, амплітуда напруги на
p"n — переході при пропусканні через нього імпульсного стру"
му пропорційна температурі, що істотно спрощує калібруван"
ня вимірника температури, оскільки для цього досить зробити
один вимір амплітуди імпульсів напруги Umo при температурі
Т0 і описати температурну характеристику як
T = (T0 Um0 )Um

(2)

При цьому не потрібно підбора датчиків з ідентичними ха"
рактеристиками.
В даній роботі виконана експериментальна перевірки опи"
саного вище метода вимірювання температури.
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СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
АВТОМОБІЛІВ ВІД УГОНУ
А. В. Миргородченко, Д. О. Куровський
2 курс, група КСМ, Д. О. Куровський 3 курс, група ОКСМ
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
університету «УКРАЇНА»,факультет менеджменту і комп’ютерних
технологій, спеціальність «Комп’ютерні системи і мережі»
Науковий керівник О. К. Олефір, к. т. н., доцент

Супутникові системи захисту автомобілів призначені для
ефективної протидії викраденням, розбійним нападам і іншим
протиправним діям відносно транспортних засобів і забезпе"
чення безпеки їхніх власників.
Головною перевагою системи є можливість глобально, бе"
зупинно, поза залежністю від часу доби, погодних та інших
умов визначати координати об’єкта з високою точністю.
Основним компонентом системи сигналізації є GPS (Global
Positioning System — глобальна система позиціювання)"супут"
никова система навігації. Вона дозволяє в будь"якому місці
Землі при будь"якій погоді визначити місце розташування й
швидкість об’єктів.
Ідея створення супутникової навігації народилася ще в 50"і
роки. У той час, коли був запущений перший штучний супут"
ник Землі, американські вчені на чолі з Ричардом Кершнером
вивчали сигнал, що виходить від радянського супутника. Во"
ни встановили, що коли точно виміряти свої координати на
Землі, то стає можливим виміряти положення супутника, і
навпаки, точно знаючи положення супутника, можна визна"
чити власні координати.
Реалізовано цю ідею було через 20 років. Перший тестовий
супутник виведений на орбіту в 1974 р. США, а останній із всіх
24 супутників, необхідних для повного покриття земної по"
верхні, був виведений на орбіту в 1993 р. Система спочатку ви"
користовувалась тільки для військових цілей. З 2000 року сис"
тема почала використатися в комерційних цілях.
Основний принцип використання системи — визначення
місця розташування шляхом виміру відстаней до об’єкта від
крапок з відомими координатами — супутників. Відстань об"
числюється за часом затримки поширення сигналу від посилки
його супутником до прийому антеною GPS"приймача. Тобто
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для визначення тривимірних координат GPS"приймачу
потрібно знати відстань до трьох супутників і час GPS системи.
Таким чином, для визначення координат і висоти приймача,
використаються сигнали як мінімум із чотирьох супутників.
Основою системи є навігаційні супутники, що рухаються
навколо Землі по 6 кругових орбітальних траєкторіях (по 4 су"
путника в кожній), на висоті 20180 км. Супутники вип"
ромінюють сигнали в діапазонах: 1575,42 МГц, 1227,60 МГц
і 1176,45 Мгц. Навігаційна інформація може бути прийнята
антеною в умовах прямої видимості супутників і оброблена за
допомогою GPS"приймача.
Функціювання системи засновано на використанні систе"
ми глобального позиціювання. Бортовий термінал транспорт"
ного засобу обчислює положення транспортного засобу в будь"
який момент часу і передає інформацію про місцезнаходження
до диспетчерського центру по каналах зв’язку. Програмно"
апаратний комплекс диспетчерського центру накладує одер"
жані координати на карту. Таким чином місцезнаходження
транспортного засобу фіксується з високою точністю.
Точність комерційних GPS"навігаторів становить до 3 метрів
у нових моделей приймачів на відкритому місці по горизонталі.
Крім широти, довготи й висоти GPS"приймач здатний
повідомити: точний час, орієнтацію по сторонах світу, висоту
над рівнем моря, напрямок на місце з координатами, задани"
ми користувачем, поточну швидкість, пройдену відстань, се"
редню швидкість і інш. Наявність карти істотно поліпшує ко"
ристувальні характеристики приймача. Приймачі з картами
показують положення не тільки самого приймача, але й
об’єктів довкола нього. Крім цього може вестися моніторинг
стану об’єкта по обговореним із замовником параметрам, як,
наприклад: відкриття/закриття дверей, капота, багажника,
реагування на сигнали штатної або встановленої сигналізації,
тиск у цистернах або температурний режим вантажу і інш. Та"
ким чином, сучасні супутникові системи сигналізації — це
найбільш перспективний засіб регулювання злочинності.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЇВ ВАКУУМНОЇ
МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ
М. В. Ословський
Факультет інженерних технологій,
V курс, група ЕА42М, спеціальність «Електронна побутова апаратура»
Науковий керівник В. Д. Білоусов, канд. техн. наук, професор

Прилади вакуумної мікроелектроніки розглядаються як мож"
лива альтернатива сучасним приладам вакуумної і твердотільної
електроніки та можуть використовуватись для створення генера"
торів та підсилювачів НВЧ [1].
Вакуумні електронні прилади надвисоких частот характе"
ризуються великою потужністю, але працюють при напругах
від сотень вольт до десятків кіловольт.
Напівпровідникові прилади на базі діодів Ганна, лавинно"
пролітних діодів та польових транзисторів також здатні
здійснювати генерацію та підсилення коливань в міліметрово"
му діапазоні довжин хвиль, працюють при напругах до 50 В,
але їх потужність складає величину порядку 1 Вт.
В останні роки інтенсивно досліджуються пристрої проміж"
ного класу на основі матричних вістрійних структур, які є мат"
рицею з великою кількістю вістрійних автоемісійних катодів
[2]. За допомогою таких структур можна отримати потужність,
близьку до вакуумних приладів, а їх габарити будуть значно
менші за вакуумні. Робочі напруги в таких приладах склада"
ють сотні вольт і такі прилади повинні функціонувати в умовах
високого вакууму. Таким чином, актуальною є задача знижен"
ня робочої напруги в діодних та тріодних структурах.
В роботі приведені результати математичного моделюван"
ня діодних та тріодних структур, на базі яких можливо ство"
рення підсилювачів та генераторів надвисоких частот при
значно менших значеннях робочих напруг.
Проводилось моделювання діодних та тріодних вістрійних
структур . Показано, що перспективним засобом зниження ро"
бочої напруги є покриття катодів алмазною плівкою (АП) або
алмазоподібною плівкою (АПП) [3].
Розташування сітки в тріодній структурі безпосередньо на
катоді дозволяє підвищити напруженість електричного поля у
поверхні внутрішнього вістря, що надає можливість зменши"
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ти робочі напруги. Так, при апертурі отвору затвора 0,5 мкм,
радіусі кривизни кремнієвого вістря 50 нм, товщині АПП 200
нм, відстані катод — анод 1мкм, відстані катод — сітка 0,2
мкм напруга на аноді складала 100 В, а на сітці 40 В. Резуль"
тати досліджень показують на можливість зниження робочих
напруг до 10. . . 15 В на сітці та 20. . . 30 В на аноді.
Для отримання граничної частоти порядку 100. . . 200 ГГц
для тріодної структури на основі кремнієвого вістря з сіткою
на катоді гранична частота складає величину 200. . . 300 ГГц
при робочих напругах 100. . . 200 В на аноді та десятки вольт
на сітці.
Розглядалася можливість використання тріодної структури
на основі вкритого АПП кремнієвого вістря з сіткою, що розта"
шована на поверхні катоду, в режимі підсилення та множення.
Розрахунки проводились для стандартної трьохточкової схе"
ми. Показано, що в слабонелінійному режимі підсилення по
напрузі складає 10. . . 20 dB при ККД до 10%. В сильно"
нелінійному режимі (в режимі множення) ККД по першій гар"
моніці досягає 20%, по третій гармоніці до 5%, по п’ятій гар"
моніці до 1%.
Таким чином, діодні та тріодні структури на базі крем"
нієвих вістрійних катодів, покритих алмазною або алмазо"
подібною плівками, мають значні переваги у порівнянні із
структурами з звичайними автоелектронними емітерами і мо"
жуть знайти широке застосування при створенні генераторів
та підсилювачів міліметрового та субміліметрового діапазонів.
Література
1. Олейник В. Ф., Булгач В. Л., Валяев В. В. и др. Электронные
приборы миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов на осно"
ве нанотехнологий. — К. : ГУИКТ, 2004. — 252 с.
2. Чайка В. Е., Жовнир Н. Ф, Миронов Д. В. Сравнительные ха"
рактеристики диодных и триодных структур вакуумной микроэлект"
роники на основе острийных катодов // Электроника и связь, 2000,
№ 8, т. 1. — С. 19–21.
3. Миронов Д. В., Чайка В. Е., Жовнир Н. Ф. Статические харак"
теристики диодных структур на основе покрытых алмазом кремние"
вых автоэмиттеров // Электроника и связь, 1999, №. 6. С. 250–253.
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Сучасний рівень розвитку систем управління з використан"
ням мікропроцесорної техніки ставить перед розробниками
сенсорних пристроїв завдання забезпечення частотного
вихідного сигналу, розширення динамічного діапазону, пок"
ращення метрологічних характеристик и масогабаритних по"
казників. Серед різноманітних типів вимірювальних перетво"
рювачів (ВП) сили та тиску, переміщення та прискорення,
температури, вологості та складу навколишнього середовища
перспективними є ВП на поверхневих акустичних хвилях
(ПАХ) 1.

У даній роботі представлено результати дослідження фізи"
ко"математичної моделі ВП мікропереміщень, який може бути
реалізований на основі дисперсії фазової швидкості ПАХ, що
виникає при переміщенні збурюючого тіла (механічного зонда
або мембрани) в електричному полі ПАХ, яка поширюється
поверхнею п’єзоелектричного звукопровода 2.
На рис. 1 наведено функціональну схему диференціального
вимірювального перетворювача на основі двох ПАХ"генера"
торів 1 та 2, вихідні сигнали яких надходять на змішувач 3,
з якого сигнал проміжної частоти надходить на підсилювач 4.
Зонд 5 (рис. 2) під впливом вимірюваної величини пе"
реміщується в електричному полі ПАХ, потенціал якого
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змінюється експоненціально ϕ = ϕ 0 exp (−2π X λ ) , де ϕ0 — по"
тенціал електричного поля ПАХ на вільній поверхні п’езоеле"
ктричного звукопроводу; λ = V/f; f, V та λ — частота, фазова
швидкість та довжина ПАХ на вільній поверхні звукопроводу;
X — відстань від п’єзоелектричної поверхні звукопроводу 6.
Переміщення зонда викликає зміну частоти коливань керова"
ного генератора внаслідок дисперсії фазової швидкості ПАХ.
Набіг фази ПАХ, викликаний дисперсією швидкості хвилі
внаслідок збурення зондом електричного поля хвилі, визнача"
X2

ється співвідношенням: ψ X = 2π N ∫ SV dX , де
X1

Sv =

1 ∂V
V ∂X

крутість дисперсійної характеристики; N = W/λ — число дов"
жин хвиль на збудженій ділянці звукопроводу.
Приріст фази ПАХ, а отже і частоти генератора, про"
порційний довжині звукопроводу W = N λ, яка перекриваєть"
ся зондом, та крутості дисперсійної характеристики SV. В
якості звукопроводу рекомендується використання сильних
п’єзоелектриків (LiNbO3, Bi12GeO20, ZnO), які забезпечують
крутість дисперсійної характеристики SV ≈ 100 м"1.
Як показали експериментальні дослідження ефективність
впливу штока на фазову швидкість забезпечується при зазорі
0 ≤ X ≤ 0,15λ . При цьому початкова проміжна частота F0 = 117,5 кГц,

девіація частоти ∆F = ∆Fв − ∆Fн = 124,5 − 117,5 = 7,0 кГц , а середня
чутливість ВП мікропереміщень S X = ∆F ∆X ≈ 0,5êÃö / ìêì .
Таким чином, ефект дисперсії фазової швидкості ПАХ в ре"
зультаті збурення електричного поля хвилі може бути вико"
ристаний для розробки вимірювальних перетворювачів мікро"
переміщень, тиску, сили та прискорення. Використання дифе"
ренціальної схеми та частотного вихідного сигналу дозволяє
при цьому значно зменшити вплив дестабілізуючих факторів.
Література
1. Жовнир Н. Ф. Математическая модель преобразователя инфор"
мации на поверхностных акустических волнах // Электроника и
связь. — 1997. — С. 297–301.
2. Жовнір М. Ф.,Черняк М. Г., Дідківський А. А. та інш.
Пристрій на поверхневих акустичних хвилях для вимірювання тис"
ку. Патент України 71213 А. Бюл. 11, 15. 11. 2004
— 331 —

Секція XIII

Інноваційні інженерні технології:

ПРИЙМАЧІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
О. С. Сторожук
Факультет електроніки НТУУ «КПІ»
Аспірант кафедри «Електронні прилади та пристрої»
Науковий керівник Жовнір М. Ф., к. т. н., доцент

В наш час в промисловості розвинених держав все більшо"
го застосування знаходять прилади для визначення розмірів
об’єктів складної геометричної форми. Найбільший інтерес
представляють прилади, в яких застосовані оптичні принципи
визначення відстані, де немає механічного контакту вимірю"
вального приладу з вимірювальним об’єктом.
Серед зазначених приладів найбільш досконалими є прист"
рої на основі безконтактного сканування. Вони дають переваги
при обчисленні об’єктів із м’яких матеріалів при збережені
швидкості сканування.
В роботі розглянуто наступні види фотоприймачів: фотое"
лемент; фотоелектронний помножувач; фотодіод pn"типу; фо"
тодіод pin"типу; лавинний фотодіод; фототранзистор; фототи"
ристор. У техніці оптичного зв’язку знайшли застосування,
в основному, різні типи фотодіодів [1].
З великого числа фотоприймальних пристроїв найбільш
повно задовольняють потребам оптоелектронних пристроїв об"
робки інформації твердотільні матричні фотоприймачі. В ос"
новному застосовуються дискретні матриці фотоприймачів
з малими геометричними розмірами і невеликою кількістю
елементів, створені з окремих кремнієвих фотодіодів та
гібридна матриця фотоприймача, яка має великий ступінь
інтеграції і розробляється на базі спеціально створених
кремнієвих лінійок, кожна з яких містить деяку кількість еле"
ментів [2].
Особливість фотодіодів — висока швидкодія. Вони можуть
працювати на частотах до декількох мегагерц. Найчастіше pi
n"фотодіоди на довжину хвилі 0,85 мкм виготовляють
з кремнію (Si), а на великі довжини хвиль (1,2 — 1,6 мкм) —
з германію (Ge), InGaAs чи InGaAsP [3].
В даній роботі приведені результати розрахунку відношен"
ня сигнал/шум на виході елемента матричного фотоприймача
згідно позначень оптичної схеми (рис. 1).
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Рис. 1. Оптична схема
1 — лазерний діод, 2 — лінза сферична (збиральна),
3 — лінза циліндрична, 4 — об’єкт, 5 — фільтр інтерфе"
ренційний, 6 — телеоб’єктив, 7 — фотоприймач матрич"
ний, 8 — підсилювач операційний

Рівень шуму оптичної системи є дуже важливим парамет"
ром, оскільки він визначає величину відношення сиг"
нал/шум, від якого залежить якість зображення при візуаль"
ному сприйнятті і можливість автоматичного вимірювання па"
раметрів дефектів. Одержаний розрахунок відношення сиг"
нал/шум на виході елемента матричного фотоприймача S/N = 5
показує, що ймовірність помилок мала.
Майбутнє оптоелектроніки знаходиться в прямій залеж"
ності від прогресу фотодіодних структур. Таким чином, ро"
зуміння характеристик дає можливість створювати фотодіоди
на основі нових матеріалів з більшою чутливістю, підвищеною
швидкодією і з поліпшеними характеристиками в цілому.
Література.
1. Байбородин Ю. В. Введение в лазерную технику. — К. : Техни"
ка, 1977. — 255с.
2. Байбородин Ю. В. Основы лазерной техники. — Киев: Вища
школа. Головное изд"во, 1981. — 380с.
3. Рябцев Н. Г. Материалы квантовой электроники. — «Советское
радио», 1972. — 344с.
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В даний час актуальна проблема передачі тривимірних зоб"
ражень, тому що вони несуть більше інформації, що вимагає
істотного підвищення місткості каналів передачі і їх якості,
що можна забезпечити застосуванням лазерних систем пере"
дачі інформації.
В основі роботи лазерного датчика рельєфу лежить про"
екція плоского лазерного пучка на досліджувану поверхню,
утворення на поверхні лазерної лінії та формуванні її зобра"
ження на матричному фотоприймачі. Подальша обробка
зображення лазерної лінії за допомогою комп’ютера дає мож"
ливість відтворення тривимірної моделі предметів навко"
лишнього середовища. Цей процес можна охарактеризувати,
як процес визначення координат точок, які можуть потім мо"
дифікуватися за допомогою систем 3D"сканування. Скануван"
ня виконується з кроком, величина якого залежить від не"
обхідної точності відтворення рельєфу поверхні. Сканована
поверхня відображається спочатку у вигляді так званої «хма"
ри точок», яка згодом накривається апроксимуючою поверх"
нею, відтворюючи скановану поверхню з певною точністю [1].
В даній роботі було проведено дослідження алгоритмів ро"
боти пристрою, що реалізує виділення лазерної лінії [2].
Після відкриття зображення командою splt відбувається
виділення окремого кольору і збереження результату в окре"
мий файл (out. jpg) (рис. 1).

Рис. 1. Виділення лазерної лінії (червоного кольору).
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Функція Surface служить для 3"х вимірного моделювання
системи визначення рельєфу поверхні (в залежності від висоти
поверхня зафарбовується в різний колір). Функція Contour
моделює двовимірну систему 3"х вимірного моделювання сис"
теми визначення рельєфу поверхні (зміна висоти позначається
кольором контуру, а також значеннями у визначених точках)
(рис. 2).

Рис. 2. 3"х вимірне моделювання і моделювання двовимір"
ної системи визначення рельєфу поверхні.
Дослідження алгоритмів виділення лазерної лінії з цифро"
вої фотографії підтвердили доцільність їх роботи. Застосуван"
ня цих алгоритмів дозволяє найбільш швидко і точно візуаль"
но оцінити спостерігачеві глибину сцени досліджуваного
рельєфу і відстань між максимумами перепадів. Даний спосіб
може знайти широке застосування в будь"якій області науки
і техніки, де необхідна швидка візуальна оцінка глибини сце"
ни досліджуваного об’єкту (наприклад, аналіз рельєфу піло"
том перед посадкою).
Література.
1. Лазарев Г. Л., Козырев А. В. Особенности прецизионного изме"
рения микрорельефа поверхности лазерным микроинтерферомет"
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Останнім часом перспектива розвитку сучасної лазерної
локації пов’язана із створенням високоінформативних ло"
каційних систем, що забезпечують рішення ряду актуальних
завдань, які засобами радіолокації і оптичними пасивними
тепло" і телевізійними системами вирішені бути не можуть. До
проблемних завдань локації можна віднести високоточні три"
координатні вимірювання, реєстрацію об’ємного зображення
об’єктів, завдання селекції і ідентифікації цілей.
Відбитий від поверхні об’єкту лазерний сигнал має просто"
рово"часову структуру і містить, окрім трикоординатної інфор"
мації, дані про тривимірну форму і відбивні властивості
об’єкту. Виділити весь об’єм інформації, який міститься в ла"
зерному сигналі, дозволяє новий клас тривимірних приймачів
лазерного випромінювання, що володіють просторово"часовою
роздільною здатністю, у яких як первинний перетворювач зоб"
раження використовується багатоелементний детектор
«миттєвої» дії, що має незалежні виходи з усіх елементів мат"
риці [1]. Завдяки високій швидкодії форма часового сигналу
в елементах матриці перетвориться без спотворення, що є не"
обхідною умовою роботи високоточних часовимірювальних
систем. При широкосмуговому зондуванні сцени часова зат"
римка відбитого від об’єкту сигналу, виміряна в кожному еле"
менті матриці, однозначно пов’язана з подовжньою характе"
ристикою тривимірного об’єкту — його глибиною. Кутова
роздільна здатність лазерного локатора визначається розміром
матриці. Таким чином, тривимірний приймач лазерного вип"
ромінювання дозволяє реалізувати метод лазерної стереометрії
— прямий метод вимірювання в полярних координатах (кут"
кут"дальність) тривимірної форми об’єкту спостереження. При
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цьому якість тривимірного зображення об’єкту, на відміну від
тепло" і телевізійних приймачів, не залежить від величини
контрасту, який може бути рівний нулю[2].
Функціональним призначенням тривимірного приймача
є перетворення зображення об’єкту на фоточутливій поверхні
в цифровий код, що містить інформацію про відбивні власти"
вості і тривимірну форму об’єкту спостереження. Зображення
спочатку реєструється первинним перетворювачем. Подальшу
обробку електричного сигналу виконує блок аналогової оброб"
ки, який виділяє сигнал зображення і вимірює його параметри.
Виміряні параметри сигналу зображення запам’ятовуються
в блоці аналогової пам’яті. Цифрову обробку зображення
здійснює сигнальний процесор.
Тривимірний приймач вимірює в кожному елементі енер"
гію, часове положення оптичного імпульсного сигналу, а та"
кож часовий інтервал між зондуючим і відбитим від об’єкту
імпульсами. Дане завдання типове для часовимірювальної сис"
теми, для якої основними критеріями якості є роздільна здат"
ність і точність часових вимірювань.
Таким чином, призначенням тривимірного приймача є пе"
ретворення зображення об’єкту на фоточутливій поверхні в
цифровий код, що містить інформацію про відбивні власти"
вості і тривимірну форму об’єкту спостереження. За допомогою
тривимірного приймального пристрою лазерного випроміню"
вання на основі ладару можна виміряти енергію зворотних
імпульсів, час приходу зворотних імпульсів і інтервал між пря"
мим і зворотним імпульсом. Обчислення різниці вимірювань
для двох сусідніх незалежних фотоприймачів матриці дає нам
змогу отримати відповідно відносну відбивну здатність об’єкта,
локальну глибину сцени і дальність.
Література
1. Stann B. L., Aliberti K., Giza M., Ruff W., Stead M. Research
progress on a focal plane array ladar system using a laser diode transmit"
ter and FM/cw radar principles// Proc. SPIE. 2002. V. 4723. P. 19"30.
2. Рябцев Н. Г. Материалы квантовой электроники. — «Советское
радио», 1972. — 344с.
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ЕКОНОМІЧНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ
Д. Ю. Барчук
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Факультет інженерних технологій, група ЕА52(М).
Науковий керівник: ст. викладач, Троц Адам Адамович.

В практиці високотемпературного компонентного газового
аналізу існує подвійна проблема енергетичного забезпечення
оперативного контролю. Це:
— низька споживча потужність чутливого елементу (до 1,5
Вт) при умові стабільного короткочасного виміру;
— технологічні умови експлуатації переносного газоа"
налізатору в близкості зон високих температур (750 — 1200 0С).
Метою розробки є створення малогабаритного джерела
живлення, що виконує подвійну функцію: оперативне жив"
лення чутливого елементу та живлення вторинного блоку,
приумові узгоджених характеристик і наявності направленого
високотемпературного газового потоку, що діє на вимірюваль"
ний прилад вцілому.
Функціональна схема джерела живлення складається
з восьми блоків: двох трансформаторів на 13,6 В; реле; вип"
рамляча; стабілізатора напруги; двох згладжувальних
фільтрів; вентилятора. В запропонованій схемі реле виконує
роль запобіжника для випадку перевищення вхідного струму
і забезпечує надходження в схему номінального електричного
струму. Для забезпечення стабілізації необхідної напруги ви"
користана не типова схема — т–анзистор, стабілітрон на 1,3 В
та резистор. В схемі джерела живлення використано малопо"
тужний вентилятор для розсіювання високотемпературного
потоку газової атмосфери, що діє на вторинний блок, із зони
виміру. Це дозволить підвищити стабілізаційні характеристи"
ки електричної схеми газоаналізатора вцілому.
Таке технічне рішення дозволяє створити компактне джере"
ло живлення на доступній сучасній елементній базі і розширює
сферу використання подібних джерел живлення для умов існу"
вання направлених на вторинний блок високотемпературних
газових потоків, зумовлених технологічними умовами виміру.
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Для подальшого вдосконалення принципової схеми запро"
понованого технічного рішення необхідно вирішити проблему
вхідної частоти електричної напруги. Для розробленого дже"
рела живлення вона складає 400 Гц.

МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙ ЗАТРИМКИ НА ПАХ
Д. С. Шептунов, С. М. Мельніченко
Факультет інженерних технологій,
V курс, група ЕА42М, спеціальність «Електронна побутова апаратура»
Науковий керівник М. Г. Черняк, канд. техн. наук, доцент

В теперішній час широко застосовуються пристрої на пове"
рхневих акустичних хвилях (ПАХ). Серед областей застосу"
вання варто виділити системи формування й обробки радіосиг"
налів, вимірювальну і перетворювальну апаратуру, теле",
радіо" техніку, радіолокаційні комплекси тощо [1].

Найпростіша лінія затримки на ПАХ (рис. 1. ) складається
із п’єзоелектричного звукопровода, на полірованій поверхні
якого сформовані зустрічно"штирові перетворювачі 1 та 2 та
акустичні поглиначі акустичних хвиль 3. Форма амлітудно"
частотної характеристики (АЧХ) перетворювача визначається
законом зміни перекриття електродів (аподизацією). Зміню"
ючи геометрію планарної структури, можна формувати задану
АЧХ. Згасання ПАХ при поширенні також є частотнозалеж"
ним, але ця залежність для більшості п’єзоэлектриків віднос"
но слабка у всьому основному діапазоні частот і її, як правило,
не враховують. У результаті функція передачі пристрою на
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ПАХ визначається в основному поєднанням функцій передачі
вхідного та вихідного перетворювачів, а також узгоджуваль"
них кіл.
Середня частота пристроїв на ПАХ залежить від періоду
електродів перетворювачів. Швидкість ПАХ складає
1…5 км/с, тому нижня границя робочого діапазону залежить
від розмірів наявних кристалів, що для частот нижче
5…10 МГц повинні бути надмірно великими. Верхня границя
обмежена можливостями технології виготовлення перетворю"
вачів і при використанні звичайної літографії складає
300…500 МГц, застосування електронної літографії розширює
ці границі до 1500…2000 МГц. Смуга пропускання обернено
пропорційна числу електродів у перетворювачі і може бути ре"
алізована в межах від 0,1 % до 100 %.
У даній роботі представлено результати дослідження фізи"
ко"математичної моделі ЛЗ на ПАХ, яка побудована на основі
моделі ∆"джерел [2], у якій припускається, що електроди ЗШП
є дискретними джерелами акустичної (електричної) енергії,
що описуються ∆"функціями, заданими на краях кожного
електрода. Для спрощення розрахунку два ∆"джерела однієї
полярності, що належать одному електроду або зазору,
об’єднують в один, що знаходиться в центрі електрода або за"
зору. У залежності від значення коефіцієнту електроме"
ханічного зв’язку у реальних п’єзоелектриках превалює тан"
генціальна або нормальна складова електричного поля. Тому
можна вважати, що ПАХ у п’єзоелектриках з слабким зв’яз"
ком (кварц SiO2) поверхнева акустична хвиля збуджується
гармонічними "джерелами, розміщенними у центрах зазорів
ЗШП, а в п’єзоелектриках з сильним зв’язком (ніобат літію"
LiNbO3, германат вісмуту — Bi12GeO20, силікат вісмуту —
Bi12SiO20, оксиду цинку — ZnO, нітрид алюмінію — AlN) — ∆"
джерелами, розміщеними у центрах електродів. Знак сумар"
ного ∆"джерела визначається знаком електричного поля в к"
тому зазорі або на к"тому електроді, а фаза — координатою
електроду або зазору.
Результати дослідження були використанні при розробці
ЛЗ на ПАХ з наступними параметрами: центральна частота
43,6 МГц; втрати на центральній частоті 15,4 дБ; час затримки
8,3 мкс; смуга пропускання на рівні — 3,0 дБ складає 1,5 МГц.
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Результати експериментальних досліджень відрізняються
не більше 15"20% від розрахункових, що підтверджує при"
датність фізико"математичної моделі та методики для розра"
хунку ліній затримки на поверхневих акустичних хвилях.
Література
1. Кайно Г. Акустические волны. Устройства, визуализация
и аналоговая обработка сигналов. М. : Мир, 1990. — 656 с.
2. Фильтры на поверхностных акустических волнах : расчёт, тех"
нология, и применение / Под ред. Г. Мэттьюза. — М. : Радио и связь,
1981. — 472 с.

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Л. М. Шеремет
Факультет електроніки НТУУ «КПІ»
Аспірант кафедри «Електронні прилади та пристрої»
Науковий керівник Жовнір М. Ф., к. т. н., доцент

В наш час підвищенню ефективності використання соняч"
ної енергії приділяють значну увагу провідні фірми, які роз"
робляють та виготовляють системи перетворення сонячного
випромінювання. Адже людству необхідно все більше і більше
енергії, отримати яку за рахунок невідновлюваних джерел
у недалекому майбутньому буде важко чи взагалі неможливо.
Тому у світі все більше звертають увагу на використання так
званих відновлюваних джерел енергії — тепла Землі, енергії
вітру, припливів та відпливів, біогазу, сонячного випроміню"
вання тощо.
Серед зазначених джерел одним з найбільш перспективних
є пряме перетворення сонячного випромінювання в електрич"
ну енергію в напівпровідникових фотоелектричних перетво"
рювачах (ФЕП) [1].
В роботі розглянуто сучасні напівпровідникові матеріали
[2], які широко застосовуються при виготовленні сонячних
елементів.
Основним матеріалом для отримання сонячних елементів
є кремній Si. Фотоелементи з монокристалічного кремнію
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поєднують переваги використання дешевого напівпровіднико"
вого матеріалу з високими параметрами приладів, але вироб"
ництво структур на його основі — процес технологічно склад"
ний і дорогий. Тому увага була направлена на такі матеріали,
як сплави на базі аморфного кремнію (aSi:H), арсенід галію та
полікристалічних напівпровідників.
Оптичне поглинання аморфного кремнію в 20 разів вище,
ніж кристалічного. Тому для істотного поглинання видимого
світла достатньо плівки товщиною 0,5"1,0 мкм замість доро"
гих кремнієвих 300"мкм підкладок.
Арсенід галію GaAs — один з найбільш перспективних ма"
теріалів для створення високоефективних сонячних батарей.
Це пояснюється підвищеною здатністю до поглинання соняч"
ного випромінювання, високою радіаційною стійкістю,
відносною нечутливістю до нагріву батарей на основі GaAs.
Телурид кадмію CdTe — ще один перспективний матеріал
для фотовольтаїки. У нього майже ідеальна ширина забороне"
ної зони (1,44 еВ) і дуже висока здатність до поглинання вип"
ромінювання. Плівки CdTe достатньо дешеві у виготовленні.
Крім того, технологічно нескладно одержувати різноманітні
сплави CdTe з Zn, Hg та іншими елементами для створення
шарів із заданими властивостями.
У діселеніда міді й індія CuInSe2 надзвичайно висока здат"
ність до поглинання сонячного випромінювання — в поверхне"
вому шарі товщиною 1 мкм (ширина забороненої зони — 1,0 еВ)
поглинається 99% світла, тому також дуже цікавий як тон"
коплівковий елемент сонячних батарей.
Cu2ZnSnS4 є одним з перспективних матеріалів для деше"
вих сонячних батарей завдяки прийнятній ширині забороненої
зони (1,4–1,5 еВ) і великому коефіцієнту поглинання (104 cм"1).
Його головна перевага в тому, що вхідні в нього компоненти
широко поширені в природі і нетоксичні.
Таким чином, в теперішній час досліджено ряд напівпро"
відникових матеріалів, які можуть знайти широке викорис"
тання у фотоелектричних перетворювачах при проектуванні
сонячних елементів із заданими параметрами.
Література
1. Бойко Б. Т., Гуревич Ю. Г. Физика фотоэлектрических преобра"
зователей солнечной энергии. — Харьков: Основа, 1992. — 254 с.
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ГОЛОГРАФІЧНИЙ КОНЦЕНТРАТОР
СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Л. М. Шеремет
Факультет електроніки НТУУ «КПІ»
Аспірант кафедри «Електронні прилади та пристрої»
Науковий керівник М. Ф. Жовнір, к. т. н., доцент

Підвищення ефективності використання сонячної енергії —
першочергова проблема сьогодення. Вартість сонячних еле"
ментів з арсеніду галію в декілька разів вища, ніж кремнієвих
панелей. Тому необхідна розробка концентраторів сонячної
енергії.
В наш час відбиваючі поверхні сонячних концентраторів
виготовляють з жорстких металевих або скляних фрагментів
параболічних поверхонь [1]. Завдяки концентруванню соняч"
ного випромінювання зменшуються витрати матеріалу, з яко"
го виготовляється фотоелектричний перетворювач. При висо"
кому коефіцієнті концентрації ці колектори потребують
спеціальної системи стеження за Сонцем, а також допоміжних
установок для охолодження фотоелементу.
Уникнути ці недоліки дозволяє новий метод концентруван"
ня сонячного випромінювання — голографічний [2], який розг"
лянуто і досліджено в роботі. Відповідно до нової технології неп"
резентабельні дзеркальні елементи замінені на гладкі плоскі
панелі з внутрішнім голографічним шаром. Голограма (голог"
рафічна плівка) затиснута між двома шарами скла. На плівці за
допомогою лазера записані інтерференційні смуги, розраховані
певним чином. Ця голограма виділяє із сонячного спектру час"
тоти, що найбільше сильно впливають на фотоелектричну бата"
рею, а плівка відбиває хвилі далі. Батарея нового типу являє
собою смуги, що чергуються: смуга голограми — смуга фотоеле"
ктричної батареї і так далі (рис. 1). Потрібні промені, за рахунок
багаторазового відбиття від голограми і від внутрішньої по"
верхні зовнішнього скла, концентруються і направляються на
— 343 —

Секція XIII

Інноваційні інженерні технології:

ділянки між голограмами, де зі зворотної сторони скляної па"
нелі закріплені, власне, фотоелектричні панелі.
Застосована голограма — мультиплексна. Фактично — це
величезна кількість голограм, накладених одна на одну і пра"
цюючих при падінні на них сонячного випромінювання під
своїм кутом. Таке рішення дозволяє одержати високу віддачу
панелі без повороту її вслід за Сонцем — просто при кожному
його положенні на небі, в межах якогось кута, задачу збору
і направлення світла на фотоелектричні осередки вирішує од"
на з цих голограм. При цьому батареї нерухомі, що також
підвищує їхню ефективність.
Концентрація світла тут досягається не настільки висока,
як у системах із дзеркалами, призмами або лінзами — усього
до 10 разів. Зате, на відміну від згаданих старих типів конце"
нтраторів, голографічний має необхідні переваги — легкість
і мінімальну товщину. Селекція світла по частотах («теплова»
частина спектра на фотоосередки не попадає) приводить до ви"
сокої віддачі фотоелектричних перетворювачів без їхнього пе"
регріву і, відповідно, не вимагає вентиляторів на відміну від
систем із дзеркалами і лінзами.
Таким чином, розглянутий голографічний концентратор
сонячної енергії дозволяє значно зменшити витрати матеріалу,
з якого виготовляється фотоелектричний перетворювач, а, від"
повідно, і знизити вартість самого сонячного елемента. Вико"
ристання мультиплексної голограми дозволяє здійснювати па"
сивне стеження за Сонцем та не потребує спеціальної системи
охолодження напівпровідникових елементів.

Рис. 1. Розріз голографічної фотоелектричної батареї
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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СОНЯЧНИХ
БАТАРЕЙ НА БАЗІ ГЕТЕРОСТРУКТУР
Л. М. Шеремет
Факультет електроніки НТУУ «КПІ»
Аспірант кафедри «Електронні прилади та пристрої»
Науковий керівник: М. Ф. Жовнір, к. т. н., доцент

У числі різних способів перетворення сонячної енергії най"
перспективніший — метод фотоелектричного перетворення за
допомогою напівпровідникових гетероструктур [1]. В струк"
турі з одним pn"переходом ефективність перетворення невели"
ка. Гетероструктури дозволяють виготовляти pn"переходи
з різних напівпровідникових матеріалів, формувати каскади
різних pn"переходів і дуже ефективно використовувати прак"
тично весь сонячний спектр.
В роботі розглянуті конструктивні особливості багатопе"
рехідних сонячних елементів, які дозволяють працювати із
значно більшою частиною оптичного діапазону і ефективніше
перетворювати сонячне випромінювання.
У типовому багатоперехідному сонячному елементі оди"
ночні фотоелементи розташовані один за одним таким чином,
що сонячне світло спочатку потрапляє на елемент з найбіль"
шою шириною забороненої зони, при цьому поглинаються
фотони з найбільшою енергією. Пропущені верхнім шаром фо"
тони проникають в наступний елемент з меншою шириною за"
бороненої зони і т. д.
Основний напрям досліджень в області каскадних елемен"
тів пов’язаний з використанням арсеніду галію як одного або
декількох компонентів. Крім того, в каскадних елементах ши"
роко застосовуються аморфний кремній, сплави на його основі
(a — Si1–xCx : H, a — Si1–x Gex : H), а також CuInSe2.
На рис. 1,а зображена каскадна батарея, в якій верхнім
елементом служить структура на основі GaInP з n — AlInP як
вікно, далі — тунельний діод на базі GaAs для проходження
носіїв між елементами і нижній елемент з GaAs.
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Каскадні батареї, що складаються з трьох елементів з різ"
ною шириною забороненої зони також вельми перспективні
(рис. 1,б) . Верхній шар, що поглинає короткохвильову об"
ласть сонячного спектру, сформований із сплаву на базі a — Si
: H з шириною оптичної щілини 1,8 еВ. Для серединного еле"
менту як шар iтипу використаний сплав a — Si : H із вмістом
германію ~10"15%. Ширина оптичної щілини даного шару
(1,6 еВ) ідеальна для поглинання зеленої області сонячного
спектру. Нижня частина сонячного елементу поглинає довгох"
вильову частину спектру, для цього використовується шар
a — Si : H з концентрацією германію 40–50%. Непоглинене
світло відбивається від нижнього контакту на основі Ag/ZnO.
Всі три елементи каскадної сонячної батареї зв’язані між со"
бою сильнолегованими шарами, створюючи тунельні переходи
між сусідніми елементами [2].
Таким чином, багатошарові каскадні сонячні елементи
дозволяють найефективніше використовувати сонячне вип"
ромінювання майже в усьому оптичному діапазоні і досягати
досить високих значень коефіцієнта корисної дії (~40,7%).

