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Анотація. Робота присвячена дослідженню інтерференційних завад, що виникають у 
системах передачі ADSL2+. Встановлено залежності інтерференційних завад від 
тривалості захисного інтервалу, що використовується у системах передачі ADSL2+ для 
боротьби з інтерференційними завадами. 

Ключові слова: система передачі ADSL2+, інтерференційні завади, захисний інтервал. 
Abstract. The work is devoted to the research of interference that occurs in ADSL2+ 

transmission systems. The dependences of interference on the guard interval duration, used in 
ADSL2 + transmission systems to overcome the interference, have been established. 

Key words: ADSL2+ transmission system, interference, guard interval. 

Останні роки широкого застосування набули системи передачі з 
використанням набору ортогональних гармонічних сигналів (СП ОГС). За 
кордоном такі системи передачі відомі за назвою OFDM. Метод передавання 
OFDM використовується майже в усіх основних сучасних технологіях 
широкосмугового доступу – ADSL, VDSL, BPL, Wi-Fi, WiMax, LTE, G.fast 
тощо [1]. Таку популярність OFDM набула завдяки вузькосмуговості 
ортогональних гармонічних сигналів, які використовуються як переносники 
цифрових сигналів. Ця вузькосмуговість забезпечує можливість адаптації 
спектра сигналу, що передається, до змінних у часі характеристик каналу 
зв’язку [1]. 

Як відомо, сигнал, що передається каналами зв’язку, піддається лінійним 
спотворенням, внаслідок чого порушується ортогональність гармонічних 
несучих сигналів СП ОГС. Це, у свою чергу, викликає виникнення 
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міжканальних і міжсимвольних інтерференційних завад, які суттєво знижують 
швидкість передавання, досяжну СП ОГС. Метою даної роботи є дослідження 
інтерференційних завад у системі передачі (СП) ADSL2+ [2] як одній з 
найпоширеніших представників СП ОГС. Дослідження інтерференційних завад 
спрямовано на пошук шляхів зменшення інтерференційних завад у СП ADSL2+ 
і, очевидно, збільшення досяжної СП ADSL2+ швидкості передавання даних. 

Інтерференційні завади було розраховано за методикою [1], яка коротко 
наведена нижче. 

Процентне співвідношення ефективних значень інтерференційної завади 

lε  і сигналу ls  в l-му каналі СП ОГС на вході приймача СП ОГС визначається 

за формулою: 

,...,,2,1%,,100%,100 2
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де     n – кількість каналів СП ОГС, 
2
lε  – потужність інтерференційної завади, 
2
ls  – потужність сигналу на вході приймача СП ОГС. 
2
lε  визначається за формулою: 
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де    N – кількість відліків групового сигналу на інтервалі ортогональності, 
m – номер першої з використовуваних несучих частот, 
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де    gi – значення i-го відліку імпульсної реакції каналу зв’язку, 
R – кількість відліків імпульсної реакції каналу зв’язку, 
L – кількість відліків групового сигналу на захисному інтервалі, 
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kT – номер відліку групового сигналу, з якого починається його оброблення 
в приймачі, 

∑
=

⋅⋅=
n

l
lx n

lxB
1

2 )cos(πσ , 

де σl – дисперсія інформаційних параметрів al і bl, що модулюють гармонічні 
несучі. 

Потужність сигналу на вході приймача СП ОГС 2
ls  визначається за 

формулою:                       
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За наведеною методикою було досліджено інтерференційні завади, що 
виникають у СП ADSL2+ при роботі по кабелю типу ТПП з діаметром 
струмопровідних жил 0,5 мм (рис. 1). 

З рис. 1 видно, що тривимірні графіки розрахованих значень залежності 
співвідношення hl ефективних значень співвідношення інтерференційної завади 
і сигналу від номеру каналу l СП ADSL2+ та номеру відліку початку 
оброблення сигналу у приймачі kT мають певну ділянку, у якій значення hl є 
значно меншими, ніж на інших ділянках. При чому зі збільшенням тривалості 
захисного інтервалу (кількості відліків на захисному інтервалі) зростає розмір 
цієї ділянки, а мінімальні значення hl зменшуються. Система тактової 
синхронізації у приймачі СП ADSL2+ здійснює вибір моменту початку 
оброблення сигналу таким чином, щоби значення hl були мінімальними. Таким 
чином, у подальшому доцільно здійснювати аналіз залежності саме 
мінімальних значень hl від параметрів СП та характеристик каналу зв’язку. 

Висновки.  
Було проведено розрахунки інтерференційних завад для СП ADSL2+. На 

основі результатів розрахунків було досліджено залежність інтерференційних 
завад, що виникають у СП ADSL2+, від тривалості захисного інтервалу. 

Література: 
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Рис. 1. Залежність співвідношення ефективних значень співвідношення 

інтерференційної завади і сигналу від номеру каналу l СП ADSL2+ та 
номеру відліку початку оброблення сигналу у приймачі kT (довжина лінії 3 

км, кабель ТПП 10 × 2 × 0,5, захисний інтервал – 
32 відліки (а), 64 відліки (б), 128 відліків (в)) 
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Анотація. В роботі розглянуто сучасні технології друку на текстилі, що сприяють 

швидкому та якісному нанесенню зображень на текстиль та вироби з нього. 
Проаналізовано перспективність прямого цифрового методу дурку на текстилі пов’язуючи з 
станом в Україні. 

Ключові слова: цифровий спосіб друку; друк на текстилі; принтери для друкування на 
текстилі. 

Abstract. The article considers modern technologies of printing on textiles, which contribute 
to the fast and high-quality application of images on textiles and textile products. The prospects of 
the direct digital method of durk on textiles in connection with the situation in Ukraine are 
analyzed. 

Key words: digital printing method; textile printing; printers for printing on textiles. 

На сьогоднішній день, неможливо підрахувати кількість виготовлення 
текстильного продукту, який щодня виходить з конвеєрів фабрик, 
індивідуальних майстрів чи локальних дизайнерів. Це сприяє розвитку науково-
технічному прогрессу в індустріі текстильного друку, а саме прямому 
цифровому друку на текстилі. Отже, в сучасному світі потрібно постійно 
вдосконалюватися, слідкувати за тенденціями та швидко орієнтуватися в них. 
Тому в цій статті зроблено огляд технології прямого цифрового друку як один з 
перспективних методів перенесення зображення на Матеріал. 

Текстильний друк бере свій початок в Китаю, де було знайдено тканину, 
що досить добре зберіглась та була покрита темними фігурами, розфарбована 
мінеральними барвниками. На зміну ручного розпису прийшлаа технологіія 
штампів та трафааретів із використанням пігментних присипок [1]. 
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У 80-х роках минулого століття стався прорив, коли була освоєна 
технологія цифрового друку. 

Аналізуючи інформаційні джерела спрямовані на текстильний друк, 
покаазує, що на сьогоднішній день існує досить велика кількість методів 
текстильного друку в цілому (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Методи друку на текстильних виробах 

 
Сьогоднішня ситуація така, що технології, які були використані кілька 

років тому стають менш актуальними і їм на зміну приходять нові. Тому 
сучасні цифрові технології нанесення зображення застосовні не тільки до 
текстилю, а також дозволяють працювати з різними матеріалами (З популярною 
еко-шкірою для виготовлення сумок і взуття, зі склом, МДФ, з керамікою і 
пластиком для оформлення інтер'єру). 

Про це говорить Вінс Кехілл – один з піонерів даного напрямку. Але при 
цьому Кехілл підкреслює, що цифрова технологія має чудові перспективи [3]. 

Спеціаліст відповів на ряд питань, що стосуються текстильної продукції і 
перенесення на неї зображення: 

1. Як виріс ринок цифрового друку?  
– Якщо на 2015 рік цифрова технологія використовувалася тільки в 3,6% 

випадків (1,15 млрд м2 із загальних 32 млрд м2), то в 2019 році цифри помітно 
зросли. Тепер цей показник досягає 5,4% для всієї тканини, малюнок на яку 
наноситься розглядовим методом. Іншими словами, частка друкованих тканин 
зростає і передумови для цього відмінні. Багато компаній, які працюють у цій 
галузі, намагаються збільшити частку цифрового текстилю, замінивши їм 
ротаційний і планшетний друк. Виробники струменевих принтерів, що 
використовуються для цифрового друку, також розширюють свої горизонти. На 
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ринку навіть з'являються новачки, які пропонують свою продукцію 
зацікавленим компаніям. 

2. Чи має перспективи широкоформатний цифровий друк? 
– Якщо розглядати всю індустрію в цілому, частка широкоформатного 

ринку досить велика, оскільки останнім часом стало модно виготовляти 
текстильні вивіски. Для них підходить виключно широкоформатний друк. 
Якщо говорити в процентному співвідношенні, то частка цифрового друку 
такого формату становить близько 39%. Правда, цей показник може 
зменшитися, оскільки на перший план виступає одяг і предмети домашнього 
текстилю. 

3. Особливості технологій широкоформатного цифрового друку, які 
сьогодні використовуються найчастіше? 

– Щоб виготовити м'які вивіски, які б задовольняли запити сучасності, 
використовують текстильні принтери, що працюють за технологією Roll-to-roll. 
Але більшість таких приладів відрізняються невеликою продуктивністю. Часто 
використовуються нейлонові тканини з прямодисперсними барвниками і 
пігментною печаткою. 

4. Чи бувають труднощі для компаній, які починають працювати в 
поліграфічному бізнесі? 

– Як правило, труднощі пов'язані з купівлею і обслуговуванням 
устаткування. Технології не стоять на місці, і доводиться постійно дивитися на 
пропозиції, що з'являються на ринку. Інвестувати потрібно постійно. 
Наприклад, купувати барвники, підготовче устаткування, витрачати час на 
кольоропідбір і не тільки. Це вимагає не тільки фінансових вкладень, а й 
навичок. 

5. Чи можуть використовуватися інші технології для удосконалення 
текстильної поліграфії? 

– Надрукувати малюнок на тканині тільки на перший погляд здається 
простим завданням. Потрібно підбирати не тільки технологію, але й стежити за 
тим як вона розвивається. Тобто, використовувати ріжучі плоттери, машини 
для реалізації рамок і масу іншого обладнання. Також знадобляться нові RIP, 
системи управління і кольоропрофілювання з програмним забезпеченням [3]. 

Хоча цифровий друк відносно новий напрям в текстильній галузі, рівень 
його перспективності свідчить про те, що найвищий середньорічний приріст 
буде спостерігатися в Індії – 38,6 %, Китаї – 36,1 % та країнах Європи [4]. 
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Прямий метод цифрового текстильного друку прилягає на принтери. 
Власне завдяки яким, можливість перенесення зображення на тканину зменшує 
собівартість, можливість змін макету в процесі друку та гарною роздільною 
здатністю від 1400 dpi(dot per inch). Завдяки цим перевагам, даний метод друку 
виглядає перспиктивнішим за інші методи наведині на рис. 1.  

Для друку на текстилі в Україні досить провідну частину займає компанія 
Epson, котра перевернула уяву людей, щодо якості отриманої продукції. Однак 
є й інші компанії виробники, найбільш відомі виробники принтерів та їх 
характеристик наведенно в табл. 1. 

Таблиця 1 
Технічні характеристини принтерів для друку на текстилі 

Марка принтер 
Роздільна 
здатність 

Колірність Розмір друку, см 

Epson SureColor 
SC-P600 

5760x1440 
8 кольорів 

CMYKLcLm, 
LLK, Lk, 

32,9х48,3 

Polyprint Texjet 
ShorTee 

1440x1440 
8 кольорів 

CMYK+CMYK, 
CMYK+WWWW 

32х45 

DTG Master Profi 
А2 

5760х1440 
8 кольорів 

CMYK+WWWW 
42х60 

FreeJet 500 HS 1440×720 
8 кольорів 
CMYK, Lc, 
Lm, Lk, Llk 

42,5×76,5 

 

Суть методу цифрового прямого друку полягає в тому, що зображення 
переноситься на задрукований матеріал (текстиль) без використаня 
допоміжного носія, як це відбувається в офсетному друці. Нанесення 
зображення здіснюється пігментними чорнилами на водній основі. Данні 
чорнила є екологічно безпечними, мають велику покривну здатність, стійкі до 
ультрафіолету та не піддаються до розтріскування [5].  

Висновки.  
Сьогодні прямий цифровий текстильний друк є провідним методом 

розвитку світової, а також української легкої промисловості. За це сівчить 
стрімке зростання ринку легкої промисловості. Так до 2023 року, ринок виросте 
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майже на 12%, а глобальна оцінка ринку складатиме 4-6 мільярда євро. 
Сьогодні, відповідно до світових тенденцій, українські виробництва повністю 
перебудовують лінії під цифровий друк, або перебувають на шляху часткової 
інтеграції нового текстильного обладнання. Надалі ці зміни, безсумнівно, 
позитивно вплинуть на українську індустрію легкої промисловості, формуючи 
свій унікальний ринок за запитом українських дизайнерів і споживачів. 
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Анотація. В роботі розглядаються актуальні застосування новітніх технологій в 

світовій медичній галузі. Головними серед пріоритетних напрямків обрано епідеміологічну 
ситуацію у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 та завжди актуальну сферу 
реабілітації та інклюзії. 

Ключові слова: роботизовані пристрої та системи, 3D друк, 3D принтер, 
реабілітація, інклюзія, обмежені можливості. 

Abstract.  The paper considers topical applications of the latest technologies in the world 
medical field.  The epidemiological situation in connection with the COVID-19 coronavirus 
pandemic and the always relevant area of rehabilitation and inclusion have been selected as the 
main priorities. 

Key words: robotic devices and systems, 3D printing, 3D printer, rehabilitation, inclusion, 
disabilities. 

Вступ. Прагнення піклуватися про своє здоров'я – це вже не модна 
тенденція, а гостра необхідність. Технологічний прогрес цифрової медицини 
сьогодення сприяє як духовному, так і фізичному розвитку людства. Найкращі 
сучасні представниками величезного ринку різноманітних трекерів, мобільних 
додатків, роботизованих пристроїв та систем дозволяють не тільки стежити за 
здоров'ям, а й повертати його, беручи активну участь як в фізичній, так і в 
соціально-психологічній реабілітації пацієнтів. Зараз роботам довіряють не 
тільки проводити аналітику стану людського організму, але і цілі хірургічні 
втручання, деколи повністю підміняючи людину [1]. 

Основний текст. Зважаючи на світову пандемію та швидке глобальне 
поширення COVID-19, виникає необхідність захисту здоров'я медичного 
персоналу та пересічних громадян, своєчасного обеззараження та дезінфекції 
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задля попередження можливості виникнення нових випадків захворювання. І 
тут на допомогу приходять новітні технології такі, як роботи-дезінфектори, 
роботи-помічники для безпосереднього контакту з інфікованими коронавірусом 
пацієнтами, та навіть сучасні 3D принтери. При боротьбі з високо 
інфекційними захворюваннями стерилізація дуже важлива. Однією з найбільш 
ефективних заходів по підтримці стерильної середовища є робота з 
одноразовими предметами, такими як шприци, пов'язки і маски для обличчя. 
Першими про захист подбали співробітники Політехнічного університету 
Гонконгу, які на 3D принтері надрукували "щити", що захищають від 
коронавіруса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. "Щити", які захищають від коронавіруса. 

