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Анотація. На сучасному етапі свого розвитку ремонтне виробництво потребує 
розробки нових технологій відновлення зношених деталей з підвищенням довговічності 
машин. Технології пластичного деформування знаходять своє місце у забезпеченні 
довговічності при відновленні зношених деталей машин.  

У роботі розглядаються результати досліджень впливу технологічних параметрів 
обробки пластичним деформуванням поверхні деталей типу втулок. Визначено оптимальні 
значення параметрів технологічного процесу поверхневого пластичного деформування. 

Ключові слова: довговічність, відновлення, пластична деформація, технологія 
зміцнення, вібрація. 

Abstract. At the present stage of its development, repair production requires the development 
of new technologies for the restoration of worn parts with increasing durability of machines. Plastic 
deformation technologies find their place in ensuring durability when restoring worn-out machine 
parts. 

The results of researches of influence of technological parameters of processing by plastic 
deformation of a surface of details of type of plugs are considered in work. The optimal values of 
the parameters of the technological process of surface plastic deformation are determined. 

Key words: durability, recovery, plastic deformation, hardening technology, vibration. 
Актуальність проблеми підвищення зносостійкості та довговічності 

деталей машин зумовлена необхідністю підвищення ресурсу тракторів, 

автомобілів та  іншої сільськогосподарської техніки [1, 3]. 

У зв’язку з цим актуальними є дослідження по визначенню властивостей 

поверхневого шару відновлених зміцнюючими технологіями деталей. 

Вирішення цієї проблеми направлене на зниження зношування деталей машин 

та підвищення їх довговічності. 
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Однією з причин передчасного виходу з ладу деталей і вузлів є їх низькі 

експлуатаційні характеристики. Тому виникає необхідність підвищення 

довговічності  деталей техніки, які інтенсивно зношуються. Термін експлуатації 

трактора та автомобіля до капітального ремонту залежить від зносостійкості їх 

деталей і вузлів [3]. 

Через недостатню довговічність деталей і вузлів машин виникає  

необхідність у ремонтах. Наслідком цього є високі затрати праці і витрати 

запасних частин. Це істотно підвищує вартість послуг технічного сервісу. 

Ресурс деталей, які швидко зношуються, визначає термін експлуатації сучасної 

сільськогосподарської техніки. 

В процесі експлуатації поверхневий шар деталей сприймає механічні, 

теплові та іншим впливи. В результаті змінюється структура металу, геометрія 

поверхонь зношування, виникають залишкові внутрішні напруження. Це 

суттєво знижує довговічність машини. Руйнування деталі починається із зносу 

та корозії її поверхневого шару, потім виникають і ростуть тріщини.  

Одним із напрямків зниження витрат є підвищення зносостійкості та 

довговічності рухомих з’єднань [2].  Довговічність з’єднань, де присутнє тертя, 

лімітує термін служби машин, а їх безвідказність впливає на техніко-

економічну ефективність експлуатації техніки [3]. Однак, трудомісткість 

відновлення деталей досить висока.  

Технологічних методів відновлення деталей машин налічується багато  

[4, 5, 6], але не один з них не вирішує завдання повністю. 

У технічній літературі є цілий ряд робіт, присвячених дослідженням 

підвищення зносостійкості деталей машин. У працях таких науковців, як 

Войтюк В.Д., Молодик М.В., Анілович В.Я., Науменко О.А., Петров Ю.Н. та 

інших були сформульовані технологічні основи підвищення довговічності 

деталей.  

У літературних джерелах існують описання застосування технології 

поверхневого пластичного зміцнення поверхонь деталей при їх виготовленні, а  

також при відновленні зношених поверхонь. Однак, використання пластичного 
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деформування поверхневого пластичного деформування у ремонтному 

виробництві потребує проведення подальших досліджень [5, 6, 7, 8].   

Під час пластичного деформування в деталях виникають розтягуючі 

окружні та стискуючі радіальні напруження. Причинами їх виникнення є 

незворотні зміни в об'ємі матеріалу. Стискуючі залишкові напруження 

підвищують втомну міцність, розтягуючі, навпаки, діють несприятливо. Отже,  

можна сказати, що залишкові напруження чинять негативний вплив на 

довговічність деталей та вузлів. Це надзвичайно важливо при застосуванні 

відновлення зношених деталей пластичним деформуванням.  