Рис. 1. Каскадні сонячні елементи
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МЕДИЧНА УСТАНОВКА ГІПЕРТЕРМІЇ
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Університет «Україна», факультет інженерних технологій, ІУ курс,
група ЕА41, спеціальність «Радіоелектронні апарати».
Науковий керівник: В. Д. Сташук, к. т. н., доцент

У даній роботі розроблено термометр і генератор ультразву"
кових коливань для установки гіпертермії передміхурової
залози. Ця область є достатньо новою як на Україні, так і за
кордоном. Слідством цієї новизни є ряд особливостей, що
впливають на процес визначення технічних вимог. Це вира"
жається в недостатньому теоретичному і експериментальному
дослідженні температурних розподілів, відсутності чітких ви"
мог по стандартизації параметрів апаратури як із сторони ме"
дичних, так і технічних організацій, а також детального опи"
су параметрів аналогічних апаратів.
УЗ медичні прилади працюють як в імпульсному, так
і в безперервному режимах. Імпульсні режими вибираються
головним чином у тому випадку, коли хочуть використовува"
ти нетеплові ефекти. Якщо використовувати, на додаток до
імпульсного режиму, УЗ високої інтенсивності (необхідної для
нагріву), то це приведе до помітного збільшення ролі неліній"
них ефектів при його розповсюдженні і не прогнозованій зміні
температурного поля. У проектованому ультразвуковому гене"
раторі для нагріву буде використаний безперервний режим
випромінювання.
Згідно практиці, що склалася, для гіпертермії тканин
організму використовують ультразвук з частотами 0,5...5
Мгц. Вибір частоти визначається глибиною розташування
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об’єкту дії (вищі частоти використовують для дії на поверхневі
області) і вимогами по фокусуванню (із зростанням частоти
легше забезпечити фокусування в малому об’ємі).
В результаті проведених досліджень, з’ясувалося, що для
гіпертермії передміхурової залози найкращим чином підхо"
дить частота в районі 1 Мгц. Передбачається використовувати
аплікатор, що складається з 3"х пьєзоелементів з кераміки
ЦТССт"2 розмірами 1х1 см. тих, що здійснюють коливання по
товщині з резонансною частотою 1,05 Мгц
Виходячи з того, що в гіпертермії використовуваний діапа"
зон температур 4245С дуже малий, а також підтримка темпе"
ратури в цьому діапазоні повинна строго дотримуватися, до
електронного термометра установки гіпертермії пред’являєть"
ся вимога високої точності контролю температури не гірше
0,1С. Електронний термометр повинен мати 5 термодатчиків,
чотири з яких ставляться на ректальному аплікаторі і один на
уретральному аплікаторі, що забезпечує необхідну точність
і оперативність вимірювань.
Завданням визначення електричної потужності, що підво"
диться до пьєзоелементу, зводиться до визначення акустичної
потужності на виході аплікатора залежно від необхідної тем"
ператури нагріву ділянки тканини, що піддається гіпертермії.
Медична практика указує на необхідність наявності у ульт"
развукового генератора можливості змінювати потужність
випромінювання. Це стає тим більше актуальним, якщо вра"
хувати, що прилад, який розробляється є дослідно"експери"
ментальним, і в процесі його експлуатації може знадобиться
підбір найбільш оптимальних режимів роботи.
Для об’єктивної оцінки потужності УЗ коливань, оцінки
працездатності і зручності регулювання в приладі повинен бу"
ти присутній контроль вихідної потужності. Прилад повинен
контролювати вихідну потужність УЗ генератора з точністю
20%.
Виходячи з розглянутих вимог було спроектовано і розра"
ховано електричні схеми електронного термометра і генерато"
ра ультразвукових коливань.
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Підсекція 13.3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ
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ЧЕРВОНОЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Д. О. Борзенко
Донецький державний університет економіки і торгівлі
ім. М. ТуганБарановського, аспірант
Науковий керівник Л. В. Дуленко, к. х. н., доцент

Здоров’я та харчування людини тісно взаємозв’язані. Ком"
поненти їжі, які поступають до організму, впливають на ду"
шевний і фізичний стан людини. Кожна група продуктів прий"
має участь у постачанні організму певних речовин, тому
найважливішим правилом у харчуванні є різноманітність.
Сучасною наукою доведено, що харчування людини не"
можливе без регулярного вживання їжі рослинного походжен"
ня — джерела ряду життєво необхідних вітамінів, мінераль"
них солей, у тому числі мікроелементів, органічних кислот,
клітковини, дубильних, ароматичних та інших речовин. Відо"
мо, що більшість дикорослих корисні для людини. В зв’язку
з порушеннями навколишнього середовища, що зростають,
значення знань про хімічний склад, харчові і лікувальні влас"
тивості дикорослих рослин буде все більше викликане і ре"
алізоване. Останнім часом у деяких державах були отримані
численні результати, які підтверджують, що однією з причин
патологічних процесів в організмі є надлишкове накопичення
в ньому вільних радикалів оксигену. Вони викликають перед"
часне старіння і розвиток багатьох захворювань, у тому числі
серцево"судинних та онкологічних.
Нами було вивчено харчові цінності лободи червоної (марь
червона — Chenopodium rubrum L) і знайдено, що лобода чер"
вона гальмує процеси окиснення фритюрних жирів. Було
показано, що лобода червона за значеннями пероксидних
і кислотних чисел гальмує процеси окиснення фритюрних
жирів, виготовлених на основі нерафінованої соняшникової
олії і яловичого жиру у співвідношенні 3:2 та на основі не"
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рафінованої соняшникової олії і свинячого жиру у співвідно"
шенні 3:2, в умовах експрес"окиснення (нагрівання при 1600).
Була також визначена фізіологічна активність лободи черво"
ної у порівнянні з лободою білою. Результати наведені в таблиці.
Таблиця
Біохімічна характеристика лободи.

Наведені дані свідчать про те, що за вмістом білків, жирів
та клітковини лобода червона не поступається лободі білій, але
каротину містить менше в 2 рази, ніж лобода біла, а за вмістом
вітаміну Е поступається на чотири пункти (менше в 1,1 рази).
Кількість складних цукрів у лободі червоній більше в 1,9
разів, простих — в 1,7 рази ніж в лободі білій.
Нами також було проведено визчення мінерального складу
лободи червоної. Для дослідження були використані наземні
частини рослини у фазі цвітіння. Зразки були висушені до
повітряно — сухого стану у сушильних шафах і подрібнені на
лабораторному млині ЕМ"3А. Вміст елементів визначено рент"
генофлуоресцентним методом на приладі «Spektroskan». Ста"
тистична обробка виконувалася за допомогою прикладних
програм на ПЕОМ.
Отримані дані свідчать про те, що лободу червону можна
рекомендовати в харчуванні як джерело елементів феруму
(318,77мг %), мангану (90,66 мг %), цинку (41,70 мг %),
кальцію (5529,23 мг %), тому що їх вміст майже забезпечує до"
бову потребу в цих елементах, якщо застосовувати її як скла"
дову частину страв та виробів в добовому раціоні.
Листя та молоді пагони використовують для приготування
салатів, як харчову добавку при випіканні хліба. З насіння
отримують борошно.
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Кращим є використання лободи як компонента в салатах
з білокачанної, червонокачанної капусти, із зеленого салата,
у фруктових салатах, а заправляти краще або салатними зап"
равками або рослинною олією.
Таким чином, використання лободи червоної як представ"
ника сімейства марєвих, на наш погляд, є перспективним для
створення функціональних продуктів харчування.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ НАПІВФАБРИКАТУ
ЕМУЛЬСІЙНОГО СОУСУ З РОСЛИННИМИ
ДОБАВКАМИ
А. В. Головацька
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського, факультет харчування,
ІІІ курс, група ТХ05Г, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник В. А. Гніцевич, к. т. н., доцент

Розширення асортименту блюд і кулінарних виробів на
підприємствах ресторанного господарства з огляду на постійний
зростання й зміни переваг споживачів завжди було й зали"
шається актуальним. Кулінарні соуси, зокрема емульсійного
характеру, широко використовуються підприємствами ресто"
ранного господарства через їхню здатність підвищувати засвою"
ваність, харчову й енергетичну цінність блюд, вони доповнюють
їхній смак і аромат. На підприємствах ресторанного господар"
ства найчастіше використовуються соуси промислового вироб"
ництва, рідше — власного з"за достатньої складності їх вироб"
ництва. Крім того промислові соуси емульсійного типу містять
у своїх рецептурах такі компоненти як сіль, перець, гірчиця
й оцет, що унеможливлює їхнє застосування для фруктових
і овоче"фруктових салатів. Тому для цієї групи блюд най"
частіше використовують різноманітні заправки.
Метою даної роботи є розробка технології напівфабрикату
емульсійного соусу багатофункціонального призначення зав"
дяки якому можливе розширення асортименту кулінарних
емульсійних соусів на підприємствах ресторанного господар"
ства й вивчення його якісних показників.
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Емульсійний соус передбачається виготовляти на апаратах
періодичної дії безпосередньо в системі підприємств ресторан"
ного господарства — спеціалізованих виробничих цехах.
Звідки цьому готовий продукт без зайвих труднощів може над"
ходити безпосередньо на підприємства. Відповідно до постав"
леної мети була розроблена рецептура напівфабрикату
емульсійного соусу, що володіє нейтральним смаком і щіль"
ною консистенцією й досліджені його фізико"хімічні, рео"
логічні, мікробіологічні характеристики, установлені опти"
мальні строки й умови зберігання
Основою для одержання напівфабрикату емульсійного соусу
є молочно"білковий копреципітат, який отримують термокис"
лотним осадженням казеїнової фракції знежиреного молока
й плодово"ягідні соки з дикоростучої сировини Донецького
регіону. Залучення цих компонентів у харчовий раціон дозво"
лило не тільки розширити смакову гаму соусів за рахунок вико"
ристання нетрадиційної сировини, але й підвищити біологічну
цінність продукту за рахунок природних компонентів, які зна"
ходяться в вихідній сировині. Розроблений напівфабрикат
відрізняється підвищеним вмістом незамінних амінокислот,
вітамінів, особливо С та РР, поліфенольних сполук.
Висока жирність продукту досягається 43%"вим вмістом
рослинної олії, яка знаходиться в напівфабрикаті в дисперго"
ваному стані й тим самим швидко засвоюється організмом лю"
дини. Для збільшення в’язкості й міцності структури
напівфабрикату в рецептуру були введені стабілізаційні систе"
ми (гуарова камедь), які не впливають на органолептичні ха"
рактеристики продукту, проте надають йому заданих рео"
логічних показників.
Згідно поставленим у роботі завданням жировий напівфаб"
рикат відповідає наступним вимогам: він має високу жир"
ність, густу консистенцію, міцну структуру. Відрізняється
м’яким, нейтральним смаком, має достатній для запобігання
мікробіологічного псування в перебігу терміну зберігання
рівень рН середовища продукту, високу харчову й енергетич"
ну цінність.
У результаті проведеної роботи були встановлені раціо"
нальні концентрації основних компонентів і стабілізаційних
систем; розроблена технологія напівфабрикату емульсійного
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соусу багатофункціонального призначення, придатного для
централізованого виробництва на устаткуванні періодичної
дії; встановлена залежність реологічних характеристик
емульсійного напівфабрикату від зміни температури й трива"
лості зберігання; розрахована харчова й енергетична цінність.
З використанням розробленого напівфабрикату відпрацьовані
рецептури і технології кулінарних соусів на основі емульсій"
ного напівфабрикату, які можуть використовуватися для по"
давання і оформлення м’ясних, рибних, овочевих страв та ши"
рокої групи десертної продукції.
Наступною задачею є оптимізація рецептурного складу та
розробка нормативних документів на новий вид кулінарної
продукції.

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ОТРИМАННЯ НАПІВФАБРИКАТУ НА ОСНОВІ
МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ
Є. В. Гороховатський
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського,
факультет харчування, 3 курс, група ТХ05в,
спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Н. А. Федотова

Традиційні способи переробки молока у вершкове масло, сир
і казеїн неминуче пов’язані з отриманням побічних продуктів —
знежиреного молока, сколотини і молочної сироватки, які
відносяться до вторинних сировинних ресурсів. У зв’язку з цим
першочерговими завданнями молочної промисловості є розши"
рення виробництва за рахунок раціонального і комплексного
використання вторинної молочної сировини на основі широкого
залучення сировини немолочного походження.
Одним з шляхів розширення асортименту і збільшення
частки даної продукції в загальному обсязі виробництва є роз"
робка технологій напівфабрикатів високого ступеня готов"
ності. Такі напівфабрикати можуть широко використовувати"
ся в підприємствах ресторанного господарства в технології
солодких блюд і десертів, що дозволить не тільки раціонально
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використовувати сировинні ресурси, але і розширити асорти"
мент даної групи страв і значно знизити витрати на їх виробни"
цтво.
На основі вивчення вітчізнянного і закордонного досвіду
була розроблена технологія отримання напівфабрикату на ос"
нові молочної сироватки і цукру з додаванням гуарової камеді.
На першому етапі основним завданням було визначення
раціональних співвідношень рецептурних компонентів. Одним
з таких компонентів напівфабрикату є цукор. Висушуванню
піддавалися зразки сумішей з внесенням цукру в кількості
25%, 50%, 75% і 100% до маси сиворотки.
Аналізуючи рецептурний склад напівфабрикату видно, що
найбільш оптимальна кількість цукру складає 50%. Вміст
цукру у суміші, що висушувалась, впливає на швидкість су"
шіння, а високий вміст приводить до отримання продуктів
у вираженим коричневим кольором за рахунок накопичення
продуктів реакції меланоідиноутворення і карамелізації.
Встановлено, що розчинність сухого напівфабрикату
змінюється із збільшенням цукру по"різному. Вища роз"
чинність властива для напівфабрикату із вмістом цукру 50%
від загальної кількості. Збільшення цукру до 100% в рівній
мірі як і зменшення його до 25% приводить до погіршення
розчинності.
Дослідження показали, що в дану рецептурну суміш гуаро"
ву камедь необхідно вносити в кількості 0,5% від маси сиво"
ротки, оскільки більша кількість стабілізатору сприяє отри"
манню резиноподібної маси при висушуванні.
Основними етапами технологічного процесу є наступні:
підготовлену молочну сироватку перемішують із цукром, вво"
дять заздалегідь розчинену у воді гуарову камедь (гидромо"
дуль 1:10) і уварюють при температурі 90…95°С протягом
(10…15) 60с. Потім отриману суміш збивають в гарячому виг"
ляді протягом (15*60)с до отримання густої однорідної маси,
охолоджують до температури 48…50°С і висушують в су"
шильній шафі (240*60)с при температурі 50…65°С . Після ви"
сушування молочно"рослинну композицію подрібнюють в по"
рошок. В результаті отримуют білу порошкоподібну масу, яка
добре розчиняється у рідині.
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Попередні експериментальні дослідження дозволили виз"
начити основні напрями використання напівфабрикату: для
приготування солодких блюд і десертів, оздоблювальних
напівфабрикатів, напоїв і коктейлів.
Таким чином, проведені дослідження молочної сироватки
дозволили визначити її хімічний склад, функціональні влас"
тивості, визначити основні параметри і режими обробки сиро"
вини для отримання порошкоподібного напівфабрикату.

СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МАСИ ТІЛА
О. Л. Іванік
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського, факультет харчування,
V курс, група ТХ03а, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Г. Ф. Коршунова, к. т. н., професор

Харчування — один із головних факторів, який визначає
здоров’я нації. Раціональне харчування забезпечує нормальний
ріст та розвиток дітей, сприяє профілактиці захворювань,
підвищенню продуктивності праці, тривалості життя, забезпе"
чує кращу адаптацію організму до змін у навколишньому сере"
довищі. В останні десятиріччя відбулося зменшення споживан"
ня біологічно цінних компонентів харчування — м’яса, молока,
риби, яєць, овочів та фруктів. Внаслідок порушення структури
харчування останнім часом спостерігається прогресуюче збіль"
шення числа дорослих українців зі зниженою вагою та дітей
шкільного віку, які мають занижені антропометричні дані.
Вирішенням проблеми зниження ваги людей може стати
створення продуктів з функціональними властивостями, спря"
мованих на підвищення маси тіла та постачання організму
життєво необхідними компонентами.
Зниження маси тіла зумовлене відсутністю або недостатнь"
ою кількістю у раціоні харчування амінокислоти треоніну. Од"
ним із найкращих джерел треоніну є злакові зернові культу"
ри. Виходячи з цього, вирішенням проблеми підвищення маси
тіла може стати створення хлібобулочних виробів на основі
зерна тритікале та борошна з амаранту.
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Функціональні властивості тритікале зумовлені в основно"
му наявністю поліненасичених жирних кислот (лінолевої,
ліноленової, олеїновой), мінеральних речовин (фосфор, калій,
магній, натрій) та вітамінів (провітамін А, вітаміни В1, В2, Е,
нікотинова кислота).
Іншим функціональним продуктом, який займає особливе
місце серед нетрадиційних культур є насіння амаранту. Його
амінокислотний склад дуже близький до ідеального білку, за
вмістом лізину та метіоніну перевищує всі злакові. Особливої
цінності амаранту надає сквален — біологічно активна речови"
на, яка є проміжним продуктом стероїдного синтезу людини.
Поліфеноли, які містяться в амаранті, зумовлюють його анти"
бактеріальні, противірусні та антиоксидантні властивості.
Борошно з амаранту має вищі показники харчової цінності
у порівнянні з пшеничним борошном і рекомендується як
комплексний білковий, вітамінний та мінеральний збагачувач
у продуктах для дітей, спортсменів та вегетаріанців.
На основі борошна з тритікале та амаранту було розроблено та
відпрацьовано технологію приготування хліба «Богатирський».
Спочатку із усієї кількості борошна з тритікале та води
замішували напівфабрикат, враховуючи при цьому особли"
вості даної сировини. На підготовленому напівфабрикаті
замішували тісто з додаванням амарантового борошна, солі,
пресованих дріжджів, маргарину. Потім тісто підлягало розс"
тоюванню протягом 90 хвилин та випічці при 220–2300С.
Встановлено, що споживання розробленого хліба у кіль"
кості 450–500г задовольняє потреби організму в рослинних
білках на 82%, у лізині — на 18,8%, у треоніні — на 78%.
У хлібі з борошна тритікале та амарантового борошна містить"
ся значно більше вітамінів групи В. Потреби організму у цих
вітамінах задовольняються відповідно: у вітаміні В1 — на
40%, В2 — на 32%, РР — на 80%. Хліб «Богатирський»
містить у значній кількості мінеральні речовини (калій, фос"
фор, магній, кальцій, натрій).
Органолептичні показники готового виробу досить гарні:
форма правильна, поверхня гладенька, колір світло–коричне"
вий, запах та смак властиві хлібу.
Таким чином, розроблений продукт функціонального
призначення може бути рекомендований для споживання лю"
дям зі зниженою вагою.
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РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ,
ЗБАГАЧЕНОГО ЙОДОМ
В. С. Ковалевська
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського, факультет харчування,
V курс, група ТХ03а, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник Г. Ф. Коршунова, к. т. н., професор

Мікронутрієнти відносяться до незамінних харчових речо"
вин. Вони необхідні для обміну речовин, росту та розвитку ор"
ганізму, захищають його від хвороб і шкідливих факторів
зовнішнього середовища, надійно забезпечують всі життєві
функції. Організм людини не синтезує і не запасає мікро"
нутрієнти на довгий строк, тому вони повинні надходити регу"
лярно в таких кількостях, які відповідають фізіологічній пот"
ребі людини.
Одним із мікроелементів, що утворюють біологічно ак"
тивні з’єднання, які мають велике значення для життя й здо"
ров’я людини є йод. Дефіцит йоду в організмі призводить до
широкого спектра захворювань, важкість яких залежить від
ступеня йодної недостатності, від її тривалості та віку, у якому
організм недоодержує йод.
Головним джерелом йоду на планеті є світовий океан.
З давніх часів люди використовували морські водорості не ли"
ше як харчовий продукт, а й як ефективний засіб для лікуван"
ня та профілактики багатьох захворювань.
Водорості більшою мірою, чим інші живі істоти підводного
царства, мають здатність поглинати з морської води та акуму"
лювати численні елементи. Так, в одному кілограмі ламінарій
міститься стільки йоду, скільки його розчинено в 100 000
літрах морської води. Крім того, водорості у великій кількості
акумулюють багато вітамінів: провітамін А, вітаміни В1, Д, К,
РР (нікотинова кислота), пантотенову й фолієву кислоти. Ба"
гато цілющих властивостей морської капусти зумовлені на"
явністю альгінової кислоти.
Метою роботи є створення функціонального продукту хар"
чування, збагаченого йодом. В якості вихідної сировини обрано
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яловичину, як джерело повноцінного білка та ламінарію, як
специфічне джерело йоду.
Було розроблено та відпрацьовано технологію виготовлен"
ня напівфабрикату «Котлети «Пікантні».
Технологія приготування напівфабрикату: підготовлене
м’ясо подрібнюють на мясорубці разом з відвареною ламіна"
рією. Подрібнене котлетне м’ясо з’єднати з черствим пшенич"
ним хлібом, попередньо замоченим у воді, додати сіль, перець
та перемішати. Потім котлетну масу ще раз пропустити через
м’ясорубку та добре вимішати. Із готової котлетної маси сфор"
мувати вироби овально"приплюснутої форми з загостреним
кінцем, запанірувати в сухарях.
Для створеного продукту визначено вміст основних харчо"
вих речовин (білків, жирів, вуглеводів), енергетичну цінність
та збалансованість за амінокислотним складом. Проведено ор"
ганолептичну оцінку розроблених виробів.
За отриманими даними можна зробити висновок, що кот"
лети «Пікантні» є біологічно цінним продуктом завдяки
своєму амінокислотному складу та вмісту значної кількості
мікроелементів, зокрема йоду.
Вміст йоду в порції котлет складає 50 мкг, що становить
третю частину добової потреби дорослої людини в даному
мікроелементі.
Внесення в котлетну масу відвареної ламінарії позитивно
позначається на структурно"механічних характеристиках, як
сирих фаршевих систем, так і готового продукту. Водоутриму"
юча здатність фаршевих систем, що містять 16% ламінарії, ле"
жить у межах 92%, тоді як при виробництві фаршу без добав"
ки, його водоутримуюча здатність становить 86…87%. Це
призводить до збільшення частки зв’язаної вологи й в’язкості
фаршу.
Органолептичні властивості готового виробу досить гарні.
Зовнішній вигляд, консистенція, запах і смак майже не
відрізняються від контролю.
Таким чином, розроблена технологія котлет з використан"
ням водорості ламінарії є джерелом йоду та може бути реко"
мендована людям, що проживають у регіонах з йодною недос"
татністю, дітям, підліткам та вагітним.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІСОЛОДОВИХ ЕКСТРАКТІВ
У ВИГОТОВЛЕННІ БІЛКОВИХ
КИСЛОМОЛОЧНИХ ДЕСЕРТІВ
Л. В. Козюра
Факультет інженерних технологій, магістрант, VII курс, група ЗТХ
21 (М), спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: В. О. Ромоданова к. тех. н.,доцент

Нові економічні відносини змінили асортиментну політику
закладів ресторанного господарства. Більш жорсткі вимоги
споживачів до смакових якостей страв при не завжди високо"
якісній вихідній сировині спонукають фахівців до створення
широкого асортименту десертів. Споживачі все частіше пере"
вагу віддають тим продуктам харчування, які відносяться до
категорії корисних. До їх числа, безумовно, належать білкові
кисломолочні продукти. Останнім часом набули поширення
продукти, в яких використовують комбіновану білкову основу
з тваринної і рослинної сировини або різні види рослинної си"
ровини.
Серед нетрадиційної сировини рослинного походження
заслуговують уваги полісолодовий (ПСЕ) і ячмінно"солодовий
(ЯСЕ) екстракти. Ці екстракти виготовлені з пророщених зе"
рен злакових культур.
В свій час були проведені медико"біологічні дослідження,
які встановили, що солодові екстракти — продукти дієтичного
і лікувального харчування високої біологічної цінності, вони
нормалізують обмінні процеси, підвищують імунологічну ре"
активність та сприяють попередженню або зменшенню нега"
тивних реакцій на екстремальні впливи у людини. Досліджен"
нями встановлено, що ПСЕ і ЯСЕ містять низькомолекулярні
білки з повноцінним складом амінокислот, легкозасвоювані
вуглеводи у вигляді мальтози. глюкози, фруктози, значну
кількість макро" і мікроелементів, вітаміни, ферменти, фіто"
гормони та інші біологічно"активні речовини. ЯСЕ характери"
зується більш вираженим солодким карамельно"солодовим
смаком та ароматом і нижчим значенням титрованої кислот"
ності (1200Т) в порівнянні з полісолодовим, тому при виготов"
ленні кисломолочних десертів доцільно йому надати перевагу.
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Експериментальним шляхом підібрано концентрацію ЯСЕ,
яку вносили до молочної основи. Для цього досліджували дози
в широкому діапазоні значень: від 1 до 40%. Доведено, що
найбільш доцільним є використання дози 10...30% ЯСЕ від за"
гальної маси продукту. Дози 1...10% надають продукту ледь
помітного присмаку наповнювача, майже не змінюючи колір
та смак продукту.
Визначено, що концентрація екстракту суттєво впливає на
фізико"хімічні та органолептичні показники молочної основи.
Так, при дозі внесення ЯСЕ 20...30% від загальної маси рівень
титрованої кислотності у продукті знижується на 40...500Т
(титрована кислотність сиру кисломолочного складає 220...
2400Т). При рекомендованих дозах зберігається кисломолоч"
ний смак, що дуже важливо, і одночасно продукт отримує на"
лежний рівень солодкості. Внесення ЯСЕ підвищує вміст
сухих речовин на 8...10%, вологоутримуюча здатність збері"
гається при дозах, які не перевищують 30% рослинного ком"
поненту. При більших дозах спостерігається синерезис, що
пояснюється зменшенням концентрації білків у системі. Вве"
дення більших доз негативно впливає на органолептичні по"
казники, погіршується смак продукту, з’являється присмак
гіркоти, змінюється колір.
Таким чином внесення солодового екстракту можна розг"
лядати як альтернативу цукру, що дозволяє виключити його
із рецептур на солодкі десерти, отримуючи при цьому солод"
кий смак продукту, крім того збагачує десерт біологічно ак"
тивними речовинами. Додавання до сиру кисломолочного
низькомолекулярних білків ячмінно"солодового екстракту
дозволяє значно збагатити амінокислотний склад нового де"
серту, що підвищує його біологічну цінність. Встановлено, що
вміст вільних незамінних амінокислот в новому продукті
значно перевищує їх вміст в сирі кисломолочному, відмічено
також позитивну тенденцію щодо вмісту вільних замінних
амінокислот. Вміст треоніну та фенілаланіну збільшується
більш ніж у 10 разів лізину та валіну — у 2 рази.
Виходячи із сучасних уявлень про комбіновані продукти,
до яких висуваються відповідні вимоги, а саме: заміна менш
половини білку на відповідні рослинні компоненти, — дозво"
ляє ЯСЕ розглядати не як наповнювач, а як складову частину
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продукту. Новий створений десерт можна віднести до комбіно"
ваних молочно"солодових продуктів функціонального призна"
чення.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З ЕМУЛЬСІЙНОЮ
СТРУКТУРОЮ
І. І. Коломієць, О. О. Галушко
факультет інженерних технологій
Vll курс, група ЗТХ21 (М), V курс, група ТХ31,
спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: М. М. Калакура, к. т. н., професор

Продукти харчування мають різну біологічну, харчову та
енергетичну цінність. В сучасних умовах, в основному вини"
кає проблема підвищення біологічної цінності харчових про"
дуктів та кулінарної продукції. Кулінарна продукція, як
правило споживається із соусами, які мають емульсійну
структуру. Розробляючи їх нові технології, вчені зосереджу"
ють увагу на підборі відповідних збагачувачів. Нами проведені
дослідження по створенні нових соусів типу майонез підвище"
ної біологічної цінності.
Аналіз наукових пошуків вітчизняних та зарубіжних вче"
них показав, що різні соуси емульсійного типу майонези — це
висококалорійні продукти, головним рецептурним компонен"
том яких є олія. Її за традиційною рецептурою вміст якої скла"
дає іноді до 80%. Такий високий вміст жиру може бути
шкідливим для груп населення з порушеним обміном речовин.
Вони повинні ретельно контролювати калорійність продукту,
який вони споживають. Зараз в нашій державі великого зна"
чення набуває проблема створення продуктів дієтичного хар"
чування, в тому числі й різних приправ, соусів та майонезів.
Створення таких продуктів передбачає зниження частки жи"
рового компоненту за рахунок заміщення малокалорійними
речовинами"стабілізаторами. При виробництві низькока"
лорійних майонезів в якості емульгаторів та стабілізаторів"за"
гущувачів використовують як природні, так і синтетичні
біополімери, до яких належить велика кількість сполук. Ці
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поверхнево"активні речовини можна віднести до різних класів
хімічних сполук, кожен з яких має свої недоліки та переваги.
Тому зараз у всьому світі проводиться великий об’єм дослі"
джень, спрямованих на пошук нових емульгуючих та стабілі"
зуючих харчових добавок, за допомогою яких можна було
б одержувати високоякісні емульсійні соуси з низьким вміс"
том жирового компоненту. Цей пошук спрямований у таких
головних напрямках:
— використання нових білкових продуктів ;
— дослідження полісахаридів в якості нових емульгаторів
та стабілізаторів;
— використання різноманітних синтетичних хімічних ре"
човин;
— модифікація відомих емульгаторів та стабілізаторів
з метою підвищення їх активності;
— вдосконалення технологічних заходів виробництва
емульсійних продуктів.
Аналіз літературних джерел в якості емульгаторів все
ширше використовуються білкові препарати рослинного по"
ходження, частіш за всього — соєві. Білки насіння олійних
культур випускають у вигляді знежиреного борошна (вміщує
біля 50% білку), концентрату та ізоляту білку (вміщують
співвідносно 70...75% та 90...95% білку). Найкращі функціо"
нальні властивості мають ізоляти білків. Найбільш ефективні
емульгуючі властивості мають соєві ізольовані білки — про"
теінати натрію та калію, одержані розпилювальним висушу"
ванням. Вони лягли в основу дієтичного майонезу «Білко"
вий», де яєчний порошок повністю замінений на порошок
протеінатів натрію та калію. Позитивні результати дає спіль"
не використання концентрату соєвого білку та рафінадної па"
токи — утворюється емульсійний продукт з високими рео"
логічними якостями, хоч вміст олії в ньому знижений. Білки
сої та соняшника за своїм фракційним та хімічним складом,
функціональними властивостями займають одне з провідних
місць серед білків рослинного походження.
Наші дослідження спрямовані на використання білкових
препаратів рослинного походження для виробництва соусів
підвищеної біологічної цінності.

— 362 —

пошук та перспективи

Секція XIIІ

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ОЗДОРОВЧИХ ДОБАВОК І ПРОДУКТІВ
ІМУНОМОДЕЛЮЮЧОЇ ДІЇ
О. Б. Любенок, О. М. Глущенко
Факультет інженерних технології, VІ курс, група ТХ21(М),
спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: М. М. Калакура, к. т. н., професор

Вченими України здійснено теоретичне й експерименталь"
не вчення закономірностей і механізмів комплексного впливу
термообробки, дрібнодисперсного подрібнювання антиокси"
дантів з нетрадиційної лікарської та пряно"ароматичної рос"
линної сировини при розробці технології одержання та
зберігання функціональних консервованих каротиноїдних оз"
доровчих добавок з каротиновмістних овочів у формі порошків
і паст. Добавки забезпечать належне збереження каротиноїдів
та інших біологічно активних речовин з вихідної сировини,
що дозволяє використовувати їх для створення продуктів іму"
номодулючої дії. Каротиноїдні біологічно активні речовини із
каротиновмістних овочів не знайшли належного застосування
в харчовій промисловості України і практично не розроблені
прогресивні технології їхнього виробництва. Труднощі при
одержанні каротиноїдних біологічно активних речовин з ка"
ротиновмістних овочів полягають у тому, що каротиноїди при
їхній переробці легко окисляються, утворюють перекиси і гід"
роперекиси та консервовані продукти втрачають зовнішній
і товарний вигляд. У зв’язку із цим, актуальним є розробка
нових біологічно активних речовин із каротиновмістних
овочів у формі дрібнодисперсних порошків і паст, які б пов"
ністю зберігали всі вітаміни, каротиноїди та інші біологічно
активні речовини.
У багатьох роботах науково обґрунтовано і показано доціль"
ність стабілізації біологічно активних речовин (каротиноїдів,
фенольних з’єднань, аскорбінової кислоти й ін.) кароти"
новмістних овочів, при їхній переробці в порошкоподібну та
пастоподібну функціональну біологічно активну добавку.
Вченими України запропоновані, науково обґрунтовані
технології одержання каротиноїдних біологічно активних
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речовин у формі дрібнодисперсних порошків (з розміром час"
ток 5...20 мкм) і гомогенних паст із каротиновмістних овочів
(гарбуза, моркви, томатів, перцю солодкого), новітні техно"
логії, які дозволяють не тільки зберегти і стабілізувати каро"
тиноїди та інші біологічно активні речовини, але й приводять
до ефекту збагачення кінцевих продуктів низькомолекуляр"
ними біологічно активними речовинами (в 1,3...2 рази й ви"
ще) у порівнянні з вихідною сировиною та кращої засвоюва"
ності організмом (в 2 рази краще). Одержані каротиноїдні
антиоксидантні продукти із принципово новими споживчими
властивостями є підґрунтям для розробки нових технологій
продуктів оздоровчого харчування.
Вчені обґрунтували доцільність використання теплової об"
робки каротиновмістних овочів при одержанні з них (порош"
коподібних і пастоподібних біологічно активних речовин і ви"
явлені закономірності і механізм впливу на зміни каротину
та доведено, що при тепловій обробці каротиновмістних
овочів відбувається не тільки стабілізація каротину, але
й істотне його збільшення стосовно вихідної сировини (добав"
ка становить — 50...80% залежно від температури й часу
впливу). При одержанні порошків утворюється водорозчинна
форма каротиноїдів, що у готовому продукті перебуває
в співвідношенні 1:1 до жиророзчинної форми каротину. Це
пов’язане з тим, що при термообробці каротиновмістних
овочів частина молекул каротину може піддаватися комп"
лексоутворюванню та структурній перебудові з гідрофільни"
ми групами біополімерів, у результаті чого утворюється водо"
розчинні комплекси каротиноїдів з гідрофільними групами
біополімерів.
При дії різних факторів (бланшування, здрібнювання, ва"
куумного сушіння) на моркву і томати спостерігається слабка
ізомеризація β — каротину моркви та томатів. Дрібнодисперс"
не подрібнювання (при одержанні порошків і паст) приводить
до ефекту збагачення біологічно активних речовин з кароти"
новмістних овочів (добавка низькомолекулярних біологічно
активні речовини становить від 30 до 90%).
Використання термообробки і антиоксидантів із нетра"
диційної лікарської та пряно"ароматичної рослинної сировини
для стабілізації каротиноїдів при одержанні пастоподібних
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і порошкоподібних біологічно активних речовин із кароти"
новмістних овочів, нами експериментально апробовані у техно"
логіях продуктів на їхній основі.

РОЗРОБКА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
ПРЕБІОТИЧНОЇ ДІЇ
І. А. Назаренко
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського, факультет харчування
3 курс, група ТХ 05 В, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Ю. В. Османова, аспірант

Як відомо, здоров’я людини безпосередньо пов’язане з їжею,
яку він щодня вживає. Формула «здоров’я є функція харчуван"
ня» є базовою для сучасної харчової науки.
В даний час зміна умов праці і побуту населення привела до
істотної зміни стереотипу харчування і невідповідності
хімічного складу раціону харчування оптимальному рівню:
зменшилося споживання овочів і круп’яних культур, збіль"
шилася кількість рафінованих продуктів.
Разом із зміною структури харчування погіршала еко"
логічна обстановка.
Аналіз динаміки споживання харчових продуктів в Україні
за останнє десятиріччя показав, що частка хлібобулочних ви"
робів в структурі раціону харчування істотно зросла і продов"
жує збільшуватися, що переважно пов’язане з їх невисокою
вартістю в порівнянні з іншими продуктами харчування.
Тому введення в рецептуру хлібобулочних виробів компо"
нентів, що додають їм дієтичні, профілактичні та функціона"
льні властивості, дозволить вирішити проблему дефіциту не"
обхідних харчових речовин, а також додати готовій продукції
заданий позитивний характер.
У цій ситуації актуальним є розробка нових технологій
і асортименту функціональних хлібобулочних виробів, збага"
чених натуральними харчовими інгредієнтами, а також техно"
логій переробки і застосування нетрадиційної сировини для
цієї мети.
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Як функціональні харчові інгредієнти в хлібопечінні реко"
мендується використовувати білоквмісну сировину, харчові
волокна, вітаміни, мінеральні речовини, біологічно активні
добавки (БАД), харчові добавки натурального походження
і інші компоненти.
Перспективним напрямом в хлібопечінні є розробка техно"
логій хлібобулочних виробів функціонального призначення на
основі використання продуктів рослинного походження.
У нашому випадку, найбільш важливий практичний інте"
рес представляє продукт рослинного походження — екстракт
кореню цикорію.
Застосування екстракту кореню цикорію пов’язане з тим,
що він містить природний поліфруктан — інулін, який оказує
позитивний вплив на роботу шлунково– кишкового тракту.
Завдяки вибірковій стимуляції зростання корисних бак"
терій, рівень змісту хвороботворних бактерій в кишечнику
знижується, що забезпечує підтримку сприятливішого бак"
терійного балансу. Це сприяє кращому виконанню цілого ряду
біологічних функцій нашого організму, таких, як засвоєння
найважливіших харчових елементів, вітамінів і мінералів,
а також формування захисного бар’єру, що перешкоджає про"
никненню різних кишкових інфекцій.
Таким чином, при виборі дозування екстракту кореню ци"
корію для виробництва хлібобулочних виробів враховувалися
ряд чинників: необхідність максимального збагачення виробів
вітамінами, мінеральними елементами, біологічно цінними
компонентами, кислотами і особливо полісахаридом інуліном
у досягненні пребіотичної дії на організм людини, отримання
готового виробу з високими органолептичними властивостями.
Добавки екстракту кореню цикорію вносили до кількості
1,5, 2,0 та 3%. Маса булочок складала 100 г. Випікали булоч"
ки, при температурі 200"2200С протягом 25 хвилин. Візначен"
ня органолептичних показників проводили відповідно до
ДОСТ 5667"65 через 10 годин.
Аналізуючи проведені дослідження, необхідно відзначити,
що введення екстракту кореню цикорію в кількості 1,5%,
сприятливо впливає на якість хлібо"булочних виробів та надає
можливість отримання виробів пребіотичної дії. Додавання
екстракту кореню цикорію в хлібобулочні вироби покращує
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в’язкопластичні і пружно"еластичні властивості теста, під"
йомну силу і збільшує кількість клейковини.