 
Сучасна медицина вже багато років використовує 3D друк для своїх 

значимих цілей. Відомі випадки успішного друку різних органів і використання 
3D друку і 3D сканування у сфері хірургії. У зв'язку з поширенням серйозної 
епідемії коронавіруса в Китаї, 3D друку знайшлося ще одне корисне 
застосування в медицині. Так, у місті Гонконг в Політехнічному університеті 
почали друкувати на 3D принтері кріплення "щитів для особи" для медичних 
працівників у лікарнях, де закінчуються запаси захисних бар'єрів. Ці щити 
надіваються поверх класичних медичних масок для захисту слизових оболонок 
очей.  

За словами інженерів, конструкція таких масок дуже проста - це зігнутий 
лист полікарбонату або акрилу з невеликою рамкою, яку можна надрукувати на 
3D принтері з самого простого виду пластику. Після першої успішної партії 
було прийнято розширити виробництво до 30 000 масок в день до кінця 
березня. Використовуючи надруковані на 3D принтері рамки як майстер-
моделі, можна простим спосіб зробити матриці для лиття деталей з 
поліуретану. Це дозволяє збільшити кількість виробленого вироби в десятки 
разів, а так само здешевити вартість. Таким чином, завдяки розвиненій сфері 3D 
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моделювання і 3D друку стає реальністю забезпечити гуманітарною допомогою 
лікарні і допомогти в боротьбі зі страшною епідемією. У разі, якщо епідемія 
триватиме, лікарні будуть забезпечені самим необхідним для підтримання 
стерильності у приміщеннях [1]. 

На сьогоднішній день країни Європи та США мають сильні галузі, що 
працюють в секторі реабілітації та покращують всі можливі аспекти розвитку 
технологій, а саме: 

1) Посібники для реабілітації. Це розробка допоміжних засобів, що необхідні 
для ознайомлення медичного персоналу або доглядачів з нюансами роботи 
в сфері робототехніки. 

 2) Засоби, що здатні замінити втрачені функції та протези. Ці пристрої 
створені для поліпшення мобільності та моторних навичок. Як приклад – 
протез або екзоскелет, що здатний адаптуватися до користувача та 
навколишнього середовища. 

3) Нейрореабілітація. Призначена для реабілітації після інсульту у фазі 
одужання та інших нейромоторних патологіях, таких як хвороба 
Паркінсона, розсіяний склероз та атаксія. Метод дозволяє стимулювати 
потрібні ділянки тіла та мозку що дозволяє пришвидшити процес 
одужання [2, c. 58]. 
Для підготовки хірурга існує мало доступних способів набувати практичні 

медичні навички, не піддаючи пацієнтів ризику. Вже існуючі симулятори 
віртуальної реальності допомагають відтворювати візуальну картину 
проведення оперативного втручання, але вони мають принаймні одне головне 
обмеження – відсутність у майбутнього хірурга тактильних відчуттів. "Ви не 
можете торкнутися навколишнього середовища потрібним чином", - говорить 
генеральний директор компанії FundamentalVR Річард Вінсент. Розроблений 
цією командою VR-хірургічний симулятор фіксує чутливість, використовуючи 
тактильний зворотний зв'язок (подібний до вібрації смартфона), щоб лікарі-
хірурги могли "відчувати" свої дії так, ніби вони дійсно виконують операцію в 
реальному часі (рис. 2).  

Принципово важливими перевагами такого симулятора є те, що система 
VR-хірургічний симулятор використовує апаратно-агностичні технології і 
коштує набагато менше, ніж традиційні навчальні системи, що робить її більш 
доступною для навчання хірургів у всьому світі. Близько 50 лікарень вже 
використовують його, включаючи такі відомі імена, як Клініка Майо (США). 

https://www.fundamentalsurgery.com/
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Рис. 2. VR-хірургічний симулятор. 

 
Якщо потрібно захищати очі від сліпучого сонячного світла чи не 

відчувати напруження восьми з половиною годин під люмінесцентними 
лампочками, то варто скористатися лінійкою Acuvue світлочутливих 
контактних лінз, що коригують зір (розроблена в партнерстві з Transitions 
Optical). Кожна пара лінз містить фільтр, який відчуває кількість світла, що 
потрапляє у око, і автоматично темніє або світліє, щоб забезпечити 
максимальний комфорт. 

"Нам довелося подолати величезну перешкоду технологіям, щоб це 
сталося", – каже Девід Тернер – керівник досліджень і розробки контактних 
лінз материнської компанії Acuvue, Johnson & Johnson Vision. Контакти, які 
працюють вже більше десяти років, отримали дозвіл FDA у квітні нинішнього 
року. Тернер розраховує, що вони надійдуть у продаж на початку наступного 
року. 

Для мільйонів людей, які є практично сліпими, навігація – щоденна 
звичайна проблема. Хоча опорні палиці та собаки-поводирі можуть допомогти, 
вони не можуть імітувати фактичний зір. Вченими створено найпотужнішу 
пару окулярів у світі – пристрій eSight 3 (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Окуляри eSight 3, які дають зір сліпим. 

 
Щойно користувачі надягають eSight, він записує відео високої чіткості та 

використовує алгоритми збільшення, контрастності та власних алгоритмів для 
перетворення цих зображень у сигнали, які може «бачити» фактично сліпі 

https://www.acuvue.com/acuvue-oasys-transition-contact-lenses
https://www.esighteyewear.com/technology
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люди. Це дозволяє їм брати участь у різноманітних видах діяльності, 
включаючи спорт, які раніше були поза межами їх можливостей. Компанія-
виробник допомагає підключати потенційних покупців із різними джерелами 
фінансування, включаючи гранти. Цей гаджет дешевший, ніж попередні вироби 
компанії, а також швидший, легший та оснащений кращими можливостями 
збільшення.  

Для сліпих людей повсякденні завдання, такі як перегляд телепередач чи 
прання білизни, також є складним завданням.  «Мислення за Айрою» дозволяє 
тисячам її користувачів передавати пряме відео зі свого оточення агенту за 
запитом, використовуючи смартфон або фірмові окуляри Aira (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Очі Aira для сліпих. 

 
Агенти, які доступні цілодобово, можуть відповідати на запитання, 

описувати об'єкти, проводити користувачів по місцевості та визначати їх 
місцезнаходження. Грег Стілсон, директор з управління продуктами Aira (який 
сам сліпий), використовував послугу для навігації по аеропортах цілий рік, 
перш ніж погодитися приєднатися до компанії. "Це був найбільш емоційно 
вільний рік, який я провів за все своє життя", – каже він [3, c.318]. 

Майже 48 мільйонів американців страждають від якоїсь втрати слуху, і 
хоча багато хто може отримати користь від слухового апарату, деякі з них не 
хочуть носити їх з естетичних причин. "Існує багато проблем навколо зниження 
слуху", - каже Крістіан Гормсен, компанія якого, Eargo, провела вісім років, 
будуючи пристрій, який працює майже цілком поза полем зору (рис.5).   

 

 
Рис. 5. Слуховий апарат Eargo Max для широких мас. 

https://aira.io/
https://eargo.com/
https://eargo.com/
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Eargo Max – це акумуляторний слуховий апарат, виготовлений спеціально 
для людей із легкою та помірною втратою слуху. Традиційні слухові апарати 
обертаються навколо вуха і, як правило, вимагають декількох пристосувань і 
зустрічей з аудіологами. Eargo Max, навпаки, зручно вписується всередину 
вуха, майже непомітний зовні і його можна придбати в Інтернеті за допомогою 
фахівця. 

Від вуличного руху до хропіння партнерів, навколишні звуки можуть 
заважати засинати. І хоча вушні пробки та апарати з білим шумом допомагають 
заснути, фахівці з аудіоінформації Bose розробили рішення більш високого 
класу: Sleepbuds – пару накладок, розроблених спеціально для посилення 
дрімоти (рис.6).  

 
Рис. 6. Навушники Bose Sleepbuds, які допомагають покращити сон. 
 

На відміну від традиційних бездротових навушників, вони є досить 
маленькими (приблизно 1 см шириною і висотою), щоб поміститися всередину 
вуха, не випромінюючись для комфорту під час сну, і досить легкими (1,4 г), 
щоб відчути їх невагомість. Їх м'які силіконові наконечники гарантують, що 
вони залишаються на місці, навіть якщо користувачі повертаються уві сні. Вони 
не можуть передавати тексти чи музику. Натомість користувачі вибирають із 
заданого меню 10 заспокійливих звуків, таких як океанські хвилі або шелест 
листя. 

Понад 3 мільйони американців користуються інвалідними візками у 
повсякденному житті. І все ж, інновацій у цій галузі було мало – більшість 
інвалідних візків є громіздкими транспортними засобами, які намагаються 
пройти різними місцевостями. Новинкою серед інвалідних крісел є електрична 
модель Model Ci. Завдяки спеціально спроектованим переднім «omni-колесам» 
модель Model Ci може проїхати до 10 км у приміщенні або на вулиці, 
підніматися на перешкоди висотою до 50 см і легко орієнтуватися в тісному 
приміщенні.  Зручною перевагою багатофункціонального  інвалідного крісло-
візка Model Ci є те, що це крісло можна розібрати за лічені хвилини, що 
дозволяє легко його  транспортувати.  

https://www.bose.com/en_us/products/wellness/noise_masking_sleepbuds/noise-masking-sleepbuds.html
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Для людей з обмеженою рухливістю рук і рук може бути важко грати у 
відеоігри, які, як правило, контролюються за допомогою маленьких кнопок і 
джойстиків. І хоча деякі геймери та невеликі компанії розробляли для них 
спеціальні пристрої (хаки), провідні ігрові компанії в основному залишалися до 
цих пір в стороні. Натхненний внутрішнім хакатоном та інформований роботою 
з такими групами, як Фонд церебрального паралічу, Microsoft 
розробила адаптерний контролер Xbox (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Адаптивний контролер Xbox. 

 

Адаптерний контролер Xbox – негабаритна версія класичної платформи, 
розроблена для розширення можливостей якомога більше геймерів, дає 
можливість робити ігри більш інклюзивними. Його основні кнопки мають 
діаметр приблизно 10 см – досить великі, щоб при необхідності натискати їх 
ліктем або підборіддям. У ньому також є порти для розміщення додаткових 
допоміжних засобів, наприклад, педалі для ніг. Дизайнер Xbox Кріс Куявський 
закликає інших дотримуватися прикладу: "Ми сподіваємось [наш контролер] 
стане каталізатором інклюзивності в ігровій індустрії" [4]. 

Висновок. Були розглянуті «новинки» ринку новітніх медичних засобів 
реабілітації та робототехніки, що мають величезний потенціал. Сьогодні в 
Україні спостерігається дефіцит кваліфікованих практикуючих лікарів, 
спроможних якісно проаналізувати результати клінічних досліджень та оцінити 
сучасні медичні гаджети. У вітчизняній системі охорони здоров’я недостатньо 
широко впроваджуються новітні технології – найважливіший спосіб 
підвищення якості та своєчасності надання медичної допомоги в складних 
умовах сучасності та ефективної фізичної і соціально-психологічної реабілітації 
населення. 
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Анотація. В даній роботі проведено аналіз сучасних методів оптимізації  роботи 
суднових енергетичних установок. Показано, що до оптимізації систем регулювання 
входить підтримка заданої температури палива на вході гідродинамічного змішувача, що 
підігріває паливо та підтримка заданого тиску палива на його вході, яке відбувається 
шляхом керування частотним перетворювачем, до якого приєднано двигун насоса. 

Ключові слова: суднові енергетичні установки, аварійна ситуація, системами 
автоматичного управління, суднові технічні засоби. 

Abstract. This article contains an analysis of vessel power plants operation optimization 
methods. It is shown that the optimization of control systems includes maintaining the set fuel 
temperature and viscosity at the inlet of the hydrodynamic mixer that heats the fuel and maintaining 
the set fuel pressure at its inlet, which occurs by controlling the frequency converter to which the 
pump motor is connected. 

Key words: ship power plants, emergency, automatic control systems, ship technical means. 
Вступ.  
Для підвищення ефективності експлуатації флоту за кордоном широким 

фронтом ведуться роботи по впровадженню автоматизованої системи 
управління флотом та оптимізації її підсистем. Суть оптимального управління 
закладена в критерії оптимальності, який повинен обиратися найбільш 
узагальненим образом. На рівні суднових енергетичних установок (СЕУ) 
критеріями оптимальності можуть бути мінімальна витрата палива, 
максимальний коефіцієнт корисної дії (ККД) установки або групи агрегатів, 
мінімальний час реверсування для головного двигуна та інші приватні критерії, 
що випливають з економічних або технічних цілей більш високих рівнів 
системи управління [1]. 
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Основний текст.  
Всі нові судна морського транспортного флоту в даний час обладнуються 

системами автоматичного управління (САУ), які виконують функції 
автоматичного управління, регулювання, контролю і захисту процесів, що 
забезпечують безаварійну і тривалу роботу різного технологічного обладнання 
[2]. 

З огляду на раціональність використання встановлених СЕУ на сучасних 
суднах та зменшенню витрат для отримання необхідної потужності, в СЕУ з 
двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) має велике значення процес 
паливопідготовки та регулювання в’язкості продукту згоряння [3].  

В задачі подібних систем регулювання входить підтримка заданої 
температури палива на вході гідродинамічного змішувача (ГДЗ), шляхом 
керування електромагнітним клапаном подачі води, що підігріває паливо та 
підтримка заданого тиску палива на вході ГДЗ, яке відбувається шляхом 
керування частотним перетворювачем, до якого приєднано двигун шестерного 
насоса, при струмі керування від 4 до 20 мА. При режимах з малими 
навантаженнями до двигуна надходить водопаливна емульсія [3] з 7 % змістом 
води, на середніх навантаженнях – 13 % і при номінальному навантаженні 20 
%, за рахунок відкриття обох клапанів. Відомості про режим роботи 
енергетичної установки надходять у вигляді струмового сигналу від 4 до 20 мА, 
причому середнім навантаженням відповідає струм від 7 до 13 мА. Тому 
контроль реальних параметрів в’язкості палива, що залежить від його 
температури [3] (див. рис.1.)  та залежить від точності вимірювань. Вибір 
датчика залежить від потрібного діапазону вимірювання в'язкості, що 
визначається за допомогою діаграм змін температури та в'язкості палива на 
різних етапах підготовки самого палива. На вході в заданий блок (перед 
останнім прогріванням) в'язкість може досягати 100 мм2/с, а на виході повинна 
складати близько 12 мм2/с. Діапазон датчика має 50 мм2/с, що дозволяє точніше 
виміряти в'язкість, хоча при відключеному нагрівачі буде можлива лише 
фіксація надмірної в'язкості.  