Співробітниками кафедри технологій та засобів механізації аграрного 

виробництва Полтавської державної аграрної академії виконуються 

дослідження впливу вібрації на процес пластичного деформування при 

відновленні деталей типу втулок. Мета досліджень - підвищення зносостійкості 

та довговічності відновлених деталей [5, 9]. Дослідження проводяться на 

зношених деталях машин, зокрема, на поршневих пальцях двигунів 

внутрішнього згорання, бронзових втулках рідинних насосів, втулках висівних 

апаратів зернових сівалок та кормороздавачів. Деформування здійснюється на 

експериментальній установці для вібраційного деформування деталей. 

В результаті математичної обробки експериментальних даних були 

отримані емпіричні залежності зусилля деформування від припуску на обробку, 

коефіцієнта деформації втулки по зовнішньому діаметру та кута нахилу твірної 

пуансона для відновлення без вібрації та з вібрацією. 

Висновок про якість поверхневого шару деталі робили у відповідності  до 

оцінки твердості обробленої поверхні та мікроструктури деталі до і після 

обробки, а також в залежності від параметрів шорсткості, та залишкових 

напружень у матеріалі. Вимірюванням твердості та мікротвердості по глибині 

деформованого шару визначали ступінь зміцнення матеріалу деталей. 

 Була розроблена математична модель, яка враховує ступінь деформації 

матеріалу і глибину його зміцнення, твердість матеріалу і амплітуду коливання 

пуансона [9]. 
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Залишкові напруження у матеріалі деталей визначались методом 

розточування, тобто послідовного видалення шарів матеріалу. Визначено 

величину і характер розподілу радіальних, осьових і тангенціальних 

залишкових напружень по всій товщині стінки втулки.  

На основі виконаних досліджень технологічного процесу поверхневого 

пластичного деформування виявлені технологічні фактори, що визначають його 

міцність і впливають на якість поверхневого шару (табл. 1). 

Таблиця 1 
Параметри технологічного процесу поверхневого пластичного 

деформування 
Параметр Значення 
Кут нахилу твірної пуансона 100 -110 
Висота калібруючого пояска пуансона 4-5 мм 
Швидкість деформування 0,03-0,05м/с 
Амплітуда коливань пуансона 1,0-0,25 мм 
Частота коливань пуансона 2000-2200 хв.-1 

Джерело: [9] 

 

Висновки. Поверхневе пластичне деформування деталей з вібрацією при 

відновленні деталей машин дозволяє підвищити їх міцність і сприяє 

підвищенню довговічності машин в процесі експлуатації. Цей технологічний 

процес може отримати широке застосування як при виготовленні деталей, так і 

у ремонтному виробництві при відновленні деталей машин. 
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Анотація. Зроблено аналіз сучасного рівня розвитку будівельної галузі та тенденцій 
розвитку технології зведення каркасних будівель промислового і цивільного призначення який 
показав масовість застосування каркасів в один-чотири поверхи для торгівельних, 
розважальних, офісних будівель, що визначило перелік об'єктів-представників для 
дослідження. Ці будівлі характеризуються високою якістю матеріалів і конструкцій, що 
застосовуються, при цьому точність складання справляє значний вплив на ефективність 
будівництва, що обумовило необхідність вивчення проблеми обґрунтування та досягнення 
параметрів точності складання каркасів будівель. 

Ключові слова: каркасні будівлі, повнозбірні будівлі, точність, стики, монтажна 
оснастка. 

Abstract. In the article nalyzes the current level of development of the construction industry 
and trends in the construction of frame buildings for industrial and civil purposes, which showed 
the widespread use of frames in one or four floors for commercial, entertainment, office buildings, 
which determined the list of objects for research. These buildings are characterized by high quality 
materials and structures used, and the accuracy of assembly has a significant impact on the 
efficiency of construction, which necessitated the study of the problem of justification and achieve 
the parameters of accuracy of assembly of building frames. 

Key words: Frame buildings, prefabricated buildings, precision, joints, mounting equipment. 
Вступ. 

Розвиток індустріального малоповерхового будівництва в сучасних умовах 

обумовлений великою потребою будівництва каркасних будівель і споруд, 

необхідністю зведення їх в короткі терміни. Сучасні вимоги до раціоналізації 

архітектурного середовища стрімко зростають. Пошуки оптимального 

поєднання комфорту внутрішнього простору і надійності будівлі – її  каркасу – 

змушують виробників шукати інноваційні технології. Вирішення цієї 

актуальної проблеми може бути успішно здійснено шляхом застосування 

повнозбірних будівель високої заводської готовності каркасного та модульного 

типу з високими експлуатаційними якостями [1].  

https://orcid.org/0000-0003-3684-7564
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Зміни попиту і пропозицій в будівництві привели до того, що відносна 

доля вводу каркасних малоповерхових будівель за останні 20 років збільшилась 

більше ніж в 7 раз. Сьогодні ця цифра в середньому по країні наближається до 

30%, а за прогнозами цей показник в 2015-17 р. повинен бути не менше 40%. 