РОЛЬ ПОЛІФЕНОЛІВ РОСЛИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ У СТВОРЕННІ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Н. О. Некряч, І. М. Плахотнік
Факультет інженерних технологій
VI курс, група ТХ21(М), спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: М. М. Калакура, к. т. н., професор

Здорове харчування забезпечується наявністю відповідних
харчових продуктів. Здорові продукти мають містити в дос"
татній та збалансованій кількості різноманітні інгредієнти —
білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни та
інші біологічно активні речовини, що проявляють специфічну
фізіологічну активність.
Раціон сучасної людини в основному покриває енергетичні
витрати організму. Однак, у зв’язку з цілим рядом як об’єк"
тивних, так і суб’єктивних причин, він не задовольняє його
потреб у біологічно активних речовинах.
Рослинні харчові продукти містять значну кількість
біологічно активних речовин, серед яких можна особливо
виділити флавоноїди рослинного походження. Флавоноїди —
феноловмістні рослинні пігменти, що мають різні клініко"
фармакологічні властивості, що застосовуються з метою ліку"
вання багатьох захворювань людини.
До харчових продуктів, що містять феноли, відносять пло"
ди горобини звичайної, аронії чорноплідної, цитрусових, шип"
шини; плоди і насіння лимонника китайського; ягоди сморо"
дини чорної, чорниці, калини, суниці, малини.
Сумарна кількість фенолів у добовому раціоні людини до"
сягає 1 г, що достатньо для виконання важливої біологічної
ролі. У поєднанні з аскорбіновою кислотою вони беруть участь
в окисно"відновних процесах, гальмують окислення, подовжу"
ючи дію адреналіну, є складовим елементом антиоксидантної
системи.
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Рослинні флавоноїди діють спазмолітично на кровоносні
судини, нормалізують підвищену проникність стінки капі"
лярів, гальмують розвиток набряку. Цей клас речовин підви"
щує вміст кальцію і кортикостероїдів у крові, знижує рівень
холестерину і аскорбінової кислоти в корі наднирників.
Рослинні флавоноїди є природними регуляторами резисте"
нтності слизової оболонки шлунка, імунологічних процесів,
вільнорадикальних реакцій тощо. Для них властива гепатоп"
ротекторна і антиоксидантна активність.
Вважають, що використання рослинних флавоноїдів в хар"
чових композиціях, як і орієнтація на високий вміст цих спо"
лук у дієті, є чинником профілактики захворювань шлунка,
печінки, серцево"судинної системи тощо.
Нами вивчена можливість використання поліфенолів ви"
нограду у виробництві десертної продукції та борошняних кон"
дитерських виробів підвищеної біологічної цінності. Основним
інгредієнтом рецептури передбачаємо використання харчового
концентрату поліфенолів винограду «Еноант».
«Еноант» — харчовий концентрат сумарних поліфенолів
винограду «Каберне"Совіньон», вирощуваного в Криму, еко"
логічно чистий натуральний продукт дієтичного харчування,
що володіє високою антиоксидантною активністю.
Результати опрацьованих даних літератури переконливо
доказують, що дефіцит мікронутрієнтів — поліфенолів рос"
линного походження призводить до різкого зниження
стійкості організму до несприятливих чинників навколишнь"
ого середовища, порушення системи антиоксидантного захис"
ту, розвитку імунодефіцитних станів.
Тому перспективними добавками в технології борошняних
здобних виробах можуть стати сухі порошки з насіння та шкірки
винограду. Необхідно провести дослідження, и проаналізувати
можливість використання сухих порошків шкірки та насінь ви"
нограду в якості харчової добавки в начинки та фарші.
Основна мета створення нових продуктів — це можливість
за допомогою певних компонентів (макро" і мікронутрієнтів)
збалансувати хімічний склад раціонів харчування і тим самим
надавати їм певну біологічну направленість, що вимагає сього"
дення з урахуванням динаміки екозалежних, професійних та
соматичних захворювань серед населення України.
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ХАРЧУВАННЯ ЯК АСПЕКТ
ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ
В. В. Ніколіна, О. В. Щирська, О. О. Безуглов
Факультет інженерних технології, старший викладач, асистент
та студент групи ЗТХ21 кафедри технології харчування
Науковий керівник: М. М. Калакура, к. т. н., професор

Вивченням механізму адаптації людини до різних жит"
тєвих умов займається екологічна фізіологія людини. Раціони
харчування розробляються з врахуванням виду діяльності,
способу життя, віку людини, наявності генномодифікованих
продуктів. Домінуючою характеристикою сучасної епохи
є процес старіння населення: все чіткіше спостерігається пре"
валювання чисельності людей похилого віку на фоні очевидно"
го погіршення демографічних показників — скорочення три"
валості життя і зростання смертності.
Раціональне, адекватне віку харчування є одним із засобів
профілактики більшості захворювань людини — серцево"су"
динних, онкологічних, шлунково"кишкових тощо.
Проблема створення функціональних продуктів харчу"
вання спеціального призначення для населення викликана
тим, що в організмі людей під впливом різних чинників
відбуваються функціональні порушення, розвиваються
структурні і метаболічні зміни. Новітні технології функціо"
нальних продуктів базуються на науковому обґрунтуванні
інгредієнтного складу і структури продуктів харчування
з максимальною степінню наближення до оптимальних для
людей амінокислотної, жирнокислотної, вуглеводної та віта"
мінно"мінеральної формул, змодульованих на основі аналізу
та систематизації медико"біологічних аспектів і принципів
геродієтетики. Крім того, враховується наявність в продук"
тах антиоксидантів (вітамінів С, Е, мікроелементів селену),
які сповільнюють каскадний ефект чисельних вільно"ради"
кальних реакцій, що лежать в основі механізму однієї із ос"
новних теорій старіння організму. Спеціалісти з харчування
рекомендують таке збалансоване харчування білок:жир:вуг"
леводи = 1:0,8:3"3,5 і в необхідних кількостях від фізіологіч"
ної добової потреби.
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Вирішення питання адекватного харчування, яке відпо"
відає потребам і можливостям організму людини і збалансова"
ного за всіма показниками харчової та біологічної цінності,
зв’язане з створенням великих баз даних і знань, котрі відбива"
ють вибір індивідуальних раціонів і режимів з врахуванням
вікових фізіологічних факторів, регіональних умов, особливос"
тей споживання продуктів, а також джерел порушення імунно"
го статусу. При цьому доцільно використовувати комп’ютерну
систему підтримки прийняття рішень (СППР), яка дозволяє на
базі комп’ютерних технологій забезпечити вибір оптимального
рішення із багатьох можливих альтернативів.
Діалоговий алгоритм прийняття рішення по адекватному
харчуванню зводиться до наступного. За заданими парамет"
ричними описаннями суб’єкта — вік, стать, група крові, стан
здоров’я, кліматичні і соціальні умови проживання в екс"
пертній системі формується параметрична модель адекватного
харчування у виді норм споживання харчових речовин для
конкретного випадку. Далі оцінюється існуючий раціон
суб’єкта і здійснюється підбір необхідних і бажаних продуктів
у базі даних «Продукти і хімічний склад», які відповідають за"
даним критеріям і обмеженням з послідуючою асортиментною
оптимізацією можливого раціону харчування споживача.
Проектування нового багатокомпонентного продукту хар"
чування здійснюється з врахуванням індивідуальних обме"
жень, медико"біологічних норм з структурною оптимізацією
рецептур на інгредієнтному та моноструктурному рівні.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФЕЙХОА
В ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ
О. К. Сидорук
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Ми
хайла Туган Барановського, факультет харчування, 2 курс, група ТХ
06А, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Н. В. Вольнова

За останні роки світовий, європейський та вітчизняні рин"
ки тропічних та субтропічних фруктів суттєво змінилися, роз"
ширилися торговельні зв’язки України із країнами — експор"
терами, їх імпорт щорічно зростає.
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Фейхоа — типова субтропічна рослина, але в цей час ця
культура поширена також у Грузії, Азербайджані, Криму,
Краснодарському краї. Цей плід славиться особливими смако"
вими та лікувально"діетичними властивостями.
Незрілі плоди містять у великій кількості тверді клітки,
смакові якості їх низькі. Проте зрілі ж плоди мають дуже
смачну білувату м’якоть желеобразної консистенції із числен"
ними невідчутними на смак дрібними насіннями й ароматом
суниці, банана й ананаса. Нами проведені дослідження
хімічного складу плодів фейхоа в процесі розвитку плодового
тіла. Установлено, що зрілі плоди багаті вітаміном С (від 34 до
100 мг/100 г), зміст якого збільшується в міру дозрівання
плодів. У них досить багато пектинових речовин (1,0–2,4%),
клітковини (2,0–4,0%), містяться цукри (5,9–12,0%), пере"
важно глюкоза та сахароза, що не тільки не уступає , але й за
деякими показниками перевищує деякі цитрусові плоди.
Амінокислотний склад плодів небагатий, він представлений
переважно 5 амінокислотами (аспарагином, аргініном, глюта"
мином, аланіном, тирозином). З літературних даних установ"
лене, що унікальною особливістю плодів фейхоа є здатність
накопичувати значні кількості легкозасвоюємих організмом
людини водорозчинних з’єднань йоду (200–300 мг/100г), що
має особливе значення в екологічній ситуації, яка склалася за
останні роки. За вмістом йоду фейхоа перевершує всі інші рос"
линні й тваринні харчові продукти. У плодах також багато фе"
нольних з’єднань. Серед них катехіни й лейкоантоциани, роз"
чинний танин та ін., які містяться переважно в шкірці й нада"
ють плодам в’язкого смаку. Однак шкірка легко відділяється
від м’якоті, й у їжу може не використовуватися. Таким чином,
плоди фейхоа можна рекомендувати для вживання при захво"
рюванні щитовидної залози й при атеросклерозі, а також при
гіпо" та авітамінозі С, запальних захворюваннях шлунково"
кишкового тракту, гастриті, пієлонефриті. Їх використовують
переважно у свіжому вигляді . Плоди фейхоа можна викорис"
товувати як продукт функціонального призначення. Додаючи
їх у йогурти й інші кисло"молочні продукти, ми додатково зба"
гачуємо їх вітамінами, органічними кислотами й мінеральни"
ми речовинами, зокрема йодом.
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Проведені технологічні відпрацювання показали, що із
плодів фейхоа можна одержувати соки й пюре, які при дода"
ванні їх до традиційних продуктів, забезпечать останні цілим
комплексом біологічно активних речовин. Перспективним є
використання плодів фейхоа в технології десертної продукції з
пінною структурою, де вони допоможуть заощадити частину
традиційних структуроутворювачів внаслідок високого вмісту
пектинових речовин.
Таким чином, використання фейхоа як добавки дозволить
розширити асортимент кулінарної продукції й збагатити її
природними біологічно активними речовинами.

ТЕХНОЛОГІЯ САЛАТНИХ СОУСІВ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
О. В. Скляренко
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського, факультет харчування,
IV курс, група ТХ04г, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Т. І. Юдіна, к. т. н., доцент

На сучасному етапі одним з важливих завдань вітчизняного
масложирового виробництва є створення високоякісних емуль"
сійних продуктів зниженої енергетичної цінності, тому що
калорійність сьогодні стає одним з найважливіших питань для
споживача. Збільшення обсягів виробництва й розширення
асортименту соусів емульсійної структури на жировій основі ви"
магає наукового підходу до розробки рецептур і технологій, що
відповідають сучасним вимогам здорового харчування.
Останнім часом популярність придбали фізіологічно
функціональні харчові продукти. Вони містять інгредієнти,
що роблять доброчинний вплив на здоров’я людини, що підви"
щують його опірність захворюванням, а також сприятливому
поліпшенню багатьох фізіологічних процесів в організмі, що
дають йому реальну можливість пручатися агресивним впли"
вам зовнішнього середовища.
Споживання таких продуктів не є лікувальним прийомом
у комплексній терапії захворювань, що характерно для про"
дуктів лікувального харчування, але допомагає попередити
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деякі хвороби й старіння організму, що живе в умовах еко"
логічного неблагополуччя. Із цього погляду майонези, безу"
мовно, є продуктами, корисними для організму людини,
а структура дозволяє збагачувати їх всіма видами функціо"
нальних інгредієнтів: харчовими волокнами, вітамінами,
мінеральними речовинами й т. д.
На основі варіювання співвідношень інгредієнтів рецепту"
ри емульсії й зміни її реологічних характеристик за допомо"
гою стабілізаторів, емульгаторів і функціональних інгредієн"
тів можна створювати різні емульсійні продукти із заданими
функціональними властивостями й різною консистенцією.
При цьому поряд з рішенням технологічного завдання одер"
жання стійкої емульсії вирішується й питання забезпечення
високої біологічної цінності продукту, що буде визначатися
фізіологічною й харчовою цінністю використовуваних рецеп"
турних компонентів.
При розробці функціональних харчових продуктів не"
обхідно, крім вибору й обґрунтування застосування функціо"
нальних інгредієнтів, ураховувати їхні потенційні можли"
вості змінювати традиційні споживчі властивості продукту.
Технології конструювання функціональних харчових про"
дуктів складного багатокомпонентного складу повинні ґрун"
туватися на розробці алгоритмів, що дозволяють застосовува"
ти методи математичного моделювання й програмування.
Загальновідомо, що для забезпечення повноцінного й зба"
лансованого внутрішньоклітинного харчування організму,
а також здійснення основних лікувально"оздоровчих заходів
у раціоні харчування людини повинне бути близько 600 речо"
вин — нутрієнтів. Значна їхня кількість утримується в нату"
ральній рослинній сировині: овочах і фруктах, лікарських
рослинах (парафармацевтиках), зерно продуктах і ін.
На підставі даних про фізико"хімічний склад і лікувально"
оздоровчі властивості різних видів рослинної сировини із зас"
тосуванням методів математичного моделювання розроблені
первісні варіанти рецептур салатних соусів (зміст масла 27%)
з використанням рослинної сировини (мілкодисперсний поро"
шок суміші трав) функціонального призначення з різними
профілактичними й оздоровчими властивостями.
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Таким чином, розроблені технології салатних соусів з вико"
ристанням білково"вуглеводної молочної сировини й різних
видів рослинної сировини дозволяють розширити асортименти
низькокалорійних соусів емульсійного типу, підвищити їхню
біологічну цінність і одержати харчові продукти з гарної орга"
нолептикою і із заданими функціональними властивостями.

ЗБАГАЧЕННЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИМИ РЕЧОВИНАМИ
Н. М. Феркаляк
Факультет інженерних технологій, V курс, ТХ31(С)
Спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: А. І. Юліна, к. т. н., доцент

Метою досліджень є розробка рецептур та технологій при"
готування страв з додаванням порошку із яєчної шкаралупи
для збагачення страв (зокрема борошняних) мінеральними ре"
човинами.
Подрібнена яєчна шкаралупа здавна вважається цінним
джерелом кальцію та інших мінеральних речовин. За кордо"
ном подрібнена яєчна шкаралупа використовується як ліку"
вально"профілактична добавка до хлібобулочних виробів, пе"
чива, цукерок, жувальної гумки тощо.
Добова кількість кальцію для дорослих складає 800 —
1100 мг, для дітей до 7 років — біля 1000 мг, 14 — 18 років —
1400 мг, для вагітних — 1500 мг, для годуючих матерів —
1800 — 2000 мг.
Кальцій є основним структурним елементом кісткової тка"
нини, важливим компонентом згортання крові, необхідний
елемент їжі людини, який підтримує гомеостатичне співвідно"
шення електролітів внутрішнього середовища організму. До
числа найбільш важливих функцій в організмі відносять його
участь в роботі багатьох ферментних систем, в передачі нерво"
вого імпульсу, в реакції м’язів на нервове збудження. Але з ба"
гатьох продуктів кальцій погано засвоюється внаслідок недос"
татньої збалансованості з іншими мінеральними речовинами
зокрема з фосфором.
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Розглянемо результати наших досліджень по використан"
ню порошку із яєчної шкаралупи у таку страву як оладки. По"
рошок додавався у кількості 0,6% від маси борошна. Якість
страви досліджували за органолептичними і фізико"хімічни"
ми показниками. Додавання порошку з яєчної шкаралупи
майже ніяк не відобразилося на таких показниках, як
зовнішній вигляд, смак, запах, колір і консистенція. Вони
аналогічні показникам, які мають оладки, приготовлені за
традиційною технологією.
Органолептичні показники не змінились тому , що поро"
шок з яєчної шкаралупи дуже тонкого помелу, не має смаку і
йому притаманний ледь помітний запах вареного яйця.
Мінеральний склад страви визначали по кількості в ній
мінеральних речовин. Аналізуючи їх склад в страві з додаван"
ням яєчної шкаралупи приходимо до висновку, що їх зміст
значно збільшився, відповідно кількість натрію вдвічі,
кальцію — в 26 разів, калію — в 1,5 рази, магнію — в 8 разів,
фосфору — в 3 рази.
Зміни мінерального складу страви наведено на рис. 1.

Рис. 1. Зміни мінерального складу оладок
з використанням яєчної шкаралупи
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Співвідношення фосфору і кальцію наблизилось до реко"
мендованого для дитячого організму і дорівнює 1:2.
Таким чином, введення лише 2 г добавки яєчної шкаралу"
пи на добу може забезпечити організм майже добовою нормою
легко засвоюваного кальцію. Внаслідок цього підвищується
біологічна цінність страви і завдяки цьому населення отримує
продукт, за допомогою якого можна легко ліквідувати дефіцит
кальцію в організмі дітей. Це особливо має значення в неспри"
ятливих умовах довкілля.

ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ
А. В. Хомченко
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського
4курс, група ТХ04В, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник В. Р. Давидова, к. б. н, доцент

В останні роки практика використання глютена в хлібопе"
карській промисловості значно розширилася. Його зростаюче
споживання обумовлене необхідністю коректування хлібопе"
карських властивостей пшеничного борошна зі зниженим
змістом клейковини, зі слабкою клейковиною, а також для до"
сягнення високої якості слоєних виробів, та виробів з дрі"
жджового тіста.
В нашій роботі клейковина пшениці додавалася безпосе"
редньо в борошняну масу до замісу. У залежності від змісту
клейковини в борошні додається від 0,5% до 3,0% при се"
реднім дозуванні в 2,0% досягається збільшення змісту клей"
ковини в борошні приблизно на 4,0%. При додаванні пшенич"
ної клейковини необхідно додавати також ту кількість води,
що цією клейковиною зв’язується: при адсорбційній здатності
200% додається вода в кількості 200% від кількості викорис"
товуваної клейковини.
Клейковина значно підвищувала якісні показники хлібо"
булочних виробів при всіх спросах тістоведення. Властивість
клейковини у створенні еластичної маси корисно використо"
вується при випічці, коли газ, що зародився від шумування
дріжджів, зберігається усередені еластичної структури, утво"
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реною клейковиною. Продукція випічки виходить повітряної
за структурою, її обсяг підвищується. Клейковина попереджає
опадання тіста в стадії підйому. За рахунок поліпшеної здат"
ності зв’язування води підвищується вихід тіста і термін схо"
ронності продукції, що випікається.
Пшенична клейковина завжди змішується спочатку з бо"
рошном або з частиною борошна. Найкращій результат вихо"
дить при обліку в рецепті обсягу води, що зв’язується пшенич"
ною клейковиною.
Функціональні властивості глютена полягають у високій
(до 300%) адсорційної здатності, утворенні стабільної упруго"
еластичної структури і термостійкості при температурі до
850С. Тому застосування глютена в технології хлібобулочних
і борошняних кондитерських виробів дозволяє: підвищити
водопоглотительну здатність тіста; зміцнити фізичні власти"
вості тіста; поліпшити фізико"хімічні й органолептичні показ"
ники якості хлібобулочних та кондитерських виробів; збіль"
шити термін збереження свіжості готових виробів; знизити
крошковатость м’якушки; збільшити вихід готових виробів на
2–7%.
Велика розмаїтість грунтово"кліматичних і агротехнічних
умов вирощування пшениці приводить до значних коливань
якості товарного зерна, у результаті чого на мірошницьких
підприємствах України в різні роки переробляється від 40 до
70% зерна пшениці зі зниженими технологічними властивос"
тями, що сильно ускладнює вироблення. У зв’язку з цим, при
переробці зерна різної якості для забезпечення вимог хлібопе"
карських підприємств і підприємств інших галузей необхідні
коректування і стабілізація властивостей борошна в частині
змісту і якості клейковини.
При щорічному обстеженні врожаю було встановлено, що
найбільш розповсюджена причина погіршення товарної
якості зерна пшениці — низький зміст клейковини. Навіть
зерно пшениці 3"го класу має зміст клейковини на нижній
межі — не набагато більше 23%. Борошно, вироблене з зерна
3"го класу, не завжди відповідають вимогам ДСТУ. Це підтве"
рджують результати лабораторних помелів з одержанням од"
носортного борошна 70%"го виходу 1"го сорту. При якості зер"
на, що відповідає 3"му класові, зміст клейковини в борошні
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було нижче вимог ДСТУ — менш 30% для 1"го сорту. Для ви"
конання вимог цього ДСТУ для борошна першого і вищого
сортів зміст клейковини у вихідному зерні повинне бути не
менш 25%. Що стосується зерна 4"го класу, то з нього часто
одержують борошно, що не відповідає по якості, насамперед
по змісту клейковини. Відповідно хлібобулочні та конди"
терські вироби, що випікаються з такого борошна, мають зни"
жену якість або є нестандартним.
У цьому випадку хлібопекарські властивості борошна мо"
же підвищити суха пшенична клейковина. Вона задовольняє
вимогам борошномельного виробництва: являє собою тон"
кодісперсний світлий порошок, добре сипучий, з низькою во"
логістю, не погіршує органолептичні показники борошна, доз"
воляє виправити найбільш розповсюджений дефект борошна
зніженої якості.

РОЗРОБКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
З АНТИОКСИДАНТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
І. О. Чехов
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського, факультет харчування,
V курс, група ТХ03а, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник Н. С. Гончарова

У наш час проблема здорового харчування стає все більш
актуальною. Для людини є дуже важливим збалансований
раціон харчування, а також високі споживчі властивості хар"
чових продуктів. Жири і жировмісні продукти характеризу"
ються недостатньою стабільністю при зберіганні. Завдяки
активній дії кисню вони окислюються з накопиченням перок"
сидів, альдегідів, кетонів, піддаються гідролізу.
Для запобігання негативних змін ведуться інтенсивні по"
шуки харчових добавок. Особливе місце займають антиокси"
данти, які дозволяють отримати стійкі при зберіганні продук"
ти харчування.
Одним із найвідоміших антиокидантів природного поход"
ження є токофероли, об’єднані під загальною назвою «Вітамін
Е». Головним джерелом їх є горіхоплідні культури та насіння
рослин.
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Практичний інтерес для кондитерської промисловості
представляють горіхоплідні культури (фундук і волоський
горіх), а також продукти їхньої переробки. Їх можна додавати
замість маргарину, що містить трансізомери жирних кислот,
які негативно впливають на серцево"судинну систему, підви"
щуючи рівень холестерину в крові,
У зв’язку із цим розширення асортименту борошняних
кондитерських виробів функціональної спрямованості та
дослідження впливу продуктів переробки горіхоплідних на
формування споживчих властивостей цукрового печива, що
користується високим попитом у населення, є актуальними.
Для створення продукту з антиоксидантними властивостя"
ми у традиційній рецептурі цукрового печива частину марга"
рину (60%) замінювали на пасту з фундука.
Для підтвердження ефективності застосування продуктів
переробки горіхоплідних у цукровому печиві проведено
порівняльну оцінку вмісту фізіологічно функціональних
інгредієнтів у традиційній і новій рецептурах. Отримані ре"
зультати представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Склад і вміст фізіологічно1функціональних інгредієнтів
у рецептурах цукрового печива
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Як свідчать дані таблиці 1, розроблене печиво збагачене
поліненасиченими жирними кислотами (ПНЖК) і токоферо"
лами. При вживанні його у кількості 100 г добова потреба
в ПНЖК буде задоволена на 46 % (норма 6 г), у токоферолах —
на 82 % (норма 6 мг), у мінеральних речовинах: у калії, фос"
форі й магнії на 4,5; 9 та 8 % відповідно.
Таким чином, додавання пасти, отриманої із фундука, доз"
воляє отримати продукт з підвищеним вмістом токоферолів,
які надають продукту антиоксидантних властивостей.

БІОКІБЕРНЕТИКА ЯК МАЙБУТНЯ
МОДЕЛЬ СВІТУ…
А. А. Островерхий
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Факультет інженерних технологій
Група ЕА52(М)
Науковий керівник: В. В. Горчаков, доцент

Бурхливий научно"технічний прогрес, який супроводжує
наше життя, продовжує здивовувати, напевно, навіть найоп"
тимістичніших критіків сучасності. Адже те, що ми маємо на
сьогоднішній день, ще вчора здавалося нам неможливим.
Хотілося б особливу увагу акцентувата на такий, з одного боку
непомітний, а з іншого, що заполонив наше сьогодення, прог"
ресивний напрямок єволюції людського розвитку, як біокібер"
нетика. Адже жодна розвинута людина на планеті не може уя"
вити свого існування без машин, що виконують велику
кількість функцій, які не так давно виконувала сама людина.
Але ж біокібернетичні об’єкти, виконують не тільки подібні
людській діяльності операції, вони ще й допомагають заоща"
дити велику кількість часу, енергії, і т. д., а в більшій частині
випадків роблять таку роботу, що звичайній людині вона прос"
то не під силу як фізично, так і розумово. Хибною є думка, що
біокібернетика це далеке майбутне, не слід у своїй уяві малю"
вати біокібернетичні об’єкти як візуальну та функціональну
подібність до біологічних об’єктів машину (робот). Достатньо
лише змістовно зрозуміти саме визначення «біокібернетики»,
а я в свою чергу намагатимусь вам це пояснити.
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Біокібернетика, науковий напрям, пов’язаний з проникнен"
ням ідей, методів і технічних засобів кібернетики в біологію.
Зародження і розвиток біокібернетики пов’язані з еволюцією
уявлення про зворотній зв’язок в живій системі і спробами мо"
делювання особливостей її будови і функціонування. Процес
«кібернетизації» біології здійснюється як в теоретичних, так
і в прикладних областях. Основне теоретичне завдання біокібер"
нетики — вивчення загальних закономірностей управління,
а також зберігання, переробки і передачі інформації в живих
системах. Що, як ви розумієте, є вагомою причиною гальмуван"
ня процесу розвитку даного напрямку.
Будь"який організм це система, здібна до саморозвитку
і керування як внутрішніми взаємозв’язками між органами
і функціями, так і співвідношеннями з чинниками середови"
ща. Прагнучи зрозуміти природу живого, вчені часто прагнули
відшукати в організмі те, що можна було досліджувати ізольо"
вано. Метою біокібернетики є вивчення організму з урахуванням
основних взаємозв’язків починаючи з клітинного, тканинного,
органного рівня і закінчуючи організмовим. Жива система ха"
рактеризується не тільки обміном речовини і енергії, але і об"
міном інформації. Біокібернетика розглядає складні біологічні
системи у взаємодії з середовищем саме з погляду теорії інфор"
мації. Одним з найважливіших методів біокібернетики є моде"
лювання структури і закономірностей поведінки живої системи;
воно включає конструювання штучних систем, відтворюючих
певні сторони діяльності організмів, їх внутрішні зв’язки і від"
носини. Біокібернетика розглядає живий організм як бага"
тоцільову «ієрархічну» систему керування, що здійснює свою
інтеграційну діяльність на основі функціонального об’єднання
окремих підсистем, кожна з яких вирішує «приватну» локальну
задачу. Особливість організму як складної динамічної системи —
єдність централізованого і автономного керування. Саморегу"
ляція, характерна для всіх рівнів керування живої системи, за"
безпечується автономними механізмами, поки не виникають
такі збурення, які вимагають втручання центральних ме"
ханізмів керування.
Останнім часом всю більшу увагу біологів привертають
функціональні характеристики біологічних систем керуван"
ня, обумовлені періодичними (ритмічними, циклічними)
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процесами. Живі організми з високою точністю здатні «вимі"
рювати» час («біологічний годинник»). Це виражається в пе"
ріодичних змінах дихання, температури тіла і інших процесів
життєдіяльності. Природа біологічних ритмів ще багато в чо"
му неясна, але є всі підстави вважати, що періодичність —
фундаментальна характеристика функціонування біологічної
системи і процесів керування у ній. Процеси, що відбуваються
на кожному з рівнів живої системи, характеризуються своєю
специфічною періодичністю, визначуваною як внутрішніми,
так і зовнішніми чинниками. А між періодичною активністю
окремих рівнів в нормально функціонуючому організмі існу"
ють певні фазові зрушення (зміщення в часі), обумовлені спе"
цифічною організацією керування на кожному з рівнів. Пору"
шення цих нормальних фазових зрушень може викликати
порушення роботи всієї живої системи або її частини. Це веде
до збоїв в роботі системи керування і накопичення помилок,
що можна описувати як поява «шумів». Корекція збоїв вима"
гає внутрішнього перенастроювання системи (її алгоритму або
зовнішніх дій, що управляють, за рахунок включення ме"
ханізмів керування вищого рівня. Живі істоти об’єднуються
в системи різного порядку (популяції, біоценози і т. д.), утво"
рюючи своєрідну ієрархію живих систем. У всіх цих надор"
ганізменних системах, як і в житті клітки, розвитку організму,
еволюції органічного світу в цілому, є внутрішні механізми ре"
гуляції, для вивчення яких також застосовні принципи і мето"
ди біокібернетики. Механізми керування визначають перебіг
життєвих процесів не тільки в нормі, але і в патології.
Клітина — складна саморегульована система. Вона наділе"
на багатьма регуляторними механізмами, одним з яких є ко"
ливання її структури, пов’язані з діяльністю мітохондрії
і співпадаючі з коливаннями окислювально"відновних про"
цесів. Синтез білків в клітині керується генетично детерміно"
ваними механізмами, пов’язаними з процесами зберігання,
переробки і передачі генетичної інформації. Вивчення
життєдіяльності організму в цілому і його різних функцій,
а також механізмів, керівників роботою окремих органів
і систем — це та область, де біокібернетика виявилася
найбільш результативною. У зв’язку з цим сформувалися са"
мостійні напрями — фізіологічна кібернетика і нейрокіберне"
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тика, що вивчають механізми підтримки гомеостазу; принци"
пи саморегуляції функцій організму і протікання в нім пе"
рехідних процесів; закономірності нервової і гуморальної
регуляції в їх єдності і взаємодії; принципи організації і фун"
кціонування нейронів і нейровових мереж; механізми
здійснення актів поведінки і іншіпроблеми. Вивчаючи зако"
номірності роботи людського мозку, в основі якої лежить
комплекс алгоритмів, тобто правил перетворення інформації,
біокібернетика дозволяє моделювати (у тому числі і на ЕОМ)
різні форми роботи мозку, виявляючи при цьому нові зако"
номірності його діяльності. Створені, наприклад, програми
для ЕОМ, що забезпечують можливість навчання, гри в шахи,
доведення теорем і інше. Розвивається так зване евристичне
програмування, коли досліджують і моделюють правила об"
робки інформації в мозку при тих або інших творчих проце"
сах. Аналіз механізмів індивідуального розвитку і процесів
керування в популяціях і співтовариствах, що включають
зберігання, переробку і передачу інформації від особини до
особини, — також сфера досліджень біокібернетики. На рівні
біогеоценозів, включаючи і біосферу в цілому, біокібернетика
намагається використовувати метод моделювання для цілей
оптимізації біосфери, зокрема для визначення шляхів
найбільш раціонального втручання людини в життя природи.
Питання еволюції з позицій біокібернетики були вперше
розглянуті І. І. Шмальгаузеном, який відзначив ієрархічність
керування, виділив основні канали зв’язку між особинами,
популяцією і біоценозом, визначив можливості втрати інфор"
мації і її спотворень і описав еволюційний процес в термінах
теорії інформації. З цих же позицій досліджуються механізми
різних форм відбору. Прикладом застосування біокібернетики
у прикладних цілях може служити створення пристроїв для
автоматичного керування біологічними функціями (так зване
біопротезування), автоматичних пристроїв для оцінки стану
людини під час трудової або спортивної діяльності, при твор"
чій роботі, в субекстремальних і екстремальних умовах. Вико"
ристання методів і засобів кібернетики для збору зберігання
і переробки інформації отримуваною в ході біологічних дослі"
джень дозволяє розкривати нові кількісні і якісні зако"
номірності процесів, що вивчаються, і явищ.
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Отже, хотілося б відзначити, що ідеальним біокібернетич"
ним об’єктом є робот, який на перший погляд неможливо
відрізнити від живої біологічної істоти як візуально, так і на
предмат поведінки, функціонування та мислення. Але ж не
треба забувати яких вершин на даному єтапі досягла ця бага"
тообітцяюча наука. Поставившись до визначення біокіберне"
тичних об’єктів менш скептично зрозуміло, що вони вже запо"
лонили наше життя, це майже всі пристрої, які потребують
для виконання своєї роботи єнергію, хоча вони зовсім не
подібні до живих організмів. Сподіватися на те, що в май"
бутньому ми зможемо мати подібного до людини або тварини
робота, на мою думку, безглуздо, адже ми зараз маємо маши"
ни, що перевищують здібності людини в велику кілікість
разів, хоча можлива едина подібмність — це візуальна. Тому
хочеться сказати, що ми на даному єтапі розвитку маємо ве"
ликі досягнення біокібернетики і це лише початок…

ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ БЕЗПЕКА
А. В. Сологуб
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Факультет інженерних технологій
Кафедра побутової електронної апаратури
Студент, Група ЕА52 (М)
Науковий керівник: В. В. Горчаков, доц.