Відомо [3], що на в’язкість також впливає склад палива (% сірки, води та 
ін.), тому для регулятора необхідної в’язкості другим фактором є саме 
процентне співвідношення домішок.  

Структурна схема системи регулятора в’язкості палива має вигляд, який 
показаний на рис. 2. 
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Рисунок 1 – Графік зміни в’язкості палива від температури 
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Рисунок 2 − Структурна схема регулятора в’язкості 
 
Користуючись рівняннями [4], що описують багатозв’язкові системи: 

рівняння стану (векторне диференційне рівняння), рівняння виходу (векторне 
рівняння алгебри) складаємо блок-схему моделювання в стандартній формі, яка 
наведена на рисунку 3. 
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Рисунок. 3 Блок-схема моделювання системи в стандартній формі 
 
Висновки. 
В роботі були розглянуті сучасні методи оптимізації  суднових 

енергетичних установок та методом алгебраїчних співвідношень складено 
блок-схему оптимізації СЕУ у стандартній формі. Показано, що  оптимізація 
режимів роботи СЕУ має певні проблеми із застосуванням на флоті. Це 
пов'язано зі складністю застосовуваних в енергетиці методик, необхідністю 
використання для розрахунків обчислювальної техніки, ряд специфічних 
особливостей суднових енергетичних установок. 

Використовувані в енергетиці методи оптимізації енергетичних установок 
не враховують всі реальні обмеження, властиві СЕУ та часто базуються на 
графічних методах розрахунку, що знижує їх точність. Складність полягає 
також у виборі складу працюючих агрегатів, перевірці достатніх умов 
оптимальності. Більшість методів управління застосовує готові цифрові 
рішення із моделлю всередині, які не дозволяють змінювати параметри 
оптимізації режимів СЕУ в умовах рейсу. 

 
 



 Достижения современной науки для развития будущего                                                                                               

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   26 

Література: 
1. Даниловский А.Г. Оптимизация судового пропульсивного комплекса: 

моногр. /А.Г. Даниловский, М.А. Орлов, И.А. Боровикова. – СПб: СПбГМТУ, 
2008. – 173 с.  

2. H.G. Doshchenko, D.A. Nahovskyi. Control methods of vessel’s thruster at 
changing operate conditions. // Науковий вісник Херсонської державної морської 
академії: науковий журнал. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 
2019. – № 1 (20). – С. 224-233. 

3. Солодовніков В. Г. Удосконалення системи паливопідготовки суднових 
середньообертових дизелів шляхом зниження концентрації компонентів, що 
містять сірку: дис. канд.: 05.05.03 / Солодовніков Валерій Григорович – Одеса, 
2015. – 201 с. 

4. Аюпов, В.В. Математическое моделирование технических систем: 
учебное пособие / В.В.Аюпов; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное 
образов. учреждение высшего образования «Пермская гос. с.- х. акад. им. акад. 
Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2017. – 242 с. ISBN 978-5-
94279-337-1 
 

Статья відправлена: 01.06.2020 г. 
© Дощенко Г.Г., Наговский Д.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Достижения современной науки для развития будущего                                                                                               

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   27 

CID: BE12-013 

УДК 004.2 
MORPHOMETRIC PROPERTIES OF SPACE AND COORDINATION OF 

SOCIAL ACTIONS IN THEM 
МОРФОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТОРІВ ТА УЗГОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ДІЙ В НИХ 
Sosnova N. / Соснова Н.С.  
c.arch., as.prof. / к.арх.,доц.. 

ORCID: 0000-0003-2570-1236 
Kukharuk D. / Кухарук Д.С. 

student /студент 
Kunanets I. / Кунанець І.М. 

student /студент 
National University "Lviv Polytechnic", Lviv, S.Bandery, 12, 79000 

Національний університет «Львівська політехніка», Львів, С.Бандери, 12, 79000 
 

Анотація. Досліджено відповідність параметрів громадських просторів міста 
Новояворівськ до дій, для яких вони були створені.  

Ключові слова: громадський простір, тактичний урбанізм, площа, двір, пішохідна 
зона.  

Abstract. The feasibility of the parameters of public spaces of the city of Novoyavorivsk to the 
actions for which they will be created is investigated.  

Key words: public space, tactical urbanism, square, yard, pedestrian zone. 

Вступ 
Актуальність дослідження. Новояворівськ був заснований в кінці  60-их 

років,  як поселення на одну тисячу мешканців для працівників  гірничо-
хімічного комбінату. З занепадом промисловості і виробництва активізувалася 
сфера торгівлі та обслуговування. Активізація нових видів діяльності, що поки 
не мали місця в структурі міста, обумовили містобудівні зміни. Найбільш 
експансивно піддаються змінам центральні громадські простори [3]. 
Актуальним  є дослідження відповідності параметрів просторів, сформованих 
під функції «спального» міста функціонуванню в умовах збільшення 
урбаністичної щільності.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В світі постіндустріального 
"інформаційного" суспільства, основними цінностями вважають: екологічну 
безпеку, сталий розвиток, здоровий спосіб життя, громадянську активність. 
Актуальною стає ідея модернізації та формування нових громадських 
просторів, як місця неформальних комунікацій [1]. В громадських просторах 
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зосереджено суспільне життя, розташовані магазини, кафе, культурні центри. 
Активність просторів залежить від їх статусу: у дворі багатоквартирного 
будинку  спілкуються між собою сусіди, на житловій вулиці зустрічаються 
мешканці навколишніх будинків, в структурі житлового району – вздовж 
центральної алеї, площі, в першому рівні багатоквартирної забудови 
зосереджені громадські об’єкти побутового характеру, які є об’єктами  
щоденного відвідування мешканцями району. Найбільш активними просторами 
міста є пішохідні вулиці і міські площі загальноміського центру [4]. Чим 
активніші громадські простори в місті, тим вищим є потенціал можливості 
міста стати успішним і конкурентоспроможним [7].  

К. Ф. Міллер визначає публічний простір як «свого роду гібрид фізичних 
просторів і громадських сфер» [5]. Громадський простір не існує як статичний 
фізичний об'єкт, а являє собою сукупність ідей та процесів. В свою чергу Г. 
Шафто стверджує, що «лакмусовим папірцем успішного простору є люди, що 
затримуються в ньому» [6].   

Згідно теорії тактичного урбанізму (або теорії малих справ) позитивне 
перетворення міста залежить не тільки від діяльності влади, а й від ініціатив 
городян. Засновник течії тактичного урбанізму М. Лайдон визначає цей напрям 
як «рух відвоювання просторів міст за допомогою дій, які не займають багато 
часу, але мають довгострокову перспективу» [2]. Тактичними діями можуть 
бути  збільшення площі озеленених територій міста, шляхом створення скверів 
на занедбаних незабудованих територіях. Наступним заходом у покращенні 
функціонування міського простору є встановлення вуличних меблів. 

Метою статті є встановлення залежностей між формою та вмістом 
громадських просторів монофункціонального міста, їх відповідністю потребам 
користувачів.  

Методи дослідження. У даній статті проведений аналіз 9 міських 
просторів міста Новояворівськ на предмет відповідності їх параметрів та 
просторової організації до дій, для яких вони були створені. На першому етапі 
роботи графоаналітичним методом встановлено параметри досліджуваних 
просторів та їх просторові характеристики. На другому етапі методом натурних 
обстежень визначено основні процеси та дії, що відбуваються в межах 
досліджуваних просторів. Аналіз наукових джерел дозволив встановити 
первинні завдання просторів, що покладалися на них на час створення. В 
підсумку, проведено порівняльний аналіз завдань досліджуваних просторів, їх 
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сучасного використання та відповідності їх геометричних параметрів до їх 
функціонування. 

Основний виклад матеріалу.  
Новояворівськ, як мале монофукнкціональне місто складається з кількох 

житлових груп та загальноміського центру, де зосереджена інфраструктура 
обслуговування. Відповідно, більшість громадських просторів локалізовані у 
загальноміському центрі. До них належать: площа перед церквою св. Петра і 
Павла по вул. 50-річчя УПА; площа перед ТЦ по вул. С. Бандери, 13; простір 
при ТЦ "Янтар", вул. Шевченка, 8г; Громадський простір перед ТЦ "Підкова", 
вул.С. Бандери, 21а. 

В структурі житлових кварталів проаналізовано наступні простори: 
прибудинковий простір по вул. Січових Стрільців 3-7; спортивні майданчики 
по вул. Січових Стрільців, 7-9; внутрішньодворовий простір, вул. І. Мазепи, 7; 
внутрішньодворовий простір, вул. С. Бандери, 18-20; Міжквартальний 
громадський простір, вул. С. Бандери, 5.  

За групою показників, а саме: площа об’єкту, транспортна та пішохідна 
активність, щільність забудови, що формує периметр простору, відсоток 
відкритого простору до забудованого проаналізовано громадські простори 
міста. 

Загальноміська центральна  площа перед церквою св. Петра і Павла по вул. 
50-річчя УПА – це один з найбільших просторів в м. Новояворівськ (рис.1). В її 
межах є міська рада, палац культури, льодова арена та сакральні споруди. 
Простір сформований середньоповерховою житловою забудовою з 
комерційними об’єктами на першому поверсі. Основними діями в межах 
простору є масові заходи, комунікація та прогулянки жителів міста. Іншими 
функціями, що здійснюються в межах простору є транзитна, рекреаційна, в 
меншій мірі розважальна. Великі площі газонного покриття дають можливість 
для використання території для влаштування фестивалів, ярмарків, активних 
ігор (до прикладу, фрізбі та бадмінтон), влаштування пікніків, проте замало є 
озеленення, що забезпечувало б затіненість.  

Функціональні зони даного громадського простору, це: прифасадна зона 
будівель, що використовується як простір входу у комерційні об’єкти, місця 
паркування, зона зупинок громадського транспорту, багатофункціональна зона 
біля відкритої сцени, зона активного відпочинку, що представлена дитячим 
майданчиком.  
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Проблемами функціонування площі є: великий відсоток незадіяного 
простору, відсутність композиційної цілісності, функціональні зони простору 
погано зв’язані між собою, зона пасивного відпочинку не має достатньої 
кількість вуличних меблів. Досліджений простір потребує оптимізації 
траєкторій пішохідного руху від житлових груп до об’єктів горомадсько-
ділової інфраструктури та влаштування акцентних об’єктів. 

 

Загальний вигляд План Основні функції 

  

пішохідний 
транзит, 
рекреація, 
комерція 

Рис. 1. Площа перед церквою св. Петра і Павла по вул. 50-річчя УПА. 
Авторська розробка 

 
Площа  перед ТЦ по вул.Степана Бандери 13 створена  при торговому 

центрі (рис.2). На сьогодні вона використовується як місце стихійної торгівлі, 
вуличного кафе, а також для транзитного руху, оскільки знаходиться на перетині 
транспортних та пішохідних зв’язків. Плюсом і одночасно мінусом цього 
простору є огорожа, що відмежує простір від дороги. Вона унеможливлює 
використання простору під стихійну автостоянку, але й одночасно  перетворює 
простір у відмежоване складно доступне середовище. Також проблемами 
функціонування площі є недостатнє освітлення та високі бордюри. В сумі, 
перелічені проблеми функціонування простору роблять його не інклюзивним.  

 

Загальний вигляд План Основні функції 

 
 

пішохідний та 
транспортний 
транзит, 
торгівля, 
розваги 

Рис. 2.Площа перед ТЦ по вул. С. Бандери 13. 
Авторська розробка 
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Простір при ТЦ "Янтар", вул. Шевченка, 8г призначений для відпочинку 
відвідувачів торгового центру (рис.3). Можна виділити дві основні зони 
простору: площу біля ТЦ, на якій розміщуються прибудовані приміщення, 
павільйони та кіоски, та дорогу з неорганізованим рухом та хаотичною 
автостоянкою. В основному весь простір складається з суцільного мощення та 
пари вуличних меблів. 

Основною проблемою для функціонування простору є те, що для 
пішоходів, яких біля ТЦ велика кількість, виділено незначну площу. Також є 
такі проблеми як важкодоступність для маломобільних верств населення та 
відсутність озеленення на території. Для максимально повноцінного 
використання, простір потребує організації зв’язку із великим 
внутрішньодворовим простором житлового масиву через дорогу. Тобто в зоні 
об’єднання необхідно організувати підняття дорожнього полотна в рівень з 
пішохідним простором, що зробить його інклюзивним та сповільнить рух 
автомобілів. 

 

Загальний вигляд План Основні функції 

  

пішохідний та 
транспортний 
транзит, торгівля 

Рис. 3. Простір при ТЦ "Янтар", вул. Шевченка, 8г. 
Авторська розробка 

 
Громадський простір перед ТЦ "Підкова", вул.С. Бандери, 21а був 

створений для відвідувачів торгового центру (рис.4). Простір сформований 
між ТЦ та ринком. На площі інтенсивний транспортний та пішохідний рух, 
проте зона для пішоходів представлена лише невеличкою замощеною зоною 
перед ТЦ далі пішохідні хідники, які б сполучали простір з містом, відсутні. 
Весь інший простір використовується як хаотичний паркінг.  

Проблемами функціонування простору є: відсутність репрезентативної 
зони біля ТЦ, зовсім немає вуличних меблів, повністю відсутнє озеленення. 

Як і в інших просторах міста біля комерційних споруд, потребує 
облагородження та максимального пристосування під потреби пішоходів. 
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Загальний вигляд План Основні функції 

  

пішохідний та 
транспортний 
транзит, 
торгівля 

Рис. 4. Громадський простір перед ТЦ "Підкова", вул.С. Бандери, 21а. 
Авторська розробка 

 

 
Прибудинковий простір, вул. Січових Стрільців 3-7 знаходиться в 

структурі житлового масиву, обмежений  середньоповерховою забудовою, 
містить навчальні заклади і створений для комунікації мешканців сусідніх 
кварталів (рис.5). Простір має сформовану композиційну вісь – алею, яка є 
основним пішохідним зв’язком між кварталами. У межах даного простору,  
окрім скейтплощадки, відсутня активна соціальна взаємодія. Проблемами 
функціонування площі є: відсутність мощення пішохідних зв’язків, недоцільне 
використання великої території простору, відсутність організованого паркінгу, 
несформовані і нерозвинуті функціональні зони, відсутність освітлення та 
вуличних меблів.  

 

Загальний вигляд План Основні функції 

  

пішохідний 
транзит 

Рис. 5. Прибудинковий простір по вул.Січових Стрільців 3-7. 
Авторська розробка 

 
Спортивні майданчики по  вул. Січових Стрільців, 7-9 розташовуються між 

двома закладами середньої освіти (рис.6). В минулому, повноцінний стадіон, 
наразі використовується як спортмайданчик. Майданчики розташовані на 
перехресті пішохідних зв’язків і внаслідок цього активно використовуються 
молоддю і школярами. Основними проблемами цього простору є відсутність 
мощення, якісних вуличних меблів. Актуальним для даної території було б 
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влаштування активного громадського простору для молоді загальноміського 
значення. 