Не зважаючи на позитивне зростання, доля малоповерхового каркасного 

будівництва значно відстає від інших країн. 

Основний текст. 

Аналізуючи динаміку зведення будівель, що побудовані та заплановані до 

будівництва, слід відмітити зростання об’ємів будівництва. При цьому велика 

кількість будівель з цих об’ємів відносяться до збірно-каркасних 

малоповерхових будівель. Загальна площа збудованих та запроектованих 

будівель знаходиться в межах 7500…95000 м2.  

Найбільш масовими об’єктами-представниками (майже 80%) – є 

малоповерхові каркасні будівлі в два-три поверхи з загальною площею 

8000…16000 м2 (рис. 1.3) (додаток А). 

Модернізація підприємств з виробництва конструкцій, впровадження 

нових технологій, поява сучасного обладнання, розширення номенклатури 

продукції, інноваційні розробки в галузі дозволяють сьогодні по-новому 

оцінити можливості та їх переваги. Новітні тенденції каркасного будівництва 

на практиці в Україні активно реалізують заводи «Обербетон» (м. Житомир), 

«ЗЗБК ім. С. Ковальської» (м. Київ), «ЗБВ Калуш» (м. Калуш), «Майстер-ЗБК» 

(м. Дніпропетровськ), «Олеся» (м. Нова Каховка), та інші [2]. 

Висока якість і повна заводська готовність залізобетонних виробів і 

конструкцій, скорочення термінів зведення будівель, зниження трудових 

витрат, невелика залежність від погодних умов, порівняно низька собівартість – 

все це багато в чому пояснює, чому сьогодні збірна залізобетонна 

промисловість стає великим і ефективним ресурсом.  

 

http://kovalska.com/ua/contact/zavod-zalizobetonnih-konstrukciy-im-s-kovalskoyi
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Рис. 1.3. Структура зведених в Україні малоповерхових каркасних будівель 

 

Таким чином, виходячи з аналізу тенденції розвитку збірно-каркасного 

будівництва в світовій практиці і в Україні, доведено масовість застосування 

каркасів в два-три поверхи для торговельних, розважальних, офісних будівель, 

що визначило перелік об'єктів-представників для подальшого дослідження. 

У даний час при виготовленні збірних конструкцій в заводських умовах 

можна широко застосовувати найбільш прогресивну технологію приготування, 

укладання й обробки бетонної суміші, автоматизувати виробництво, значно 

спростити будівельні роботи. В цьому напрямку інтенсивно розвиваються в 

Європі (в Німеччині, Франції, Фінляндії) новітні інноваційні збірно-монолітні 

технології зведення каркасних будівель [3 - 6]. 

Набули розвитку дві системи збірно-монолітних каркасів – це ригельний 

каркас на базі типової серії 1.020-1/87 та безригельний системи КУБ-2,5. Є ще 

система до серії 1.020-1/87 з метало-монолітним ригелем сімейної фінської 

фірми «PEIKKO-GROUP» [17] та система КУБ-3V (Росія) [5]. Технологія 

збірно-монолітного будівництва показала свої суттєві переваги при зведенні 

каркасів будівель у порівнянні з іншими технологіями . Вченими Білорусі 
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створений каркас системи «АРКОС», що отримав серію Б1.020-7-2003 [6]. 

Каркас включає збірні 2-ох поверхові колони, багатопустотні збірні плити, 

монолітні ригелі між колонами по перехресній схемі з армуванням через 

відкриті ділянки збірних колон. Особливість рішення в обпиранні плит на 

шпонки ригелів, глибина яких 100-120 мм. Відзначається недостатня 

жорсткість каркасу і підвищена трудомісткість виготовлення монолітних 

ригелів, що не дозволило рекомендувати каркас системи «АРКОС» для 

масового застосування. 

Збірно-монолітні каркаси DYCORE, DELTA і SCOP PPB [6] в чомусь 

схожі. У цих рішеннях багатопустотні плити з відкритими порожнинами 

встановлені на збірну частину плитних ригелів, які розміщені під плитами 

перекриттів і є незнімною опалубкою для монолітної частини перекриття.  