Інформаційна революція, що відбувається сьогодні, пов"
ністю перевернула наш світогляд на сучасні цінності. Якщо ще
вчора суспільство оцінювалося своїми фізичними навиками та
вмінями, то сьогодні на першому місці в списку якостей
успішної людини є її знання, настав інформаційний тупик ма"
теріалізму. Знання людини можуть відноситись до будь"якого
виду діяльності, головне — це досконалість володіння цими
знаннями. Слід зазначити, що будь"які знання — це перш за
все інформація. Сучасна наука зробила революційні відкриття,
доказавши, що саме знання та інформація стали першоосновою
зародження всевіту та життя, це повністю заперечує тверджен"
ня про випадкове зародження метерії та енергії, яке панувало
практично весь ХІХ та ХХ століття. Але що це означає?
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Це можна пояснити на простому прикладу молекули ДНК.
Як відомо всі клітини живого організму функціонують згідно ге"
нетичної інформації, що закладена в молекулі ДНК. В ядрі кож"
ної із трилліонів клітин міститься молекула ДНК і всі функції
організму записані в цій молекулі. Наприклад для вироблення
нових білків наші клітини використовують протеїнові шифри,
також записаних в молекулі ДНК. Взагалі, якщо спробувати пе"
ренести всю інформацію, що вміщує в собі молекула ДНК, на ар"
куш паперу, то вона займе енциклопедію із 900 томів.
Ми стоїмо на порозі великих відкриттів. Наші знання,
інформація, будуть невпинно поповнюватися, розвиватися,
змінюватися. Можна лише мріяти про те, стільки всього ще
нам не відомо, але що існує незалежно від нас. Вдосконалення
знань та поповнення інформаційного банку нескінченне.
Сьогодні, завдяки сучасним технологіям, інформація набу"
ла ще одного — електронного вигляду. В електроноому виг"
ляді інформація може зберігатися, передаватися на великі
відстані, змінюватися. Такий підхід до представлення інфор"
мації надзвичайно зручний та дуже добре вписується в сучас"
ний ритм життя. Мозком та вмістилищем всієї інформації
в електронному вигляді є глобальна мережа — Інтернет. Зав"
дяки їй буквально за мить будь"який обєм йнформаційних да"
них може перенестися з одного континенту на інший. Нам про"
понуються неуявимі обсяги знань, накоплених поколіннями
наших предків. Кожен має доступ до цієї інформації, однак
є обмеження. Адже якщо доступ до всієї інформації може от"
римати будь хто, людський фактор неминучий, а отже неми"
нуче і зловживання таким доступом. Саме через це інфор"
мація, як і інші матеріальні цінності, потребує захисту від
різних зловживань, її спотворення. Сьогодні вперше виникли
такі поняття, як «інформаційна експанція», «інформаційна
зброя», «інформаційна війна», це реалії сучасності. Ми
довіряємо сьогодні всі набуті знання на зберігання та розпов"
сюдження новітнім технологіям. Мілліони террабайтів різно"
манітної інформації розміщені сьогодні на серверах по всьому
світу, що в свою чергу повязані між собою за допомогою так
званої павутини Інтернет. Надшвидкісні маршрутизатори за"
безпечують передачу пакетів данних по найоптимальнішому
шляху від відправника адресату. Прості коритувачі Інтернет
сьогодні вже не можуть уявити собі життя без цього великого
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надбання людства, результату роботи та прагнення доскона"
лості поколінь. Інтернет створив свій, віртуальний світ, зі
своїми законами та принципами. Поки що в цьому світі люди"
на є домінуючою... Поки що...
Останнім часом зловживання в інформаційному відно"
шенні стали не лише у вигляді їх викрадання, а і їх навмисно"
го спотворення, знищення, з метою дезорієнтації навіть цілих
держав. Оскільки всі сфери нашої діяльності сьогодн тісно по"
вязані з високими технологіями ми маємо розробляти різні за"
соби захисту нашої інформації, в цьому проявляється та
«інформаційна війна»: людина створила інформаційне середо"
вище, намагається його знищити і в той же час захистити —
чим не повноцінний світ?
Засоби захисту інформації можна уявно розділити на 3 класи:
— програмні засоби захисту;
— фізичні засоби захисту;
— адміністративні засоби.
Програмні засоби захисту інформації реалізуються в роз"
робці програмних продуктів, задачею яких є запобігання злов"
живанню в сфері інформаційного простору шляхом обмежен"
ня та контролю доступу, розмежування полномочий, ан"
тивірусний захист.
Фізичні засоби захисту реалізуються шляхом обмеження
доступу та в забезпеченні неможливості несанкціонованого
зняття інформації на фізичному рівні шляхом «кражі» пере"
даваючої інформації безпосередньо з лінії звязку.
Адміністративні міри проявляються в контролі доступу до
приміщень, розробці стратегій безпеки та ін.
Довіривши всі свої знання електронним обчислювальним
машинам ми маємо їх ще і захистити, в противному випадку
прогрес може обернутися проти нас. На будь"яку атаку знай"
деться достойна відсіч, і навпаки. Цей баланс потрібно
постійно підтримувати.
Все, що ми маємо сьогодні — здобуто завдяки віковій ево"
люції інформаційного розвитку. І памятайте: еволюція про"
довжується!
Література
Громов В. И., Васильев Г. А. «Энциклопедия безопасности»
Б. Анин «Защита компьютерной информации»
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Підсекція 13.4. НОВІТНІ ЕКОЛОГІЧНО$
БЕЗПЕІНІ ТА РЕСУРСО$
ЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
НЕОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО
СИНТЕЗУ В ІОННИХ РОЗПЛАВАХ
А. М. Сущенко
Відкритий міжнародний університет «Україна», м. Київ,
факультет філології та масових комунікацій, III курс, група ВС — 51,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: В. М. Руденко, док. техн. наук, професор

Підвищений інтерес до питань розробки нових ефективних
методів одержання тугоплавких сполук — карбідів, боридів,
силіцидів, сплавів та інтерметалідів металів IV–VI А груп —
продиктований їх використанням для потреб сучасної тех"
ніки, які безупинно розширюються. Порівняльний аналіз
існуючих методів синтезу металоподібних тугоплавких спо"
лук показав, що одним з дуже перспективних, але поки що ма"
ло вивчених є метод високотемпературного електрохімічного
синтезу (ВЕС) в іонних розплавах. У літературі була дуже об"
межена кількість публікацій, в яких ВЕС проводився шляхом
емпіричного підбору складу розплаву на основі фторидних
сполук та умов ведення процесу.
Інтерес до тематики високотемпературної хімії та елект"
рохімії, електроосаджения тугоплавких металів і синтезу їх
сполук як у формі дисперсних порошків, так і у формі пок"
риттів на матеріалах різної природи провідності не слабшає.
В літературі узагальнені результати досліджень в області хімії
координаційних сполук у розплавах, наведені описи сучасних
електрохімічних методів вивчення високотемпературних
розплавів, а також деякі аспекти електрохімічної поведінки
комплексів тугоплавких металів. У деяких роботах узагаль"
нені модельні уявлення про механізми формування елект"
рохімічно активних часток і багатоелектронні процеси. Авто"
рами показаний визначальний вплив кислотно"основних
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властивостей розплаву на механізм формування елект"
рохімічно активних часток. Даний факт підтверджений кван"
тово"хімічними розрахунками механізмів перерозподілу
електронної густини при виникненні нових хімічних зв’язків
або під впливом на внутрішньокомплексні зв’язки зовнішньо"
го оточення і результатами електрохімічних вимірювань.
Підтвердженням інтересу до тематики є поява досліджень,
пов’язаних з пошуком нових електролітів та розробкою нових
методів дослідження.
На діаграмах наведені деякі статистичні дані із системати"
зації розроблених електролітів для здійснення високотемпера"
турного електрохімічного синтезу (ВЕС) металоподібних ту"
гоплавких сполук. Донедавна цим методом синтезовано близь"
ко 50 різних сполук. Для їх синтезу розроблено 114 різних
електролітів.

Рис. Діаграми систематизації електролітів за класами
сполук і типами розплавів.
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Аналіз сучасного стану методу ВЕС дає змогу передбачити
основні шляхи подальшого розвитку синтетичного напрямку:
1. Розробка й удосконалення нових прогресивних і техно"
логічних галогенідно"оксидних та оксидних електролітів.
2. Розширення кола синтезованих сполук і композиційних
дисперсних матеріалів з різними покриттями в іонно"елект"
ронних розплавах.
3. Розробка процесів синтезу нових класів сполук, таких,
як нітриди, сульфіди, вісмутиди, арсеніди, оксиди стехіомет"
ричного та нестехіометричного складу, карбобориди, карбо"
силіциди, силікобориди і т.д.
4. Подальший розвиток процесів синтезу інтерметалічних
сполук на основі нікелю, кобальту, цирконію, титану, ва"
надію, ніобію, танталу і вольфраму.
5. Здійснення процесів синтезу на поверхні дисперсних
електропровідних і неелектропровідних природних і синте"
тичних матеріалів.
6. Вивчення початкових стадій процесів електрокрис"
талізації та росту кристалів у розплавлених електролітах з ме"
тою одержання матеріалів регульованої дисперсності і пок"
риттів із заданими властивостями.
7. Розробка нових способів синтезу металоподібних тугоп"
лавких сполук шляхом низько" і високотемпературної селек"
тивної екстракції компонентів синтезу з руд, концентратів
і вторинної сировини і наступної обробки розплавів відновни"
ми газами.
Класифікація загальних проблем хімії, запропонована
А. Л. Бучаченком, на початку ХХІ століття практично не
змінилася. Як зазначалося на ХVІ Менделеєвському з’їзді із
загальної та прикладної хімії, мистецтво хімічного синтезу як
і раніше займає чільне місце в їх ієрархії. Хімічний синтез —
ключовий напрямок хімії, джерело всіх її багатств і скарбів.
Цей напрямок робить її однією з найбільш творчих наук. По"
ряд з науковими принципами хімічного синтезу в його розвит"
ку важливу роль має простір для гри розуму й інтуїції. Це
зближує хімічний синтез із мистецтвом.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ
СИНТЕЗУ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК
А. М. Сущенко
Відкритий міжнародний університет «Україна», м. Київ,
факультет філології та масових комунікацій, III курс, група ВС — 51,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник В. М. Руденко, док. техн. наук, професор

Основні методи синтезу тугоплавких сполук досить повно
класифіковані у відомих монографіях, збірниках і оглядах.
На основі аналізу цих класифікацій та відповідності принци"
пам адекватності вихідних компонентів і типу хімічних
реакцій (кінетичного механізму — певної кількості і послідов"
ності стадій реакцій) можна запропонувати таку класифі"
кацію цих методів:
1. прямий синтез з елементів;
2. синтез з розчинів у розплавах;
3. металотермічне відновлення оксидів металів;
4. відновлення оксидів та інших сполук неметалами і їх
сполуками;
5. газофазний синтез;
6. електроліз розплавів (високотемпературний електрохі"
мічний синтез).
Електроліз розчинів у розплавах полягає в пропусканні
електричного струму через розплав електроліту, в якому роз"
чинені сполуки реагуючих компонентів. Останні можуть зна"
ходитися в розплаві як в електронейтральному атомарному чи
молекулярному стані, так і у вигляді іонів чи комплексів. При
синтезі тугоплавких сполук в основному використовується
цей вид електролізу. В результаті здійснення катодних ре"
акцій можливий синтез боридів, карбідів, силіцидів і ніт"
ридів, анодних — лише нітридів і оксидів. Залежно від форми
існування сполук компонентів синтезу існує величезна роз"
маїтість можливих способів даного методу синтезу.
Сутність методу ВЕС металоподібних тугоплавких сполук
полягає в роздільному, одночасному чи послідовному здійс"
ненні багатоелектронних електрохімічних реакцій виділення
металу і неметалу, в результаті яких на катоді утворюється
й осаджується необхідний продукт (карбід, борид, силіцид,
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нітрид, оксид). Варто підкреслити, що необхідною умовою ре"
алізації електрохімічного синтезу є наявність електронної
провідності в сполуки, що осаджується. З літератури відомо,
що існують два варіанти проведення ВЕС. У першому варіанті
розплавлений електроліт містить один з компонентів в іонній
чи молекулярній формах, який розряджається на електроді,
що є іншим компонентом. Як компонент, який розряджаєть"
ся, використовують або сполуки карбону, силіцію, бору, що
відновлюються до елементарного стану на катоді з тугоплавко"
го металу (електрохімічні карбідизація, силіцирування, бору"
вання), або сполуки тугоплавкого металу, що відновлюються
до металу на графітовому катоді. У другому варіанті елект"
роліт містить обидва компоненти, що розряджаються одночас"
но чи послідовно на нейтральному електроді, після чого відбу"
вається хімічна взаємодія продуктів розряду. Цей варіант має
більш привабливий вигляд у теоретичному і практичному
відношеннях, оскільки дає змогу шляхом варіювання режиму
електролізу (склад електроліту, температура, щільність стру"
му) одержувати МТС необхідного складу як у вигляді пок"
риттів, так і у вигляді високодисперсних порошків.
Вперше цей метод застосував Андріє для синтезу боридів.
Потім він та інші дослідники поширили його на одержання
карбідів і силіцидів. Незабаром спосіб був більш детально роз"
роблений для синтезу боридів, карбідів і силіцидів. Нітриди
даним методом ще не отримані, але їх синтез принципово мож"
ливий як на катоді, так і на аноді. Оксиди осаджують паси"
вацією поверхні металу. Наприклад, оксиди титану і ніобію —
у розплавах карбонатів і нітратів лужних металів.
Великомасштабного застосування в промисловості метод
ще не знайшов. Багато в чому це пов'язано зі складністю про"
цесів електролізу і особливими властивостями розплавлених
електролітів. Основні показники методу електролізу розп"
лавів і розчинів у розплавах: температура процесу — 750"
1200оС; атмосфера — в основному повітряна; тривалість про"
цесу — до 2 годин. Порівняно з іншими методами синтезу ВЕС
характеризується рядом переваг:
значно спрощується технологічна схема одержання ме"
талоподібних тугоплавких сполук — відпадає необхідність
у проміжних стадіях підготовки порошкоподібних тугоплав"
кого металу й неметалу;
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ВЕС дає змогу реалізувати процес синтезу на атомарному
рівні, отже, при більш низьких температурах;
вихідні компоненти для синтезу можуть бути вибрані
з ряду менш дефіцитних і дорогих сполук тугоплавких ме"
талів і неметалів;
можливість керування процесом синтезу і формою оса"
дів, що дає змогу одержувати продукт як у формі порошків
з регульованою дисперсністю, що не потребують розмелюван"
ня, так і у формі покриттів;
можливість застосування розплавів, як реакційного се"
редовища і спеціальних катодних контейнерів дає змогу осад"
жувати покриття на зерна дисперсних матеріалів;
наступне відмивання МТС від сольової фази дозволяє
одержувати продукт високого ступеня чистоти, а можливість
корегування і регенерації електроліту робить процес синтезу
безперервним, а технології — безвідхідними;
ВЕС перспективний для вирощування монокристалів ту"
гоплавких сполук.
Можливі недоліки методу: необхідність очищення катод"
них продуктів, а також труднощі в одержанні сполук строго
визначеного складу. Ці недоліки цілком можуть бути нівельо"
вані розробкою безперервних процесів електролізу, підбором
легкоплавких і дешевих розчинників та вихідних компонен"
тів синтезу, всебічним вивченням структури і властивостей
електролітів та процесів електролізу.
Проведений порівняльний аналіз розглянутих методів син"
тезу тугоплавких сполук показав, що синтез з розчинів у розп"
лавах, електроліз і металотермічне відновлення оксидів є най"
менш розробленими методами. Водночас вони надзвичайно
перспективні.

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ВОЛЬФРАМУ
З ІОННИХ РОЗПЛАВІВ
Л. В. Урсуляк
Відкритий міжнародний університет «Україна», м. Київ,
факультет інженерних технологій
Науковий керівник: В. В. Малишев, док. техн. наук, професор

Електровиділення вольфраму з водних, водно"органічних
і органічних розчинів не знайшло практичного застосування,
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оскільки якість осадів і складність технологій не відповідають
вимогам виробництва. Отримані покриття дуже тонкі, нерідко
невизначеного складу, ростуть у часі лише до певної товщини,
як правило, вимагають додаткової обробки. Відсутність даних
з хімічного складу і властивостей осадів не дає змоги зробити
висновок про якість металу. Для такого роду покриттів харак"
терне слабке зчеплення з основою, висока пористість і низька
корозійна стійкість. Не вдалося виділити вольфрам з розчинів
при високих тисках (14–19 мН/м) і температурах (573 К). За
таких умов диспергована у воді вольфрамова кислота також не
відновлюється до металу. При електролізі колоїдні частки
кислоти мігрують до анода і там осаджуються.
Застосування іонних розплавів з метою отримання вольфра"
мових покриттів є надзвичайно перспективним, оскільки, як
показали експериментальні дані, при виділенні металів з розп"
лавлених середовищ немає обмежень. З усіх запропонованих
методів одержання вольфраму, який у промисловості поки що
в основному одержують відновленням його оксиду воднем,
одним з найбільш перспективних, особливо при нанесенні пок"
риттів, є, очевидно, електрохімічний. Електрохімічне виділен"
ня вольфраму з іонних розплавів висвітлено в ряді робіт і мо"
нографій. В електрохімічному способі одержання вольфраму
і його сполук електролізом розплавів дослідників приваблює
можливість переробки руд з низьким вмістом вольфраму, ско"
рочення технологічного процесу, малий вміст домішок у кінце"
вому продукті, а також порівняльна дешевизна.
Для осадження вольфраму і вольфрамових покриттів зап"
ропоновано кілька типів електролітів: галогенідні, гало"
генідно"оксидні, системи на основі вольфраматів, фосфатів,
боратів та силікатів лужних і лужно"земельних металів.
Електрохімічні реакції у вольфрамовмісних розплавах мо"
жуть бути представлені у вигляді узагальнювальної спрощеної
діаграми (рис.).
Дані табл. і матеріали літературного огляду дають змогу зро"
бити такі висновки. У чисто фторидних ваннах товщина осаду
практично не обмежена, і ці ванни можуть бути використані
для гальванопластики. Причиною нестабільності роботи фто"
ридних ванн є пасивація вольфрамових анодів. Найбільш важ"
ливими факторами для галогенідних розплавів є температура
процесу, валентність вольфраму в розплаві, інертна атмосфера.
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Покриття з цих систем осаджуються лише на благородні
метали.
Використання галогенідно"оксидних і оксидних розплавів
дає змогу усунути перелічені недоліки. У більшості робіт відмі"
чається, що електрохімічно активними частками є галогенідно"
оксидними, катіонізованими і димерними комплексами. При ро"
боті з розплавами на основі боратів, фосфатів, силікатів лужних
металів виникають труднощі, пов'язані з чистотою продукту,
підбором матеріалу контейнера і відмиванням осаду.

Рис. Узагальнювальна спрощена діаграма електрохімічних
процесів у вольфрамовомісних розплавах

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ЦИРКОНІЮ
З ІОННИХ РОЗПЛАВІВ

О. І. Заблоцька
Відкритий міжнародний університет «Україна», м. Київ,
факультет інженерних технологій, VI курс, група ЗХТ, спеціальність
«Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Науковий керівник: В. В. Малишев, докт. техн. наук, професор

Електрохімічна поведінка цирконію вивчалася в хлоридних,
хлоридно"фторидних, фторидних, хлоридно"фторидно"оксид"
них розплавах. Найбільш надійні результати з електрохімічного
одержання цирконію були отримані в змішаних хлоридно"фто"
ридних розплавах, які застосовувались і для його рафінування.
Хімічні й електрохімічні реакції в цирконійвмісних роз"
плавах можуть бути представлені у вигляді узагальнювальних
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спрощених діаграм (рис.). Використовуючи ці дані, можна
зробити такі висновки. Згідно з експериментальними даними
більшості дослідників, електровідновлення цирконію в хлорид"
них розплавах відбувається оборотно в дві стадії. В хлоридно"
фторидних розплавах воно має різний механізм для низьких
і високих концентрацій F"іонів. У першому випадку електровіднов"
лення відбувається в дві стадії або за схемою автоінгібування,
а в другому — спостерігається чотириелектронний оборотний одно"
стадійний перенос. Найбільш надійні результати з вивчення
електрохімічної поведінки цирконію, його електроосадження і рафі"
нування отримані в змішаних хлоридно"фторидних розплавах.

Рис. Узагальнені спрощені діаграми взаємодій між металевим
цирконієм і його іонами в різних розплавлених електролітах:
(а) хімічні реакції; (б) корозійні процеси
(М — лужний або лужно"земельний метал)

Рис. Узагальнювальна спрощена діаграма електрохімічних процесів
у цирконійвмісних розплавах
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СЕКРЕТИ ЛЕКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА
А.М. Сущенко
Відкритий міжнародний університет «Україна», м. Київ,
факультет філології та масових комунікацій, III курс, група ВС51,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: В. М. Руденко, док. техн. наук, професор

Аудиторія, в якій читав Дмитро Іванович Менделєєв,
ніколи не була напівпорожньою. Перші фрази лектора майже
завжди викликали подив людей, котрі слухали його вперше.
Їм навіть ставало незручно за лектора, котрий довго підшу"
кував потрібне слово, високим плаксивим голосом тягнув:
«Е…е…е…як сказати». Потім це ниття раптом змінювалося ско"
ромовкою, потім слідували вирази, викарбувані фрази, ви"
мовлені сильним, дзвінким голосом, і поступово магія менде"
лєєвської мови заворожувала слухачів.
«Ще трохи, і ви, вникаючи у важкий шлях доводів, усе
більше і більше зачудовуєтесь глибиною та багатством змісту
прослуховуваної лекції. Так, це сама наука, більше того —
філософія науки говорить з вами своєю строгою, але ясною і
переконливою мовою. І коли цей титан у похмурій аудиторії з
вікнами, затіненими липами університетського саду, освітлю"
ваний полум’ям якої"небудь стронцієвої солі, говорить вам
про мости знання, що прокладаються через безодню невідо"
мого, про спектральний аналіз, що розкладає світло, яке доно"
ситься з далеких років, поки це проміння несеться до Землі, —
нервова прохолода пробігає по вашій спині від усвідомлення
могутності людського розуму. Ви здригаєтесь від дотику до
вічних таємниць, до безкінечності…»
Це мальовничий опис відомого хіміка В. Яковлєва підтвер"
джують і інші учні Менделєєва. «Він говорить, наче ведмідь
суне навпростець через чагарник, — писав ще один слухач
ученого В. Чешихін, — так він напролом ішов до думки,
переконуючи нас невідпорними доказами. Враження, яке на
мене справляли його лекції, я можу порівняти тільки із
враженням від останніх творів Льва Толстого; та ж безмежна
переконаність у тому, що говорить кожний, і та ж глибока
зневага до зовнішньої краси фрази. Різниця, звичайно, в тому,
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що у Менделєєва на підтвердження всього висловленого ним
у хімії, тут же був готовий невідпорний факт у вигляді дос"
ліду… в експериментальному відношенні лекції Менделєєва
були блискучими і зазвичай проходили чисто — голки не
підточиш».
У Петербурзі з його гірничим, технологічними та іншими
інститутами було чимало відмінних хіміків, блискучих
лекторів та вмілих експериментаторів. А втім студенти
віддавали перевагу лекціям «кострубатого», як він сам себе
називав, Менделєєва. І це не випадково, бо його лекції не були
просто розповідями із загальної хімії. Вони рясніли чистими
відступами в інші галузі — у фізику, астрономію, біологію,
геологію. Дмитро Іванович нерідко наводив приклади з історії
хімії, посилався на досвід використання її у промисловості.
Але, незважаючи на ці відступи, на «кострубатість», на
відсутність формального блиску, студенти прекрасно розу"
міли, у чому притягальна сила менделєєвських лекцій.
Дмитро Іванович не начиняв їх відомостями, а прищеплював
їм уміння спостерігати і думати, вміння, яке не може дати
жоден підручник, жодна книга. Сам Менделєєв теж знав, що
секрет успіху його викладацької діяльності дуже простий,
і тому дуже важкий. «До мене в аудиторію товпилися не за"
ради красивих слів, а заради думок…».
Учений, який не боїться ніякої роботи та однаково сильний
і в експерименті, і в теорії, потребує не співробітників, котрі
заглядають йому в рот, а таких помічників, котрі дивляться
у тому ж напрямку, що й він сам. Очевидно, саме в цьому секрет
того своєрідного і неповторного підходу до людей, який був
у Менделєєва. Він охоче підказував молодим ученим цікаві
і перспективні теми, але не займався дріб’язковою опікою,
давав зрозуміти, що йому простіше самому взятися і самому
розв’язати всю проблему, ніж тягнутися за «працівником»,
котрий спотикається, безперервно губиться. Перша і найваж"
ливіша якість, що цікавила Дмитра Івановича у студентів
і співробітникові, — самостійність.
Учений невтомно прищеплював своїм учням дух здорового
критицизму. «Хімік повинен у всьому сумніватися, поки не
переконається всіма способами у правильності своєї думки,» –
любив говорити він. Щоб показати, як важливо слідувати
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цьому правилу, він інколи давав студентам для аналізу
абсолютно чисту воду. І тоді ті ж, хто занадто покладався на
слова препаратора і не спромігся передусім випарувати
краплю розчину, розплачувався за свою зайву довірливість
багатьма годинами даремної роботи. Дмитро Іванович цінував
у співробітниках самостійність не тільки в науці, але і в
справах житейських і адміністративних. Дмитро Іванович
роз’яснив йому, що він дивиться на таке самоуправство крізь
пальці свідомо. «Якщо вам знадобиться щось зробити, ніколи
не питайте дозволу, тому що той, у кого ви просите, подумає:
«А, якщо він просить дозволу, значить не впевнений, що діє
правильно», — і, звичайно, відмовить».
Екзаменував Менделєєв нервово і швидко гляне, що
написано на дошці, задасть кілька запитань з різних розділів
курсу і рішуче виводить оцінку. Відповіді любив чіткі, ясні,
швидкі, в яких одразу виділяється головне і опускаються нез"
начні деталі. Так, екзаменуючи, приглядаючись, даючи зав"
дання, Дмитро Іванович виділяв у своєму оточенні таких людей,
яких він називав сформованими. «Сформована людина, —
підкреслював він, — знає хто вона, куди йде, що буде робити.
Вона визначилася. Сформована людина вже готова для
справи, а несформована — ще учень, можливо, на все життя».
Зі студентами і співробітниками, котрі пройшли менделє"
євське випробування на самостійність, у Дмитра Івановича
складувались відносини незвичні і своєрідні. Будучи людиною
нервовою, Дмитро Іванович нерідко приходив до лабораторії у
кепському настрої. Тоді він бурчав, дратувався, докоряв
студентам: «Жодна кухарка не працює так брудно, як ви».
Але для студентів важлива була не форма, а смисл ставлення
до них Дмитра Івановича. А це ставлення найяскравіше окрес"
лилось у березні 1890 року, коли Менделєєв, щоб уберегти
студентів від можливих переслідувань, узяв передати їхню
петицію Міністру освіти І. Делянову. Безтактні дії можно"
владця при передачі йому петиції глибоко обурили вченого,
і він, незважаючи на всі вмовляння університетської ради, подав
у відставку.
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ВПЛИВ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ
МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА СТРУКТУРУ
МІКРОБНИХ ЦЕНОЗІВ РИЗОСФЕРИ РОСЛИН
В. В. Анциферова
Факультет біомедичних технологій
V курс, група МБВ31, спеціальність «Мікробіологія і вірусологія»
Науковий керівник: О. В. Тимчик, к. б. н., доцент

Дослідження особливостей колонізації сапрофітними
мікроорганізмами кореневої зони рослин — важливе завдання
ґрунтової мікробіології, яке безпосередньо пов’язане з ство
ренням препаратів для боротьби з кореневими інфекціями,
поліпшенням живлення і підвищенням урожайності рослин.
Тому створення та застосування поліфункціональних комп
лексів мікроорганізмів, які задовольняють основні потреби
рослин, може значно підвищити ефективність біопрепаратів.
Метою досліджень було формування структури мікробного
угруповання і активізація позитивних мікробіологічних про
цесів у кореневій зоні злакових культур за умов застосування
поліфункціонального комплексу біопрепаратів. Першою умо
вою при складанні поліфункціональних комплексів мікроор
ганізмів як найбільш повного забезпечення потреб рослин
у елементах живлення і захисті від хвороб є взаємна позитив
на дія або індиферентність мікробних компонентів при розвит
ку на поживному субстраті, тому було проведено лаборатор
ний експеримент з вивчення взаємодії виробничих штамів
мікроорганізмів. Таким чином виявили неможливість
сумісного використання бактеріального і грибного штамів —
антагоністів фітопатогенних грибів як передбачалось для по
силення захисної дії комплексного препарату. Результатом
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подібного експерименту з іншими штамами мікроорганізмів:
складових поліфункціональних комплексів препаратів було
доведення їх імпліментарності та біологічної індиферентності.
Основуючись на характеристиках препаратів і їх біоагентів та
проведених досліджень, було підібрано поліфункціональні
комплекси біопрепаратів для щопосівної обробки насіння яро
го ячменю та озимої пшениці. До складу комплексу КБП1,
який використовували для обробки насіння ячменю, увійшли:
діазофіт — наоснові азотфіксуючого штаму Agrobacterium
rabacter 204, ФМБ323 — на основі фосфатмобілізуючого
штаму Enterobacter ipressuralis 323. До складу комплексу
КБП2, який використовували для обробки насіння мої пше
ниці, увійшли: діазофіт — на основі азотфіксуючого штаму
Agrobacterium radiobacter 204, ФМБ323 — на основі фосфат
мобілізуючого іму Enterobacter nimipressuralis 323 та хетомік
на основі штаму грибаагоніста Chaetomium cochliodes 3250 та
Paenibacillus polymyxa 6M. Досліджували динаміку титру
мікроорганізмівінокулянтів на, поверхні насіння ячменю
і пшениці за умов окремої та сумісної інокуляції.
Отже, сумісна інокуляція мікроорганізмами у складі комп
лексного препарату сприяє більш тривалому збереженню
життєздатності не спорових бактерій на поверхні насіння яч
меню, кожна година якого дуже важлива при практичному ви
користанні біопрепаратів. Це явище, на нашу думку, можна
пояснити можливістю продукування у P. polymyxa 6M, що
входить до складу КБП1 в’язкого полісахаридного слизу, зав
дяки якому зменшується втрата вологи та забезпечується
утримання клітин на поверхні насіння. При сумісній іноку
ляції в складі КБП2 високий титр зберігався протягом 124
діб, потім стабілізувався на рівні 103 КУО/насінину.
Встановлено, що обробка насіння ячменю ярого поліфунк
ціональним мікробним комплексом КБП1 збільшує термін
збереження життєздатності клітин кожного компоненту на
поверхні інокульованого насіння на 23 години, а обробка
насіння озимої пшениці комплексом КБП2 — знижує. Це
можна пояснити захисною дією шорсткої пористої структури
поверхні насіння ячменю ярого та в’язкого полісахаридного
слизу P. polymyxa 6M, які сприяють більш тривалому збере
женню життєздатності бактеріальних клітин. На різке зни
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ження кількості життєздатних клітин на поверхні насіння
пшениці впливає відсутність слизоутворюючого компоненту
в складі КБП2 і гладка оболонка насіння. При обох способах
інокуляції найбільш уразливим до дії зовнішніх факторів вия
вився A. radiobacter 204, а найбільш стійким — С. cochliodes
3250. Проведені дослідження переконують у необхідності
висівати насіння у вологій грунт у перші 3 години після іноку
ляції. Винятком є насіння оброблене спороутворюючми мікро
організмами, яке можна висівати у грунт наступного дня.

ТОКСИЧНІ МЕТАЛИ В ҐРУНТАХ
ЗАПОВІДНИКІВ УКРАЇНИ
Є. О. Власюк
Факультет біомедичних технологій, IV курс, група ЕК41,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Науковий керівник: І. В. Кураєва, доктор геол. наук, професор

Охорона і збереження земельних ресурсів — золотого фон
ду України — одна з найактуальніших проблем екології. За
повідники вважаються чистими територіями, тому що можуть
слугувати реперами при оцінці ступеня забрудненості ґрунтів
в різних ландшафтногеографічних зонах.
Метою наших досліджень є вивчення розподілу мікроеле
ментів і їх рухомих форм в ґрунтових відкладах заповідних те
риторій, визначення їх вмісту. Валовий вміст мікроелементів
визначали методами рентгенофлюоресцентного і атомноаб
сорбційного аналізів [3], [1]. Досліджувались заповідники
різних природно кліматичних зон України.
Луганський природний заповідник розміщений в східній
частині України і об’єднує три окремих заповідники (відділен
ня) «Стрілецький степ», «Провальський степ» і СтаничноЛу
ганський. На території «Стрілецького степу» випробувано
декілька типів ґрунтів, представлених різними чорноземами.
В звичайному чорноземі, збагаченому карбонатною речови
ною, валовий вміст Cu і його рухомих форм розподіляється по
генетичним горизонтам рівномірно. Валовий вміст Ni збіль
шується з глибиною. У південному чорноземі відмічено підви
щений вміст рухомих форм Zn у верхньому горизонті грунтово
го профілю, а Ni — в нижньому.
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Біосферний заповідник «АсканіяНова» розташований в сте
повій зоні півдня України, в найбільш сухій частині Причорно
морської низовини. На даній території в розподілі хімічних
елементів по генетичним горизонтам не спостерігається чіткої
закономірності. Рухомі форми Co та Cu практично рівномірно
розподілені по всьому розрізі ґрунтів. Лише в гумусовому гори
зонті вміст Ni та Zn дещо перевищений.
Український природний степовий заповідник складається
з трьох ділянок. Вони представляють собою еталони цілинно
го лугового степу («Михайлівська цілина»), рівнинної («Хому
товський степ») і кам’янистого («Кам’яні Могили») степу. Для
цієї заповідної території встановлено вміст мікроелементів,
мг/кг: Pb — 15; Cr — 50; Ni — 40; Co — 15; Zn — 80; Cu — 32.
Заповідна зона «Степок» розташована в степовій зоні в 50
км на південь від м. Кривий Ріг на території Миколаєвської
області. Вона відноситься до ландшафтів кальцієвого класу,
на які інтенсивно впливають міські агломерати (Кривий Ріг,
Дніпропетровськ, Нікополь та ін. ). Для ландшафтів цього
класу характерна горизонтальна міграція техногенних еле
ментів. В розподілі рухомих форм Zn та Ni спостерігається їх
збільшення у верхньому ґрунтовому горизонті.
Канівський природний заповідник розміщений в межах
Придніпровської височини. Він знаходииться в лісостеповій
фізикогеографічній зоні. Тут у світлосірих ґрунтах спос
терігається зменшення з глибиною валавого вмісту таких еле
ментів: Pb, Cr, Ni, P, Ba. Вміст рухомих форм Cu, Zn, Co та Ni по
генетичним горизонтам з глибиною збільшується. В темносірих
ґрунтах знижується валовий вміст Pb, Ni, Ga, Zn і P; збільшуєть
ся концентрація рухомих форм Cu і зменшується — Co та Ni.
Проведені геохімічні дослідження [4] дозволили вперше от
римати данні про розподіл валового вмісту токсичних металів
в основних видах ґрунтів деяких заповідників. Встановлено,
що заповідники біосферний «АсканіяНова», Український при
родний степовий, «Канівський» можна вважати умовно чисти
ми. В грунтових відкладах всіх відділів Луганського природно
го заповідника спостерігається високий вміст важких металів,
що свідчить про його техногенне забруднення. Виконані роботи
можна вважати першим кроком в створенні комплексного еко
логічного моніторингу навколишнбого середовища України.
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ЕКОЛОГО2ГЕОХІМІЧНИЙ СТАН
ПІДЗЕМНИХ ВОД м. КИЄВА
Ю. Ю. Войтюк
Факультет біомедичних технологій, VI курс, група ЕК32,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Науковий керівник: І. В. Кураєва, проф., д. геол. н.

Питання забезпечення людства якісною питною водою та
умовами санітарії є однією з найгостріших проблем розвитку
суспільства. Для привернення уваги щодо її вирішення ООН
було проголошено Міжнародне десятиліття водопостачання та
каналізації (1981–1990 рр. ). Про те, що проблема забезпечен
ня якісною питною водою населення є актуальною, свідчить
рішення Комісії зі сталого розвитку ООН про оголошення
2004–2005 роками вирішення проблем водопостачання і са
нітарії у світі та проголошення 2005–2015 років десятиліттям
впровадження практичних дій у реалізацію цих рішень.
15–16 січня 2004 року в Женеві Європейська економічна
комісія ООН обговорювала стан справ у Європі з проблем водо
постачання, санітарії та людських поселень під час останнього
Регіонального форуму з впровадження дій щодо сталого роз
витку. На форумі було зазначено, що кожен сьомий європеєць
(або 120 млн. людей) не має доступу до безпечної питної води.
Більш гостро відчувається ця проблема, коли мова йде про
такі великі міста, як Київ. Забезпечення якісною водою багато
мільйонного міста було і залишається однією з основних проб
лем міської влади.
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Для водопостачання м. Києва використовують поверхневі
води з річок Десни і Дніпра. Останнім часом спостерігається
погіршення санітарного стану води в цих річках, що пов’язано
з техногенним забрудненням і зарегульованістю стоку Дніпра,
що обумовлює зниження самоочисної здатності річки. В цих
умовах зростає роль підземних вод як надійного джерела одер
жання питної води високої якості на найближчий період.
Значно кращою є захищеність, а отже, й якість води водонос
них горизонтів, що залягають на значних глибинах і тяжіють
до олігоценпліоценових, сеноманкеловейських і середньо
юрських відкладень. Серед цих горизонтів найбільшим є забір
води із сеноманкеловейських і середньоюрських відкладень.
Перші залягають на глибині 80 — 150 м, другі — на глибині
170—250 м.
З 1997року розпорядженням Голови Київської міської дер
жавної адміністрації розпочалося масове спорудження бю
ветів. На початок 2004 року в м. Києві споруджено 320 бюветів.
Мета досліджень — встановити вміст макро і мікрокомпо
нентів у підземних водах Київського мегаполісу, які викорис
товуються для питного водопостачання.
Дослідження геохімічних особливостей підземних вод м.
Києва було виконано на основі опробування бюветів Свято
шинського району. Вивчалися такі макро і мікрокомпоненти:
Na, K, Ca, Mg, Fe, HCO3, Cl, SO42, Ni, Co, V, Cr, Mo, Cu та ін.
Вода в основному гідрокарбонатна кальцієва або гідрокарбо
натна магнієвокальцієва. Хімічний склад води (мг/дм3): Na —
від 9,79 до 36,98 , K — від 6,31 до 11,62 , Ca — від 3,8 до 94,80 ,
Mg — від 0,16 до 28,8 , HCO3 — від 268,4 до 399,55 , Cl — від
0,71 до 17,04 , Ni — від 0,0009 до 0, 001 , Fe — від 0,07 до 0,73 ,
Co — від 0,0007 до 0,001 , V — від 0,0003 до 0,01 , Cr — від
0,0003 до 0,02 , Mo — 0,0003 до 0,02, Cu — від 0,0006 до 0,075.
В цілому вміст всіх компонентів у бюветах відповідає чин
ним нормативам, за винятком заліза, який перевищує ГДК
в деяких бюветах, це може бути пов’язано з корозією труб та
обладнання свердловин. Також не в усіх бюветах присутні
мікрокомпоненти, що визначають біогеохімічну цінність пит
ної води.
Для впевненості в якості підземних вод необхідно проводи
ти їх екологогеохімічний моніторинг.
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В останній час для питного водопостачання стали викорис
товувати підземні води, які вважають краще захищеними від
антропогенного забруднення, ніж поверхневі води. Викорис
тання артезіанських вод для питного водопостачання на тери
торії такого великого мегаполісу, як місто Київ, не має ана
логів в Україні і в інших країнах СНД. Зараз на території міста
діє близько 300 бюветів.
Дослідження артезіанських вод проводились в одному з про
мислових районів м. Києва. Мета першого етапу дослідження —
вивчення закономірностей розподілу мікро і макрокомпо
нентів в артезіанських водах міста. Нами було досліджено біля
150 бюветів. Підземні води відбиралися з 3 водяних горизонтів:
юрський, сенеманський та змішаний. При дослідження хіміч
ного складу артезіанських вод використовували стандартні
фізикохімічні та хімічні методи аналізів [3,4]. При інтерпре
тації даних застосовували статистичні методи обробки за стан
дартними програмами ПК.
За результатами гідрогеохімічних та екологічних дослі
джень встановлено, що вода сеноманкелловейського комплек
су гідрокарбонатна кальцієва з середньою мінералізацією
502,2 мг/дм3; байського горизонту — гідрокарбонатна магні
євокальцієва з середньою мінералізацією 434,2 мг/дм3;
змішана (з двох горизонтів) — гідрокарбонатна кальцієва,
мінералізація 520, 96 мг/дм3.
Результати визначення середнього вмісту компонентів
у досліджуваних підземних водах (мг/дм3) свідчать, що вміст
мікрокомпонентів в артезіанських водах набагато нижчий за
граничнодопустимі концентрації (ГДК)[6] і наближається до
фонових природних концентрацій у мало мінералізованих
підземних водах ДніпровоДонецького басейну[2]. Макси
мальний вміст мікроелементів у водах (мг/дм3): нікель (0,01),
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ванадій (0,01), хром (0,02), молібден (0,02), мідь (0,08), сви
нець (0,003), срібло (0,0006), вісмут (0,003), цинк (0,07). По
казник жорстокості в переважній більшості проб нижчий за
6,13 мг·екв/дм3. Також було виміряно рН, який не перевищує
7,62 та вміст нафтопродуктів (<0,03), які не перевищують
ГДК. ГДК визначались за ДСанПін96 [6].
Отримані результати дають змогу зробити висновок, що
підземні води добре захищені, вплив зони живлення не позна
чається на якості води. Було виявлено, що вміст макро і
мікроелементів в підземних водах не перевищує ГДК, окрім
заліза, вміст якого у 20% проб перевищував ГДК в незначній
мірі, що може бути пов’язано з корозією труб та обладнання
свердловин.
Наведені дані свідчать, що мінералізація води, концент
рація іонів натрію, хлору, кальцію, магнію, які визначають її
сольовий склад, в бюветах з водоносних горизонтів сеномансь
кого, юрського залишалися майже постійними за період спос
тереження. Такий же характер мали зміни концентрацій
калія, сульфатів, бікарбонатів. Це свідчить про стабільність
хімічного складу підземних вод. Вода змішана ( з двох водо
носних горизонтів) має менш сталий хімічний склад.
Наступний етап досліджень буде направлений на оцінку
мікро компонентного складу артезіанських підземних вод, які
використовуються для питного водопостачання з метою вста
новлення їх біологічно значущих концентрацій для організму
людини.
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Плоди науковотехнічного прогресу, які мають слугувати
людині, прийняли агресивний характер, що поставило під заг
розу саме існування людства при збереженні їм темпів розвит
ку існуючих технологій. Пошук виходу з існуючої критичної
ситуації привів вчених до можливих принципових рішень цієї
проблеми. Перспектива її подолання з’явилась завдяки ідеям
французького математика Є. Картана, вказавшого у 1913 році
на існування в природі полів, що породжуються густиною ку
тового момента обертання.
На початку XIX ст. теоретики ломали голову над тим, як
може енергія передаватись через пустоту, а потім була введена
гіпотеза про ефір як середовище, що проникає всюди і тим са
мим здатне передавати цю енергію. Далі розвивали ці ідеї
А. Е. Акімов, Г. І. Шипов, В. П. Казначеєв, говорячи про
торсіонні поля, що створюються будьяким об’єктом, що обер
тається, подібно до того, як кожен об’єкт, що має масу, ство
рює гравітаційне поле.
Подальший розвиток ідей ефіра можна знайти в роботах
російських вчених. Де модель ефіра представлена у вигляді
надтекучого вакууму, створеного парами електрично різной
менно заряджених мікрочастин, що мають спін. У стані спо
кою сумарний спін пари дорівнює нулю. Наявність різноза
ряджених мікрочастин дозволяє описати діелектричні власти
вості вакууму і зародження з нього заряджених елементарних
частин.
Надтекучий вакуум являє собою світоносне середовище
здатне довго зберігати виникаючі в ній структури ( наприклад,
вихрі), тобто в ньому можливе існування стійких спінових
структур. Вчені вважають, що будьяка жива істота має своє
«продовження» у фізичному вакуумі, яке являється там керу
ючою структурою, що дозволяє описати механізм дії полів не
електричної природи на живе.
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Торсіонні поля переносять інформацію про процеси, що
протікають в фізичних об’єктах, але не поглинаються середо
вищем, так як мають неелектричну природу.
Поняття ТП має широкий спектр використання: під ним
розуміють і поля, що зумовлені геометричною формою тіл (по
ле всередині предмета, об’єкта та ін. ), і випромінення геопато
генних зон, і торсіонні компоненти ЕМВ телевізорів, моніторів
персональних компьютерів та іншої електронної техніки.
Як показали результати багатьох наукових робіт з вико
ристанням новітньої вимірювальної техніки монітори ПК
є ждерелом багатьох видів полів та випромінювань:
— Рентгенівського;
— Ультрафіолетового (315 — 400 нм);
— Видимого (400 — 700 нм);
— Ближнього інфрачервоного (700 — 1050 нм);
— Дальнього інфрачервоного (1050 нм — 1мм);
— Електростатичного поля і ТП та ін.
Вченими встановлено, що випромінювання в першу чергу
впливають на центральну нервову систему, викликаючи го
ловні болі, головокружіння, тошноту, депресію, безсоння,
зменшення апетиту, змінюють гормональний стан організму,
порушуються біотоки мозку.
Для зменшення наслідків впливу випромінювання на
компьютери встановлюються фільтри, але вони не завжди ви
конують поставлену їм задачу. Навіть якісні фільтри уловлю
ють випромінювання електростатичних полів тільки при його
заземленні, в значній мірі (95–98%) перешкоджають проход
женню електричної складової, а значення магнітної складової
не змінюється.
Існує думка, що портативні компьютери типу Notebook без
печні для користувачів і потребують меньше енергії ніж
компьютери з електроннопроменевою трубкою. В основі цьо
го лежить той факт, що в портативних компьютерах викорис
товуються екрани на основі рідких кристалів, які не генеру
ють всіх цих шкідливих випромінювань. Але результати
випробувань показали, що ЕМВ портативних компьютерів ти
пу Notebook значно перевищують екологічні нормативи. Тож
можна прийти до висновку, що інформаційна торсіонна ком
понента нічим не відрізняється від моніторів на основі ЕПТ за
рівнем негативного впливу на користувача.
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Більше того, рівні ЕМВ портативних компьютерів переви
щують нормативні параметри для багатьох компьютерів з мо
ніторами на ЕПТ, томущо для підвищення безпеки при роботі
з моніторами на основі ЕПТ фірми приймають спеціальні
міри, продати такий компьютер без сертифіката безпечності не
можливо, а при продажі портативних компьютерів це не обо
в’язково.
Світова організація здоров’я (СОЗ) прийшла до висновку,
що роботу пов’язану з використанням компьютерів, слід розг
лядати як стресфактор, томущо вона призводить до зниження
адаптивних можливостей організму . Всі ці фактори вказують
на необхідність розробки і впровадження комплекса профі
лактичних мір для користувачів.