 

Загальний вигляд План Основні функції 

  

пішохідний 
транзит, 
рекреація, 
активний 
відпочинок 

Рис. 6. Спортивні майданчики по вул.Січових Стрільців 7-9. 
Авторська розробка 

 
Внутрішньодворовий простір, вул. І. Мазепи, 7 створений для соціальної 

взаємодії жителів прилеглих будинків (рис.7). Будинки формують 
напівзамкнутий простір  двору.  Двір поділений на зони: господарська, зона 
активного відпочинку (дитячий та спортивний майданчики), зона пасивного 
відпочинку (недостатньо розвинута), пішохідні зв’язки між вулицями. 
Характерний дефіцит продумано розташованих паркувальних місць, тому 
пішохідні зв’язки, озеленені ділянки та пожежні проїзди зайняті стихійною 
парковкою. Рекреаційні площадки двору  недостатньо різноманітні.  

Позитивною стороною даного простору є велика кількість озеленення, що 
добре впливає як на візуальну так і на екологічну якість простору.  

 

Загальний вигляд План Основні функції 

  

рекреація 

Рис. 7. Внутрішньодворовий простір, вул. І. Мазепи, 7. 
Авторська розробка 

 
Внутрішньодворовий простір, вул. С. Бандери, 18-20 створений для 

соціальної взаємодії між мешканцями (рис.8). Межі двору сформовані 
суцільним фронтом багатоквартирної забудови, що відділяє його від оточуючих 
вулиць. Входи в будинки розміщені зі сторони двору.  
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Проблемами функціонування двору є: паркування транспорту на 
пішохідних шляхах, озеленених ділянках, пожежних проїздах. Громадський 
простір недостатньо комфортний та естетично не привабливий для 
користувачів. На кордоні кварталу є школа, але підходи до неї неорганізовані та 
представляють собою стежки через рекреаційні та господарські майданчики.  

В таких громадських просторах криється великий потенціал. Значний 
відсоток озеленення та велика територія дають змогу провести правильне 
зонування, влаштувати якісні майданчики тихого та шумного відпочинку, 
організувати пішохідний рух, а також долучити до цих процесів мешканців 
двору. Це дозволить вирішити одну з сучасних проблем, а саме соціальної 
взаємодії мешканців. 

 

Загальний вигляд План Основні функції 

  

рекреація 

Рис. 8. Внутрішньодворовий простір, вул. С. Бандери, 18-20. 
Авторська розробка 

 
Міжквартальний громадський простір, вул. С. Бандери, 5 сформований 

розрідженим фронтом забудови (рис.9). Кордони між загальним простором 
вулиці та внутрішньоквартальною територією є нечіткимиі. Велика відстань 
між будинками формує обширні, немасштабні відкриті простори, які 
представлені недоглянутими ділянками озеленення. Рекреаційні майданчики 
нерізноманітні та їхня кількість незадовільняє потреби мешканців.  

Загальний вигляд План Основні функції 

  

пішохідний 
транзит, 
рекреація 

Рис. 9. Міжквартальний громадський простір, вул. С. Бандери, 5. 
Авторська розробка 
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Вкотре є проблема з неорганізованою автостоянкою. Простір сформований на 
досить крутому рельєфі, що дає можливість проекспериментувати з 
різнорівневими майданчиками. 

Таблиця 1. 
Характеристика громадських просторів м. Новояворівськ 

 Роль у 
структурі 
міста 

Площа 
об’єкту 

Пішохід
на 
активніс
ть 

Транспорт
на 
активність 
на 
прилеглих 
вулицях 

Щільніст
ь 
забудови, 
що 
формує 
периметр 
простору 

Відсоток 
відкрито
го 
простору 
до 
забудова
ного 

Об'єкти 
торгівлі 
та 
послуг 
в межах 
простор
у 

1
. 

Площа перед 
церквою св. 
Петра і Павла 
по вул. 50-
річчя УПА 

площа 
перед 
сакральни
м 
об’єктом 

11,9 га висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою 
- "5") 

висока (за 
5-ти 
бальною 
шкалою - 
"5") 

середня 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою - 
"3") 

відкрити
й - 60%, 
забудова
ний - 40 
% 

- 

2
. 

Площа перед 
ТЦ по вул. С. 
Бандери 13 

Площа 
перед 
торговим 
об’єктом 

0,6 га висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою 
- "5") 

висока (за 
5-ти 
бальною 
шкалою - 
"5") 

Середня 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою - 
"3") 

Відкрит
ий - 
53%, 
забудова
ний - 47 
% 

Доміну
ють у 
простор
і 

3
. 

Простір при 
ТЦ "Янтар", 
вул. Шевченка, 
8г 

Площа 
перед 
торговим 
об’єктом 

0,37 га висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою 
- "5") 

висока (за 
5-ти 
бальною 
шкалою - 
"5") 

висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою - 
"5") 

Відкрит
ий - 
24%, 
забудова
ний - 76 
% 

По 
перимет
ру 

4
. 

Громадський 
простір перед 
ТЦ "Підкова", 
вул.С. 
Бандери, 21а 

Площа 
перед 
торговим 
об’єктом 

0,7 га висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою 
- "5") 

висока (за 
5-ти 
бальною 
шкалою - 
"5") 

висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою - 
"5") 

Відкрит
ий - 
28%, 
забудова
ний - 72 
% 

З двох 
сторін 
вулиці 

5
. 

Прибудинкови
й простір по 
вул.Січових 
Стрільців 3-7 

Загально-
квартальн
ий 
простір 

3,9 га висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою 

середня 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою - 

Вище 
середньог
о (за 5-ти 
бальною 

Відкрит
ий - 
52%, 
забудова

Чергую
ться з 
житлово
ю 



 Достижения современной науки для развития будущего                                                                                               

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   36 

- "5") "3") шкалою - 
"4") 

ний - 48 
% 

забудов
ою 

6
. 

Спортивні 
майданчики по 
вул.Січових 
Стрільців 7-9 

простір 
при 
спортивни
х 
громадськ
их 
спорудах 

2,7 га висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою 
- "5") 

- Вище 
середньог
о (за 5-ти 
бальною 
шкалою - 
"4") 

Відкрит
ий - 
46%, 
забудова
ний - 54 
% 

Чергую
ться з 
житлово
ю 
забудов
ою 

7
. 

Внутрішньодво
ровий простір, 
вул. І. Мазепи, 
7 

Загальнок
вартальни
й простір 

1,6 га середня 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою 
- "3") 

низька (за 
5-ти 
бальною 
шкалою - 
"2") 

висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою - 
"5") 

відкрити
й - 33%, 
забудова
ний - 67 
% 

Майже 
відсутні 

8
. 

Внутрішньодв
оровий 
простір, вул. С. 
Бандери, 18-20 

Загальнок
вартальни
й простір 

1,37 га середня 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою 
- "3") 

низька (за 
5-ти 
бальною 
шкалою - 
"2") 

висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою - 
"5") 

відкрити
й - 18%, 
забудова
ний - 82 
% 

Майже 
відсутні 

9
. 

Міжквартальн
ий 
громадський 
простір, вул. С. 
Бандери, 5  

Загальнок
вартальни
й простір 

1,15 га Середня 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою 
- "4") 

Низька (за 
5-ти 
бальною 
шкалою - 
"2") 

Висока 
(за 5-ти 
бальною 
шкалою - 
"5") 

Відкрит
ий - 
20%, 
забудова
ний - 80 
% 

Чергую
ться з 
житлово
ю 
забудов
ою 

 

Авторська розробка 
 
Висновки. 
Проаналізувавши громадські простори м. Новояворівськ можна виділити 

такі основні принципи їх влаштування (табл.1):  
- пішохідна доступність є поганою, в більшості випадків відсутнє мощення 

хідників, інклюзивність відсутня у всіх просторах;  
- безпека просторів є недостатньою для комфортного перебування людей в 

них, особливо у вечірній час;  
-«обладнаність» просторів є дуже незадовільна (мала кількість місць для 

сидіння, майже немає смітників, ліхтарів, обладнання дитячих майданчиків та 
повна відсутність громадських вбиралень);  
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- можливість дій в просторі є мінімальною, основні дії населення в цих 
просторах це - пішохідний транзит та рекреація;  

- можливість «саморепрезентації» (участь в громадському житті) 
практично відсутня, так як в просторах немає достатньо активностей, які 
залучають населення до громадського життя;  

- мультифункціональність є недостатньо розвинута, тому що кількість 
функцій на простір є мінімальною, подекуди простори є монофункціональними. 
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DETERMINING THE INFLUENCE OF THE DISINFECTION FREQUENCY 

ON SANITARY-HYGIENIC STATE OF LIVESTOCK BUILDINGS 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
Kushnir S.E. / Кушнир С.Э. 

Head of industrial development department/ Руководитель отдела промышленного развития 
PC Skif, Nikolaev region, Nikolaev district, Krinichki, 57121 

ПП Скиф, Николаевская область, Николаевский р-н, с. Кринички, 57121 
 

Аннотация. В данной работе мы изучили степень влияния периодичности проведения 
санитарно-гигиенических мероприятий в животноводческих помещениях, а также 
экспериментальным путем определили зависимость кратности применения 
дезинфицирующего жидкого средства PAOS-SD при дезинфекции от периодичности 
проведения дезинфицирующих мероприятий. 

Ключевые слова: дезинфекция, дезинфекция животноводческих помещений, кратность 
дезинфекции, жидкие дезинфицирующие средства, периодичность санитарно-гигиенических 
мероприятий. 

Annotation. In this work, we studied the influence of frequency of sanitary-hygienic 
measures in livestock buildings, also we experimentally determined the dependence of the 
frequency of use of disinfectant liquid PAOS-SD during disinfection on the quantity of disinfecting 
measures. 

Key words: disinfection, disinfection of livestock buildings, disinfection rate, liquid 
disinfectants, frequency of sanitary-hygienic measures. 
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Анотація. В роботі розглядається термінологія та тлумачення поняття фінтех, 
надається оцінка сучасного стану розвитку та еволюції фінтех галузі, проводиться аналіз 
українського досвіду і напрямку розвитку індустрії. 

Ключові слова: фінтек, фінансові послуги, інвестиції, API, краудфандінг, блокчейн, 
венчурні інвестиції, злиття та поглинання. 

Abstract. The paper provides the terminology and interpretation of the concept of fintech, 
gives an assessment of the current state of development and evolution of the fintech industry, 
analyzes the Ukrainian experience and the directions for industry development. 

Key words: fintech, financial services, investments, API, crowdfunding, blockchain, venture 
investments, M&A, 

Вступ.  
Нині поняття «FinTech» не має однозначного визначення. 

Найавторитетнішим джерелом є Оксфордський словник, де Fintech тлумачать 
як «комп'ютерні програми та інші технології, що використовувалися раніше для 
підтримки або надання банківських та фінансових послуг: fintech є однією з 
найбільш швидко зростаючих сфер для венчурних капіталістів» (Oxford English 
Dictionary, 2019) [1]. Інший популярний словник нашого часу, Вікіпедія, 
наводить на думку, що «financial technology, також відомий як fintech, це 
економічна галузь, що складається з компаній, що використовують технології 
для надання фінансових послуг більш ефективно» (Wikipedia, 2019) [2]. . Н. 
Морозко (Морозко Н., 2017) [3] під терміном FinTech вживає синонім 
«фінансовий технологічний простір» і визначає його як галузь, яка включає 
технології для банківських і корпоративних фінансів, ринків капіталу, 
фінансової аналітики, платежі та управління персональними фінансами, крім 
того, додатково включає в це визначення приватні інвестиції та приватні 
венчурні інвестиції. 
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Використовуючи новітні технології, FinTech-компанії руйнують індустрію 
фінансових послуг через удосконалення способу надання традиційних послуг 
та інноваційними продуктами. Основними рушійними силами FinTech стали: 
наявність мобільного інтернету та смартфонів, втрата довіри населення до 
банків та незадоволеність банківськими послугами. Серед найбільш актуальних 
трендів варто зазначити такі: послуги через мобільний телефон, фінансові 
послуги та соціальні мережі, альтернативні види платежів, маркетплейси, 
моделі P2P кредитування, балансове кредитування, нові бізнес-моделі, штучний 
інтелект, цифрова ідентифікація та біометрія, відкриті інтерфейси 
програмування додатків (API). 

Основний текст. 
FinTech фірми отримують вигоду з нуля саме через новітні технології. 

Вони необтяжен ізастарілими системами порівняноз традиційними 
фінансовими послугами. Нова технологія може бути легко інтегрована в 
FinTech з інших прогресивних секторів. Більше 75% респондентів FinTech 
відзначають, що вони розглядають питання щодо розробки нових продуктів та 
інновацій, оскільки такі продукти та послуги мають важливі переваги, а 90 % 
опитаних керівників FinTech фірм висловились, що їх суттєвою конкурентною 
перевагою є спритність та можливості розширювати клієнтську базу. Фінансові 
послуги, послуги трансферу та платежів були і залишаються найпопулярнішою 
послугою FinTech: вони зросли за 2015 – 2017 рр. з 18 до 50%. 

Світові інвестиції Fintech протягом 2018 р. подвоїлися вдвічі, частково 
завдяки невеликій кількості мега-угод, включаючи придбання WorldPay 
компанією Vantiv і гранту венчурного фінансування у 14 млрд дол., що були 
залучені Ant Financial у H1'18. У другій половині 2018 року було укладено 
значну кількість великих угод, в тому числі РЕ фірмою Blackstone's. Також 17 
млрд дол. інвестицій у Refinitiv (раніше фінансова група і група ризику 
Thomson Reuters) і 3,5 млрд дол.у придбання компанією Black Lake і компанією 
P2 Capital Partners компанії передплачених карт Blackhawk Network. У цілому, 
2018 рік став роком рекордних досягнень в сфері Fintech-інвестицій, 
включаючи VC, CVC, злиття та поглинання і PE. 

У 2018 році деякі банків-претенденти зробили великі кроки для виходу за 
межі своїх кордонів, зокрема Nubank у Бразилії, N26 у Німеччині, також і банки 
Великобританії. Метою їх розвитку було залучення глобальних інвесторів. Так, 
китайський технологічний гігант Tencent у березні приєднався до страхової 
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компанії Allianz з метою інвестування 160 млн дол. у німецький цифровий банк 
N26, щоб допомогти останньому забезпечити міжнародне зростання. Азійські 
Fintech також мають намір інвестувати як засобу для глобального 
масштабування [4]. 