МУТАГЕННІСТЬ ПОЛІКЕКТИДНОГО
АНТИБІОТИКА ЛАНДОМІЦИНУ Е
Т. Р. Лапікова
Факультет біомедичних технологій
V курс, група МБВ31, спеціальність «Мікробіологія і вірусологія»
Науковий керівник О. В. Тимчик, к. б. н., доцент

Streptomyces globisporus 3–1 є висоактивним продуцентом
ландоміцину Е, що відноситься до родини ангуциклінових ан
тибіотиків і має протипухлинну активність. Ландоміцин Е —
це нова речовина з протипухлинною дією, і тому її продуцент
служить об?єктом багатостороннього вивчення. Ландоміцин
Е проявляє активність проти грампозитивних бактерій і ба
гатьох ліній ракових клітин людини, особливо клітин лей
кемії, пригнічує ріст карциноми Герена у щурів, проте його
біологічна активність вивчена недостатньо. Антибіотик
пригнічує активність полімерази PARP1, яка відіграє важли
ву роль в репарації ДНК, індукції смерті клітин, дифе
ренціації і туморогенезу.
Актуальною проблемою сьогодення є пошук нових проти
пухлинних антибіотиків з менш вираженими токсичними
властивостями по відношенню до організму людини та тварин.
Все більш розповсюдженою стає резистентність ракових клі
тин до антибіотиків, які застосовують в хіміотерапії раку.
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Об’єктами дослідження були Streptomyces globisporus 3–1
та культури ауксотрофних мікроорганізмів Salmonella thyphі
murium TA98 і TA100.
Метою даної роботи було встановити мутагенну дію лан
доміцину Е на штамах Salmonella thyphіmurium TA98 і
TA100.
Для вивчення генотоксичності препарату нами були вико
ристані штами сальмонел TA98 і TA100. Штам S. typhіmurium
TA100 має генотип, який дозволяє реєструвати появу мутацій
типу заміни пар основ, а S. typhіmurium TA98 — зсув рамки
зчитування. Принцип застосування цих тестерних бактеріаль
них штамів базується на тому, що під дією мутагенів відбува
ються реверсії від ауксотрофності до прототрофності. Відомо,
що виживання бактерій для S. thyphіmurium TA98 зменшува
лось при концентрації 5 мкг/мл з доксорубіцином і складало
0,19 %. Мутагенна активність доксорубіцину в експериментах
по індукції His+ ревертантів в штамі ТА98, при дозі 10 мкг/мл
була високою (більше 1000 His + ревертантів). Доксорубіцин
при концентрації 5 мкг/мл проявляв слабку мутагенну дію на
штам S. thyphіmurium ТА100.
Встановлено, що летальна дія ландоміцину Е на штами S.
thyphimurium TA98 і TA100 є незначною у порівнянні з відо
мим сучасним протираковим антибіотиком доксорубіцином.
Виживання бактерій стрімко зменшувалось при концентрації
від 1,25 до 10 мкг/мл ландоміцину Е і при концентрації ан
тибіотика 15 мкг/мл складало 10 і 2%, для TA98 і TA100
штамів, відповідно. Концентрація ландоміцину Е 1,25 мкг/мл
індукувала 1,20 рази вищу частоту His+ ревертантів штаму
ТА100 і в 1,45 разів вищу частоту появи His+ ревертантів
штаму ТА98, ніж у контролі, в умовах метаболітної системи
активації. Вища концентрація ландоміцину Е 10 мкг/мл вик
ликала дещо меншу частоту появи His+ ревертантів в двох тес
терних штамів S. thyphіmurium TA98 і S. thyphіmurium TA100,
яка перевищувала у 1,1 рази спонтанний рівень. Інша картина
стосовно мутагенності ландоміцину Е спостерігалася при
відсутності метаболітної системи активації. Рівень мутаген
ності був не високий і становив при концентрації ландоміцину
Е 10 мкг/мл біля 18 His+ ревертантів, тобто в 0,45 разів мень
ше контролю. Зростання концентрації антибіотика ландоміци
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ну Е показало зменшення частоти мутагенезу, що можна пояс
нити перевагою летальної дії антибіотика над мутагенною.
Токсичність антибіотика ландоміцину Е для бактеріальних
клітин штамів S. thyphіmurium TA98 і S. thyphіmurium TA100
на 1–2 порядки є меншою в порівнянні з доксорубіцином, а йо
го мутагенна дія — незначна. Показано, слабку мутагенну ак
тивність ландоміцину Е в тесті Еймса на тестерних штамах S.
thyphіmurium TA98 і S. thyphіmurium TA100 в умовах мета
болітної активації. Частота зворотніх His+ ревертантів під
дією ландоміцину Е підвищувалась в 1,4 рази в порівнянні із
спонтанним рівнем.
Таким чином, можна припустити існування великого
інтервалу між терапевтичною та максимально переносимою
дозами ландоміцину Е, що матиме велике значення при
клінічному дослідженні даного антибіотика.

ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕРОБКА ТВЕРДИХ
ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ
Т. В. Лисюченко
Факультет біомедичних технологій
ІV курс, група ЕК41, спеціальність «Екологія»
Науковий керівник І. В. Кураєва, доктор геол. наук, професор

Тверді відходи поділяються на відходи виробництва та
відходи споживання. Під відходами виробництва розуміють
відходи, що утворюються в результаті функціонування основ
них промислових галузей — видобутку та збагачення корис
них копалин, енергетики, металургії, хімії та коксохімії,
машинобудування та металообробки, деревообробки та целю
лознопаперового виробництва, легкої промисловості, буді
вельної індустрії тощо. На цю групу припадає 90% обсягу
твердих відходів. Решту 10% становлять відходи споживання,
які за іншою класифікацією називаються твердими побутови
ми відходами (ТПВ), під якими розуміють відходи, що утворю
ються як безпосередньо в домашніх господарствах, так і в ко
мунальній сфері в цілому.
В Україні кількість побутових відходів становить близько
3840 млн м3 на рік (тобто близько 10 млн т). Загальна ж маса
твердих відходів у країні сягає 1 млрд т на рік [1].
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Звільнення від відходів ведеться у трьох напрямках: скла
дування або, навіть, захоронення таким чином, щоб вони не
впливали негативно на навколишнє середовище; знищення
відходів шляхом їхнього спалювання, а також очистка від
шкідливих речовин, що становить найбільш складний процес,
який здійснюється такими способами, як механічна очистка
методом відстою в спеціальних відстійниках рідких стоків,
фільтрування і т. п. ; хімічна очистка, при якій шкідливі ком
поненти відходів перетворюються в осад або розкладаються;
фізикохімічна очистка, головним чином, методом елект
ролізу або іонообмінних смол; біологічна очистка за допомо
гою бактерій або інших живих організмів, здатних розкладати
шкідливі речовини в процесі життєдіяльності.
Переробка та утилізація відходів — складна і багатофак
торна екологічна, економічна, технологічна, а також соціаль
на проблема. Серед існуючих технологій переробки ТПВ
найбільш небезпечним для довкілля є технології ферментації
та спалювання вихідних ТПВ.
Універсальним методом є електропереплавляння з подаль
шим остеклуванням. Недоліком застосування цієї технології
є великі витрати електроенергії. Для переробки летючої золи
можна використовувати технологію виробництва безвипалю
вальних вогнеупорів. Технології комплексної переробки ТПВ
можуть бути маловідходними, якщо у технологічну схему за
воду включити виробництво будівельних матеріалів.
Таким чином, з метою очищення міста від відходів не
обхідно дотримуватись таких заходів, як: формування і ре
алізація програми поводження з відходами шляхом створення
відповідних організаційних, нормативноправових, еко
номічних та інформаційних передумов; перехід до мало—
і безвідходних технологій виробництва продукції; проведення
комплексу заходів із залученням коштів усіх зацікавлених
суб’єктів господарювання щодо удосконалення моніторингу
відходів, інформаційного і кадрового забезпечення їхньої пе
реробки та створення єдиного банку (екологічної інформації)
відходів, а також налагодження конструктивних взаємо
вигідних відносин у сфері співробітництва з використання,
переробки та утилізації відходів із зарубіжними країнами
і міжнародними організаціями тощо.
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НА ОЗЕРІ ДОБРЕ
І. В. Ліштван
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»
ІІ курс, група Тр31, спеціальність «Туризм»
Науковий керівник В. К. Терлецький, к. біол. н., доцент

Природа Волинського краю залишається незайманою та
привабливою для всх форм життєдіяльності, у тому числі й
для туризму. Рішенням обласної ради № 301 від 04. 09. 1885 р.
ділянка заплави річки Прип’ять, що протікає поруч с. Бірки
Любешівського рну, загальною площею 850 га оголошена
гідрологічним заказником державного значення. Це місце по
селення цінних водоплавних птахів, зокрема лелеки чорного,
занесеного до Червоної книги України. А ще тут трапляються
унікальні види рослин: зозулині черевички, береза низька,
вовчі ягоди борові. Наш проект спрямований на розширення
функцій діючого заказника за рахунок створення тут рекре
аційної зони міждержавного значення.
На території заказника, в 5 кілометрах від села Бірки, між
річками Прип’ять і Цир (притоки Прип’яті), знаходиться озе
ро Добре. Його плошща 8 га, глибина — близько 9 м. Саме воно
і є об’єктом нашого дослідження. Навколишні болота завжди
були надзвичайно багатими ягодами, цілющими рослинами,
дичиною. У процесі створення проекту рекреаційного центру
ми обстежили місцеві ландшафти та встановили основні види
природних ресурсів, які можуть бути використані як об’єкт
міждержавного рекреаційного користування. Адже неподалік
починається територія Білорусії, з якою місцеве населення
здавна пов’язане дружніми та родинними стосунками.
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Походження озера Доброго досі не досліджене. За нашими
обстеженнями, водозбірна долина озера охоплює межиріччя
Прип’яті та Циру і складається з торфовищ, шар яких простя
гається на глибину до 4 і більше метрів. При повенях низина
затоплюється повністю. В результаті підтоплень центральна
частина низини постійно перебуває під впливом карстових
явищ, а тому саме там утворилась воронка. Вона і являє собою
ложе озера Доброго. Вода в озері надзвичайно чиста і навіть не
«цвіте» у спекотливі літні місяці. Із заходу та сходу дно озера
тверде та піщане. Саме тут можуть розміститися пляжні
ділянки рекреаційного призначення. З півночі та півдняі
півдня дно озера мулисте. Мул явно органічного походження,
утворений з решток болотної рослинності, яка в цій частині
озера підступає до берегів і створює тут характерну для
Полісся сплавину. Сплавина из заростей болотних трав і ча
гарників нависає над водою і створює типовий для місцевих
ландшафтів колорит.
Саме в цих частинах берегової лінії зосереджені найбільш
цікаві об’єкти спостережень і рекреації: зарості журавлини,
лохини, чорниць, а також таких цінних видів, занесених до
Червоної книги України: росички англійської, коручки боло
лтної, берези низької — близько десятка характерних для на
шого краю таксонів. Берегова лінія озера надзвичайно приваб
лива. Північний берег Доброго вкритий заростями латаття
сніжнобілого. Це теж червонокнижний вид, який охоро
няється законом. На південному березі озера більше глечиків
жовтих. Коли вони зацвітають, то створюється своєрідна коль
орова гамма на поверхні води.
Озеро з його прибережним ландшафтом особливо багаті
тваринним світом. Тут чимало риби. В прибережній мілко
водній зоні, в заростях очеретів та куги, живуть щука, крас
нопірка, плотва, окунь, карась, линок. В окремі роки в озері
Доброму попадаються навіть вугри. На нашу думку, вони пот
рапляють сюди з Прип’яті. Не даймо зникнути цьому прекрас
ному куточку поліської землі. Місцеві ландшафти виконують
важливу екологічну та пізнавальну функцію. Вони мають ве
лике значення для збереження генофонду Полісся. Тут може
розміститися і активно функціонувати міждержавний рекре
аційний центр, що раціонально використовуватиме колорит
поліських заповідних ландшафтів.
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ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ВІД ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
В. С. Лояк
Івано — Франківська філія
V курс, спеціальність «Компютерний еколого — економічний моніторинг»
Науковий керівник М. М. Кріль, старший викладач

Основними заходами державної політики у сфері повод
ження з побутовими відходами є захист населення, навко
лишнього природного середовища та об’єктів. Серед природо
охоронних заходів чільне місце посідають заходи щодо попе
редження забруднення атмосфери.
У січні 2007 в обласному ІваноФранківську та ще кіль
кох райцентрах області стартував новий міжнародний про
ект «Чисте місто», за участю Євросоюзу та міської ради. Ме
тою проекту є покращення санітарноекологічної ситуації
в місті та регіоні і обмеження шкідливого впливу побутового
сміття на навколишнє середовище та здоров’я людини шля
хом запровадження системи роздільного збору, сортування
і переробки твердих побутових відходів (ТПВ). Приблизно
20% глобального парникового ефекту на планеті пов’язано
з попаданням в атмосферу метану, 7–10% якого виділяють
полігони і звалища ТПВ, а річки і водойми забруднюються
фільтратами сміттєзвалищ та відходами промислових
підприємств. Щороку в місті ІваноФранківську утворюється
близько 148 тис. тонн ТПВ, і їх кількість постійно зростає.
У зв’язку з цим виникають серйозні санітарноекологічні
проблеми, труднощі з перевезенням відходів на полігон у се
ло Рибне за містом, ресурси якого практично вичерпані.
Полігон потребує розширення, відведення нових земельних
ділянок, коштів на реконструкцію польового трубопроводу
для відведення токсичного фільтрату у міську каналізаційну
мережу. Полігон є потенційно небезпечним екологічним
об’єктом, що забруднює атмосферу неконтрольованими ви
кидами метану і інших звалищних газів, що забруднюють
повітря і негативно впливають на озоновий шар. Переробка
відходів шляхом компостування недоцільна, оскільки 30%
залишків потребуватимуть захоронення і забруднюватимуть
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компост важкими металами. Спалювання відходів має ряд
недоліків: в газоподібному вигляді в атмосферу викидаються
діоксиди вуглецю, оксиди азоту, сірки, хлороводень і фторо
водень, які негативно впливають на здоров’я, стають причи
ною кислотних дощів і впливають на зміну клімату. Відходи
слід розглядати з двох позицій: як забруднюючі речовини, за
якими потрібен жорсткий державний контроль, і як дешеве
джерело енергії, що потребує альтернативного використан
ня. Саме тому спільний проект має на меті спонукати жи
телів м. ІваноФранківська сортувати ТПВ вдома і викидати
у спеціальні контейнери, вміст яких пізніше переробляти
меться на спеціальних переробних підприємствах. Частина
проекту, профінансована Євросоюзом, носила інформаційно
роз’яснювальний характер і не передбачала запровадження
технологій і техніки, здатних здійснювати попередню підго
товку сировини і часткову чи повну переробку окремих
складників ТПВ. Координатори проекту провели соціоло
гічне опитування для вивчення громадської думки івано
франківців щодо покращення екологосанітарної ситуації
в місті, ставлення різних верств населення (пенсіонерів,
молоді, домогосподарок, працівників ЖЕО) до проблеми ви
везення і утилізації сміття. Проект оголосив тендер на виго
товлення спецконтейнерів для роздільного збирання і сорту
вання ТПВ, в результаті чого у міськвиконком та міську
архітектуру було подано пропозиції щодо підготовки та об
лаштування нових контейнерних майданчиків. Сортування
відходів ще до їх викидання дозволяє одразу переробляти до
60% вторсировини. Це дає додаткові ресурси, створює нові
робочі місця, стимулює підприємницьку діяльність у цій
сфері, формує конкурентне середовище. Однак, існує ризик
того, що відсортовані ТПВ всетаки будуть потрапляти на
сміттєзввалище і жителі міста через якийсь час перестануть
їх сортувати на ресурсоцінні фракції. Тому продовженням
цієї справи стало рішення міськради про виділення частини
коштів, передбачених на охорону навколишнього природно
го середовища (350 000 гривень), на облаштування стаціо
нарної дільниці для досортування і переробки ТПВ. Реалі
зація цього проекту, крім вдосконалення системи збирання
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ТПВ, дасть можливість придбати обладнання для переробки
відсортованого пластику, скла та інш., на суму 267000 гри
вень. Виконання проекту знаходиться під контролем ЄС, то
му влітку для перевірки ходу його реалізації місто відвідав
експерт П. МусіньєЛомпре, який залишився задоволений
результатами: створено 41 новий майданчик для збору
відходів, більшість з яких облаштовано контейнерами, в то
му числі для роздільного сортування. Розроблено проект по
ложення про громадський контроль у сфері благоустрою
міста, який передбачає матеріальний вплив на несвідомих
громадян, як це прийнято в розвинутих європейських
країнах. До реалізації проекту було вирішено долучити
і дітей, адже їх значно легше, ніж дорослих, навчити сорту
вати сміття. У школах міста проведено День охорони навко
лишнього середовища, а також конкурс «Чисте місто — очи
ма дітей», в якому взяли участь учні 5–11 класів шкіл та
позашкільних закладів освіти міста ІваноФранківська. Кон
курс проводився у трьох номінаціях: краще оповідання, ма
люнок і виріб з побутових відходів. Для призерів і авторів
цікавих робіт, крім нагород і призів, організована пізнаваль
на екскурсія. Однак по справжньому реалізація проекту буде
успішною тоді, коли стане можливою повноцінна переробка
ТПВ на спеціальному обладнанні. Виробничий комплекс
«Автоливмаш» державної компанії «Укрекокомресурси»
2 роки тому виготовив сміттєсортувальну лінію для Івано
Франківська, яка здатна обробляти 50 тисяч тонн відходів
щороку. Це цілий комплекс різних за призначенням машин
і механізмів, які здатні сортувати змішане побутове сміття
щонайменше на 9 фракцій і вилучати із загального потоку
цінну вторинну сировину. Ці фракції лінія готує до транс
портування і подальшої переробки, а те, що не становить
ніякої цінності, направляє на утилізацію і захоронення.
Лінія виготовлена за італійською технологією, готова до ро
боти і за 4 роки повноцінної експлуатації здатна окупити зат
рати, проте міська рада досі не має коштів на її придбання
(вартість лінії 5,5 млн. доларів). Запуск лінії КІС10 — опти
мальний вихід, що дасть можливість продовжити експлуа
тацію полігону і покращити екологічну ситуацію в місті.
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО
ВПЛИВУ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
МІСТА КРИВИЙ РІГ
О. О. Миронець
Факультет біомедичних технологій, V курс, група ЕК31,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Науковий керівник І. В. Кураєва, проф., д. геол. н.

Ми розглянули стан забруднення окремих складових нав
колишнього природного середовища (атмосферного повітря,
поверхневих та підземних вод, ґрунтів), а також розвитку ек
зогенних геологічних процесів у містах Кривому Розі та
Дніпродзержинську. Проте для впевненого обґрунтування
меж територій зон надзвичайних екологічних ситуацій не
обхідно поєднати усі ці складові з метою комплексного аналізу
стану забруднення та порушення навколишнього природного
середовища.
Через повсюдне забруднення поверхневих та підземних вод
на території міста для водопостачання Кривого Рогу використо
вується вода Карачунівського та Південного водосховищ. Якість
питної води, яка надходить для водопостачання міста, не завжди
задовільна і часто перевищує допустимі норми за загальною
твердістю та мінералізацією. Підземні води для водопостачання
не використовуються ні централізовано, ні в індивідуальних гос
подарствах міста. Водночас забруднення природних вод на тери
торії Кривого Рогу визначає якість води підземних та поверхне
вих джерел водопостачання для розташованих нижче населених
пунктів Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської об
ластей. Таким чином, забруднення природних вод на території
Кривого Рогу якнайістотніше впливає на стан навколишнього
середовища цілого регіону.
Особливе значення має сумарний вплив різних шкідливих
речовин на здоров’я населення, який іноді набуває непередба
чених форм і повинен нормуватися. Існуюча їкількість затве
рджених груп сумації не відповідає вимогам для кризових те
риторій. Як правило, сумація має місце при перевищенні ГДК
окремими факторами. Саме така ситуація виникає на тери
торіях у кризовому стані.
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При оцінці впливу забрудненого атмосферного повітря на
загальну екологічну обстановку враховувалась також
орієнтовна шкала оцінки якості здоров’я населення в залеж
ності від стану атмосферного повітря. За порогові значення бу
ло прийнято величини 1, 5 та 20кратного перевищення
ГДК. Значна частина міської території розташована у зоні заб
руднення атмосферного повітря сірководнем, діоксидом сірки,
діоксидом азоту, нафталіном з коефіцієнтом концентрації,
який перевищує 1. Центральноміський, Дзержинський, Інгу
лецький, Саксаганський райони Кривоґо Рогу і є найбільш
забрудненими, насичення атмосферного повітря багатьма
інгредієнтами тут перевищує 5 ГДК. Для оцінки сумарного
рівня забрудненості повітряного басейну при складанні генп
лану міста та прогнозу його розвитку було проведено зонуван
ня території міста на 16 планувальних районів. Для кожного з
них визначений комплексний показник забрудненості атмос
фери згідно з «Методическими указаниями по предупреди
тельному санитарному надзору за районной планировкой»,
затвердженими Міністерством охорони здоров’я СРСР.
Виділяють 5 рівнів забруднення: допустимий, слабкий,
помірний, сильний та дуже сильний. Аналіз значень компле
ксного показника забруднення (Р) дозволяє зробити висновок,
що у Кривому Розі три райони, в яких проживає 175 тис. чо
ловік, мають дуже сильний рівень забрудненості атмосферно
го повітря.
У 4 районах міста (242 тис. чол. ) зафіксовано сильний рівень
забрудненості атмосферного повітря; у 6 (249 тис. чол. ) —
помірний; у одному (68 тис. чол. ) — слабкий та у двох (9 тис.
чол. ) — допустимий рівень забрудненості. Забруднення ґрун
ту ілюструється матеріалами геохімічної зйомки масштабу
1:50000. Зйомка проведена наукововиробничим геологоеко
логічним центром експедиції «Кривбасгеологія» дуже деталь
но, але на даний час ще не охоплює всю міську територію за
усіма компонентами. З аналізу охопленої зйомкою поверхні
видно, що вся територія характеризується, як мінімум, се
реднім ступенем забрудненості ґрунтів, а також подекуди
ділянками сильного, дуже сильного та частково максимально
го забруднення.
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СКРИНІНГ ШТАМІВ МІКРОМІЦЕТІВ —
АКТИВНИХ ДЕСТРУКТОРІВ ЦЕЛЮЛОЗИ
Д. Є. Назаров
Факультет біомедичних технологій
V курс, група МБВ31, спеціальність «Мікробіологія»
Науковий керівник С. В. Олішевська,к. б. н., доцент

Мікробіологічна деградація целюлози є однією із найваж
ливіших ланок кругообігу речовин у природі. Водночас, щорічно
велика кількість рослинної сировини втрачається у вигляді
відходів харчової, деревообробної, паперової промисловості та
ін. Рослинні відходи можуть бути використані для отримання
біопалива (етилену), що на сьогодні є економічно вигідним про
цесом. Тому питання біоконверсії целюлозовмісних субстратів
та створення безвідходних виробництв є дуже актуальним пи
танням не тільки для України, а і для всього світу. Серед мікро
організмів найбільше значення у розкладанні целюлозовмісних
субстратів належить міцеліальним грибам.
Метою даної роботи було визначення найактивніших
мікроміцетівцелюлозолітиків серед колекційних штамів
різних видів грибів відділу фізіології та систематики мікро
міцетів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболот
ного НАН України.
Об’єктами дослідження були колекційні штами різних
видів грибів, деструкторів целюлози, виділені із різно
манітних субстратів природного та антропогенного походжен
ня: ґрунтів, в тому числі забрудених важкими металами та
радіонуклідами, лісової підстилки, книг, повітря. Загалом, у
досліді було використано 184 штамів 33 видів 9 родів грибів
відділу Аsсотусоtа та мітоспорових грибів.
Для проведення скринінгу штамів грибів — активних це
люлозолітиків користувалися класичним методом з викорис
танням рідкого середовища ЧапекаДокса без сахарози із
фільтрувальним папером, який слугував єдиним джерелом
вуглецю. Гриби культивували при температурі 25±2°С протя
гом 21 доби.
Наприкінці експерименту враховували здатність до росту
штамів мікроміцетів на фільтрувальному папері та ступінь
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його руйнування за 5ти бальною шкалою. Активними вважа
ли ті, які здійснювали розрив фільтрувального паперу.
Показано, що представники різних родів досліджених
грибів проявляли специфічні особливості росту на папері
в умовах експерименту, що проявлялось у наявності або відсут
ності матового міцеліального кільця на розділі фаз «поживне
середовищеповітря», а також у інтенсивністі росту на різних
частинах паперового зразка та ступені його руйнування.
Активні целюлозолітики (5 балів) були знайдені серед пере
важної більшості родів мікроміцетів, обраних для досліджень
і становлять 19,02 % від загальної їх кількості, серед яких 40 %
складають представники роду Тrісhоdіеrта, вдвічі менше —
види роду Fusаrіит. Вийняток становлять гриби родів
Аltеrnаrіа, Раесіlотусеs і Сlаdоsроrіит, серед представників
яких не знайдено жодного штаму, здатного руйнувати фільтру
вальний папір. Штами мікроміцетів, інтенсивність росту і сту
пінь руйнування паперу яких оцінена у 3 бали, становлять
39,67 % від загальної кількості досліджених штамів грибів.
Решта мікроміцетів (15,2 %) становлять штами, які за вищев
казаними показниками були оцінені у 1 і 2 бали.
Таким чином, в результаті проведених досліджень виявлено
35 штамів мікроміцетів, які руйнували фільтрувальний папір:
Тrісhоdеrта viride — 2 штами, Т. аtrоvіrіdе — 2, Т. hаrzіапит —
2, Тrісhоdеrта sр. — 8, Fuzаrіит sр. — 7, Glіосlаdіит vіrепs — 2,
Fеппеliа flavipes — 4, Репісіllит fипісиlоsит — 1, Р. jеnsепіі —
2, Р. vеlutіпит — 3, Сhаеtотіит gІоbоsит — 2.
Дані штами мікроскопічних грибів можуть бути викорис
тані для подальших досліджень, оскільки, є перспективними
для застування в різних галузях промисловості, в тому числі і
для отримання біопалива.

КОНТРОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МЕТОДОМ
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
О. В. Пендерецький, Г. В. Кіт, М. М. Кріль

Визначення екологічного стану навколишнього середови
ща необхідно як для безпечного функціонування об’єктів
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народногосподарського комплексу, так і для того щоб сам на
родногосподарський комплекс не породжував складних еко
логічних ситуацій, криз і катастроф, шкідливо не впливав на
здоров’я населення, і не руйнував довкілля.
Вирішенню цієї проблеми і призначена вдосконалена нами
«Комп’ютерна інформаційноаналітична та прогнознокерую
ча система екологічного моніторингу, техногенноекологічної
безпеки, прогнозу та попередження надзвичайних ситуацій
(КСЕБ)», яка може бути застосованою для будьякої території
[1]. Рівень техногенного впливу на природні екосистеми (ланд
шафти) може бути різним — від найнезначнішого відхилення
від норми до критичного і навіть катастрофічного. При цьому
сама норма є досить невизначеною і, як правило, вона
відповідає первинному екологічному стану довкілля, який був
до появи тут людини. Такий стан називають нульовим еко
логічним фоном.
Екологічний стан довкілля — сприятливий, задовільний,
напружений, складний, незадовільний, передкризовий, кри
тичний, катастрофічний — був притаманний природним систе
мам і до появи людини. Завжди в історії Землі були вивержен
ня вулканів, землетруси, повені, зсуви, посухи, похолодання
і навіть зледеніння. Такі природні надзвичайні катастрофічні
ситуації приводили до змін ландшафтів, направляли еволюцію
рослинного і тваринного світу. Інша справа — після появи лю
дини і прогресуючого втручання її в природні процеси. Антро
погенний прес зростав поступово і в XX столітті став співроз
мірним з природними екологічними кризами і катастрофами.
Техногенні аварії, як і передуючі їм забруднення і руйнування
довкілля в зонах впливу промислових об’єктів, є одними
з найбільш екологічно небезпечних. І тому дуже важливим
є створення систем екологічної (природнотехногенної) безпе
ки, які б дозволяли стежити за змінами екологічної ситуації на
території, де багато техногенно небезпечних об’єктів, прогнозу
вати зміни екологічної ситуації для запобігання негативного
впливу на довкілля та попередження переростання поступових
змін у критичні, що завершуються потужними техногенними
катастрофами і аваріями [2].
Метою географічної інформаційної комп’ютерної системи
екологічної безпеки (ГІС КСЕБ) є створення безпечних умов
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життя населення і відновлення навколишнього природного се
редовища. Система працює на базі ПЕОМ Pentium IV з пери
ферією [3]. Вона включає кілька різномасштабних рівнів і мо
же бути адаптована до України чи будьякої іншої держави
в масштабі 1:1 000 000, до нафтогазової, енергетичної, транс
портної, будівельної, лісогосподарської, хімічної, приладо —
й машинобудівної, агропромислової чи інших галузей або
регіону в масштабі 1:500 000, до адміністративної області
в масштабі 1:200 000, адміністративних районів, рекре
аційних зон, національних парків у масштабі 1:50 000, про
мислових вузлів, ГЕС, АЕС, ТЕС, нафтогазопроводів, нафто
терміналів, інших промислових об’єктів, а також територій
міст у масштабі 1:10 000. Основою системи є банк екологічної
інформації, що складається з 10 баз, які охоплюють всі компо
ненти екосистеми. На комп’ютері моделюється екологічний
стан усіх десятьох компонентів природноантропогенних еко
систем, прогнозуються їх зміни природним шляхом та під
впливом техногенного навантаження. Залежно від запланова
ного сценарію розвитку взаємодії між природою, господар
ством і суспільством задаються необхідні екологічні обмежен
ня господарської діяльності на території, в галузі або на
підприємстві. Система є новою інформаційною технологією,
що дозволяє здійснювати керований контроль та автоматизо
ване керування екологічною безпекою території держави,
регіону, галузі, області, району, міста, підприємства.
Наша КСЕБ містить, на відміну від інших 5, а не 4 блоки:
оцінка сучасної екологічної ситуації та сучасного стану
всіх компонентів довкілля (екологічний аудит);
оцінка впливів на навколишнє середовище техногенних
об’єктів (ОВНС);
екологічний моніторинг території, особливо в зоні впливу
техногенних об’єктів;
прогноз розвитку екологічної ситуації в залежності від
різних сценаріїв розвитку району;
управління екологічною ситуацією в районі з метою оп
тимізації (екологічний менеджмент).
Розглянемо ці блоки детальніше:
1) Оцінка сучасної екологічної ситуації та сучасного еко
логічного стану довкілля (екологічний аудит) виконується за
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екологічними показниками стану і структури геоекосистем,
можливості їх до самовідновлення, характеристики природно
го і антропогенного впливу техногенних об’єктів на природні
геоекосистеми. Всі ці показники сучасного стану необхідно
порівняти з нормативними, які визначаються різними метода
ми. Ця процедура виконується згідно міжнародних і держав
них стандартів серії ISO 14 000 на рівнях державних установ,
галузі, окремої екологічної проблеми, підприємства і тери
торії. Процес оцінки сучасного екологічного стану завер
шується складанням цілого комплексу комп’ютерних (елект
ронних) екологотехногеохімічних карт як по окремих компо
нентах довкілля і окремих елементахзабруднювачах, так
і синтетичної (інтегральної) карти, на якій визначаються зони
екологічної небезпеки різного ступеня: сприятливі, за
довільні, напружені, складні, незадовільні, передкризові,
критичні, катастрофічні.
2) Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) тех
ногенних об’єктів на стадіях їх проектування, будівництва та
експлуатації. Ця процедура повина виконуватись паралельно
з екологічним аудитом і відповідати вимогом нормативного
документу ДБН А. 2. 2 — 1 — 2003.
3) Організація екологічного моніторингу — це наступний
етап КСЕБ, який регламентується Постановою Кабінету
Міністрів України від 30.03.1998 р № 391 та відповідним По
ложенням. Принцип моніторингу ґрунтується на безперерв
них стеженнях за природними та антропогенними змінами
всіх екологічних показників, що характеризують стан геоеко
систем на певний час спостережень. Кожна геоекосистема, як
частина біосфери Землі, складається з того чи іншого набору
компонентів неживої природи (абіоти або екотопу): літосфери
(геологічного середовища і надрових ресурсів); геофізичних
полів Землі і Космосу (геофізсфери); рельєфу (геоморфосфери
або територіального ресурсу); гідросфери або поверхневих,
ґрунтових і підземних водних ресурсів; атмосфери з кліматич
ними ресурсами; живої природи (біоти або біоценозу) — педос
фери (ґрунтового покриву і земельних ресурсів); фітосфери
(рослинного покриву); зоосфери (тваринного світу) і соціосфе
ри (демосфери або людської спільноти). Усі ці дев’ять компо
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нентів в біосфері Землі і в кожній окремій геоекосистемі тісно
пов’язані один з одним, взаємозумовлені і взаємозалежні,
функціонували до активної людської діяльності як єдиний
природний збалансований організм. В епоху науковотех
нічного прогресу на усі ці дев’ять компонентів активно впли
ває техносфера, яку створила людина. І наша задача: оцінити
динаміку цього техногенного пресу методами екологічного
моніторингу.
4) Прогноз змін екологічної ситуації в залежності від
різних сценаріїв соціальноекономічного розвитку виконуєть
ся шляхом комп’ютерного моделювання екологічних станів
тої чи іншої території у залежності від існуючого чи заданих
режимів функціонування. Користуючись комп’ютерними еко
логічними картами, можна моделювати різні екологічні ситу
ації. Комп’ютерне картографічне моделювання виконується
з використанням математичного забезпечення MAPINFO,
ARC CAD, ПАРК та інших. Різні прогнозні моделі порівню
ються з нормативним станом довкілля, визначаються розміри
відхилень та їх негативні наслідки.
5) Управління екологічною ситуацією або екологічний ме
неджмент з метою оптимізації є завершальним етапом ство
рення комп’ютерної системи екологічної безпеки. Ця система
дозволяє здійснювати керований контроль екологічно безпеч
ною діяльністю будьякого промислового підприємства
і адміністративної одиниці в цілому.
Наша задача на найближчу перспективу — створити такі
географічні інформаційні системи (ГІС) екологічної безпеки,
які б сприяли гармонійному сталому розвитку природи, еко
номіки та людини. Впровадження її у галузях і відомствах за
безпечило б їм найбільш повний контроль над розвитком еко
логічних криз та виникненням надзвичайних ситуацій і тех
ногенних катастроф, а також значно зекономило б кошти на
захист довкілля та подолання наслідків його руйнування.
Отже, виходячи із існуючих методів оцінки екологічного
стану навколишнього середовища, їх порівняння з вітчизня
ними та зарубіжними концепціями, ми пропонуємо нову
структуру та нову концепцію важливого напрямку госпо
дарської та природоохоронної діяльності.
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ВПЛИВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ НА СТАН
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
О. Б. Подоляка
Викладач кафедри «Фізична реабілітація»
Сумський гуманітарний інститут ВМУРоЛ «Україна»,
здобувач ХДАФК, кафедри «Спортивна медицина і фізична реабілітація»
Науковий керівник: Подоляка О. Б., к. н. фіз. вих., доцент кафедри ФВ
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Проблема цукрового діабету викликає занепокоєння
фахівців в усьому світі, вважається, що ми перебуваємо на
шляху до глобальної епідемії діабету. Захворюванність на цук
ровий діабет у Європі складає 2 — 5%, а загальна кількість
хворих віком 15 років і вище сягає 13 — 32,5 млн. Кожні 10 —
15 років у всіх країнах кількість хворих на цукровий діабет
збільшується вдвічі. Виключаючи актуальність ця проблема
набула в Україні, де кількість хворих на цукровий діабет скла
дає близько 1 млн., а кількість осіб з недіагностованим діабе
том досягає 2,5 — 3,0млн., причому відмічається збільшена
розповсюдженність — більш ніж в 1,5 рази за останні 10 років.
Метою наукової роботи є розробка і експерементальне обг
рунтування програми фізичної реабілітації хворих на цукро
вий діабет, а також обгрунтувати необхідність фізичного на
вантаження для людей, які страждають на цукровий діабет,
виявити особливості лікувальної фізичної культури при
різних типах цукрового діабету.
Дослідження проводиться на базі ендокринологічного від
ділення Сумської обласної лікарні.
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Об’єктом дослідження є 20 пацієнтів з діагнозом цукровий
діабет ІІ типу. Дані хворі перебувають на диспансерному
обліку і проходили курс стаціонарного лікування.
Перед початком проведення експеременту мною, спільно
з лікарем ендокринологом, психотерапевтом, фізіотерапевтом
та іншими фахівцями була розроблена програма фізичної ре
абілітації, направлена на збільшення засвоєння глюкози,
зменшення потреби в інсуліні, поліпшення кровообігу, сприяє
схудненню, що призводить до швидкого зниження рівня глю
кози в крові та підвищює чутливість до інсуліну. Сумарний
ефект систематичних фізичних навантажень може зумовити
підвищення толерантності до вуглеводів, зменшити добові до
зи цукрознижувальних засобів.
Основний зміст програми фізичної реабілітації складає ліку
вальна гімнастика, водолікування, дієтотерапія, фітотерапія.
Аналіз результатів обстеження до початку реабілітаційної
програми визначив, що у більшості пацієнтів відношення до
програми було байдужим. Але за данними одержаними по
закінченню курсу реабілітаційної програми виявилось, що
у хворих вдалося виробити достатньо високий рівень моти
вації до виконання лікувальних рекомендацій і проведення са
моконтролю за своїм станом.
В цілях самоконтролю деякі хворі вели щоденник самоко
нтролю, де фіксували динаміку свого стану. 90% пацієнтів бу
ли виписані з лікарні з поліпшенням стану здоров’я і лише
у 10% пацієнтів стан здоров’я залишився без змін.
В комплексі лікувальної гімнастики для хворих на цукро
вий діабет необхідно використовувати вправи для усіх м’язо
вих груп, а також дихальні вправи, ранкову гігієничну гімнас
тику, лікувальну ходьбу. Доцільність використання данного
комплексу ЛФК підтверджує позитивну динаміку результатів
експериментальної групи.
ЛФК слід призначати індивідуально для кожного хворого,
ураховуючи загальну фізичну тренованість, вік, професію.
Фізичне навантаження має бути дозованим, нарощуватись
поступово, під лабораторним контролем, доза цукорознижу
вальних засобів повинна коригуватись адекватним фізичним
навантаженням. Проте надмірне фізичне навантаження може
зробити несприятливий вплив на стан здоров’я хворого на
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цукровий діабет. Саме тому так важливі методичні розробки
по підбору фізичних вправ для хворих на цукровий діабет.
У відновленні здоров’я хворих на цукровий діабет не
обхідне застосування не тільки лікувальної фізичної культу
ри, а також інших засобів фізичної реабілітації. Особливу ува
гу необхідно приділяти неспецифічним чинникам: пов
ноцінному харчуванню, загартовуванню організму, правиль
ному режиму праці і відпочинку.
Дані проведеного дослідження підтвердили ефективність
програми фізичної реабілітації хворих на цукровий діабет.
Отримані результати доводять необхідність подальшого
розвитку і впровадження в клінічну практику системи фізич
ної реабілітації з елементами навчання хворих, що безумовно
сприяє поліпшенню стану хворих на цукровий діабет.