На додаток до глобальної експансії багато банків-претендентів і цифрових 
банків також зосередилися на розширенні своїх послуг. Для ефективної 
конкуренції як на регіональному, так і на глобальному рівні очікується, що таке 
розширення послуг (як у середині країни, так і у результаті партнерства) буде і 
надалі залишатися одним з головних пріоритетів для цифрових банків. 

У 2018 р. багато інвесторів зосередили значну увагу на бізнес-моделях 
програмного забезпечення як послуги (SaaS). Великі технічні гравці постійно 
працюють над розширенням своїх пропозицій, в тому числі Alibaba, Google та 
інші. Хоча деякі з цих компаній прагнуть безпосередньо конкурувати з 
фінансовими інститутами, іншів основному були зосереджені на розробці 
навчальних продуктів для банків та інших фінансових установ, щоб запустити 
свої власні рішення Fintech або підвищити свою внутрішню ефективність. 

Насправді, розглядаючи сучасні фінтех тренди, можна виділити наступні 
три: 

1. Перехід компаній з фінансових послуг від інноваційних бізнес-моделей 
до технологічних інновацій. На перший план виходять такі технологічні 
питання, як безпека даних та чітка аутентифікація користувача.   

2. Глобальний розвиток та еволюція ринку фінтех. Банки, зважаючи на 
наявні ресурси та досвід, як і раніше, є лідерами галузі, однак, зважаючи на 
технологічну складову бізнесу, спостерігається поява нових гравців та нових 
видів партнерства (співробітництво між ІТ-компаніями та фінансовими 
установами, поява компаній, які займаються соціальними мережами - 
Facebook). Міграція індустрії у «хмари», битва за отримання статусу найбільш 
успішного стартапу галузі.  

3. Найбільш привабливими сферами інвестування у фінтех є сфери 
кредитування, платежів та створення мобільних гаманців. [5] 

У цілому, за останні шість років обсяги світового інвестування Fintech-
компаній зросли майже у 6 разів. Незважаючи на незначне зниження обсягів у 
2016-2017 рр., зростання у 2018 р. склало 220,1%. Найбільший обсяг інвестицій 
одержали платежі, кредитування та банківські технології. Серед інших 
глобальних трендів слід зазначити мобільні фінансові послуги, управління 
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фінансами та рахунками, грошові перекази, роботи-консультанти, страхові 
технології, краудфандинг, P2P кредитування, блокчейн та крипто валюти.  

Вітчизняна сфера Fintech послуг стрімко розвивається, зростає кількість 
компаній, які підтримують розвиток вітчизняного Fintech. Це повʹязано зі 
зростанням кількості Інтернет-користувачів та поширенням мережі Інтернет, 
зростанням кількості смартфонів, комп’ютерів та планшетів, розвитком 
електронної комерції. 

Українські FinTech-компанії націлені на європейський та американські 
ринки. Незважаючи на те, що відбувається експорт інтелектуального ресурсу до 
інших країн, формується необхідна для розвитку стартап-середовища 
інфраструктура, зокрема, у вигляді акселераторів та інкубаторів. Визнається, 
що з метою стимулювання зростання кількості нових проектів необхідно 
створити умови для ведення бізнесу в країні. Це стосується насамперед 
регуляторного середовища, змін у законодавстві, політики оподаткуваннядля 
інноваційних компаній, а також простоти та прозорості у створенні стартапів. 

Висновки. 
У роботі розглянуті сучасні напрямки розвитку ринку фінтех, надано 

узагальнююче визначення поняття, а також виокремлені сучасні тенденції 
еволюції галузі. Автор надає оцінку сьогоднішнього стану розвитку 
українського ринку фінтех та перспектив його розвитку. 

Фінтех – відносно нове явище на ринку фінансових операцій, але його 
неможливо ігнорувати. Найбільші інвестиції вкладаються у фінансові стартапи, 
а глобальні світові компанії змагаються за право володіти новими 
технологіями. Без сумнівів, фінтех знаходиться на початку розвитку і пропонує 
безмежні перспективи і можливості для інвесторів. Українські компанії, які 
зможуть знайти цікаве і затребуване ринком рішення, зможуть стати потужним 
генератором зростання ВВП та економічного розвитку. 
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Анотація. В роботі розглядається політична роль міжнародного туризму, зокрема 

динаміка та просторова структура туристичних потоків в Україні як чинників 
геополітичного впливу в контексті окупації АР Крим та військової агресії з боку Росії на 
сході країни. 

Ключові слова: туристичні потоки, туризм, військовий конфлікт, тероризм, динаміка. 
Abstract. The paper examines the disclosure of the political role of international tourism, in 

particular the elucidation of the dynamics and spatial structure of tourist flows in Ukraine as 
factors of geopolitical influence in the context of the occupation of Crimea and military aggression 
by Russia in the east. 

Key words: tourist flows, tourism, military conflict, terrorism, dynamics. 

Вступ. Вплив політики на усі сфери життя людей і економіку усе 
збільшується. Однією з сфер людської діяльності, яка безпосередньо 
випробовує на собі вплив політики є туризм. Найважливішими чинниками, що 
впливають на розвиток туристичної сфери є економічна, соціальна, культурна 
та законодавча політика держави. Ці складові формують так звану туристичну 
політику або політику у сфері туризму. 

Загострення різних міжнародних конфліктів, економічна та політична 
нестабільність, притаманні сучасному етапу цивілізаційного розвитку, більш 
часто розглядаються дослідниками як важливі чинники, які визначають 
динаміку і географію туристичних потоків, впливають на ефективність 
туристської діяльності й детермінують напрямки та інтенсивність 
внутрігалузевого перебігу туристичного капіталу [1]. 
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Основний текст. Виклад основного матеріалу. Метою дослідження є 
розкриття політичної ролі міжнародного туризму, зокрема з’ясування динаміки 
та просторової структури туристичних потоків в Україні як чинників 
геополітичного впливу в контексті окупації АР Крим та військової агресії з 
боку Росії на сході країни. 

Негативні тенденції в туризмі Україні спостерігаються з другої половини 
2013 р. Зокрема, сталося значне скорочення в’їзного та виїзного туризму ще й 
при цьому зазнала змін його географічна структура.  

У 2014 р. ситуація кардинально змінилася в гіршу сторону для 
національного туризму. У 2014 році Україну відвідало лише близько 10 млн. 
іноземців. У порівнянні з аналогічним періодом 2013 року потік зменшився в 
половину, зокрема через зменшення кількості подорожуючих з Білорусі, 
Молдови та Російської Федерації. Єдиним регіоном України, який відвідували 
росіяни у 2014 р. був окупований Крим. Натомість збільшилась кількість 
туристів з Угорщини, Індії та Єгипту. Завдяки інформаційній блокаді росіяни 
почали значно рідше відвідувати Україну, по причині антиросійських настроїв. 
Більшість європейців, не зважаючи на підтримку України в конфлікті з РФ, теж 
значно зменшили кількість в’їздів. Інтерес до України на рівні минулих років 
зберегли лише сусіди – громадяни Польщі, Угорщини, Румунії відвідували у 
2014 р. мирні прикордонні Галичину, Буковину та Закарпаття. Здійснені 
іноземцями поїздки у 2014 р. були пов'язані з виборами, іншими політичними 
чи військовими подіями (поїздки журналістів, спостерігачів, офіційних 
делегацій), спортивними змаганнями та корпоративними заходами, які стали 
менш масштабними і часто вимагали зміни раніше запланованого місця 
проведення (Західна Україна чи Київ - замість Криму чи східних регіонів).  

Докорінні зміни відбулися у 2014 році. Внаслідок анексії АР Крим та 
військової агресії з боку Російської Федерації на Сході України, кількість 
іноземних відвідувачів України скоротилася на 11960 млн. осіб (–48,5%) і 
становила 12711 млн. осіб 0,9 [3]. 

Щодо виїзного туризму від початку військового конфлікту на території 
України, то основними напрямками стала Польща та Чехія. Проаналізувавши 
показники з 2013 до 2017 роки одразу можна помітити значний ріст потоку 
туристів починаючи з 2014 року. Щороку кількість виїздів у Польщу 
збільшувалась майже на 1 мільйон осіб. 
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Рис. 1. Динаміка потоку міжнародних туристських прибуттів в Україну, 

2004-2014 рр. [розроблено автором за матеріалами 3] 
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Рис 2. Динаміка зміни кількості виїздів українців за напрямком 
[розроблено автором за матеріалами 3] 

 
Основними мотивами подорожей українців до Польщі стали приватні 

поїздки та пошук роботи. Кількість службових поїздок значно зменшилась у 
період 2013-2017 років. Найрізкіше зменшення здійснених службових поїздок 
припало на період 2016-2017 років.  

Ще однією країною, що зайняла топову позицію стала Чехія. В умовах 
серйозних геополітичних змін у Європі Чеська Республіка, як член 
Європейського Союзу, НАТО, багатьох міжнародних організацій, країна з 
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високим економічним, науково-технічним та культурним потенціалом, місце 
проживання досить численної української діаспори є важливим партнером 
України. За даними Адміністрації Держприкордонної служби кількість осіб, що 
виїжджали в Чехію не має стійкої закономірності від початку військових дій на 
сході. Можна прослідкувати значне зменшення кількості осіб, що 
подорожували організованим видом туризму, що пояснюється відкриттям 
європейських кордонів для громадян України у 2014 році та зменшенням 
попиту на користування туристичними агенціями щодо організації турів до 
Чехії. Адже безвізовий режим значно спростив можливості здійснення 
подорожей до Європейських держав. 

 

 
Рис. 3. Динаміка виїзного туризму за напрямком Україна – Чехія 

[розроблено автором за матеріалами 3] 
 
Ще однією причиною значного спаду кількості подорожуючих можна 

виділити економічну кризу, що була спричинена початком військових дій на 
сході України та викликала втрату роботи у багатьох жителів України, 
особливо Донецької та Луганської областей, а розвиток туризму цілком 
залежить від економічної стабільності в державі. 

Говорячи за типи поїздок, які здійснюються за даним напрямком, кількість 
приватних поїздок з 2013 по 2016 рік значно зменшилась. А у 2017 році знову 
набула тенденції збільшення. На нашу думку такий спад, як і в ситуації з 
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Польщею, пов’язаний з початком військових дій на сході України, активізації 
економічної кризи та зменшенню можливостей подорожувати жителям, як 
мінімум, двох областей (Луганської та Донецької). 

Загалом, що стосується ступеню пріоритетності для України розвитку 
відносин у сфері туризму з Чехією в країні, на даному етапі, він має 
розглядатися, здебільшого, у загальному контексті співробітництва нашої 
країни з країнами Центрально- Східноєвропейського регіону. Хоча сусідні 
Польща, Угорщина та Словаччина із зрозумілих причин мають більше "точок 
дотику" з Україною, у яких перетинаються конкретні, як правило, – досить 
"матеріальні" спільні інтереси, нерідко саме політична позиція чеської сторони 
є тим важливим фактором, який або відчутно сприяє розвиткові тієї чи іншої 
спільної ініціативи, або гальмує (здебільшого – у наявній формі) можливу 
взаємодію на певному напрямі. Тому досить актуальним є завдання виведення 
українсько-чеських відносин, які нині не відзначаються належною активністю у 
політичній сфері, на рівень особливого партнерства, позаяк політична складова 
впливає та формує високий ступінь співробітництва у сфері туризму. 

Висновки. Отже, аналіз динаміки та просторової структури міжнародних 
туристичних потоків в Україні засвідчує їх неабияку зумовленість 
геополітичними процесами, які відбулися протягом 2013-2014 рр. Військово-
політичне протистояння з Росію спричинило зменшення обсягу міжнародних 
туристичних прибуттів до України на 48,5% і вплинуло на їхню просторову 
структуру, що виявилося у суттєвому зменшенні міжнародних візитів з РФ. 
Однак перспективи відновлення туристичного потоку достатньо високі і 
пов’язані зі стабілізацією ситуації на Сході країни, залученням інвестицій у 
розвиток туристичної інфраструктури та запровадженням безвізового режиму з 
країнами Європейського Союзу, що дозволить поліпшити зовнішньополітичний 
імідж України та зміцнити авторитет держави на міжнародній арені.  

Сучасна динаміка міжнародного туристського потоку в Україні 
характеризується різким зменшенням обсягів міжнародних відвідувачів, 
зниженням темпів розвитку туристичної діяльності та переформатуванням 
просторової структури в’їзного та виїзного туристського потоку.  

Варто зазначити, що 2014 рік був одним із найскладніших для усього 
туристичного бізнесу України, тим не менш ефективне управління кризовими 
ситуаціями і досвід провідних гравців туристичного ринку дозволяють, хоч і не 
великими кроками, виходити із складної ситуації, запобігаючи таким 
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масштабним банкрутствам. Перш за все, більшість компаній зрозуміли 
необхідність значного зменшення цін туристичного продукту (так званий, 
консолідований демпінг), інтеграцій та обертання рейсів та, якщо це можливо, 
зменшення пропозицій (безвізові напрямки, варіанти автобусних турів) для 
збільшення кількості додаткових клієнтів. 

Це дозволило частково компенсувати зменшення в'їзного потоку шляхом 
активізації внутрішнього туризму та стабілізації темпів зменшення виїзного 
потоку.  

Ще одним важливим напрямком антикризової програми має стати 
підвищення якості туристичних послуг. Професіоналізм менеджерів, їх 
експертна оцінка запропонованого продукту, готовність надавати 
післяпродажну підтримку, а також підтримку у сфері надання послуг: 
дружелюбність, культура обслуговування та високий рівень обслуговування 
дозволять утримати клієнтів та збільшити дохід у умови зменшення 
туристичного потоку. 

У ситуації, коли іноземні туристи бояться відвідувати Україну і основними 
причинами є політична нестабільність, питання проблеми безпеки та 
недостатньо розвинена інфраструктура, важливо консолідувати зусилля для 
просування існуючих конкурентних переваг національного туристичного 
комплексу, унікальної та оригінальної пропозиції. Це ґрунтується на концепції 
ніші або туризму з особливим інтересом. Клієнти, які цікавляться певним 
сегментом туризму, готові платити більше, в тому разі якщо ці послуги 
відповідають їхнім вимогам [2]. 

Нинішня геополітична та соціально-економічна ситуація заохочує до 
конкретного прогресивного розвитку, внутрішнього туризму по країні та  
гідного обслуговування туристів з генеруючих ринків. Важливо враховувати 
національний туристичний продукт, стандартне обслуговування та 
ефективність систем управління туризмом. Останні є критичними питаннями 
щодо України, адже саме туризм оголосили пріоритетною галуззю національної 
економіки. 
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Анотація. У статті висвітлено результати дослідження рівня особистісної 
адаптації учнів 11-х класів обох статей за впливу навчального процесу в умовах карантину 
та дистанційного навчання. Показано, що значна частина дівчат старших класів є 
недостатньо стійкими до психічних і фізичних навантажень за умов дистанційного 
навчання, а пристосування до нових умов навчання перебігають часом важко. Юнаки цього 
віку більш «толерантні» та «витривалі». Приблизно третина юнаків та половина дівчат 
досить комунікабельні і відносно легко пристосувалися до нових реалій навчання та 
спілкування на відстані за умов карантину. 12% юнаків та 26% дівчат достатньо 
«соціалізовані» в умовах дистанційного навчання та дотримуються загальних принципів та 
норм суспільства. Лише 18% юнаків та 6% дівчат схильні до девіації поведінки, тобто, 
дівчата старших класів майже втричі менш схильні до правопорушень, ніж юнаки 
аналогічного віку. 90% дівчат та 60% хлопців, які навчаються в 11-х класах за умов 
дистанційного навчання можуть мати проблеми з адаптацією поруч із низькою нервово-
психічною стійкістю. 