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОЗДОРОВЛЕННЯ
ЛЮДИНИ ХХІ СТОЛІТТЯ
В. В. Терехова
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»
VI курсу, група ФР — 61, спеціальність «Фізична реабілітація»
Науковий керівник А. М. Мирян, заслужений працівник культури України,
в. о. доцента

11 серпня 1999 року відбулася зміна енергетичних пат
тернів планети Земля. Офіційною наукою зареєстроване
миттєве зникнення магнітного поля Землі («клінічна смерть»
планети), а далі відбувся квантовий стрибок Землі й перехід її
на інший більш високий рівень вібрацій. Цим пояснюється
маніфестація цілого ряду нових явищ і феноменів, що сто
сується як природних змін, метеоситуацій, так психофізично
го стану населення планети. У медицині це проявляється
в зміні плину клінічно відомих захворювань і виникненні
зовсім нових, раніше невідомих синдромів і захворювань, а та
кож у маніфестації досить рідких хвороб з несприятливим ре
зультатом. Зміна енергетичного фону планети привело до ак
тивізації мікроорганізмів, які атакують людський організм
у силу його імунної незахищеності. Лікарі в тандемі з фарма
кологічними компаніями, приймаючи наслідок за причину,
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намагаються рятувати організм від патогенних мікроор
ганізмів, добиваючи й без цього ослаблений імунітет хімічно
активними препаратами. В умовах енергії нового часу медици
на не здатна забезпечити стабільне здоров’я суспільства. Вив
чення глибоких причин людських страждань, дисгармонії
в стані й долі немислимо тільки на рівні фізичної матерії. Для
цих цілей необхідне знання істинної анатомії людини, що яв
ляє собою інтеграцію всіх матерій і енергій (не тільки фізичне
тіло), а також розуміння органічної єдності людини з навко
лишньою природою та Космосом.
Для рішення проблем здоров’я необхідний інтегральний
шлях — злиття знань західної наукової медицини й медицини
східної (китайської). Для західної медицини характерно дифе
ренційоване відношення до патології фізичного тіла, з одного
боку, до розумової й духовної сфери, з іншого. Ця обставина
є однієї з причин кризи західної медицини. Китайська тра
диційна медицина завжди поєднувала ментальні аспекти з ду
ховними й тілесними, що споконвічно сформувало психосома
тичну медицину («психо» — душа, «сома» — тіло). Вивчення
медицини варто починати із законів, керуючих Світобудовою.
Пошуки оптимальних шляхів впливу на організм людини вар
то шукати в ключових ланках, які відповідальні за гомеостаз
як систему керування психофізіологічними механізмами ре
гуляції, і в енергетичних носіях ДНК. Лікувальні методи Ки
таю включають медикаментозні, гомеопатичні методи, реф
лексотерапію, кольоро, метало, мінерало, звукотерапію. Ве
личезними, перевіреними тисячоріччями ефект китайської
медицини під впливом голки, рук і думки поєднується зміною
частотного діапазону вібрацій енергоносіїв — каналів, ме
ридіанів. Система китайських енергоносіїв формує індивіду
альний психотип особистості.
Для успішного розвитку медицини XXI століття є необхід
ним створення комплексної системи, що дозволяє виявити
слабкі ланки організму людини, які першими страждають при
екстремальних зовнішніх і внутрішніх ситуаціях, здійснити
профілактичну корекцію і адекватну причинну терапію. Така
система розроблена професором, доктором медичних і філо
софських наук, академіком Гірської Академії РБ, ректором
інституту Енергомінералотерапії, науковим керівником
— 429 —

Секція XIV

Медицина і природа —

Центру народної медицини «Сантана», лікаремгематологом
Емою Йосипівною Гонікман (республіка Білорусь). Е. Й. Го
нікман 20 років вивчала натурфілософію і традиційну медици
ну Китаю; вивчення спадщини Китаю поєднувалося з сучасни
ми досягненнями медицини. Вона науково підтвердила факт,
що глибоке розуміння здоров’я і хвороби буде досягнуте в тому
випадку, якщо до уваги буде прийматися дійсна анатомія лю
дини (сукупність фізичного та енергетичних тіл), а не тільки
фізичне тіло. Е. Й. Гонікман встановлено, що космічні ритми
народження людини (рік, день, місяць, година) містять нуме
рологічний код особи і відображають індивідуальний енерге
тичний спектр китайських меридіанів. Понад 8 років дана
система використовується в центрі «Сантана», що дозволило
досягти високої ефективності у діагностуванні та лікуванні
широкого кола захворювань. 3 метою профілактики і лікуван
ня захворювань, реабілітації в центрі «Сантана» використову
ються наступні методи дії на людину: акупунктура, гомео
патія, психотерапія, колір, звук, дієтичні комплекси (зокрема
амінокислоти).
Автор статті пройшов навчання і практику у авторській
школі Е. Й. Гонікман. Досвід Вчителя вимагає подальшого
дослідження і впровадження в практику.

МЕТОД ЗАХИСТУ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ
ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ
МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ
Б. І. Федосюк
Факультет біомедичних технологій, VI курс,
спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Науковий керівник: А. Р. Павленко, професор, доктор
енергоінформаційних наук.

Базові станції мобільних телефонів є джерелами електро
магнітного випромінювання. Джерелом електромагнітної
хвилі в свою чергу є заряд q, який рухається з прискоренням a.
І саме цей прискорений рух заряду збуджує інші мікрочастин
ки оточуючого середовища, змушуючи їх стати активними.
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Для пояснення наслідку такого впливу існує гіпотеза
А. Е. Акімова про модель фізичного вакууму. Згідно з нею
найбільше занепокоєння викликає вплив випромінювання на
частинки, що знаходяться в стані спокою, тобто у яких маса
та заряд дорівнюють нулю. Ці частинки неможливо зафіксу
вати приборами у звичайному стані, або виявити в якійсь час
тині простору, їх діяльність фіксується лише в активному
стані, яке проявляється під дією електромагнітного вип
ромінювання. Такі специфічні частинки, які з’являються під
впливом на них електромагнітного поля, було названо фіто2
нами. Численні дослідження показали, що фітони існують
в будьякому просторі.
Під впливом електромагнітного поля фітони по закону збе2
реження заряду активізуються і розкладаються на частинку
та античастинку, які виходять із стану спокою і зміщуються
одна відносно одної та набувають властивостей хвилі, яка має
власну спрямованість та швидкість. Пара «частинкаантичас
тинка» не розходиться, так як їх стягують сили тяжіння, але
ця пара також не може взаємодіяти, бо їх постійно збуджує
електромагнітне поле. В результаті чого ця пара діє як одне
ціле, помножуючи ефект від опромінення зарядом. Су
купність таких багатьох новоутворених частинок породжує
специфічне поле, яке називається торсіонним полем. І при
обертальному русі таких частинок відбувається розгалуження
поля, яке умовно розподіляється на «ліве» та «праве» поле,
і які відрізняються по своїх властивостях та відштовхують од
не одного. Враховуючи те, що базові станції є конусом з діамет
ром, що менше їх висоти, то торсіонне поле розподіляється та
ким чином, що переважає головним чином ліве поле, яке більш
шкідливе, а праве генерується менш інтенсивно.
Торсіонне поле своєю появою утворює торсіонний простір.
Розміри цього торсіонного простору визначаються величиною
потужності фактора збудження. Таким чином можна собі уя
вити якими будуть розміри торсіонного поля при дії на нього
висотних високопотужних базових станцій мобільних теле
фонів, що працюють в діапазонах 9001800 МГц.
Отже експериментально встановлено, що саме електро2
магнітне поле є джерелом утворення торсіонного поля.
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Всі живі істоти теж мають своє власне електромагнітне
поле, яке формується за рахунок хімічних реакцій, які прохо
дять в організмі. Хімічні реакції супроводжуються виділенням
електромагнітної енергії. І враховуючи те, що фітони знахо
дяться будь де і в будьякому просторі, то вони, потрапляючи
в це електромагнітне поле активізуються і утворюють власне
торсіонне поле, характерне для того чи іншого організму. І ко
ли це власне поле стикається з енергетичною потужністю чу
жорідного торсіонного поля наприклад базових станцій мобіль
них телефонів, то виникає «конфлікт» цих двох різних полів,
з перебудовою стану іонів організму в процесі реакцій.
А така перебудова характеристик іонообмінних процесів
призводить до погіршення процесів хімічних реакцій в орга
нізмі. Під впливом випромінювання виникає хромосомне по
рушення; ушкоджується ДНК, що призводить до активації
білків, відповідальних за появу і ріст пухлин; порушується
процес обміну речовин в клітині, тому вона гине, а нові, ще
незрілі клітини, здійснюють неправильний поділ, що пород
жує різні аномалії. Особливо чутлива до дії торсіонного вип
ромінювання нервова система. Всі ці на перший погляд дрібні
та негативні зміни поступово накопичуються, і зважаючи на
те, що організм ослаблений, процес його оновлення відбу
вається дуже повільно і не здатний в повній мірі компенсувати
всі негативні фактори. Така система реакції організму людини
на вплив зовнішнього торсіонного поля отримала назву ан2
тибіорезонансу.
Отже, торсіонне поле чинить інформаційне забруднення
організму.
А тепер якщо згадати, що у планети Земля також є власне
електромагнітне поле і воно теж породжує ті самі торсіонні по
ля (включаючи також інтенсивність природного радіоактив
ного фону, що теж є компонентом цього породження), то
в місцях найактивнішого впливу електромагнітних полів
Землі будуть знаходитися геопатогенні зони, з відповідно
торсіонним принципом дії. І якщо, наприклад, базова станція
мобільних телефонів буде розташовуватися в такій зоні, то ви
никає посилення ефекту негативної дії одразу від обох джерел
випромінювання. Цей факт був підтверджений дослідження
ми, проведеними французькою асоціацією Prosantel, яка вста
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новила, що такі заземлені станції посилюють торсіонне поле,
що розповсюджується на відстань десятків кілометрів від їх
джерела.
Для усунення негативної дії торсіонного поля французьки
ми та українськими вченими були розроблені захисні прист
рої, принцип дії яких полягає у формуванні пристроями влас
них статичних більш потужних правих торсіонних полів, які
перетворюють ліві поля базових станцій в праві, змінюючи їх
обертальні характеристики. В результаті взаємодії протилеж
них вихрових потоків торсіонне поле базової станції істотно
слабшає.

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН КАХОВСЬКОГО
ВОДОЙМИЩА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ
М. М. Фурсова
МІЕСТ, м. Мелітополь, У курс спеціальність «екологія та ОНС».
Науковий керівник В. І. Лисенко, доктор біол. наук, професор

На всій території України основні джерела прісної води
забруднені, що може призвести до деградації водних екосис
тем, тому необхідно якомога швидше знаходити шляхи покра
щання їх стану.
Подібні екологічні проблеми добре проглядаються на прик
ладі Каховського водосховища. Воно створено у 1955 році в
нижній течії Дніпра при будівництві Каховської ГЕС з метою
одержання електроенергії, забезпечення водопостачання міст і
промислових підприємств, зрошення, розвитку рибного госпо
дарства і водного транспорту.
Площа водосховища становить 215 тис. га, довжина 230
км, максимальна ширина 25 км, середня глибина 8, Внаслідок
мілководності водосховища вода у ньому швидко охолод
жується та прогрівається, має велику мутність (10 — 15 гр/м3 —
у весняні і осінні місяці, 45 — 50 гр/м3 — влітку, що обумовле
но масовим розвитком фітопланктону. Зарегулювання водного
стоку Дніпра каскадом водосховищ привело до змін гідро
логічного режиму — підвищилась солоність води, почастіша
ли випадки дефіциту кисню, з’явились випадки утворення
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сірководню, збільшилась концентрація біогенних і органічних
сполук. Середня кількість днів з льодовим явищем 70–85 діб.
Флора і фауна Каховського водосховища перетерпіли
помітні зміни. Зникла велика кількість комах, за останній час
на узбережжі Каховського водосховища лишилося 25 видів
ссавців та 60 видів птахів. . В іхтіофауні широко представлені
переважно коропові. Зниження уловів у водосховищі стало
наслідком: розрегулювання весняного притоку води найбільш
важливого для природного відтворення риб і штучне його змен
шення нижче греблі гідровузла; значного коливання рівнів во
ди (до 1,5–2 м і більше) в нижніх б’єфах під час нересту.
Великі міста (Нікополь, Запоріжжя) забруднюють водосхо
вище неочищеними або частково очищеними стічними вода
ми, що містять як комунальнопобутові відходи, так і стоки
різних підприємств, які зумовлюють сапробізацію, евт
рофікацію та токсифікацію водосховища. Судноплавство та
масовий розвиток моторного човнярства стало причиною знач
ного нафтового забруднення водосховища. Забруднюючі речо
вии надходить у водосховище з сільськогосподарських орних
земель, тваринницьких комплексів, приватних садиб, тери
торій населених пунктів, а також всього комплексу підпри
ємств південної металургії, коксохімічної, гірничовидобув
ної, хімічної та інших галузей промисловості. Значно впливає
теплове забруднення, яке визначається надходженням
підігрітої води зі скидного каналу ГРЕС. Така ситуація приве
ла до загибелі більше 25 тис. т. риби за 2003—2006 р. р.
На формування якості води впливає процеси, що відбува
ються на прилеглих територіях: підтоплення земель, ерозійні
процеси та руйнування берегів Площа втрачених земель в ре
зультаті руйнування берегів за період експлуатації водосхови
ща складає приблизно 1 тис. га
Вихід з положення може бути у проведенні «біологічної
меліорації» за рахунок біологічних об’єктів. Тому ЗРК випус
тив у водосховище 200 тис. мальків рибмеліораторів товсто
лобика та білого амура За рік кожна особина з’їдає біля 100 кг
фітопланктону та водоростей, а разом — понад 15 тис. т. що
річно. Таким чином поліпшується якість води (збільшується її
прозорість і зменшується евтрофікація водойми).
Необхідно покращати систему управління охороною та ви
користанням водних ресурсів шляхом удосконалення норма
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тивноправової бази і організаційної структури управління:
зменшити забруднення водних об’єктів за рахунок упорядко
ваного відведення стічних вод від населених пунктів, госпо
дарських об’єктів і сільськогосподарських угідь; удосконали
ти економічний механізм водокористування і реалізувати зап
лановані підприємствами чорної металургії м. м. Запоріжжя,
Нікополя та Марганцю водоохоронні заходи.

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ВОДНЮ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД
О. Черкаська
факультет біомедичних технологій,
V курс, група МБВ31, спеціальність «мікробіологія»
Науковий керівник А. І. Піляшенко2Новохатний, канд. біол. наук., доцент

Сучасний рівень розвитку цивілізації в першу чергу харак
теризується збільшенням обсягів промислових викидів і зокре
ма в вигляді стічних вод, в тому числі особливо токсичних. До
таких речовин в першу чергу слід віднести хлоратвмісні води
сірникового виробництва. Застосування для даного випадку
звичайних окислювальних методів знешкодження неможливо,
в зв’зку з тим, що хлорат є гранично окисленою сполукою.
Відновлювальні технології очищення стічних вод, що ак
тивно розробляються в наш час, базуються на здатності мікро
організмів використовувати токсичні сполуки перемінно вале
нтних елементів в якості акцептора електронів при неспе
цифічній гідрогеназній реакції.
Гідрогеназа — фермент поширений серед мікроорганізмів
багатьох
систематичних груп, каталізує наступну реакцію: Н2
+
+
Н + Н +2е
Електрони, що вивільнюються внаслідок такої реакції мо
жуть переноситись на різноманітні акцептори. Ймовірно, од
ним з таких акцепторів може бути хлоратіон. Це припущення
потребує експериментальних підтверджень, оскільки на сьо
годнішній день переважає думка, що відновлення хлорату до
хлориду контролюється окремим ферментом хлоратредукта
зою, поширення якого обмежене.
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Нами була досліджена можливість неспецифічного віднов
лення хлорату під впливом сульфат відновлювальних бактерій
Desulfovibrio desulfuricans, що виявляють високий рівень
гідрогеназної активності. В результаті досліджень було вияв
лено, що швидкість неспецифічного відновлення хлорату
близька до швидкості хлоратредуктазної реакції і навіть пере
вищує її у тих випадках коли до тестсистеми вносили додат
кові кількості іонів Fe2+.
Отримані результати дозволяють значно розширити пе
релік мікроорганізмів, які можна використовувати в розробці
біотехнологій очищення стічних вод.

ЗАХИСТ ІМУННОЇ СИСТЕМИ
У СТУДЕНТІВ — КОРИСТУВАЧІВ
МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ
Т. О. Черненко
Факультет біомедичних технологій
V курс, група МБВ31, спеціальність «Мікробіологія і вірусологія»
Науковий керівник: Черненко К. Д., к. б. н., доцент

Сьогоднішній світ, а тим більше, завтрашній, важко уяви
ти без комп’ютерів, мобільних телефонів, телебачення та
іншої електронної техніки. Разом з благами, які неcе сучасна
інформатизація, є небезпека для здоров’я. Так, у користувачів
комп’ютерів відзначається надмірна втома (синдром хронічної
втомлюваності), втрата пам’яті, пошкодження сітчатки ока,
головний біль, функціональні розлади ендокринної системи
(підшлункової та щитовидної залоз, яєчників тощо), зміню
ються показники крові.
Метою наших досліджень було імунологічне обстеження
користувачів мобільних телефонів віком 18–21 рік. Імуно
логічний статус (клітинний та гуморальний) визначали до ко
ристування захисними пристроями фірми «Спінор Інтер
нешнл» та через місяць після установлення вказаних прист
роїв. В дослідженнях прийняли участь 25 чоловік. Перша гру
па — 15 чоловік — студенти, яким після забору крові на імуно
логічне обстеження на мобільні телефони встановили захисні
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пристрої, і 10 чоловік — контрольна група, яким пристрої на
мобільні телефони не установлювались.
В результаті проведених досліджень практично у всіх обс
тежених студентів було виявлено суттєві зміни в імуно
логічних показниках — зниження показників як клітинного,
так і гуморального імунітету, а саме, лейкоцитопенія, змен
шення кількості ВГЛ, Т і В лімфоцитів, макрофагів, збільшен
ня циркулюючих імунних комплексів та дисглобулінемія.
Через один місяць після встановлення захисту на мобільні
телефони практично у всіх 15 студентів, на відміну від конт
рольної групи показники імунітету в тій чи іншій мірі суттєво
наблизились до нормальних значень, відмічалось збільшення
ВГЛ, Т і В лімфоцитів, підвищилась функціональна ак
тивність макрофагів, спостерігалось зменшення циркулю
ючих імунних комплексів та нормалізація імуноглобулінів 3
х класів: Ig A, M, G.
Разом з тим були визначені суб’єктивні почуття студентів —
зменшилась втомлюваність протягом дня, пропадала сон
ливість та збільшувалась працездатність Таким чином, прове
дені дослідження свідчать про порушення імунного статусу
у користувачів мобільних телефонів та часткове відновлення
вивчених показників при користуванні захисними пристроя
ми «Спінор».
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СЕКЦІЯ XV
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ДІАГНОСТИЧНОГО
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СЕРВІСНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

НОВІ МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ ТРИМІРНОГО
ТВЕРДОТІЛОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОМПАС3DV9
С. А. Барандич, К. М. Миколінський
Науковий керівник: Б. Д. Коваленко, проф.

Нова версія системи КОМПАСЗВУ9 має багато новинок та
поліпшень. В ній реалізована можливість багатотільного моде
лювання — утворення кількох твердих тіл в одній деталі. До
роблено моделювання листових деталей та утворення просторо
вих ламаних.
Десятки інших поліпшень роблять роботу користувача
більш ефективною, ніж раніше. Велику увагу приділено утво
ренню циклічних поверхонь.
Як відомо, вироби в КОМПАС3DV9 можливо вести різними
способами: «знизу до верху» (використовуючи готові компонен
ти), «зверху вниз» (проектуючи вироби в контексті конст
рукції), при цьому спираючись на компонований ескіз (наприк
лад, кінематичну схему), або змішаним способом. В новій версії
КОМПАС3DV9 значно спрощені та поліпшені можливості па
раметризації, а всього у версії більше 60 змін, які покращують
і спрощують роботу системи.
Так у розділі «Ескізи і графічні документи» з’явились нові
команди «волнистая линия» і «линия с изломами».
Стало більш інформативним редагування об’єктів, з’яви
лись нові види курсорів, підрозділ «Проверка замкнутости».
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При проектуванні трубопроводів нова розробка «Трубопро
води 3D» дозволяє виконувати компоновку трубопроводів і бу
дувати їх в автоматичному, напівавтоматичному та ручному
режимі (рис. 1).
При проектуванні листових деталей з’явилась можливість
автоматичного утворення об’єкту за допомогою команди
«Замьїкание углов», що дозволяє зімкнути парні згиби, які до
тикаються до сторін з’єднуючих кутів (рис. 2).

Рис. 1

В склад каталогів «Крепеж КОМПАСЗDV9» ввійшли отво
ри (різьбові, гладкі, центрові тощо) і з’єднувальні деталі.

Рис. 2
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДВИГУНІВ
НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ РЕСУРСУ ЗА
СТРУКТУРНОЕНЕРГЕТИЧНИМИ МОДЕЛЯМИ
С. В. Вдовенко
Інститут автомобільного сервісу
Науковий керівник О. А. Лудченко, д. т. н. , проф. .

Аналіз сучасного стану надійності двигунів. Актуальність
проблеми. Чинники, які впливають на ресурс двигунів.
Теоретичні засади моделювання процесів зношування де
талей двигунів за структурноенергетичним підходом. Струк
турноенергетичні моделі пошкодження матеріалів. Основи
прогнозування ресурсу двигунів. Методи дослідження основ
них пар тертя двигунів. Концептуальні підходи до зносу дета
лей двигуна.
Моделювання надійності основних деталей двигуна. Мате
матична модель зношування циліндропоршневої групи.
Втомноерозійна модель ресурсу випускних клапанів.
Ефективність застосування добавокреметалізантів для
підвищення надійності двигунів. Структурноенергетичні
принципи моделювання роботоздатності мастильних компо
зицій при граничному терті. Вплив сучасних мастильних ком
позицій з добавкамиреметалізантами на роботоздатність три
боспряжень. Експериментальні підтвердження ефективності
мастильних композицій з добавкамиреметалізантами.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ
О. Висоцький
Інститут автосервісу, ІІ курс, група АГ61.
Науковий керівник: В. А. Косенко, к. т. н. , доцент.

Проблема вичерпання нафтових ресурсів планети викли
кає суперечки лише з приводу терміну: песимісти вважа
ють,що це станется протягом 20–25 років,оптимісти вказують
на час у 5070 років. Але всі погоджуються в одномурозвиток
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людства можливий тільки за умови залучення нових джерел
енергії та нових видів енергозберігаючих біотехнологій та си
ровини.
Ситуація,яка склалась в Україні із забезпеченням її еко
номіки недостатніми обсягами енергоносіїв власного видобут
ку,в умовах енергетичної залежності від Росії,гостро ставить
проблему пошуку альтернативних видів палива. Та й еко
логічна шкода від викидів автомобілів,що працюють на бен
зині та дизпальному, стає дедалі відчутнішою.
Однією з альтернатив брудному пальному нині вважають
біодизельпальне, синтезоване з рослинних олій. Найпоши
ренішою сировиною для виробництва є ріпак(рапс). Насіння
ріпаку містить від 38% до 50% олії.
Сьогодні в Україні є два варіанти розвитку: або Україна
стає сировинним придатком для експорту біологічних видів
палива за кордон,або організовує власне виробництво із залу
ченням іноземних інвестицій. Україна,яка вважається аграр
ною країною,варто збільшити посіви ріпака. Переваги цієї
культури просто вражають: ріпак не виснажує грунт,істотно
покращує його структуру. Заорювання поживних решток
ріпаку рівноцінне внесенню 1520 т органічних добрив на гек
тар. Оскільки насіння ріпаку майже не накопичує
радіонуклідів і важких металів,в Україні вирощувати ріпак
для технічних цілей можна на територіях,тимчасово виключе
них з сільськогосподарського обігу внаслідок Чорнобильської
катастрофи та в інших екологічно забруднених зонах. За умо
ви відведення під цю культуру 10%орних земель і урожай
ності 25ц/га,країна може щороку виробляти до 8,5 млн т ріпа
кового насіння. Після його переробки можна одержувати
близько 3 млн т біопалива на рік. Іншим „козирем” цієї куль
тури є відсутність проблем зі збутом,стабільно високі
ціни,стійкий попит з боку іноземних покупців. Зараз Україна
більш ніж на 60% залежить від імпорту енергоносіїв,що обу
мовлює економічну нестабільність країни.
На сьгоднішній день існує чотири технології отримання
біодизеля:
1. Преривчаста технологія.
Заливається в спільний бакреактор олія та метанол,добав
ляється каталізатор,отриману суміш змішуємо при нагріванні
— 441 —

Секція XV

Удосконалення технології та діагностичного

і після кількох годин відстія отримуємо найпростійший біоди
зель. Головний недолікневисока якість палива.
2. Твердий каталізатор.
Сировиною служать тільки очищена олія та метанол. Ка
талізатор знаходится в самій установці у вигляді особливого
покриття на решітці реактора,на якій змішуються олія та ме
танол. Процес займає мінімум часу,що забезпечує високу ви
робничість установки та зниження собівартості палива.
3. Надтермічний стан метанолу.
Найскладніша,але найшвидша технологія. Вона дозволяє
отримати ідеально чистий біодизель. Спирт при температурі
240?С стискають до тиску 80 атмосфер,при такому стані мета
нола реакція його змішення з олією проходить за декілька се
кунд. Поки що з цим експериментують лише японці.
4. Неперервний потік
Саме цю установку було спроектовано і випущено пол
тавським заводом <<Укрбудмаш>>, і саме про неї далі піде
мова. В інжекційну камеру йде вприск і змішування рослин
ної олії та метанолу,потім суміш потрапляє в невелику Тоб
разну трубкугідродинамічний турбулізатор. В ньому і відбу
вається основна реакція. На виході із турбулізатора біодизель
практично готовий,але в ньому присутньо біля 2% метано
ла,не вступившого в реакцію. Щоб ці залишки не пропали дар
ма,суміш перемішують в гідронамічному млині і зливають
у відстійний бак,де вона через півторидві години розділяєть
ся на власне біодизель(90%) та гліцерин. Та для того,щоб па
ливо відповідало вимогам євростандарту,його необхідно очис
тити від залишків каталізатора(їдкого каліяКОН), надлишків
води та інших непотрібних речовин. Для цьго біодизель про
пускають через іонообмінну смолу. З однієї тони олії та
110–130 кг метанолу отримується приблизно 950 кг біопали
ва. Суміш цього палива зі звичайною соляркою (30:70) можна
заливатив в бак сучасних дизельних іномарок.
Незважаючи на перераховані переваги та ефективність ви
користання біодизеля,існує серйозна проблема відсутності за
конодавчої та нормативної бази щодо його виробництва,тобто
немає сертифікованих стандартів дозволяючих законним
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шляхом виробляти та продавати біодизель. Також не розроб
лені показники,за якими можна контролювати його якість.
Ще й досі не визначені органи керування,які б видавали доку
менти про індефікацію палива.
Незважаючи на всі ці проблеми виробництво біологічних
видів палива для України має бути <<стратегічнии прори
вом>>,адже розробка та впровадження новітніх біотехнологій
зменшить енергетичну залежність нашої держави, сприятиме
створенню нових робочих місць,а також поліпшенню еко
логічної ситуації.

ПРИНЦИП ДІЇ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПЕРЕДАЧ
ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ
Р. А. Комар, С. В. Топчій — студенти АГ52.
Науковий керівник: В. М. Геращенко, к. т. н. доцент

Гідродинамічні передачі встановлюються на швидкохідно
му валу приводного двигуна і використовуються для приводу
основних механізмів: ходових — для самохідних машин;
на землерийнотранспортних машинах і катках гідроди
намічні передачі застосовуються не тільки для пересування
машин, а й для розробки та укатки ґрунтів та покрить;
підйомних та напірних, що виконують зрізування — для
одноковшевих одномоторних екскаваторів; реверсивних —
для всіх машин; вантажопідйомних, що піднімають та опуска
ють вантажі — для кранів.
Гідродинамічні передачі являють собою різновид гідрав
лічної передачі і складаються з розташованих співвісно та гра
нично наближених в загальному корпусі робочих органів ло
патевого насоса та гідравлічної турбіни.
На оптимальному режимі роботи ККД гідропередач сягає
високих значень 85–90%, що незначно менше ККД ме
ханічних передач.
На сьогоднішній день ми маємо широке розповсюдження
гідропередач в різних галузях промисловості.
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УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОСЕРВІСУ НА
ПЕРЕСУВНИХ СТАНЦІЯХ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
О. В. Кравченко
Інститут автомобільного сервісу
Науковий керівник: О. А. Лудченко, д. т. н. , проф.

Сучасний стан автосервісу на пересувних станціях техніч
ної допомоги. Принципи роботи і використання пересувних
станцій технічної допомоги. Характеристика контрольнодіаг
ностичного обладнання.
Теоретичні засади забезпечення автосервісу на пересувних
станціях технічної допомоги. Обґрунтування оптимального
варіанту пересувних станцій технічної допомоги. Вибір опти
мального складу пересувних станцій технічної допомоги. Оцінка
гальмівних систем автомобілів за гальмівними діаграмами.
Науковометодичне забезпечення технічного діагностуван
ня автомобілів на пересувних станціях технічної допомоги.
Діагностичні параметри. Реєстрування діагностичних пара
метрів.
Тенденції розвитку пересувних станцій технічної допомо
ги. Головні напря ми подальшого розвитку пересувних стан
цій технічної допомоги.

АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ
ТЕХНІКОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРКУ МАШИН
І. М. Литвиненко, асистент

Формування технологічного комплексу машин та устатку
вання для виконання різного роду робіт і операцій здійснюєть
ся за принципом відповідності параметрів, технічних і техно
логічних можливостей засобів механізації вимогам СНИП,
проекту, документів технологічного регламенту умовам про
вадження робіт і т. п.
При цьому перевага повинна бути віддана більш продук
тивним і більш дешевим машинам, якщо вони є в розпоряд
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женні організації. Однак вирішувати ці питання завжди буває
дуже складно, тому що найчастіше необхідний багатофактор
ний аналіз цілої системи технікоекономічних показників
(ТЕП) по розглянутому процесу або комплексу машин.
Для визначення ТЕП технологічних процесів на авто
мобільному транспорті в цей час на практиці використається
ряд галузевих і міжгалузевих інструкцій, що мають загальну
методичну основу. З огляду на складність оцінки поточних
змін у технологічному процесі у зв’язку із заміною техніки,
виконавців, схем використання машин й устаткування, орга
нізації робіт і т. п. , виконуваної, як правило, по наведених
витратах, варто передбачати відповідне угруповання розра
хунків для зменшення їхньої трудомісткості.
Угруповання повинне бути зроблене таким чином, щоб по
дальше застосування методики розрахунку в машинному, ав
томатизованому режимі дозволяло здійснювати багатоцільове
використання бази вихідних даних, окремих груп показників,
уведення обмежень і коректувань у зв’язку з умовами, що
змінюються, провадження робіт, критеріями оцінки кінцево
го результату і т. п. Найбільш прийнятним у цьому плані
представляється наступне групування розрахунку ТЕП по
розділах:
— визначення кількості машиночасів роботи техніки
у рік;
— розрахунок зарплати робітників, зайнятих керуванням
машин;
— визначення відрахувань на амортизацію машин й устат
кування;
— розрахунок витрат на технічне обслуговування й ремонт
техніки;
— розрахунок витрат на паливо й інші енергоносії;
— розрахунок витрат на мастильні матеріали;
— розрахунок витрат на масло для гідросистем;
— визначення витрат на шини;
— визначення витрат на перебазування техніки;
— розрахунок витрат на змінне оснащення до машин й ус
таткування;
— визначення поточних витрат (собівартості машиночасу);
— визначення годинної експлуатаційної продуктивності;
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— розрахунок собівартості одиниці продукції;
— визначення річної експлуатаційної продуктивності;
— визначення питомих капітальних витрат;
— визначення питомих наведених витрат;
— розрахунок трудомісткості роботи.
У сукупності ці розрахунки являють собою методологічну
базу для порівняння в порівнянних умовах оцінюваних
варіантів, машин, процесів, способів і т. п. і можуть бути вико
нані в автоматизованому режимі після побудови алгоритмів,
написання програмного забезпечення, підготовки інфор
маційної бази даних й уведення вихідних даних.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В. П. Манжула, Д. О. Романченко
Науковий керівник: Б. Д. Коваленко, проф.