Ключові слова: адаптація, адаптаційний потенціал, учні 11-х класів, стать, середня 
школа. 

Abstract. The article highlights the results of a study of personal adaptation of 11th-graders 
of both sexes under the influence of the educational process in quarantine and distance learning. It 
is shown that much of the senior high school girls are not resistant to mental and physical stress in 
conditions of distance learning and adapting to new learning environments occurring sometimes 
difficult. Boys this age are more "tolerant" and "durable." About a third of boys and half girls quite 
sociable and relatively easily adapted to the new realities of education and communication at a 
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distance quarantine conditions. 12% of boys and 26% girls enough "socialized" in distance 
learning and follow common principles and norms of society. Only 18% of boys and 6% of girls are 
prone to deviant behavior, ie, high school girls are almost three times less prone to delinquency 
than boys of the same age. 90% of girls and 60% of boys in 11th grade with distance learning may 
have problems adapting to low neuropsychological stability. 

Keywords: adaptation, adaptive potential, pupils of 11th grades, gender, secondary school. 
Вступ. Якісним показником рівня пристосування організму людини до 

мінливих факторів зовнішнього середовища, зокрема – навчання, є 
адаптаційний фактор [1]. Він є важливим у процесі становлення людини – від 
адаптації підлітків до навчання у середній школі до пристосування молоді в 
складних умовах професійного навчання в закладах вищої освіти [2]. Оскільки 
молодий організм під час навчання часом перебуває у стресових ситуаціях, то 
здатність пристосовуватися є важливим фактором його розвитку, зокрема 
соціально-психологічного, що відображається і на стані здоров’я у цілому [3]. 

Постановка проблеми. Сучасний стан освіти за умов тотального 
карантину на тлі пандемії Covid-19 суттєво змінив підхід до напрямків розвитку 
сучасної педагогіки. Зокрема, одним із проблемних питань сучасної освіти є 
стан соціально-психологічної адаптації учнівської молоді до навчання в умовах 
карантину – дистанційно, без особистого спілкування, контактів та стосунків з 
однолітками [4]. Тому, актуальним є вивчення рівня окремих важливих 
параметрів адаптації учнів, особливо старших класів – від нервово-психічної 
стійкості до девіантної поведінки [4, 5]. Це пов’язано із впливом стресів, 
потребою самовизначення, інтенсивними процесами формування здоров’я, 
психіки, власного «я» тощо [6, 7]. Вкрай важливе значення мають у даному 
аспекті і гендерні (статеві) особливості адаптації підлітків, що відображається 
не лише на відносинах з протилежною статтю, але й у адаптованості до 
суспільства [8, 9, 10, 11]. 

Метою дослідження було вивчення основних показників соціально-
психологічної адаптації учнів обох статей 11-х класів середньої 
загальноосвітньої школи до навчання за умов дистанційної освіти.  

Матеріали та методи. У ході дослідження було проведено опитування 50 
учнів віком 16,5±0,03 роки, з них 27 юнаків та 23 дівчини із використанням 
багаторівневого опитувальника «Адаптивність» на платформі Google Forms. У 
процесі анонімного анкетування визначали такі показники соціально-
психологічної адаптації, як нервово-психічна стійкість, комунікативний 
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потенціал, рівень соціалізації, девіантна поведінка та особистісний адаптивний 
потенціал.  

Отримані результати та їх обговорення. Перший показник, рівень 
нервово-психічної стійкості, показав межі від вкрай високої нестійкості до 
дещо пониженого рівня у дівчат. Частина опитаних респонденток (21%) мала 
досить посередній рівень з окремими ознаками нервово-психічної нестійкості, 
26% – з вираженими ознаками нервово-психічної нестійкості та більша 
половина (53%) – високий рівень нервово-психічної нестійкості. Це може 
означати, що у значної частини опитаних старшокласниць може спостерігатися 
слабка толерантність до психічних і фізичних навантажень, а процеси адаптації 
відбуваються важко, що може супроводжуватися зниженням працездатності та 
здатності навчатися. 

У хлопців рівень нервово-психічної стійкості в умовах дистанційного 
навчання також коливалися від високого рівня нестійкості у 18% до цілком 
достатнього рівня стійкості у 6%), що вказує на більшу толерантність та 
«витривалість» у представників чоловічої статі до розумових навантажень з 
меншими проблемами адаптації до процесів дистанційного навчання.  

Здатність до комунікації у опитаних нами учнів 11-х класів показав, що 
лише у 11% дівчат та 18% юнаків спостерігається достатній рівень таких 
комунікативних здібностей, а у 31% дівчат та 30% хлопців відповідно цей 
рівень є низьким та вкрай низьким відповідно (рис. 1).  
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Рис. 1. Рівень комунікативних здібностей учнів 11-х класів, %. 
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На нашу думку, це свідчить про низький рівень комунікативності у 
представників обох статей старшокласників, що може супроводжуватися 
важким пристосуванням до нових умов навчання умов, їм важко формувати 
контакти дистанційно, можу бути схильні до конфліктності. Лише невелика 
частина - 18% юнаків та 11% дівчат - цілком легко зможуть пристосуватися до 
нових умов навчання, налагодити нові контакти та «зав’язати» стосунки. 

У 12% опитаних нами учнів старших класів показник рівня соціалізації 
виявився достатнім, а у дівчат цього ж віку – був удвічі меншим (6%). 
Водночас, у значної частини опитаних нами юнаків та дівчат спостерігався 
вкрай низький рівень соціалізації (24% та 26% відповідно). Відповідно ці 
підлітки переважно не дотримуватимуться загальноприйнятої поведінки, а 
особисті інтереси будуть переважати над думкою колективу. І лише у 30% та 
6% хлопців і дівчат відповідно виявлено було достатній рівень соціалізації, що 
характеризується дотриманням загальноприйнятих норм та правил поведінки і 
спілкування.  

Підлітковий період характеризується частими проявами дезадаптації зі 
схильність до девіацій (відхилень) поведінки, що зумовлено періодом статевого 
та соціального дозрівання. Відповідно, аналіз проведеного нами опитування 
показав, що лише 18% юнаків та 6% дівчат мають окремі ознаки девіантної 
поведінки, у 82% та 84% такі ознаки відсутні. У підлітків, схильних до 
девіантної поведінки, можуть бути певні прояви агресивної поведінки, часто 
нераціонально будують взаємостосунки з оточуючими та старшими за віком. 
Проте, така схильність більше притаманна для представників чоловічої статі, 
ніж жіночої, майже втричі частіше. 

Інтегральним показником, що здатний сумарно оцінити рівень 
пристосованості учнів випускних класів до дистанційного навчання, є 
особистісний адаптаційний потенціал. Як свідчать отримані результати, у 90% 
опитаних дівчат має місце низький рівень адаптації (рис. 2). 

Це означає, на нашу думку, більшість опитаних старшокласниць 
характеризуються низькою нервово-психічною стійкістю, можуть бути 
конфліктними та потребують більшої уваги, особливо з боку батьків. І лише 
десята частина з них має невисоку емоційну стійкість, а рівень пристосування 
до умов дистанційного навчання залежить безпосередньо від умов оточення, 
підтримки батьків та однолітків. А серед опитаних нами юнаків низький рівень 
адаптації мають 60% опитаних, відповідно задовільний – у 40%. Тобто, серед 
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юнаків старших класів рівень адаптації практично вдвічі більший, ніж у дівчат 
аналогічного віку.  
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Рис. 2. Рівень адаптації старшокласників різної статі, %. 

 
Таким чином, отримані нами результати опитування можуть свідчити про 

певні гендерні особливості соціально-психологічної адаптації учнів старших 
класів до процесів дистанційного навчання. 

Висновки:  
1. Значна частина дівчат старших класів є недостатньо стійкими до 

психічних і фізичних навантажень за умов дистанційного навчання, а 
пристосування до нових умов навчання перебігають часом важко. Юнаки цього 
віку більш «толерантні» та «витривалі».  

2. Приблизно третина юнаків та половина дівчат досить комунікабельні і 
відносно легко пристосувалися до нових реалій навчання та спілкування на 
відстані за умов карантину. 

3. 12% юнаків та 26% дівчат достатньо «соціалізовані» в умовах 
дистанційного навчання та дотримуються загальних принципів та норм 
суспільства. 

4. Лише 18% юнаків та 6% дівчат схильні до девіації поведінки, тобто, 
дівчата старших класів майже втричі менш схильні до правопорушень, ніж 
юнаки аналогічного віку. 

5. 90% дівчат та 60% хлопців, які навчаються в 11-х класах за умов 
дистанційного навчання можуть мати проблеми з адаптацією поруч із низькою 
нервово-психічною стійкістю. 
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Анотація. В роботі розглядається сучасний стан діджиталізації освіти в Україні, 
передумови її виникнення. Аналізуються стратегії впровадження цифрової освіти в 
загальних закладах освіти. 

Ключові слова: діджиталізація освіти, цифрові технології, освітні тенденції, освіта. 
Abstract. The current state of digitalization of education in Ukraine are considered in article, 

the prerequisites for its emergence. Strategies for implementing digital education in general 
educational institutions are analyzed. 

Key words: digitalization of education, digital technologies, educational trends, education. 

Сьогодення характеризується трансформаційними процесами усіх 
суспільних сфер людства. В умовах світової ринкової економіки відбувається 
активний пошук в модернізації сфер виробництва, впровадження 
високоефективних технологій, які зможуть забезпечити високі результати 
виробництва та створити конкурентну спроможність на світовому ринку. В цих 
глобальних процесах вагому роль відіграє освіта. Оскільки вона підготовлює 
кваліфіковані робочі кадри і може бути одним з провідних інструментів у 
покращенні системи виробництва. 

Цифрова трансформація економіки супроводжується переходом на повне 
впровадження високотехнологічних технологій у сфери послуг та виробництва. 
Це спричинило попит на створення нових професій та швидку 
перекваліфікацію робітників. В зв’язку з цим почало створюватися багато 
приватних економічних шкіл, які почали надавати послуги з корпоративної 
освіти із застосуванням найновітніших інформаційних технологій та 
ефективних інноваційних педагогічних технологій. Навчання цих бізнес шкіл 
проводиться в основному у форматі онлайн лекцій, вебінарів, конференцій, 
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тобто дистанційне навчання з використанням цифрових технологій. Оскільки 
метою таких шкіл є те, що за короткий термін часу, за мінімального відлучення 
від робочого процесу, надати той обсяг знань і створити важливі навички, які є 
необхідними в певній професійній галузі. Бізнес школи почали свій старт з 
банківської сфери, оскільки в цій сфері наявний великий об’єм даних і 
відбувається впровадження найновітніших цифрових технологій та бізнес 
моделей.  

В просторі цих подій створилася ще одна ланка освіти, на основі ось таких 
бізнес шкіл, яка зародила певну тенденцію, де освіта постає як економічний 
продукт. Такі школи не є залежними від держави, їх освітні програми зазвичай 
є авторськими розробками та фінансування забезпечується за рахунок 
спонсорства та продажу освітнього продукту. Проте важливим є фактор, що 
таке навчання заклало ще одну важливу на сьогоднішній день глобальну 
тенденцію – діджиталізацію освіти. Актуальною проблемою багатьох сучасних 
науковців постає впровадження діджиталізації освіти у всіх її напрямах та 
впровадження інноваційних технологій навчання в основі яких є інформаційно-
цифрові технології. Адже освітня сфера перебуває у стані модернізації в умовах 
цифрової трансформації суспільства.  

Діджиталізація освіти – це навчання з використанням дистанційних 
освітніх технологій, використання цифрових технологій для трансформації 
бізнес-моделі і створення нових можливостей освіти (визначення 
Корпоративного університета Сбербанка). На основі входження тенденції 
діджиталізації в освітній процес відбуваються зміни в традиційній системі 
освіти. Постають нові стратегічні напрями освіти: 
 освіта має бути наближена до проблем реального життя;  
 система навчання повинна враховувати і розумно використовувати нові 

технологічні можливості [1]. 
Трансформації зазнають і інші елементи освітньої системи, так наприклад 

вчитель переходить у новий розряд – коуч, тобто педагог стає фахівцем, 
діяльність якого спрямована на розвиток в учнів уміння досягати поставленої 
мети. У використання входять електронні підручники, на зміну традиційним 
дошкам приходять інтерактивні, видозмінюється і документація – електронний 
документообіг, електронні журнали та ін. З’являються і нові освітні проєкти 
реалізація яких можлива тільки за умови впровадження діджиталізації освіти. 
Один з них це "Цифрова школа". Зміст цього проєкту полягає у створенні 
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єдиної державної цифрової школи, в якій зможуть проходити навчання всі діти, 
в не залежності від місця їх перебування. Проєкт також дозволить отримувати 
учням державний атестат про повну середню загальну освіту. Серед важливих 
характеристик проєкту можна виділити наступні: простота, дешевизна, легкість 
і швидкість реалізації. Цифрова школа — це багатофункціональний освітній 
інформаційний цифровий сервіс, у якому учень може проходити навчання в 
режимі віддаленого доступу. [2] 

Багато закордонних університетів високорозвинених країн успішно вже 
успішно здійснюють освітній процес в інформаційно-цифровому просторі а 
саме навчання відбувається на освітніх інтернет платформах або створюються 
так звані Smart Small Labs. З цього можна прослідкувати що процес інтеграції 
цифрової освіти відбувається від вищої освітньої ланки, тобто з університетів, 
наукових інститутів. А які перспективи впровадження діджиталізації в шкільну 
освіту? 

Активність реалізації процесу діджиталізації в саме в шкільну освіту 
нагально зумовила сучасна пандемія яка виникла в усьому світі через 
розповсюдження вірусного захворювання. З впровадженням карантинних 
заходів в багатьох країнах традиційна шкільна освіта перейшла на 
дистанційний рівень. Тобто навчання стало можливим лише за рахунок 
використання цифрових технологій. Тому можна стверджувати, що відбувся 
перехід від традиційної форми навчального процесу (урок – відео уроки, 
онлайн уроки….) та змінилися засоби навчання (електронні підручники, 
цифрові пристрої) проте чи змінилися технології навчання? З цього слідує що 
на сучасному етапі діджиталізація освіти виступає в ролі допоміжного 
інноваційного засобу освіти, проте поки що не є потужною інноваційною 
технологією навчання. 