Наш час визначається зміною епох в проектуванні і конст
руюванні виробів: на заміну плоским технологіям приходять
нові, які основані на тримірному моделюванні.
Необхідність постійної роботи з оптимізації учбового проце
су з графічної підготовки студентів випливає з збільшенням уч
бового навантаження і зменшення при цьому кількості годин
для графічної підготовки, а також з постійним удосконален
ням програмного забезпечення і швидкою зміною апаратного
забезпечення.
Проведено вивчення різних форм і методів оцінки якості
виконання конструкторських документів, запропоновану вели
чину штрафних балів за окремі помилки і недоліки при вико
нанні креслення деталей на комп’ютері в залежності від їх
впливу на загальну графічну підготовку студентів.
Останнє має дуже велике значення у зв’язку з модульно
рейтинговою системою, яка впроваджується в учбовий процес
саме сьогодні.
Запропонована таблиця складових частин найвищої оцінки
при виконанні креслень (табл. 1).
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Табл. . 1

Така таблиця може бути використана у випадку, коли ок
ремі складові частини завдання, яке виконує студент,
відсутні. Так техніка комп’ютерного креслення з року в рік
поліпшується, тому складова частина цього елементу в за
гальній оцінці може змінюватись.
Запропонована система оцінки виконання конструкторсь
ких документів за допомогою за допомогою штрафних балів за
окремі помилки і недоліки, які відповідно зменшують загаль
ну максимальну оцінку.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ
ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ
НА ПРИКЛАДІ АВТОМОБІЛІВ MAZDA
С. В. Олійник
Інститут автомобільного сервісу
Науковий керівник О. А. Лудченко, д. т. н. , проф.

Аналіз діючих методів гальмівних систем. Оцінювання
технічного стану гальмівних систем. Методики забезпечення
технічного стану. Існуючі методи і засоби діагностування гальм.
Теоретичні засади моделювання дорожніх умов при стендо
вому діагностуванні гальм. Результати стендових випробувань.
Врахування конструктивних особливостей. Математична мо
дель функціонування гальмівної системи і її використання для
оцінки ефективності гальм.
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Нормативні вимоги до діагностичних параметрів. Залеж
ність коефіцієнтів приведення результатів стендових випробу
вань до дорожніх умов від різних чинників. Математична модель
гальмівних систем автомобілів для дорожніх випробувань. Мате
матична модель гальмівних систем автомобілів для стендових
випробувань. Визначення коефіцієнтів приведення і нормативів
гальмування автомобіля для стендових випробувань.
Науковометодичні рекомендації до діагностування
гальмівних систем на прикладі автомобіля Mazda. особливості
гальмівних систем автомобіля Mazda. Засоби для діагносту
вання гальмівної системи автомобіля Mazda. Технологія діаг
ностування гальмівної системи автомобіля Mazda.

НОВІ «РОЗУМНІ» СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
АВТОМОБІЛІВ
Ю. О. Радомський
Інститут автосервісу, ІІ курс, група АГ61.
Науковий керівник В. А. Косенко, к. т. н. , доцент.

Протягом довгого часу мрією кожного автовласника був
«розумний « автомобіль, здатний миттєво оцінити обстановку
і захистити водія і пасажирів в критичний момент. Дослідни
ки розробили інтелектуальну систему захисту при зіткненні,
яка значно знижує ризик травмування людей, що знаходяться
в автомобілі. Інтелектуальні системи безпеки реагують на не
безпеку миттєво.
Наприклад , залишилася секунда до зіткнення. Камери,
вбудовані в дверці вже давно запримітили чужий автомобіль,
потенційно здатний привести до нещасного випадку. Радарні
датчики, розміщені в крилах машини, розраховують відстань
до небезпечного «чужака». І ось, за 200 мілісекунд до зіткнен
ня, активізується нова система захисту від бічних зіткнень.
Водій і пасажири надійно захищені в критичний момент.
Інтелектуальна система захисту від бічних зіткнень є ре
зультатом європейського проекту APROSYS (скор. від Advanced
Protection Systems — Просунуті Системи Захисту). Ця техно
логія була розроблена вченими з Fraunhofergesellschaft
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в співпраці з різними університетами, автомобільними вироб
никами і постачальниками авто техніки і систем безпеки для ав
томобілів.
За словами дослідників, основною метою проекту є підви
щення безпеки транспортного засобу при зіткненні, тобто ку
зов автомобіля повинен уміти міняти свої технічні характерис
тики під час зіткнення і поглинати енергію удару, захищаючи
пасажирів.
Але як змусити кузов автомобіля міняти свої механічні
властивості? І яким чином машина дізнається про те, що її па
сажирам потрібний захист? Дослідники розробили свого роду
шосте відчуття для автомобіля, здатне передбачити нещасний
випадок і активізувати систему захисту при зіткненні.
Стерео камери і радарні сенсори безперервно сканують
простір, що оточує автомобіль, передаючи дані в центральний
комп’ютер для обробки. Під час поїздки система повинна
уміти відрізняти рухомі об’єкти (потенційно небезпечні авто
мобілі) від нерухомих (будівлі, дерева і тому подібне).
Було розроблено спеціальне програмне забезпечення, нав
чене передбачати бічне зіткнення всього за 200 мілісекунд до
удару. Центральний комп’ютер дає команду на нагрівання
дроту, зробленого із сплаву, що володіє ефектом пам’яті. Цей
дріт і служить основним спусковим механізмом.
Пусковий механізм на основі сплаву з ефектом пам’яті по
яснюється тим, що він діє набагато швидше, ніж звичайні со
леноїдниі вимикачі. Тепловий імпульс нагріває дріт, пружи
ну, що згинається і випускаючу, яка висуває у бік дверей
спеціальний сталевий болт, вбудований в сидіння. В цей же
час, міцна металева конструкція в дверях висувається для за
безпечення опори сталевого болта. Така система укріплює
двері і поглинає енергію бічного удару.
Випробування нової системи безпеки були проведені на
крештесті 7 березня в Іспанії. Пасажирський відсік демон
струватиметься на торгівельному ярмарку в Ганновері з 21 по
25 квітня.
Автовиробники впритул узялися за розробку систем такого
типа. Наприклад можна пригадати ідею компанії Nissan, де
відео камера стежить за мімікою людини за кермом, або систе
му Volvo Driver Alert System, яка складається з трьох розробок.
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Перша з них направлено на зниження ризику для пішоходів.
Система радарів і камер відстежує появу людей на дорозі
і в разі небезпеки зіткнення спочатку видає застережливий
сигнал, а потім застосовує екстрене гальмування. Другий
комплекс за участю тих же камер і радарів виявляє виїзд зі сво
го ряду руху і при небезпеці лобового зіткнення із зустрічним
автомобілем здійснює підрулення, повертаючи машину на без
печну траєкторію. Третє ж вирішення дозволяє автомобілям
обмінюватися один з одним інформацією про швидкість, розгін
або гальмування, а також дистанцію між ними. Його призна
чення – запобігати пробок або ДТП попереду на дорозі, допома
гати дотримувати безпечну дистанцію. А також нові системи
безпеки компанії BMW серед яких є система екстреного галь
мування, яка допоможе захистити пішоходів, що раптово
з’явилися на шляху машини; помічник для проходження пе
рехресть, інформування про повороти і про порушення правил
руху. Також в проекті є система зв’язку з сусідніми машинами
в потоці, щоб водії змогли вирішувати ситуації, що виникають
на дорозі. При цьому BMW виходить з положення про те, що
відповідальність за використання автомобіля лежить на
водієві, тому він завжди зможе вчинити всупереч вказівкам
системи або зовсім відключити її.
Про створення аналогічної системи під назвою Attention
Assist оголосив і Mercedes. За задумом творців, бортовий
комп’ютер аналізуватиме поведінку водія, оцінюватиме
швидкість автомобіля, повздовжні і поперечні прискорення, кут
повороту керма, натиснення педалей... З часом, володіючи всіма
даними про дії конкретної людини, що керує , електроніка скла
дає модель манери його водіння (для цього знадобиться система
чіткої ідентифікації — наприклад, персональний ключ). А потім
комп’ютер зможе порівняти цю інформацію з реальною ситу
ацією і «робити» висновки: втомився водій чи ні.
Щоб випробувати ідею в справі, психологи відібрали більше
чотирьохсот водіїв. Спочатку їх посадили за кермо симулятора,
а потім на спеціально обладнаних автомобілях вони відкатали
на полігонах і на дорогах спільного користування більш
півмільйона кілометрів. Отримана інформація послужить
«фундаментом» для створення необхідного устаткування. Для
повного завершення робіт буде потрібно близько двох років.
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Чому ця проблема викликає такий інтерес? Дослідження
європейських фахівців показують. що причиною як мінімум
чверті всіх дорожніх аварій стає втома водія і зниження швид
кості його реакцій. Серійне застосування систем такого типа
допоможе понизити тягар наслідків ДТП і збереже немало
людських життів.

ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ РОЗРОБКИ
І ПЕРЕМІЩЕННЯ ҐРУНТУ ЗПІД ТРУБОПРОВОДУ
М. К. Сукач, д. т. н. , проф. ,
Науковий керівник: С. І. Лисак, магістрант

Запропонований в Україні новий комплекс для капітально
го ремонту магістральних трубопроводів включає: машину
для пошарової розробки родючого шару ґрунту; машину із
двосекційним конвеєрним робочим органом, що розкриває
трубопровід зверху і з обох боків; підкопувальну машину, яка
вилучає ґрунт під трубою, забезпечуючи вільне проходження
очисної та ізоляційної установки; а також підбивну машину
для ущільнення ґрунту під трубою після зворотної засипки.
Недоліком машини для розкривання трубопроводу є те,
що, навіть при похилому розташуванні скребкових конвеєрів,
залишається не розробленою частина ґрунту під трубопрово
дом, оскільки імовірна аварійна ситуація внаслідок контакту
секцій в забої траншеї.
Нами запропоновано нову конструкцію двосекційного ро
бочого органу, спосіб його регулювання та обґрунтовано кіне
матичні параметри машини для розкривання магістральних
трубопроводів, які забезпечують повне перекривання вісі
траншеї в її забої для безумовного обрушення ґрунту під тру
бопроводом. Оптимізовано також енергоємність розкривання
заглиблення трубопроводу в залежності від глибини його заля
гання та поперечного перерізу траншеї.
Це дозволить зменшити кількість технічних засобів комп
лекту машин, залучених для капітального ремонту магіст
ральних трубопроводів, скоротити час на перебазування
техніки та її обслуговування, зменшити фінансові витрати,
пов’язані із технологічним процесом.
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БУРІННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН
М. К. Сукач, д. т. н. , проф. ;
Науковий керівник: Д. В. Пузаков, аспірант

Для влаштування горизонтальних або похилих діафрагм,
які перетинаються під спорудою на потрібній глибині, зазви
чай, виконують паралельні штольні, які заповнюють про
тифільтраційним матеріалом. Буріння окремих свердловин
глибиною у кілька десятків метрів застосовують широко,
складність при цьому представляє забезпечення герметич
ності порожнини між ними, оскільки сусідні свердловини, як
правило, виходять із зачеплення між собою.
Горизонтальні свердловини здійснюють продавлюванням
(з вилученням ґрунту в процесі занурення бурового інструмен
ту і обсадної труби) або проколом (без вилучення ґрунту із
свердловини за рахунок його ущільнення в боки і обтиснення
буровою головкою). В першому випадку зусилля занурення
пасивного бурового інструменту в ґрунт незначні, проте не
обхідність транспортування ґрунту по свердловині створює до
даткову небезпечність обвалення її стінок, особливо якщо вона
проходить у незв’язних ґрунтах.
У дослідженнях визначено діапазони тиску для занурення
у ґрунт пасивного бурового інструменту методом проколу. В
піщаних ґрунтах питомий опір руйнуванню досягає 60 кг/см2,
у глинистих –17 кг/см2; цей спосіб дає кращі результати саме
у глинистих і суглинистих ґрунтах. Обмеження тут можуть
бути спричинені наявністю у масиві крупних валунів, корнів
дерев, залишків фундаментів та інших твердих непрохідних
перешкод.

ПРИСТРІЙ РЕЄСТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МАШИН
М. К. Сукач, д. т. н., проф. ;
Науковий керівник: С. І. Стецюк, аспірант

Для дослідження динамічних та швидкодіючих процесів
машин розроблено пристрій, здатний реєструвати та обробля
ти інформацію, отриману на випробувальних стендах і у ви
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робничих умовах. Параметри пристрою за частотою опитуван
ня датчиків, та обсягом даних, що зберігаються, принаймні на
порядок вищий за очікувані експериментальні характеристики.
Мікропроцесорний пристрій вводу та обробки інформації,
призначений для вимірювання силових параметрів машин ме
тодом тензометрирування і подальшої комп’ютерної обробки
отриманих даних. Складається він із трьох функціонально
пов’язаних плат, що працюють автономно: материнської пла
ти, виконаної на основі мікропроцесорного пристрою керуван
ня ОЕОМ31, та підключеної до неї двох додаткових пери
ферійних плат уводу аналогових сигналів і модему зв’язку
з побутовим касетним магнітофоном.
В основу розробки пристрою материнської плати покладено
однокристальну ОЕОМ серії К1816ВЕ31 із тактовою частотою
роботи мікропроцесора 12 МГц, який забезпечує максимальну
швидкодію пристрою і дозволяє при незначних апаратних вит
ратах вирішувати відносно високі функціональні можливості
пристрою.
Для довготривалого зберігання інформації використо
вується звичайний побутовий касетний магнітофон із касетою
ємністю 300 Кбайт, що відповідає очікуваному об’єму інфор
мації до 30 експериментів. Обмін інформацією відбувається
в асинхронному послідовному режимі 10бітним кадром бло
ками довжиною 256 Байт. Перевагою модему є відсутність
органів регулювання і висока перешкодозахищеність.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПАЛИВА
С. В. Топчій
Інститут автомобільного сервісу,
IІІ курс, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Науковий керівник: С. М. Дзизиль

Світова енергетика стрімко змінюється. Нафта ще зали
шається головним гравцем на енергетичному ринку, але чи на
довго? Якщо ріст цін продовжуватиметься сьогоднішніми тем
пами, то вже через п’ять – десять років багатьом автовласникам
прийдеться лише витирати пилюку зі своїх автомобілів.
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Задуматися про альтернативні види палива примушує не
тільки зменшення світових запасів нафти і газу, і підвищення
цін, але й прагнення держав уникнути енергетичної залеж
ності від інших країн. Спеціалісти різних автомобільних і
енергетичних компаній підходять до вирішення цієї проблеми
порізному, але визначення основних видів альтернативного
палива майже однакові. В перспективі найбільші надії покла
даються на водень, але в найближчі роки буде використовува
тися розріджений (пропанбутан) і стиснений газ, а також па
ливо, яке можливо отримати із сировини, яку можна вирощу
вати.
Великий інтерес привертають увагу ті види палива, які
можна отримати із рослинної сировини. До них відносяться
етанол (етиловий спирт), метанол (метиловий спирт), рапсова
олива, так називаємий біодизель (тим більше ідея отримувати
його із рослинної сировини була озвучена ще Рудольфом Дизе
лем, в 1900 році він навіть продемонстрував двигун, який пра
цював на паливі із арахісової оливи), а також синтетичні ди
зельне паливо і бензин.
Ми спробуємо оцінити альтернативні види палива, врахо
вуючи, що розробки в галузі спеціальних паливних систем ве
дуть конструктори різних автомобільних компаній. Деякі із
систем дозволяють автомобільній силовій установці працюва
ти на декількох видах палива, є і такі, що автоматично визна
чають вид палива, яке залите в бак. Норвезькі компаніївироб
ники паперу планують побудувати протягом п’яти років завод
з переробки деревяних опилок і отримувати чисту «біосоляр
ку» нового покоління. Уже сьогодні такі традиційно «ди
зельні» країни, як Австрія, Франція та Італія поступово пере
водять на біодизель частину свого автопарку. Розвинуті
країни вкладають в розвиток програм зі створення систем для
автомобілів,які будуть працювати на водні, значні кошти,
наприклад, США – 1,7 млрд. дол. в рік, а Євросоюз на впровад
ження водневого палива та інших відновлювальних джерел
енергії за п’ять років інвестував 2 млрд. дол. І якщо «біопрог
рес” буде розвиватися шляхом очищення, здешевлення і до
сягнення єдиних стандартів альтернативного палива, то його
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масове впровадження буде лише питанням часу,а розробленні
загальним зусиллям технології у випадку успішного вирішен
ня проблеми стануть джерелом прибутку на довгі роки і забез
печити стабільність розвитку енергетичних і автомобільних
компаній.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ
ДОПОМОГИ АВТОМОБІЛЯМ НА АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХАХ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)
О. О. Хомич
Інститут автомобільного сервісу
Науковий керівник О. А. Лудченко, д. т. н., проф.

Сучасний стан системи надання технічної допомоги авто
мобілям в дорозі. Зміна технічного стану транспортних засобів
в процесі експлуатації. Вплив технічного стану транспортних
засобів на рівень безпеки дорожнього руху. Дорожньотранс
портні пригоди. Діючі системи з надання технічної допомоги
автомобілям в дорозі.
Теоретичні засади розробки системи надання течнічної до
помоги автомобілям в дорозі. Вплив потоку замовлень на
здійснення технічної допомоги. Концептуальні моделі надан
ня течнічної допомоги.
Система надання течнічної допомоги автомобілям. Потік
замовлень на технічну допомогу транспортним засобам. Вплив
чинників на формування моделювання потоку замовлень.
Стратегія управління автомобілями технічної допомоги. Опти
мальна кількість автомобілів технічної допомоги.
Науковометодичні рекомендації для діагностування авто
мобілів на автомобільних шляхах. Алгоритм проведення діаг
ностичних робіт. Методи і засоби діагностування. Діагносту
вання технічного стану двигуна за допомогою мототестора
Мотодок – II.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕРЛІФТНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ
РОЗРОБКИ ПІДВОДНОГО МУЛИСТИГО ГРУНТУ
В. М. Чередник
Київський національний університет будівництва і архітектури, фа
культет автоматизації інформаційних технологій, аспірант ІІ курсу
Науковий керівник М. К. Сукач, д. т. н., професор

Традиційний шлях скорочення дефіциту будівельної сиро
вини (піску), тобто збільшення обсягів видобування за раху
нок континентальних родовищ, в більшості країн, включаючи
і Україну, є неперспективним. Ця сировина на суші або відсут
ня, або знаходиться у вигляді бідних руд, розробка яких не
рентабельна. Крім того, збільшення обсягів гірничовидобув
них робіт на суші призводить до втрати головного багатства
країни родючих земель (так, в Україні на теперішній час зруй
новано гірничими роботами майже 200 тис. га родючих зе
мель). Цю проблему можна вирішити за допомогою добування
його з дна водоймищ. Найперспективнішим методом являєть
ся добування ерліфтним комплексом.
Ерліфти різної продуктивності застосовуються:
1. для подачі активного циркуляційного мула і підйому
стічної рідини на невелику висоту на каналізаційних очисних
спорудах;
2. для подачі хімічних реагентів на водопровідних очисних
спорудах;
3. для подачі води з свердловин;
4. для добування корисних копалин з дна водоймищ;
5. для будівельних та днопоглиблюваних робіт.
Досвід показав, що разом з деякими недоліками (порівняно
малий ККД, неможливість підйому рідини з малої глибини),
ерліфти володіють рядом достоїнств:
— простота пристрою;
— відсутність рухомих частин;
— допустимий вміст суспензії в необмеженій кількості
в рідині, що транспортується;
— джерелом енергії служить стисле повітря, що поступає
від повітродувок.
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МІСЦЕ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО
МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
Н. М. Авер’янова,
канд. філос. наук, Університет «Україна»,
фт інженерних технологій, кафедра дизайну

Для розвитку креативності мислення студентів необхідне
переосмислення концептуальних засад мистецької освіти і ви
ховання студентів. Креативність — це «рівень творчої обдаро
ваності, здібностей до творчості, які проявляються у мисленні,
спілкуванні, окремих видах діяльності і становлять відносно
стійку характеристику особистості» [2, 181]. Як відомо, на за
ваді креативності стають такі чинники як стійкі стереотипи
в поведінці та мисленні, схиляння перед авторитетами. Тому
у формуванні студентів з високим духовним потенціалом,
творчим і критичним мисленням особлива роль належить мис
тецтву. Адже не викликає сумніву, що ступінь бажання при
четності до мистецтва характеризує рівень духовності, креа
тивності та емоційності особистості. Особливість мистецтва
в тому й полягає, що воно розвиває людську свідомість
цілісно, бо передає досвід минулих поколінь, соціальні
цінності, образи позитивних героїв, які виступають зразками
для наслідування; створює моделі соціальних дій відповідно
до сучасного буття суспільства. Мистецтво пробуджує, навіює,
прищеплює здатність до співпереживання, взагалі до форму
вання естетичного почуття, яке, будучи універсальним у своїй
змістовній неповторності і формі вияву активності, реалізує
себе не в одному спрямуванні, а значно багатогранніше.
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Безсумнівно, важливі всі види мистецтва для формування
та розвитку креативності мислення студентів, проте певні пе
реваги має образотворче мистецтво. Це пояснюється, попер
ше, специфікою його природи як мистецтва просторового та
статичного, а значить — унаочненого, що є дуже важливим
з точки зору навчання і виховання; подруге, великою
кількістю «культурнозакодованого» історичного матеріалу;
потретє, суттєвим є те, що вже мала дитина, не вміючи ще ні
писати, ні читати потребує самовираження, звертаючись, на
самперед, до малюнка. Окрім цього, образотворче мистецтво
базується на зоровому сприйманні, а відомо, що близько 80%
інформації, яку отримує людина, сприймається саме за допо
могою зорового сприймання [1, 141].
Враховуючи вище викладене, можна стверджувати, що об
разотворче мистецтво — дієвий засіб у мистецькій системі нав
чання та виховання для розвитку креативності мислення сту
дентів. Основою дієвості образотворчого мистецтва є його есте
тична спрямованість та духовновиховний вплив на свідомість
і підсвідомість студентів. Осягаючи і осмислюючи твори обра
зотворчого мистецтва студент страждає, переживає, міркує
разом з героями; їхні страждання, переживання та міркуван
ня скеровують мислення студента. Воно стає багатшим
настільки, наскільки образ героя є носієм моральноетичних,
художньоестетичних та національних цінностей.
Більш того, саме в результаті унаочнення, твори образот
ворчого мистецтва набувають здатності своїм активнодійовим
потенціалом справляти вплив на розв’язання соціальних, мо
ральних та естетичних колізій сучасності. Бо в творах образот
ворчого мистецтва як минулого, так і сучасності закладені
філософські, політичні, моральні, естетичні ідеї, котрі можуть
завдяки художній формі поставати засобом осягнення і прак
тичного перетворення світу. Внаслідок унаочнення образот
ворче мистецтво спроможне одночасно збагачувати студентів
і чуттєвим досвідом, і інформацією, воно здатне забезпечити
комплексний вплив на пізнавальну та емоційну сфери сту
дентів, на їхню свідомість та підсвідомість, що, звичайно, роз
виває креативне мислення студентів.
Отже, це дає можливість спрямувати вплив образотворчого
мистецтва на створення нової мистецької системи навчання та
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виховання, в результаті якої буде формуватися цілісна осо
бистість — студент з високим духовним потенціалом, актив
ний, з креативним мисленням, здатний до повноцінної саморе
алізації.
Література
1. Мокшанцев Р. Психология рекламы: Учебн. пособ. для студ.
вузов. — М. : ИнфраМ, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. —
229 с.
2. Психологічна енциклопедія. — К. : «Академвидав», 2006. —
424 с.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ!ДИЗАЙНЕРІВ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ ПОЧАТКОВИМ
КУРСАМ РИСУНКУ
С. М. Богданець
Кафедра дизайну факультету інженерних технологій Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Українське мистецтво має всі підстави пишатися майстра
ми рисунка та живопису. Навчання рисунку і живопису
у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини
«Україна» (ВМУРОЛ) на кафедрі дизайну під керівництвом
видатного українського художника доцента Ломовського
А. І. надає засади професійної грамотності й майстерності,
формує світогляд художника.
В виконанні цих відповідальних завдань особлива роль на
лежить рисунку як основі усіх видів образотворчого мистецт
ва. Рисунок не тільки мистецтво, але і наука, яка навчає мис
лити формою, розуміти конструктивну основу, відтворювати
пластичну структуру предмету на площині. Рисунок  засіб ви
раження думок, почуттів, фантазії в будьякій композиційній
і проектній роботі.
В навчальному рисунку (на відміну від творчого) головне 
навчальнопізнавальний процес. Звичайно, навчально
аналітичні задачі навчального рисунка теж не виключають
творчих моментів, але вони настільки не значні, що про них
— 459 —

Секція XVI

Архітектурний та

можна не говорити, головне вивчення законів конструювання
форми і правил зображення. Цілі і завдання рисування, як уч
бового предмету відрізняються від рисування творчого. Учбове
рисування ведеться на основі вивчення в ім’я набуття знань
і навиків. Творче рисування ведеться на основі вже отриманих
знань і навиків з метою створення нового і оригінального. Ри
сунком художник може сказати безкінечно багато, зможе
створити дивний об’ємний художній образ. Рисунок — основа
зображувального мистецтва. Без рисунка неможлива ніяка
живописна або графічна робота. Без нього взагалі неможливе
реалістичне зображувальне мистецтво.
Але ми говоримо про рисунок у більш ширшому розумінні,
як про одне із засобів художнього зображення — зображення
форм навколишнього предметного світу. Можемо сказати, що
картина, ілюстрація, плакат, різні реалістичні твори мистецт
ва завжди зображують ті чи інші, але конкретні форми життя.
Це можуть бути: предмети побуту, житлові споруди, рослин
ний світ, тварини й люди. В житті все має свою форму, іноді
просту, а іноді навіть складну. Художнє відтворення цих форм
і є завданням рисунка.
Вивчання та розуміння цього допомагають студентам з об
меженними можливостями набути професійної грамотності
й майстерності в рисунку.
Якщо художник розробив з усією досконалістю, видимі із
зовні випадкові дрібниці: тріщини, зморшки, але основа пред
мета, його об’ємність, вага, форма, не відчувається — це озна
чає, що рисунок поганий. Якщо, наприклад, дуже виділені вії,
брови, ніздрі, ґудзики та інші зовнішні подробиці, але велика
об’ємна форма голови й фігура, їх пластика, не виражені, як
що людина на рисунку погано сидить або погано стоїть — це
поганий малюнок.
Ясну визначеність нарисованих форм, їх об’ємність, зобра
ження просторових планів, в яких ці форми розміщені на кар
тині, можна назвати граматикою рисунка. Знехтує цією гра
матикою тільки неосвідчений художник.
Але між іншим все, що ми бачимо, укладається в ту чи
іншу предметну форму. Іноді ця форма не дуже складна і нага
дує прості геометричні форми: яканебудь коробка, ящик,
книга — по суті справи, самі прості паралелепіпеди; м’яч, гло
бус — це шари; стакан, концервна банка — циліндри, а форма
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аркуша паперу — прямокутник. Правильно нарисувати такі
прості предмети може і не художник (питання тільки, чи буде
це правильно і красиво?). Значно частіше ми маємо справу з
формами складними: стілець, сходи, горщик та інше. Приди
вившись, ви переконуєтесь, що ці предмети представляють со
бою сполучення нескладних форм. Але тим не менш в усьому
цьому складному різноманітті теж маються деякі загальні за
кономірності.
Цей отриманий досвід будемо випробовувати і в наступних
курсах.

РЕНОВАЦІЯ ІНТЕР’ЄРУ МАЛОГАБАРИТНОЇ
ОДНОКІМНАТНОЇ КВАРТИРИ
У ТИПОВОМУ БУДИНКУ
О. В. Бровкін
Факультет інженерних технологій, кафедра дизайну
2курс ДЗ62, спеціальність «Дизайнер інтер’єру та обладнання».
Науковий керівник А. І. Ломовський

Мікрорайон Русанівка. Тривалий час ця територія була
майже незаселеною. А 1961 року у цій місцевості між
Микільською Слободкою та Березняками розпочалися роботи
зі створення взірцевого житлового масиву. Оригінальний про
ект комплексної забудови розробили архітектори П. Куль
чицький, В. Ладний, А. Пестряков та інженери А. Штекель
і В. Коваль.
На краю Русанівської затоки був намитий острів, який
піднімається над рівнем води на 35 метрів. Від лівого берега
острів був відокремлений проточним обвідним каналом дов
жиною 2 тисячі 700 метрів, глибиною 34 метри і 40 метрів
завширшки. У південній частині каналу були встановлені 15
фонтанів із підсвічуванням. Через канал були зведені три ав
томобільні та два пішохідні мости. Упродовж наступних 13
років штучний піщаний острів був забудований дев’яти та
шістнадцятиповерховими багатосекційними житловими бу
динками загальною площею 600 тисяч квадратних метрів.
Квартира однокімнатна у типовому 9поверховому будин
ку з залізобетонних блоків. Висота стелі 2. 5 м.
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До перепланування квартира мала 6 приміщень: житлова
кімната, прихожа, комора, кухня, санвузол, та літне
приміщення.
Після перепланування квартира стає студійного принци
пу. Кухня, житлова кімната та літне приміщення утворюють
загальну кімнату, кухнюгостинну. Студійний принцип надає
квартирі простору. Вузький та незручний прохід до кухні пе
ретворюється на комору з виходом до кухні та глибиною 1,5 м.
Комора, яка знаходилася у прихожий та займала велику час
тину площі цього ї так не великого приміщення зноситься;
замість неї планується вставити шафу купе, з набагато мен
шою площею.
Щоб об’єднати гостинну та кухню, необхідно залишити
частину стіни, яка буде відігравати роль опорного стовпа. Цей
опорний стовп послугував декоративним елементом та основ
ною архітектурною рисою проекту. До перепланування стовп
входив до складу розподільної стіни, був з’єднаний з проти
лежною стіною аркою. Цей прийом надихнув на ідею, створен
ня просторової чотирьохарочної композиції, яка має відігра
вати активну роль у інтер’єрі, надаючи йому архітектурної са
мобутності.
При об’єднанні приміщень було зроблено іще три арки, яки
разом з уже існуючою утворили арочний хрест. Зі сторони
кухні арка повинна була бути обов’язково з конструктивних
вирішень. Інші дві арки мають суто естетичну та розподільну
функції. Дверний прохід з прихожої до житлової кімнати пе
ретворюється на арковий прохід, отримуючи ті ж риси що ї ар
ки у кімнаті.
У приміщені вирішено зонування простору за рахунок
арок, та тканевих ширм. Так ширми закривають робочу та
інтимну зону. Зона приготування їжі та столова зона знахо
дяться на площі минулої кухні. Гостина зона знаходиться між
робочою та інтимною зоною.
Усі зони мають чіткий розподіл та з іншого боку можуть
виглядати цілісно.
Декоративностилістичне вирішення «інтер’єру майбутнь
ого» базується на афоризмі, «усе нове — це гарно забуте ста
ре». У стильовий концепції було вибрано класику, зокрема ре
несанс, та стилізовано під новаторство.
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У даному стилістичному вирішенні зв’язані і архітектура
арок і арочний прохід, і розподільні штори, і декор меблів, і
полотно на стіні, стилізоване під начерки Леонардо да Вінчі.
Кольорове набір у інтер’єрі був вибраний дуже м’який и
спокійний. Кольорове вирішення статичне, оскільки саме та
ке вирішення відтінків підкреслює старини ренесансу.
Креативний задум проекту у тому щоб візуально перетво
рити однокімнатну квартиру на палац.
Проект був представлений на Міжнародний конкурс студе
нтських робіт «інтер’ер майбутнього» у 2008 р. де був нагород
жений дипломом жюрі.

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ПРИМІЩЕННЯ ВІТАЛЬНІ
З ДОМАШНІМ КІНОТЕАТРОМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З УРАХУВАННЯМ
ПОТРЕБ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Д. В. Висончанський
Факультет інженерних технологій, кафедра дизайну
III курс, група ДЗ52, спеціальність «Дизайн інтер’єрів та обладнання»
Науковий керівник: О. Р. Горбик, к. а., професор

В умовах будівельної трансформації сучасних мегаполісів
виникає необхідність створення нових типів житла. Зокрема,
в наш час, актуальним є прагнення сучасної родини мати при
ватний житловий будинок за межами галасливого і перенасе
леного міста.
Розроблений курсовий проект індивідуального житлового
будинку по вул. Квітки — Основ’яненко №46, Голосіївського
району, м. Києва поєднує: за рівнем комфорту і зручностями
знаходиться на одному рівні із міською квартирою, проте від
типового житла його відрізняє більший рівень свободи втілен
ня дизайнерських рішень і можливість урахування нагальних
потреб власників (в даному випадку людей з інвалідністю).
1) Дизайнерське рішення: компактний двоповерховий ко
тедж для сучасної молодої сім’ї з трьох осіб, де все підпорядко
вано комфорту і економічності за принципом «будинок — ма
шина для життя». Загальна площа будинку 180м2, фундамент
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виконаний з типових з/б блоків, зовнішні стіни викладені
з силікатної цегли (дирчастої) внутрішні стіни з глиняної цег
ли або з гіпсокартону, покрівля виконана з бітумної черепиці.
Внутрішнє оздоблення — гіпсокартонні вироби, зовнішнє оз
доблення — лицьова керамічна цегла.
2) Планувальне і функціональне рішення: радиційне для
двоповерхового сімейного будинку. На першому поверсі: там
бур, передпокій, кухняїдальня, вітальня, кабінет, туалетна
кімната. На другому поверсі: дві спальні, туалетна кімната,
кімната відпочинку, домашній кінотеатр, гардеробна. Дотри
мані вимоги до організації зон загальних функцій (сну, прий
мання і приготування їжі, відпочинку, праці та навчання, осо
бистої гігієни). Так, для можливості відпочинку, спілкування
всією родиною, проведення свят, приймання гостей та родичів
передбачена вітальня, яка сполучається із передпокоєм і кух
нею, кімната домашнього кінотеатру на другому поверсі, спо
лучення з якою по сходах із вітальні.
3) Композиційне рішення: стиль інтер’єру будинку відоб
ражує сучасні уявлення про красу. Так, інтер’єр вітальні ви
конаний у неокласичному стилі. Класика відображена за допо
могою колон, фактурної штукатурки, меблів із білої шкіри.
При проектуванні розроблений додатковий композиційний
елемент — камін, який є центром, головним об’єктом уваги
у вітальні, створюючи тепло і затишок. Інтер’єр домашнього
кінотеатру відображує сучасні тенденції дизайну — простір,
легкість, динамічність.
4) Соціальне рішення: у зв’язку з необхідністю і доціль
ністю вирішення проблем, пов’язаних з потребами людей
з інвалідністю, у проекті передбачено:
Для людей з інвалідністю по слуху:
— обладнати всі кімнати будинку системою звукового та
світлового сигналу при використанні зовнішнього дзвінка;
— забезпечити спальні будильником із звуковим і світло
вим супроводом;
— улаштувати приміщення домашнього кінотеатру з су
часною апаратурою для перегляду телевізійних програм та ху
дожніх фільмів із субтитрами;
— встановити у кабінеті сучасне комп’ютерне обладнання
з підключенням до мережі Інтернету, яка розширює можли
вості у спілкуванні і отриманні необхідної інформації;
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— забезпечити можливість телефонного зв’язку за допомо
гою стаціонарного відеотелефону, або встановленням програ
ми «Skype» з вебкамерою і мікрофоном, яка
також передбачає можливість виклика за SMS лікаря,
швидкої допомоги, міліції, пожежної команди;
— застосувати електроприлади, газові прилади з система
ми аварійної безпеки;
— встановити камери для зовнішнього відео — спостереження;
Для людей , які використовують інвалідні візки:
— улаштувати пандуси для входу у будинок;
— розширити коридори і встановити двері, з шириною не
менше 0,9м;
— встановити ліфтовий підйомник на другий поверх;
— облаштувати системи сенсорного керування приладами
освітлення, апаратурою.
— збудувати спеціальні санвузли;
— встановити спеціальне огородження і пандуси на балконі;
— розташувати вимикачі, кнопки для сигналу виклику,
розетки на відповідній висоті, тощо;
— обладнати сучасним комп’ютерним обладнанням для
можливості роботи і спілкування.
Проект був представлений на Міжнародному конкурсі сту
дентських робіт «Інтер’єр майбутнього», організований
фірмою «Knauf», Київським національним університетом
будівництва та архітектури, Будівельним журналом, де отри
мав відзнаку — спеціальний приз.

ПИТАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІНТЕР’ЄРУ
ЗАГАЛЬНОЇ КІМНАТИ ТИПОВОЇ
МАЛОГАБАРИТНОЇ КВАРТИРИ
КРУПНОПАНЕЛЬНОГО БУДИНКУ
Н. М. Вінтоняк
Факультет інженерних технологій, кафедра дизайну
II курс, група ДЗ61, спеціальність «Дизайн інтер’єру та обладнання»
Науковий керівник: О. Р. Горбик, к. а., професор

Нові житлові райони м. Києва, що формувалися у 7090х
роках минулого сторіччя, такі як «ТроєщинаВигурівщина»,
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забудовувалися масово спорудами у крупнопанельних
конструкціях. Це була передова (на той час) індустріальна тех
нологія будівництва, яка дозволила швидкими темпами збіль
шити житловий фонд столиці, пом’якшити існуючу житлову
кризу. Планувальну структуру житлового масиву Троєщини
Вигурівщини розробляли проектувальники ГУ «Київпроект»,
а серії 916 житлових будинків виконували у інститутах
КиївЗНДІЕП, УкрДніпроЦивільпромбуд, того ж ГУ «Київпро
ект». В останньому було створено спеціальне управління типо
вого та експериментального проектування, де і розроблялася
основна маса крупнопанельних будинків. Авторами окремих
серій житлових споруд були архітектори Л. Муляр,
А. Андрієнко, С. Бурчик, А. Зуєв; дитячих садківясел і шкіл
архітектори В. Караченець, О. Горбик, В. Бабушкін, інженери
А. Лепська, Т. Дехтярюк, Є. Мартиненко та ін.
Крупнопанельні будинки мали і значні недоліки, що про
явилися при масовому будівництві, зокрема, одноманітність
та монотонність зовнішніх фасадів, неможливість формування
різноманітних містобудівних композицій. Одним з основних
недоліків панельних будинків була жорстка планувальна схе
ма, яка не дозволяє виконувати довільне перепланування: пе
реносити стіни, пробивати в них великі отвори, зводити нові
стіни і т. п. . Все це заважає досягнути гнучкості дизайнерсь
ких рішень при проектуванні (переплануванні, переоблад
нанні) типових квартир.
Кафедра дизайну, для виховання власного підходу до фор
мування житлового середовища майбутнього, надає завдання
виконати у курсовому проекті інтер’єр власного помешкання
студентів, або де вони проживають. Виконуючи цю тему, для
переобладнання, була обрана вітальня (загальна кімната)
двокімнатної квартири 10ти поверхового будинку по вул. Ма
яковського 6а.
Квартира, загальною площею 54,7 кв. м, складається
з коридору, вітальні, спальні, кухні, ванної, вбиральні, ко
мори, заскленого балкону. Габарити квартири і вітальні бу
ли визначені при виконанні обмірних креслень на першому
курсі.
— 466 —

графічний дизайн

Секція XVІ

Спочатку, вітальня була функційно поділена на три зони:
відпочинку і перегляду телевізійних програм, робочу і гарде
робну. В обладнанні інтер’єра використані пластичні обтіка
ючі форми, що додають певної зручності, комфорту, полегшу
ють пересування людей. Робоча зона розміщується біля вікна і
складається з письмового столу з комп’ютером, стільця, по
лиць на прилеглій стіні. Відповідно до ергономічних умов, для
столу прийнята кутова форма, що дозволяє гармонійно ор
ганізувати простір зони.
Центральну і найбільшу частину кімнати займає зона
відпочинку. Основними її складовими меблями є: диван ви
робництва фірми «Цвіт диванів», журнальний стіл і багато
функційна стінка типу «NOVA». Диван має три секції, забарв
лений в два кольори (темнокоричневий, світлоперсиковий) і
в розкладеному вигляді може виконувати функцію ліжка.
Журнальний стіл запроектований індивідуально з оргскла і
дерева, слугує певним декоративним елементом, додаючи
інтер’єру рис легкості. Стінка є вмісткою, з вбудованим те
левізором та аудіосистемою, не широкою (400 мм), що дозво
ляє зекономити простір і збільшити прохід. Зона гардеробу
включає шафукупе, ескіз якої розроблений власноруч. Вона
має дві відкриті і три закриті поверхні, що сприяє зберіганню
якомога більше речей. Шафакупе оздоблена декоративною
композицією. На закритих поверхнях пропонується абстракт
ний малюнок поділений на три ритмічні частини. На стіні, над
диваном, намічено розташування картин, які візуально
підтримують композицію шафикупе.
Стіни кімнати можуть бути пофарбовані в світлоперсико
вий колір, що візуально збільшує простір. Для більшої вираз
ності, підлога з ламінату теж має декоративне навантаження,
що підкреслює центральну зону. Доповненням у інтер’єрі є
квіти, які створюють відчуття зеленого куточка і вносять
свіжість в інтер’єр. Все це створює відчуття спокою і рівнова
ги, а триптих на шафікупе є доповнюючим акцентом. Вико
навши проект, можна висловити надію, що головна мета була
досягнена, а саме, — поліпшені чіткість функційного зонуван
ня, умови існування родини і художні естетичні якості
інтер’єру.
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ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
УКРАЇНСЬКОЇ АНТАРКТИЧНОЇ СТАНЦІЇ
О. О.Гавриш, О. В. Ліскевич, Т. Ю. Мойсіїнко
Факультет інженерних технологій, кафедра дизайну
ІІІ курс, група ДЗ51,
спеціальність «Дизайн інтер’єрів та обладнання»
Науковий керівник: О. Р. Горбик, к. а., професор

Протягом декількох років Університет «Україна» знахо
диться в співдружності з Національним антарктичним науко
вим центром (НАНЦ) МОН України. Оскільки проводити нау
кову роботу на материку Антарктида є досить актуально, то
багато країн світу зацікавлені в тому, щоб мати свою тери
торію на цьому континенті. До таких країн відноситься і Ук
раїна, яка має там свою наукову станцію.
Станція «Академік Вернадський», яку нашій країні пода
рували Великобританія, раніше мала назву Фарадей. Вона
розміщена на Аргентинських островах на південь від протоки
Лемаєр. Станція побудована на скальному грунті на відмітці
7м від рівня моря на мисі Маріна.
На Аргентинських островах дуже часто бувають вітри, які
дмуть із півночі та північного сходу (з Тихого океану). Зазви
чай штормові вітри бувають тут щороку близько 15 днів. Най
нижча температура, зафіксована тут, сягає 43oС (1958 р.),
а найвища — +11,8oС (1985 р.). Середня швидкість вітру 7,7
вузлів (4,0 м/с), максимальна середня швидкість вітру за годи
ну 50 вузлів (25,7 м/с), найсильніший порив вітру 76,2 вузлів
(39,1 м/с).
Кафедра дизайну розробляє у якості курсових і дипломних
проектів таку перспективну тему, як: дизайнерське проекту
вання об’єктів України в Антарктиді. Студенти всіх курсів
цієї кафедри зацікавлені в розробці дизайнерських об’єктів
для українських полярників. Прогноз розвитку освоєння Ан
тарктиди на наш час ще невідомий, це та частина планети, що
є відносно незайманою та має незначну забрудненість океану
й материка. Це створює належні умови для організації екосис
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темних досліджень природного середовища. Чи залишиться
Антарктида заповідною територією і акваторією, де заборо
няється будьяка діяльність, чи буде об’єктом наукових
досліджень, ще остаточно невідомо. Дослідження в Антарк
тиці ведуться, як правило чоловіками. Але в наш час уяв
лення про професію полярника, як суто чоловіче заняття
втрачається. Життя ізольованих чоловічих колективів в Ан
тарктиді не варто вважати в майбутньому постійним яви
щем. Поступово, по мірі того, як побут на Антарктичних
зимівках благо влаштовується, складаються умові для пере
бування тут жінок.
Студентки ІІІ курсу Гавриш О. О., Ліскевич О. В.,
Мойсієнко Т. Ю. на чолі з керівником кандидатом архітектур
них наук, професором Горбиком О. Р. запропонували свої ди
зайнерські розробки. А саме це житлові комплекси для сімей
полярників. В ході роботи повинні були враховуватися при
родні умови та певні соціальнопсихологічні потреби, особли
вості будівництва.
Конструктивні особливості антарктичних побудов, велика
кількість прикмет життя та побуту полярників залежить від
того, в якому природному ландшафті розміщена та чи інша
станція.
Студентки розробили декілька варіантів проектів, які мо
жуть знаходитися на різних природних ландшафтах, як на
снігу так і на скельному грунті. Також у полярників є такі
проблеми, як: кольоровий голод, проведення спільного
дозвілля, комфортного співіснування на станції, планування
житла в умовах морозостійкості, енергозабезпечення, теплоз
береження, вологостійкості, вібростійкості, вогнебезпеки,
екологічної безпеки.
Наші об’єкти знаходяться на різних ландшафтах, від чого
й залежить їхня форма. Отже, вони можуть стояти як на фунда
менті, так і на лижах чи сваях. Будівлі спроектовані приблизно за
однією центричною системою, а саме квартири розміщуються по
колу, з загальним суспільним приміщенням приміщенням в се
редині. Це забезпечує тепло та енергозбереження. В конструкції
будівель передбачені подвійні зовнішні стіни та потрійні тамбури
при виходах. Враховуючи вогненебезпеку будівлі мають по
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декілька виходів. Вирішуючи складну проблему енергозабезпе
чення використанні сонячні батареї, які виробляють енергію
в літній період, та вітряні електро станції. Для того, щоб не вини
кав кольоровий голод в холодному засніженому середовищі, спо
руди мають різноманітну кольорову гамму та яскраві насичені
відтінки.
Розроблено три варіанти проектів:
1. Споруда, що нагадує собою космічний об’єкт, розміщена
на засніженій поверхні. Завдяки цьому конструктивною особ
ливістю є те, що будівля стоїть на сваях. Вона розрахована на
проживання восьми сімей, кожна з яких матиме двоповерхову
квартиру. Серед холодної природи засніжених пагорбів та ль
одовиків, ця будівля матиме кольорову гамму близьку до при
родного забарвлення ландшафтів України.
2. Об’єкт, який має біонічні, обтікаючі форми, знаходиться
на віддаленій від побережжя місцевості, вічній мерзлоті. Особ
ливість конструкції цього проекту є те, що споруда стоїть на
лижах. Вона розрахована на шість сімей, яка має 3 од
нокімнатні, 2 двокімнатні та 1 трьохкімнатну квартири. Всі
квартири вирішені у 2 рівнях. Кольорова гамма будинку теп
лого жовтого кольору, який покликаний нагадувати про тепло
літнього сонця.
3. Споруда, що загалом нагадує піраміду, в основі якої ле
жить восьмикутник. Знаходиться на скелястому грунті на уз
бережжі. Форма споруди продиктована природними умовами,
так як на аргентинських островах бувають штормові вітри, що
зазвичай бувають щороку близько 15 днів. Будівля розрахова
на на проживання восьми сімей. Кожна з них може прожива
ти в двоповерхових трьохкімнатних окремих квартирах.
З кожної квартири є свій вихід. Споруду умовно поділено на
8 секторів, кожен має свій окремий колір, а саме кольори ве
селки. Таке колірне рішення є орієнтиром для кожного жиль
ця цієї будівлі.
Проектні пропозиції носять піонерний характер. Ця перс
пективна тема таки буде продовжена у якості дипломних та
наукових робіт, а проекти будуть представлені на 31 міжна
родній конференції країнучасниць Договору про Антарктиду,
яка вперше відбудеться в м. Києві в червні 2008 р.
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ПРОЕКТ ІНТЕР’ЄРА ГОСТЬОВОЇ КІМНАТИ
ПРИВАТНОГО БУДИНКУ ГРОМАДЯНИНА
УКРАЇНИ В м. ГРАНАДА (ІСПАНІЯ)
О. О. Д’яченко
Університет «Україна»
кафедра дизайну факультету інженерних технологій
Ш курс, група ДЗ — 52, спеціальність «Дизайн
інтер’єрів та обладнання»
Науковий керівник: О. Р. Горбик, К. А., професор

Гранада — це одне із найбільш гарних міст Іспанії, про що
свідчать його історія і архітектура. Це місце зустрічі мусуль
манської і християнської культур. В ньому збереглися фан
тастичні сліди мавританської культури, найціннішим і не
повторним із яких є палац Насидів Альгамбра в Гранаді, який
називається «Земним раєм”. Альгамбра (Ла Альмбра) — не
повторне містопалац, що оточений фортечною стіною в 2200
м. Всередині містапалацу, будівництво якого розпочалося
в ХІІІ в і продовжувалось століттями, знаходяться фортеця
Алькасаба, Палац Карла V — ренесанська споруда 1526 г.,
а також багато численні зали і внутрішні подвір’я, які є типо
вим елементом мавританської архітектури. Перлиною палацу
вважається Левовий двір, оточений галереями, в центрі якого
стоїть чаша фонтану, що підтримується дванадцятьма
кам’яними левами.
Перший в Іспанії ренесансний Кафедральний собор,
будівництво якого розпочалось в 1523 р. і закінчилось лише в
ХVІІ столітті, став зразком для інших храмів Андалусії. Ко
ролівська капличка, яка щільно розташувалась біля собору, —
мавзолей католицьких королів з розкішними гробницями
Фердинанда Арагонського і Ізабелли Кастильської. Маври
танські традиції видніються в міській архітектурі: наприклад,
скрізь стіни будинків і внутрішні подвір’я прикрашені глазу
рованими зразками «асулехос», а також арабесками, що
втілюють собою складний рослинний орнамент.
В такому славетному історичному місті довелося проекту
вати сучасний житловий будинок для громадянина України.
Просторий та комфортний будинок запроектований для
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постійного, або сезонного проживання, для сім’ї та їх гостей,
або друзів. В даному проекті враховані вимоги індивідуальної
забудови, конкретні умови для будівництва, сеймологія, гид
рологія та інше. Планувальне вирішення котеджу виконано
таким чином, щоб розташувати все необхідне в одному будин
ку : гараж — 35,5 кв. м., кухня — 22,8 кв. м., котельна — 21,7
кв. м., техничне приміщення — 13,1кв. м., робочий кабинет —
15,6 кв. м, дитяча — 10,5 кв. м., 3 санвузла — 12кв. м.;
19,7кв. м. та 6кв. м. які розміщені у двух частинах будинку
біля двух спален 38,5кв. м і 16,3кв. м. і вітальні45,5кв. м.
Додатково розроблена композиція інтер’ера гостевої кімна
ти. Було враховано прохання замовника зробити колір кімна
ти таким, щоб після яркого, сонячного дня очі мали змогу
відпочити. Головний колір кімнати — колір води. Він при
сутній на стінах та стелі, і має приглушений тон. Оскільки
кімната витягнутої прямокутної форми, завданням було —
приховати це. Головну стіну, на якій розташований домашній
кінотеатр запропоновано зробити у вигляді динамічної компо
зиції 3D, що дає змогу відчути простір кімнати, ії глибину. По
боку розташована симетрічна композиція з гіпсокартону,
пластичної форми, що нагадує хвилі. Крім того, вона виконує
роль додаткової опори для навісних полиць. З правої сторони
від входу кутова шафакупе, двері якой виконані у симет
ричній композіції, помаранчового відтінку з малюнками золо
тавого коліру. Зона відпочинку — диван з білої шкіри та зона
роботи — стіл з компьютером і зручним кріслом, розділені
пластичною перегородкою з гіпсокартону, завдякі якій кімна
та не має вигляду витягнутої. Стіни зони відпочинку, вікна та
двері виконані також у вигляді динамчної композиції, що дає
відчуття руху води, вологи та прохолоди. Стеля виконана з 3х
рівневої конструкції гіпсокартону, білого кольору, з освітлю
ванням по колу, з простором у центрі у вигляді овала. В овалі
натяжна стеля з малюнком, як на стіні зони відпочинку.
Освітлювання можливо включати як усе разом, так і вибірко
во, або приглушити за допомогою пульта керування. Також за
допомогою пульта — керувати шторами. Підлога — ламинат,
або паркетна дошка. Колір піска, темного та світлого відтин
ку. Якщо стіни — відчутя прохолоди, то підлога — відчуття
тепла.
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Цей проект був виконаний у якості реального курсового
завдання був представлений кафедрою дизайну на щорічний
Міжнародний конкурс студентських робіт, де отримав
спеціальний диплом журі, автор — цінний подарунок.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАЧНОГО БУДИНКУ
У «РУСАНІВСЬКИХ САДАХ»
М. Б. Кононенко
Факультет інженерних технологій, кафедра дизайну,
III курс, група ДЗ52, спеціальність «Дизайн інтер’єру та обладнання».
Науковий керівник: О. Р. Горбик, к. а., професор

Актуальною темою у проектантському середовищі на сьо
годні є проектування будинків котеджного типу на території
«Русанівських садів», які розташовані у Дніпровському районі
м. Києва. Так склалося, що ця земля відійшла у приватну
власність жителям Києва для дачної забудови. Час показав, що
ці люди здатні грамотно користуватися нею і зберігати цей
унікальний природний осередок у індустріалізованому місті
Києві. Раніше ці землі належали КиєвоПечерському монасти
рю. Звідусіль сюди приїжджали паломники до цілющих озер.
Тут також процвітало садівництво. Колись це була околиця
Києва, де окрім моста Патона, не було ніяких великих
будівель. У 1894 році землі було передано садівничим коопера
тивам (у тому числі й залізничним). Сучасні кооперативи «Ру
санівських садів» намагаються отримати статус котеджного
містечка. Та головною і найбільш болючою проблемою для них
постала проблема виселення з ліквідацією садових ділянок трь
ох ліній за рішенням КМДА. За Водногосподарським кодек
сом України на великих річках вздовж берега має бути відкри
та незабудована смуга приблизно 100 метрів завширшки. Це
є підставою для можливого перегляду вищеназваного рішення
КМДА і збереження «Русанівських садів» як цілісної тери
торії, що має велике значення не тільки для членів одноіменно
го кооперативу, але і для екології міста в цілому. Також не
є секретом той факт, що серед європейських міст, що стоять на
великих річках, столиця Київ єдина має озеленену смугу, яка
охоплює Дніпро. Це робить нашу столицю неповторною та
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прекрасною. Проблеми формування архітектурнодизайнерсь
кої забудови в ландшафті прирічкових долин розглядалися
у роботах архітекторів Ю. Бондаря, О. Горбика [1].
Особливістю «Русанівських садів» є невеликі розміри діля
нок та нагальна потреба в їх переплануванні, а також рекон
струкції дачних будинків з урахуванням існуючих норм та
правил. Це пов’язано з тим, що до побудови дамби, усі буди
ночки стояли на сваях через часті заливання лугів, але навіть
це не рятувало їх від затоплення під час великих повеней. Так,
старий будинок за адресою 13 лінія, ділянка № 50, проект ре
конструкції якого і є змістом моєї роботи, під час останньої ве
ликої повені у 1974 році був «змитий» з фундаменту та
«відплив» в протилежний кінець ділянки.
Вирішення генерального плану. Ділянка має 6 соток. Вона
щедро озеленена. Розташування будинку — біля дороги, а до
поміжних споруд — у дальньому куті ділянки.
Зони: транзитна; відпочинку; господарча.
Малі архітектурні форми — альтанка, місточок.
Головним у плануванні ділянки та котеджу можна визна
чити максимально корисне використання площі ділянки, яка
дуже мала. Тому у спорудах та інших об’єктах визначальним
є рух вгору. Це виявляється у високих дахах, високій стелі.
Ще одним фактором, який суттєво вплинув на роботу над
цим проектом, було те, що його замовником є, фактично, три
сім’ї: сім’ї власника ділянки та двох його дорослих синів, які
не належать до заможних верств населення України. Тому
максимальна економічність стала визначальною при пошуках
загальної ідеї проекту та конкретних засобах її втілення.
У композиційному вирішенні проекту котеджу взагалі (та
його фасадів зокрема) робота підпорядковувалася подібністю
цього проекту до вже побудованого на ділянці флігелю. Була
спроба створити такий загальний вигляд котеджу, який гар
монійно існував би у досить обмеженому просторі ділянки по
руч із флігелем та дуже затишним та дбайливо вирощеним са
дом.
Основні будівельні та оздоблювальні матеріали, викорис
тані в проекті — цегла марки 125 Корчеватського цегляного
заводу, андулін зеленого кольору для даху та дерево для перек
риття — аналогічні тим, що були використані при побудові
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флігелю. Вікна — металопластикові 5камерного профілю сис
теми Elita.
Література:
1. Бондар Ю. А., Горбик А. Р. Ландшафт и проектирование комп
лексов отдыха на приречных териториях, ст. 6171. — В сб. «В по
мощь проектировщикуградостроителю. Ландшафт и архитектурно
планировочная структура города»: Киев, «Будівельник», 1974.

ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ ІНВАЛІДІВ ПРИ
ПЕРЕПЛАНУВАННІ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ
НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ
Є. О. Радкевич
Факультет інженерних технологій, кафедра дизайну,
V курс, гр. ДЗ21, спеціальність «Дизайн інтер’єра та обладнання»,
науковий керівник О. Р. Горбик, к. а., професор.

Багато років в Україні не помічали того факту, що серед на
селення живуть багато тисяч людей з обмеженими фізичними
можливостями. На сьогодні перед незалежною державою пос
тало завдання ввійти в Євросоюз. Але для цього потрібно виз
нати багато міжнародних актів, зокрема і тих, що стосуються
проблеми адаптації груп населення з обмеженими можливос
тями до середовища життєдіяльності [1]. На разі в Україні виз
нані наступні міжнародні документи: «Всесвітня програма
сприяння інвалідам», «Стандартні правила по забезпеченню
рівних можливостей для інвалідів», «Стандартні правила
взаємодії державних інститутів і громадських організацій
інвалідів», резолюція 1998/31 «Права інвалідів», прийнята
комісією ООН з прав людини.
Наше житло і громадські будівлі не пристосовані до потреб
цієї категорії населення. У Києві, як і в цілому в нашій країні,
мало мобільні групи досі залишаються практично ізольовани
ми від суспільства, функціональнопланувальна структура бу
динків не відповідає потребам інвалідів. Відсутність спеціаль
ного устаткування (пандусів, підйомників або просто по
ручнів) роблять неможливим або складним нормальний дос
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туп в дім або установи інвалідам у візках, але не тільки їм, а й
матерям з дитячими колясками, літнім і хворим людям. Пла
нування квартир і окремих приміщень не забезпечує навіть
мінімальний комфорт проживання інвалідів.
Наразі стає актуальним перепланування нежилих приміщень
першого поверху під різного роду установ, офісів, магазинів, тому
для інвалідів, щоб вони могли користуватися об’єктами гро
мадського призначення, вхідні зони будівель із зовнішніми схо
дами, повинні облаштовуватися пандусами або підйомниками,
мати достатню площу для маневрування інвалідного візка без
створення перешкод для інших відвідувачів.
В якості реального дипломного проекту кваліфікаційно
освітнього рівня «спеціаліст» по завданню генерального про
ектувальника ПБК «ВІСТОН», розроблявся «Проект перепла
нування існуючої групи нежилих приміщень № 2 у житловому
будинку № 5 по пр. Миру у Дніпровському районі м. Києва під
офіс ЗАТ «УАСК — АСКА». В якому були враховані потреби
клієнтів та співробітників з особливими потребами.
Для того, щоб безперешкодно потрапити інваліду на візку
в приміщення установи, двері вхідні та внутрішні повинні бу
ти ширшими за 90 см. Для людей з послабленим зором повинні
передбачатися світлові вказівними як на вході, так і всередині
приміщення.
Покриття тротуарів, пішохідних просторів, в під’їздах
житлових будинків, установах повинно бути безпечним, не
слизьким, колеса інвалідних візків і тростини не повинні про
валюватися в різного роду зазори. У вхідній зоні (транзитній)
потрібне візуальне позначення сходів з жорстким покриттям.
В ході нового будівництва і реконструкції міської забудови
потреби цієї категорії населення практично не враховують.
Наприклад, тільки на двох нових станціях метрополітену
влаштовані ліфтипідйомники для інвалідів. За останні роки
в Україні розроблені ДБН. В2. 2999 «Громадські будівлі. Ос
новні положення», до яких увійшли деякі вимоги по проекту
ванню для інвалідів, «Посібник з проектування середовища
життєдіяльності мало мобільних груп населення» та інші.
Для житлових будівель досі не прийняті ДБН, в яких би
враховувалися вимоги для інвалідів. Немає нормативних до
кументів і на проектування будівель соціального призначен
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ня. Відсутні ДБН на проектування всіх елементів міської забу
дови з урахуванням вимог інвалідів. Вимоги ДБН для гро
мадських будівель при проектуванні часто просто не врахову
ються, а для інших типів будівель ДБН немає [2].
Незважаючи на це, в дипломному проекті були прийняті
рішення, що забезпечують потреби інвалідів (клієнтів та
співробітників), а невивченість наукової проблеми адаптації
інвалідів в безбар’єрне середовище визначає необхідність по
дальшої розробки теми в якості магістерської та інших науко
вих робіт.
Література
1. Радкевич Є. О. Пізнавальновиховне значення міжнародних
зборівтурне молоді з особливими потребами. — К. : В зб. «Актуальні
проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому
середовищі. Університет «Україна», 2007 р.
2. Карманова И. Проектирование для слабых. — Будмайстер,
2002 № 23/24 c. 44–45.

ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПРИВАТНОГО
БУДИНКУ В СИСТЕМІ ПРИМІСЬКОГО КВАРТАЛУ
МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ
О. В. Смоляр
Факультет «Інженерних технологій», кафедра дизайну
ІІІ курс, група ДЗ51, спеціальність «Дизайн інтер’єру та обладнання»
Науковий керівник: О. Р. Горбик, к. а., професор

Кияни (старі та нові) не бажають мешкати на двадцятих, со
рокових поверхах у кам’яних джунглях щільної забудови,
у яку мріють пересилити їх володарі олігархічного капіталу,
власники будівельних компаніймонстрів та їх віддані посіпа
ки. Тіньова кліка архітекторів, що править в місті з маніакаль
ною ідеєю геніальності, мають намір знести наше прекрасне
містосад старовинний центр старослов’янської давньоруської
та української культури — столицю незалежної європейської
України, а замість нього вибудувати «НьюМанхетен».
Ті, з киян, хто попався на гачок фінансових крутіїв і отри
мав житло на 2030х поверхах, намагаються безрезультатно
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терміново позбутися, перепродати його та збудувати невелич
кий затишний будинок у приміській зеленій зоні на березі
річки, чи струмочка на власній садибній ділянці. Тому питан
ня розробки котеджів на власній ділянці хвилює більшу поло
вину українців, що прагнуть усамітнення у власному куточку
природи оформленому в характерному до особистості дизайні.
Розмірковуючи над цим питанням, ми задумали проект,
який нагадує мрію більшості людей, що живуть в місті. За
проектом, розробляємо котедж, який знаходиться на 15му км
Житомирського шосе. Він приєднаний до місцевої мережі
і має торговельний та спортивнорозважальний центр. Жит
ловий будинок розміщений на ділянці, яка входить в зону ко
лективу індивідуальних забудовників «Чайка». З заходу
і півночі ділянка межує з приватними садибами, де ведеться
будівництво індивідуальних житлових будинків, а зі сходу на
південь знаходиться вулиця, поза якою також спостерігаємо
ділянки, заповнені котеджами.
Ділянка котеджу має кутову форму. Під’їзд і головний вхід
організовані в південній частині. Житловий будинок розташо
ваний біля південної межі ділянки з відступом 16 м, та біля
східної на відстані 9 м. Це дозволяє організувати на півдні і за
ході широкий простір партерної землі, забезпечує інсоляцію
як будинку, так і ділянки. За площею, це велика ділянка, де
передбачені: альтанка (шашлична), декоративний басейн, сад
і ділянка для насадження ягід.
Котедж розрахований для заможньої родини на читири
особи, які займаються мистецтвом чи бізнесом. Це будівля для
численних зустрічей мас людей, які відвідують вечірки в бу
динку і можуть створити святкове середовище як в будинку,
так і на зовні (в саду).
Житловий будинок в параметрах 22 м х 21,3 м в довжину
запроектований з цокольним, першим поверхами і мансар
дою. На першому поверсі розташовані: тамбур, холл, їдальня
і вітальня, кухня, комора, котельня, кладова, санвузол,
кабінет дизайнера з бібліотекою і великий санвузол, а також
гараж розрахований на дві машини. Цокольний поверх вклю
чає в себе: комору, санвузол, майстерню дизайнера, підвал,
кладову, гардероб, душову кімнату, санвузол, великий басейн
і кімнату для відпочинку. На мансардному поверсі знаходять
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ся: кімната батьків, кімната юнака, душова кімната, кімната
дівчини і зала. Центральні сходи об’єднують всі поверхи.
Головний фасад оформлений в українському стилі. Вхід
являє собою ганок, який знаходиться під накриттям, яке
з вікном і декоративним елементом. Покриття тримає колона,
що підкреслює сучасність.
Другий вхід з саду запроектований з великою верандою, де
три колони тримають покрівлю, що виступає частиною манса
рдного поверху з вікном. Бокові фасади мають цікавий вигляд
зі складною конструцією. Дах оформлений в українському
стилі. На даху розташовані вікна мансардного поверху, три
димарі і супутникова антена.
Колористична модель має теплі відтінки (жовтий, золотис
тий, бежевий, коричневий). Споглядаючи на такий будинок,
почуваєш затишок і добробут родини.
Декоративний басейн, котрий знаходиться біля котеджу
виконаний в українському стилі також, що підкреслюється
викладенням мозаїки і керамічної плитки. Мозаїкою викладе
не зображення русалки, що являється родзинкою композиції
екстер’єру, а плиткою викладений візерунок по боках басейну.
Цей котедж — сучасна українська садиба, про яку мріє
майже кожна людина, проживаючи в місті наповненому гуч
ними звуками і брудною екологією. Збудувавши такий затиш
ний свій власний рай на околиці міста, кожен почуватиме за
доволення від навколишнього середовища завжди!
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УКРАЇНОЗНАВСТВО — ОСНОВА
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ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ.
НАЦІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЇ
А. М. Сущенко
Відкритий міжнародний університет «Україна», м. Київ,
факультет філології та масових комунікацій, III курс, група ВС51,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник: Н. В. Барна, канд. мистецтвознавства, доцент

Фразеологізми є ознаками вторинної номінації, де образ
словосполучення, його первинна мотивація переносяться на
нову ситуацію. Тому фразеологізмам притаманна образність.
Наприклад, це можна побачити із порівняння двох речень:
Йому цей капелюх не потрібен. і Йому цей капелюх так
потрібен, як корові сідло (як рибі зонтик, як п’яте колесо до
воза).
При використанні фразеологізмів у другому реченні разом
із значенням непотрібності уявляється яскрава внутрішня
форма або образ цих фразеологізмів.
Справді можна погодитися з думкою, що колись усі фра
зеологізми були вільними словосполученнями. Потрапляючи
в інший, не характерний для нього контекст, вільне словоспо
лучення набуває переносного значення. Це досить наочно видно
із наступного порівняння:
Грати першу скрипку в симфонічному оркестрі. і Грати
першу скрипку в компанії, команді, колективі.
Постійне вживання словосполучення в прямому і пере
носному значеннях зумовлює усталення фразеологізму. Вод
ночас, для того, щоб словосполучення стало фразеологізмом,
необхідно, щоб хоч одне зі слів повністю або частково втратило
вільне значення (яловий професор, дерев’яний рубль, солом’яна
вдова).
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Перетворенню вільних словосполучень у фразеологізми сприяє
неодноразове їх вживання в певні періоди пов’язане з актуаль
ністю понять цього періоду (холодна війна, коричнева чума,
помаранчева революція, празька весна, хрущовська відлига).
Іншим джерелом виникнення фразеологізмів є запозичан
ня. Запозичені фразеологізми можуть виступати як у перекла
деному, так і в оригінальному вигляді:
англ. time is money «час — гроші»; to be or not to be — «бути
чи не бути»;
лат. memento mori; alma mater; tabula rasa.
Говорячи про фразеологізми, не можна не відмітити їх
національну своєрідність. Тому ідіоми часто визначають як
«вислови, які не можна перекласти на іншу мову». Беззапе
речно, в кожній мові серед фразеологізмів є багато специфіч
них за формою, за значенням, за мотивацією. Особливо це
видно з тих фразеологізмів, що відображають специфічні риси
народного побуту та конкретні історичні події. Наприклад, із
народного побуту та історії Росії: рос. во всю ивановскую; хлеб
да соль; не красна изба углами, а красна пирогами; вот тебе,
бабушка, и Юрьев день; з «крылатых фраз» національної
російської літератури: рос. Минуй нас пуще всех печалей и
барский гнев, и барская любовь! (А. С. Грибоедов); окно в Европу
(А. С. Пушкин); У сильного всегда бессильный виноват
(И. А. Крылов); Сейте разумное, доброе, вечное (Н. А. Некрасов).
В літературі відмічається, що існує багато фразеологізмів,
що ввійшли в різні мови в результаті взаємодії різних культур.
Такі, зокрема, численні «крилаті фрази», що випливають
з тексту біблії (так звані «біблеїзми»), наприклад,
вавилонське стовпотворіння, блудний син, манна небесна,
золотий телець, козел відпущення, берегти як зіницю ока,
заборонений плід (солодкий), соломонове рішення, вмивати
руки, копати іншому яму. Також можна відмітити цитати із
творів світової літератури, наприклад:
Mens sana in corpore sano — у здоровому тілі здоровий дух
(Ювенал);
Lapetit vient en mangeant — апетит приходить під час їжі
(Франсуа Рабле);
The time is out of joint — порвався зв’язок часів (Шекспір);
або «крилаті фрази» видатних історичних особистостей,
наприклад:
Veni, vidi, vici — прийшов, побачив, переміг (Юлій Цезар).
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Кожна мова відзначається своєю оригінальністю. І ця ори
гінальність пов’язана з історією народу, неповторністю його
побуту, звичаїв, культури, ментальності. У фразеології ще
більшою мірою, ніж у лексиці, відображено національну
картину світу. Фразеологізми з одним і тим самим значенням
у різних мовах мають неоднакову внутрішню форму, тобто
мотивацію. Наприклад: укр. сам на сам (на чотри ока); рос. с
глазу на глаз; англ. face to face (обличчя до обличчя); фр. tete
a tete (голова з головою).
В якості національних фразеологізмів можна також
навести такі: укр. спасти на думку; бути напідпитку; говорити
про Химині кури; рос. взбрести на ум; быть под хмельком;
после дождика в четверг; англ. to have a drop in ones eye (мати
краплину в одному оці); when the pigs fly (коли свині літа
тимуть); to talk of a dogs hind leg (говорити про задню ногу
собаки); фр. uttendez moi sous lorme (почекайте мене під в язом).
Національна своєрідність фразеології полягає ще й в тому,
що в ній зафіксовано реалії історії та життя народу: укр. на
рушник стати; дістати гарбуза; рос. казанский сирота, Москва
слезам не верит, коломенская верста.
Цікава одна із версій походження англ. фразеологізму
«піти поанглійськи». У розпал Кримської війни, 25 жовня
1854 року, командир легкої кавалерійської бригади лорд
Кардіган, неправильно витлумачивши наказ головнокоманду
ючого атакувати російські війська під Балаклавою, самовпев
нено спрямував кавалерію у вузьку Північну долину, де вона
потрапила під перехресний вогонь російських гармат. Із 673
солдат вижило менше однієї сотні. Тому ім’я лорда Кардігана
згадують в Англії одразу ж, як тільки хтонебудь зазнає нев
дачі через зарозуміле ставлення до суперника.
В площині міжнаціонального характеру фразеологізмів
цікаво знати, що неуважний українець ловить гав (ворон),
а француз — ластівок ловить. Довірливий українець купує
кота в мішку, а чех — зайця купує в мішку. Поляки кажуть:
«Хто лиса в мішку купує, пса або кота знаходить».
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І ВУЗЬКОМУ РОЗУМІННІ. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ ФРАЗЕОЛОГІЇ
А. М. Сущенко
Відкритий міжнародний університет «Україна», м. Київ,
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Значення слова фразеологія, як сукупності фразеологізмів
певної мови, може використовуватися в широкому і вузькому
розумінні. В широкому розумінні до фразеології ідіоми,
фразеологічні сполучення і стійкі фрази (прислів’я, крилаті
вирази, фразипривітання тощо, які нерідко виходять за межі
словосполучень, тобто є практично реченнями). У вузькому
розумінні слова — лише ідіоми та стійкі сполучення слів,
функціонально співвідносні зі словом як номінативною
одиницею мови. У цьому разі фразеологізми — це мовні знаки
вторинної номінації. Фразеологія як проміжний рівень мови
знаходиться на стику лексикосемантичного і синтаксичного
рівнів. Особливість проміжних рівнів у тому, що вони не
мають власної одиниці. Їх одиниці виникають на одному рівні,
а функціонують як одиниці іншого рівня. Фразеологізми
виникають у синтаксисі, а функціонують на рівних правах зі
словом у лексикосемантичній системі; це своєрідні лексеми
многочлени. При цьому структура фразеологізму збігається зі
структурою словосполучень або речень, а значення — зі
значенням лексичних одиниць.
Деякі мовознавці роблять спробу виділити фразеологію в
окремий ієрархічний рівень мови. Однак, для цього напевно
немає підстав. Якщо навіть вважати, що фразеологізм — це
окрема самостійна мовна одиниця, то і в такому разі він не
відповідає критеріям рівневих одиниць. Від справжніх рів
невих одиниць — фонем, морфем, слів — фразеологізми різ
няться тим, що вони характеризуються наступними особли
востями:
1) різнорідні за своєю структурою;
2) не перекодовуються в одиниці вищого порядку;
3) не сполучаються з такими самими одиницями (пор.: фо
неми поєднуються з фонемами, морфеми з морфемами, слова
зі словами);
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4) виникають із словосполучень, але не внаслідок регуляр
ної взаємодії слів, а всупереч їй;
5) у функціональному плані не мають тієї універсальності,
яку повинні мати одиниці самостійного рівня мови.
Фразеологія як наука вивчає специфіку фразеологізмів як
знаків вторинної номінації, їх значення, структуру, характер
їх зовнішніх лексикосинтаксичних зв’язків, а також їх
експресивностилістичні ознаки та системні зв’язки з іншими
фразеологічними одиницями і словами. Вона також розробляє
принципи виділення фразеологізмів, методи їх вивчення,
класифікації і лексикографічного опрацювання. Одним із
важливих завдань фразеології є дослідження національно
мовної своєрідності фразеології, оскільки вона в кожній мові
має неповторний план вираження і таким чином фіксує
національний колорит мови. Саме через те переважна біль
шість фразеологізмів не перекладається на інші мови.
Передумови фразеології були закладені в XIX ст. україн
ським мовознавцем О. О. Потебнею. Як окрема лінгвістична
дисципліна вона виникла в 40х роках XX ст. Її становлення
пов’язане з ідеями французького мовознавця Ш. Баллі, а також
із дослідженнями Є. Д. Поливанова, С. І. Абакумова, Л. А. Бу
лаховського і В. В. Виноградова. Останньому належить визна
чення основних понять, обсягу і завдань фразеології. Однак
і нині чимало проблем фразеології залишаються нерозв’яза
ними. Це, зокрема, стосується таких важливих питань, як:
– визначення фразеологізму і критеріїв його виділення;
– співвідношення між фразеологізмом і словом, словоспо
лученням та реченням;
– принципи класифікації фразеологічних одиниць;
– семантичні і граматичні властивості фразеологізмів.
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