Smart технології мають багато переваг: 
• економічність використання; 
• особистіно-зорієнтоване навчання; 
• економія часу; 
• мультифункціональність; 
• актуальність серед молоді; 
• врахування здоров’язберігаючого компонента; 
• доступність (використання в інклюзивній освіті); 
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Проте впровадження цифрової освіти в Україні знаходиться на 
початковому етапі, і для прискорення цього процесу важливим є узгодження 
основних стратегічних цілей в усіх сферах суспільства. Важливим етапом має 
стати розроблення нормативного забезпечення урядом країни. Пошук 
інноваційних технологій навчання які будуть базуватися на смарт технологіях. 
Запуск стратегії формування цифрового суспільства, адже важливим є 
готовність суспільства прийняти такі інновації в своє життя. 

Отже, проаналізувавши явище діджиталізації в освітньому процесі можна 
дійти висновку, що науковцям і педагогам важливо розуміти місце і роль 
цифрових технологій в навчально-виховному процесі. Адже цифрові технології 
можуть як і сприяти розвитку науки та освіти проте мати і низку недоліків які 
будуть їх гальмувати. Впровадження Smart технології це не окремий процес, він 
потребує інтеграції й інших сфер суспільства. Технічно-інформаційне майбутнє 
вже настає, тому важливо готуватися до нього вже зараз. 
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Анотація. В роботі розглядається впровадження в навчальний процес сучасних 

новітніх (інноваційних) технологій навчання при викладенні дисципліни «Вища математика» 
для кращого та якіснішого освоєння студентами матеріалу затвердженої освітньої 
програми. 

Ключові слова: технології навчання, педагогічна технологія,  інформаційні технології 
навчання, комп’ютерна технологія навчання, автоматизовані навчальні системи, 
дистанційні технології підтримки навчального процесу. 

Abstract. The study considers the introduction of modern (innovative) learning technologies 
in the teaching of the discipline "Higher Mathematics" for better learning by students the material 
of the approved educational program. 

Key words: technology training, pedagogical technology, IT training, computer technology 
training, automated training systems, remote technology support for learning. 

Вступ. Матеріал дослідження присвячений впровадженню сучасних 
методів в освіті, психолого-педагогічним аспектам використання інноваційних 
методів навчання поряд із традиційними. Це вимагає розроблення і наукового 
обґрунтування змісту і методики організації навчально-виховного процесу. 
Тому сучасна педагогічна наука і практика зосередили увагу на пошуку 
інноваційних технологій навчання, які б забезпечували всебічний розвиток 
особистості, формуванню освічених та якісно підготовлених фахівцях з 

навичками професіонала відповідної спеціалізації. Наслідком таких пошуків є 
нові технології навчання. 

Основний текст. Технології навчання – це система методів, способів та 
прийомів, яка забезпечує оптимальну реалізацію навчального процесу [1, 
с.108]. В даній дефініції слід розуміти саме наявність системи засобів, які 
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повинні відповідати адекватним цілям, завданням, принципам і умовам 
навчання, що виявляється в поєднанні теорії і практики. 

ЮНЕСКО надає наступне трактування:  педагогічна технологія це 
системний метод створення, застосування і визначення всього процесу 
викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх 
взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти [2; с.43]. 

Щодо дефініції інформаційні технології навчання, то такими називаються 
усі технології, що використовують спеціальні технічні інформаційні засоби 
(ЕОМ, аудіо, кіно, відео). Тоді, коли комп’ютери стали широко 
використовуватися в освіті, з’явився термін «нова інформаційна технологія 
навчання» [3, с.130]. Інтеграція освіти і науки є важливим фактором 
підвищення ефективності та якості вищої освіти, а відтак її 
конкурентоспроможності на європейському та міжнародному ринку освітніх 
послуг.  

Поєднання дослідницьких і навчальних програм у сучасному університеті 
є важливим принципом Болонського процесу і реалізується у підвищенні якості 
навчання (навчання через дослідження). У першу чергу це стосується вищої 
математики – дисципліни, що на більшості факультетів супроводжує сучасного 
студента з першого курсу до останнього, надбання якої спеціаліст використовує 
у своїй діяльності щодня, вільне володіння якою дозволяє науковцю робити 
відкриття й розвивати новітні технології. 

На думку багатьох науковців термін «комп’ютерна (буквально – 
обчислювальна) технологія» є невдалим, доцільними є терміни «комп’ютерні 
засоби навчання», «комп’ютерні навчальні програми» тощо [3, с.140]. 
Приєднуюсь до думки науковців, що не погоджуються з позицією тих 
дослідників, які вважають більш вдалим терміном для позначення технологій 
навчання, де використовується комп’ютер, саме термін «комп’ютерна 
технологія». 

Комплекс комп’ютерних програм надає користувачам (викладачам і 
студентам), які можуть і не володіти мовами програмування, такі можливості: 
педагог вводить у базу даних різнобічну інформацію (теоретичний і 
демонстраційний матеріал, практичні завдання, питання для тестового 
контролю) і формує сценарії проведення заняття; студент працює з навчально-
методичними матеріалами за сценарієм, який визначив педагог чи вибрав він 
сам; студент сам визначає послідовність і власний темп вивчення навчального 
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матеріалу, користуючись автоматизованим контролем засвоєння знань; 
інформація про навчальну діяльність студента протоколюється (кількість балів, 
набраних під час тестування з певних тем) і заноситься в базу даних; викладачу 
й студенту надається інформація про результати навчання. 

У багатьох навчальних закладах розробляються і використовуються не 
лише окремі програми для навчання, а й автоматизовані навчальні системи, які 
є комплексом навчально-методичних матеріалів (демонстраційних, 
теоретичних, практичних, контролюючих) та комп’ютерні програми, що 
керують процесом навчання. Такими програмними продуктами можуть бути 
електронні варіанти наступних навчальнометодичних матеріалів: комп’ютерні 
презентації ілюстративного характеру; електронні словники-довідники і 
підручники; лабораторні практикуми з можливістю моделювання реальних 
процесів; програми-тренажери; тестові системи [4, с. 9]. 

Найвідомішими комп’ютерними навчальними програмами є зарубіжні – 
система PLATO, Private Tutor, LinkWay, Costoc. В Україні нараховується 
декілька тисяч комп’ютерних навчальних програм, які застосовуються у вищих 
навчальних закладах [4,с. 10]. 

Принципово новим напрямком комп’ютеризації навчання є інтелектуальні 
навчальні системи. Як і реальна людина-експерт, ці системи вирішують 
завдання, використовуючи логіку й емпіричні правила, уміють поповнювати 
свої знання. 

Поєднуючи могутні комп’ютери й досвід людини, експертні системи 
підвищують цінність експертних знань, роблять їх широко застосовуваними [3, 
с. 138].  

Вивчення дисципліни «вища математика», як показує практика є досить 
емоційно непривабливим для великої кількості студентів. Внаслідок цього 
фактична активність та ініціативність зводиться до вивчення предмету без 
особливого ентузіазму, що приводить до формального вивчення «аби здати». 
Отже, ефективність засвоєння цього предмету в професійному плані 
знижується. Таким чином використання нетрадиційних методів викладання  
дисципліни вища математика, які є сучасними і новітніми є актуальним і 
раціональним одночасно.  

Сучасна психолого-педагогічна наука та практика використовують термін 
«інноваційна діяльність», який означає оновлення технології навчання та 
перебудову особистісних установок викладача [5, с. 186]. 
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Аналіз літературних джерел засвідчує існування різноманітних 
інноваційних технологій і засобів їх упровадження в освітньому просторі. 
Зокрема, це: формування креативної особистості, метод проектів, проблемні 
дискусії (круглий стіл, панельна дискусія, форум, дебати тощо), «Кейс»  тощо 
[6].    

Засвоєнння дисципліни «вища математика» на належному рівні з 
використанням дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної системи 
дає можливість: студентам – вибирати зручний час для вивчення й засвоєння 
навчальних дисциплін, самостійно здійснювати дистанційномодульний 
контроль та аналіз своєї навчальної діяльності; викладачам – систематично 
керувати навчальною роботою студентів, контролювати й аналізувати їх 
діяльність за кожним модулем навчальної дисципліни, що стимулює студента 
якісно освоювати зміст вищої освіти [7]. 

Висновки. У даному досліджені було  розглянуто сучасні інноваційні 
технології, які сприятиють творчому мисленню, вмінню самостійно знаходити 
відповіді на необхідні питання, систематизовувати і узагальнювати матеріал, 
працюючи з навчальною літературою та сучасними комп’ютерними 
технологіями, розвивати власну інформаційну культуру. При проведенні занять 
для студентів економічних спеціальностей необхідно використовувати окремі 
програми для навчання, автоматизовані навчальні системи, комп’ютерні 
програми, що керують процесом навчання, інтелектуальні навчальні системи 
тощо. 

Кожен педагог, коли починає впроваджувати в практику інновації повинен 
сам освоїти їх, бути психологічно готовим до них і психологічно 
налаштовувати студентів впроваджувати такі форми та методи у власний 
навчальний процес, враховуючи самостійне засвоєння матеріалу. 

Отже, враховуючи аналіз відповідних джерел, позицій науковців та 
власний досвід у даній роботі приходжу до висновків, що для успішного 
застосування програмних і технічних засобів, що відносяться до інформаційних 
технологій, педагогам слід постійно вдосконалювати особисті навики 
користування інноваційними методами навчання та  науковометодичним 
забезпеченням їх використання. Комплекс комп’ютерних програм дає безліч 
можливостей для студентів швидше, якісніше засвоїти матеріал, передбачений 
освітньою програмою. 
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Анотація. В роботі розглядається суперечність між визначенням професії 

«документознавець» класифікатором професій та сучасним вимогам до цієї професії. 
Проаналізовано пропозиції деяких провідних вищих навчальних закладів України, де здавна 
готують документознавців, і встановлена невідповідність класифікатору професій. 
Встановлена необхідність зміни визначення професії «документознавець» у класифікаторі 
професій, а також зміну пріоритетів – від напряму лише інформаційної діяльності до більш 
насиченої лінгвістичними й аналітичними дисциплінами програми. 

Ключові слова: документознавець, класифікатор професій, вищі навчальні заклади 
України, напрямки професійної діяльності документознавця.  

Abstract. The paper considers the contradiction between the definition of the profession 
"documentologist" classifier of professions and modern requirements for this profession. The 
proposals of some leading higher educational institutions of Ukraine, where document specialists 
have been trained for a long time, are analyzed, and the inconsistency with the classifier of 
professions is established. The need to change the definition of the profession "document specialist" 
in the classifier of professions has been established, as well as a change in priorities - from the 
direction of only information activities to a more saturated with linguistic and analytical disciplines 
program. 

Key words: documentologist, classifier of professions, higher educational institutions of 
Ukraine, directions of professional activity of documentologist. 

Вступ.  
Професія документознавця на сьогодні є поєднанням інформаційних, 

лінгвістичних і математичних наук. Людина, яка працює із документами, має не 
лише вміти працювати у бухгалтерських програмах, а й бути обізнаною у 
багатьох сферах. За класифікатором професій документознавець – це людина, 
яка вміє організовувати інформаційні потоки установи чи підприємства, 
передає на виконання, реєструє і приймає документи, веде кореспонденцію та її 
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облік, займається архівацією і збереженням поточних документів, вносить в 
архів організації картотеку, комп’ютерні банки даних і закінчені справи [1]. Але 
якщо подивитись на сайти провідних вищих навчальних закладів, які готують 
документознавців, і порівняти те, що вивчають, знатимуть і вмітимуть 
документознавці після навчання у такому виші, можна побачити набагато 
ширший спектр можливостей сучасного документознавця. Варто звернути 
увагу на таку розбіжність. 

Основний текст.  
Один із університетів України, що розпочав готувати фахівців із 

документознавства ще у 1997 році, це Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу. Навіть кваліфікація документознавця тут 
вже має іншу, більш змістовно насичену назву – «документознавець-менеджер 
інформаційних систем, органів державного управління, архівних установ». 
Серед напрямків професійної діяльності, за якими готують документознавців-
менеджерів, згадуються такі, як інформаційно-аналітична діяльність, маркетинг 
інформаційних продуктів і послуг, менеджмент з управління персоналом, 
менеджмент зі зв’язків з громадськістю, редагування електронних видань, 
контент-менеджмент, власне документознавство і діловодство, медіа 
комунікації, PR-технології та реклама [2]. Такий широкий спектр професійних 
навичок і спеціальностей, як у цьому випадку, не може обмежуватись вузьким 
визначенням класифікатора. До того ж, такі напрямки професійної діяльності, 
як «редагування електронних видань» і «контент-менеджер» скоріше належать 
до сфери гуманітарних, лінгвістичних можливостей документознавця, ніж до 
економічно-математичних. Але, на жаль, перелік освітньо-професійних 
дисциплін програми бакалавра є недостатньо насиченим лінгвістичними, 
мовленнєвими, мовно-комунікативними дисциплінами. 

У Київському національному університеті культури і мистецтв за 
спеціальністю 029 «інформаційна, бібліотечна і архівна справа» існує кафедра 
документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності. Тут простежується 
дещо інша спрямованість: серед напрямів підготовки зазначені 
документознавство, менеджмент органів державної влади та управління, 
інформаційна аналітика у галузі управління, інформаційна бізнес-аналітика, 
комунікативний менеджмент [3], – отже, підготовка фахівців із 
документознавства тут спрямована більше на аналітику і сферу комунікації і 
управління. Це також простежуємо у зазначених на сайті університету сферах 
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професійної діяльності випускників кафедри. Документознавці, які навчалися у 
Київському національному університеті культури і мистецтв, можуть 
працювати в органах державного, муніципального, управління і 
самоврядування, у судових та правоохоронних системах, науково-дослідних 
установах, центрах вивчення громадської думки, центрах медіа-аналітики та 
медіа-експертизи тощо. Перераховані вище можливі професійні напрямки 
документознавців київського вишу теж набагато більші, ніж пропонує нам 
класифікатор професії на відповідь, хто такий документознавець та які його 
фахові вміння й обов’язки. 

На жаль, існує достатня кількість університетів, у яких професія 
«документознавець» повністю відповідає визначенню у класифікаторі 
професій. Це, наприклад, Рівненський державний гуманітарний університет, що 
навчає документознавців за спеціалізаціями: «Документознавство та 
інформаційна діяльність» та «Книгознавство, бібліотекознавство і 
бібліографія». Випускники цієї кафедри можуть працювати у таких напрямах і 
галузях, як: застосовувати комп’ютерні технології для опрацювання, зберігання 
та поширення інформації; створювати системи інформаційного забезпечення 
діяльності організації або установи; застосовувати методи інформаційно-
аналітичного дослідження документної інформації; організовувати бази даних; 
управляти інформаційними ресурсами; застосовувати методику 
автоматизованої обробки документів установи; впроваджувати прикладні 
інформаційні системи; вести інформаційний пошук; організовувати роботу 
інформаційних служб [4]. Основний акцент, як бачимо, поставлений саме на 
інформаційні дисципліни, роботу із комп’ютерними програмами та 
документами.  

На нашу думку, у 2020 році назріла необхідність змінювати і 
підлаштовувати під сучасні вимоги саме поняття і визначення професії 
«документознавець». Розпочавши із розширення визначення у класифікаторі 
професій, потрібно просуватися далі у напрямі видозміни переліку 
кваліфікаційних дисциплін для фахівців із документознавства. 
Документознавець має бути обізнаним не тільки в інформаційно-технічних 
системах та засобах документообліку, а й у аналітиці, соціальних комунікаціях 
як засобах спілкування, мати високий рівень лінгвістичних знань, умінь і 
навичок, бути обізнаним у термінології, а також бути мовленнєво 
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компетентною особою, щоб відповідати сучасним запитам суспільства до своєї 
професії. 

Висновки.  
Були проаналізовані основні вимоги до визначення професії 

«документознавець» у сучасному класифікаторі професій у порівнянні із 
зазначеними на сайтах провідних університетів України, де готують 
документознавців, професійних умінь, які отримують студенти після навчання 
у таких вищих навчальних закладах. Була встановлена невідповідність між 
вузьким визначенням класифікатора професій і можливостями сучасних 
документознавчих кафедр, що має бути вирішено через зміну визначення 
характеристики «документознавець» у класифікаторі професій, а також, у 
майбутньому, через зміни у списках фахових дисциплін документознавців. 
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Abstract. The work deals with basic principles of argumentation theory and their practical 

application in written and oral English discourses. Argumentation as an intentional speech 
influence targeted at changing the initial position/belief/conviction of one of the interlocutors has 
various spheres of its practical implementation: political, scientific, social, mass-media, and 
commercial discourses. In order to achieve its final target – prove the thesis of a dispute – the 
arguments are presented according to the level of logics. The work contains a brief overview of the 
strategies and tactics of persuasion and lingual means of structural presentation of information, 
together with the main models of presenting evidence (problem – solution, statement of reason, 
motivation sequence design). The article also summarizes the information perception models 
among the representatives of different nations and cultures, mentions the main types of target 
audience (hostile, neutral, friendly) and peculiarities of speech influence when dealing with these 
audiences. 

Key words: argumentation, dispute, arguments, evidence, speech influence, discourse, target 
audience. 

Анотація. Робота присвячена принципам теорії аргументації та їх практичному 
застосуванню в письмовому та усному англомовному дискурсах. Аргументація як 
мовленнєвий сплив націлений на зміну попередньої позиції або переконання одного з учасників 
комунікації має чисельні сфери свого застосування: політичний, науковий, соціальний, мас-
медійний та комерційний дискурси. Задля досягнення кінцевої мети – доведення істинності 
тези – аргументи будується згідно різноманітних принципів логіки. Робота містить 
короткий огляд стратегій і тактик переконування та мовні засоби структурованої подачі 
інформації, а також основні моделі представлення доводів (проблема – вирішення, теза – 
доводи, мотиваційна модель). Доповідь також підсумовує моделі сприйняття інформації 
серед представників різних націй і культур та розглядає основні типи цільової аудиторії 
(ворожа, нейтральна, дружня) та особливості мовленнєвого впливу при взаємодії з такими 
аудиторіями. 

Ключові слова: аргументація, спір, доводи, мовленнєвий вплив, дискурс цільова 
аудиторія. 
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Introduction. Persuasion is generally viewed as an intentional speech influence 
targeted at changing the initial position/belief/conviction of one of the interlocutors 
which is realized through the string of logically presented arguments. The ultimate 
target of this speech influence is supposed to change the behavior of the addressee [1, 
p.2], and the success of this speech interaction greatly depends on many factors, such 
as the skills of the speakers, predisposition of the interlocutors, as well as the 
situation of each particular interaction. Implementing the art of persuasion, the 
speakers first of all try to ensure that their position deserves receiving its part of 
attention from the other party of communication. 

Taking into account the spread and popularity of promoting one’s points of 
view, the subject of argumentation has been widely researched by numerous scholars 
of adjacent disciplines – methodology, psychology, philosophy, and linguistics. 
Despite slight differences in perception of the art of persuading and convincing 
others, all studies are aimed at developing the ways of effective interaction with a 
view of communicating the ideas on one hand, and the ways of resisting manipulation 
on the other. In this article, we will mostly concentrate on implementing of 
persuasion in the situation of every-day communication in the spheres of political, 
scientific, social, mass-media and commercial discourses.  

Argumentation is considered as a complex cognitive process due to the 
numerous strategies of persuasion, tactic moves and steps. Moreover, the fact that 
some people may instinctively resist the very idea of persuading also contributes to 
the complexity of this problem. However, we are all inevitably have to deal with 
argumentation which, according to the ways of realization, can be ethical or 
unethical, egoistic or altruistic, encouraging or humiliating. 

Ethical persuasion, in contrast to coercion and manipulation, is reached by 
moderate use of logical arguments which appear in the process of implementing two 
main ways of reasoning – deductive, proceeding from general to specific, and 
inductive which generalizes separate cases into a consistent pattern. This reasoning is 
based on the facts of reality, and thus substantially decreases the number of 
manipulative techniques.  

Apart from seeking personal benefits, persuasion is equally important for the 
society in general. Although the consensus can be more easily reached in the 
conversation of two persons when the point of view can be better understood and 
feedback is immediately received, in dealing with the audience, the speech influence 
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is mostly one-sided, which does not, however, exclude the expected reaction from the 
other party. 

According to the classical theory of leading a dispute, presented by Russian 
scholar in rhetoric S. Povarnin, the ultimate goal of argumentation is to prove the 
truth or fallacy of the thesis of dispute. The key prerequisites for the qualified 
dispute, apart from the thesis, is the definition of 1) the notions used by the 
interlocutors during the dispute; 2) “the quantity” of opinion, or the 
number/frequency of objects, phenomena, cases in question; 3) modality of the 
opinion – defining the probability, possibility or impossibility of a certain situation 
[3, p, 27]. The next logical step in developing a qualified dispute is presenting the 
arguments that prove or refute the thesis so that the opponent, by admitting the truth 
of the arguments, could admit the truth of the thesis. 

The structure of right and logical proof consists of three components: the thesis, 
arguments and demonstration. Sometimes, in the process of persuasion, it may seem 
expedient first to prove the semitheses that subsequently would serve as arguments 
for further persuasion. The arguments, or pieces of evidence, can be the facts, natural 
laws, theorems, axioms, postulates logically connected to the thesis and leading to 
establishing the truth through deductive and inductive implications. Keeping in mind 
that deduction is the way of reasoning which proceeds from general (and always true) 
assertion, theory or law to a specific case and can be interpolated to a certain 
manifestation of a law. This way of reasoning certainly and automatically proves the 
rightness of the thesis; however, the induction only can potentially prove the thesis 
and serve as another argument for it.  

Argumentation is primarily understood as a verbal influence and thus the speech 
(oral and written) serves as a means that enables the usage of certain instruments of 
persuasion. In order for communication to be successful, it is necessary to build the 
discourse according to the level of perception of listeners and readers. In writing, the 
interaction with the audience is reached through various genre, lexical and stylistic 
means pertinent to the audience perception, which, in its turn, is determined by such 
factors as age, social status, education, gender and others. Besides that, for the best 
realization of communication act, it has to be coherent and cohesive, which greatly 
increases the efficiency of the process and facilitates the achieving the ultimate goal 
of argumentation. These text categories serve as mechanisms of persuasive influence 
of speech and cognition in its unity which is realized by presenting the thesis, the 
background of the argument and demonstration of a relevant proof. 
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As coherence implies combining the ideas on the level of a text, it acts as a 
rhetoric category that allows to synthesize and integrate the ideas, build arguments 
and illustrative materials (pieces of evidence) in a logical sequence and resort to such 
tactics of persuasion as priority (using the most powerful argument at the beginning 
of speech interaction) and posteriority (using of the prime argument at the end of the 
interaction). 

Cohesion is a more technical, or grammatical characteristic as it implies using 
relevant linguistic markers and techniques of combining ideas in sentences and 
utterances. Implementation of cohesion in the discourse of persuasion implies using 
such lingual means as direct addressing, lexical repetition, synonymy and semantic 
interpropositional relations of identity and equivalency when referring to previously 
expressed ideas [2, p.36]. Another important element of creating these foundation 
elements of a text is using various linking words for attaching relative clauses. 
Cohesion is an essential aspect of academic writing as it determines the style, allows 
to produce grammatically correct constructions, logically and semantically related at 
the level of sentences and paragraphs. Generally, the ability to utilize such text 
categories as coherence and cohesion proves a high level of lingual competence. 

Oral, or colloquial discourse, on the other hand, appears to be more chaotic 
because it develops spontaneously and simultaneously by several participants of the 
communication; unlike to written discourse which is typically monologues and thus 
appears to be more planned both logically and structurally. In order to succeed in oral 
speech interactions, the participants have to comply with the rules of periodicity of 
speech moves, which greatly facilitates the smooth flow of the conversation and 
increases the efficiency of communication in general. 

Within the oral discourse, it is possible to distinguish several designs of 
persuasion: problem – solution, statement of reason, and motivated sequence. As the 
models can differ in methods, schemes and content, their choice is determined by the 
topic, situation and language competence of the addressor. 

Text design Problem – Solution is rather wide-spread and can be implemented 
not only in persuasive speeches, but in informative as well. Apart from the 
conventional parts of any structural text, introduction and conclusion, the main body 
is designed in logical blocks which, respectively, indicate the problem and suggest 
possible remedies. 

Statement of reason text design is also rather simple for construction and 
practical application because the main body consists of a number of arguments which 
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explain the reasons why the addressor adheres to a certain point of view, and thus, 
having proved its rationality and logic, persuades others in its validity. In other 
words, the model of persuasion, and, respectively, the text design is constructed 
according to the scheme, “I think so because, firstly…, secondly…, thirdly…, 
therefore…” 

Motivated sequence design is more complex and extended and is usually applied 
for the topics which require more detailed approach, disclosure, and thorough choice 
of arguments. This model was developed by Professor Alan Monroe from Purdue 
University (USA) on the basis of his extensive experience of teaching public 
speaking, this model takes into account the psychological principles of persuasion 
which reflect the steps of natural way of thinking which solving different problems. 
Presently, this model is widely used in political, social and commercial campaigns for 
constructing concise and structural speeches [5]. This model comprises the sequence 
of logical steps which are supposed to substantiate the speaker’s position and incline 
the addressee to this position. Within the motivated sequence design, it is possible to 
distinguish three types of proposition, i.e. the thesis of persuasion: proposition of 
policy (what should be done), value (what is better), and fact (the actual state of 
things). The number of these motivation steps include 1) Attention; 2) Need; 3) 
Proposition (Policy, Value, Fact); 4) Satisfaction; 5) Visualization; and 6) Action. 
When applying this model to conventional text structure, the items 1, 2, 3 correspond 
to introduction; items 4 and 5 – to the main body and 6 – conclusion.  

Another important factor that should be taken into account when realizing the 
mentioned methods of persuasion is the mentality of both authors of argumentation 
and its recipients, which may considerably differ among the representatives of 
different nations and cultures. These peculiarities inevitably become obvious in oral 
and written discourses and can affect and even hinder the success of communication. 
Western culture implies linear logic, i.e. clear formulation of the main idea, or thesis 
of argumentation (thesis statement); secondary ideas disclose in the main body are 
directly connected to the main idea and serve as its evidence [4, p.3]. More attention 
is paid to “tangible” evidence – facts and statistics, while subjective perceptions and 
opinions are rarely significant. In order to succeed in communication in these 
cultures, it is advisable to speak to the point immediately, without lengthy 
introductions and preambles. 

Unlike to vertically-linear way of persuasion intrinsic to English-speaking 
countries, argumentation in Arabian world is conducted by means of presenting 
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numerous parallel examples, the number of which is supposed to prove the truth of 
the thesis. This way of thinking is also typical for the residents of China and Korea, it 
is rather indirect, the arguments are revolving around the thesis but rarely directly 
refer to it [4, p.3]. Unlike to Western model, immediate getting to the point may seem 
too straightforward and impolite. Due to the collectivist mentality, one of the 
essential factors in effective communication can be mentioning collective benefit for 
the community. 

Western non-English-speaking countries (France, Spain) practice rather 
extensive way of persuasion with some deviations from the main thesis. This trend is 
also traced in Russian writing discourse when the evidence can considerably digress 
from the thesis [4, p.3]. 

The mentioned peculiarities of thinking can somehow hinder the process of 
understanding between different cultures; however, they are invaluable treasure of 
world cultural diversity and should be neither feared, nor levelled by imitating the 
Western manner of persuasion. These cultural peculiarities should be embraced and 
taken into account in teaching the courses of cultural studies and rhetoric in order to 
popularize the cultural diversity and promote international communication. 

Another similarly important factor in the process of argumentation is the type of 
the audience of targeted speech influence. According to its predisposition, the 
audience can be hostile, i.e. having rather strong opposite opinion and thus difficult to 
influence; neutral – the one with no clear opinion on the issue and potentially willing 
to know more in order to shape their attitude; and friendly – the one with similar 
convictions and likely to accept the thesis. Naturally, the expected result of 
persuasion is greatly determined by this predisposition and can include 

a) partial acceptance with certain items of the dispute in case of dealing with 
hostile audience, or at least, agreement that the opposite position is worth 
considering; 

b) by presenting corresponding arguments, shape the necessary attitude to the 
thesis from the neutral audience; 

c) potentially successful speech influence on friendly audience which implies 
enhancement of previous convictions and calling for action. 

The ability to persuade has its requirements and rules, and acquiring them, one 
can learn this art and develop the practical skills which can be applied in different life 
situations. 
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Conclusions. Having considered argumentation as a notion and process, 
defining its place in daily discourse, it can be claimed that it acts as an integral part of 
speech activity and deserves more profound study at both theoretical and practical 
levels, the latter implying acquiring the skills of structural, consistent and united 
ideas.  

Diverse componential and structural models make argumentation a wide spread 
cognitive-discursive phenomenon in the sphere of policy, science, religion, as well as 
business, social, mass-media and commercial relations. Generally, argumentation 
implies cognitive influence on the object of persuasion by means of presenting the 
pieces of evidence which, according to the logic can be rational/irrational; according 
to validity – true and false; and according to methods – ethical or unethical. 
Sometimes persuasion can resemble manipulation which can be identified and 
effectively resisted by knowing the theoretical background of argumentation. The 
result of this process greatly depends on the speaker, his/her knowledge of ways and 
tactic means of leading a dispute, on the existing conviction of an addressees, their 
belonging to a certain type of audience, ability to rationally evaluate the logic of the 
evidence and make personal conclusions in response to the speech influence. 
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