Особливості систем КУБ-2.5 та КУБ-3V полягають и тому, що з плоских 

плит з розмірами 2,98х2,98 метра є можливість проектування будівель: з 

прольотами 3, 6, 12 і 18 метрів; з кроком колон 6 і 3 метри; висотою поверхів 

2,8; 3,0; 3,3 і 4,2 метра, що підходить для малоповерхових будівель. 

У порівнянні зі збірними каркасами серій 1.020-1 збірно-монолітні каркаси 

SCOP PPB [12] та КУБ [11] характеризуються меншою вартістю робіт на 

18…26,5% та меншою трудомісткістю робіт на 33,4…49,5%, що надає значні 

переваги збірно-монолітному будівництву і визначає перспективні напрямки 

розвитку технології зведення малоповерхових каркасних будівель. 

В цих системах є цілий ряд недоліків конструктивного характеру, що 

стосуються опорних частин, зчеплення збірних і монолітних поверхонь, 

підвищеної витрати сталі на стиках і точності складання каркаса.  
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Аннотация: коронавирус вызывает ряд изменений в организме, которые влияют на 

сердечно-сосудистую систему. Нарушение свертываемости крови приводит к образованию 
микротромбов, изменение жесткости сосудистой стенки вызывает повышение 
артериального давления - и это лишь некоторые из последствий вируса. Особенно серьезно 
ковид влияет на здоровье людей с уже имеющимися заболеваниями сердца и сосудов. Болезнь 
может ухудшить стабильное состояние и привести к кризису. В статье рассмотрены 
механизмы повреждения миокарда, вызванного SARS-CoV-2, которые связаны с активацией 
ACE2 в сердце и коронарных сосудах. 

Ключевые слова: сердце, миокард, кардиомиоцит, SARS-CoV-2, COVID-19, сердечно-
сосудистая система, миокардит, ACE2.  

Abstract: The coronavirus causes a number of changes in the body that affect the 
cardiovascular system. Violation of blood clotting leads to the formation of microthrombi, a change 
in the rigidity of the vascular wall causes an increase in blood pressure - and these are just some of 
the consequences of the virus. Especially seriously, covid affects the health of people with pre-
existing diseases of the heart and blood vessels. Illness can worsen a stable condition and lead to a 
crisis. The article discusses the mechanisms of myocardial damage caused by SARS-CoV-2, which 
are associated with the activation of ACE2 in the heart and coronary vessels. 

Key words: heart, myocardium, cardiomyocyte, SARS-CoV-2, COVID-19, cardiovascular 
system, myocarditis, ACE2. 

Вступление. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

являются главной причиной смертности населения в большинстве развитых 

стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире 

ежегодно от болезней системы кровообращения (БСК) умирает около 17 

миллионов человек. В 2030 году от ССЗ, в основном от болезней сердца и 

инсульта, умрет около 23,6 миллиона человек. По прогнозам, эти болезни 

останутся основными причинами смерти. Актуальность проблемы хронической 

сердечной недостаточности обуславливается также тяжелым прогрессирующим 

течением болезни и значительными экономическими затратами на лечение. 

COVID-19 обусловлен новым betacoronavirus, официально названного в 

ВОЗ как SARS-COV-2. Коронавирус представляют собой оболочечные вирусы 
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с одноцепочечной рибонуклеиновой кислотой (РНК) с выступами на 

поверхности, которые соответствуют поверхностным шиповатым белкам.[1] 

Естественным резервуаром SARS-CoV-2, по-видимому, является летучая мышь 

хризантема [2], но промежуточный хозяин остается неясным. 

SARS-CoV-2 очень вирулентен, а его способность к передаче выше, чем 

у предыдущего вируса SARS (вспышка в 2003 г.), он отличается высокой 

численностью инфицированных людей (до миллиарда РНК копий/мл мокроты) 

и долгосрочной стабильностью на загрязненных поверхностях. 

COVID-19 - это в первую очередь респираторное заболевание, но у 

многих пациентов также вызывает сердечно-сосудистые заболевания, включая 

гипертонию, острые сердечные повреждения и миокардит. [3] Это может быть 

вторичным по отношению к болезни легких. 

Основной текст. Стенка сердца как мышечного полого органа состоит из 

трех оболочек: внутренней - эндокарда, средней мышечной - миокарда, 

внешней – эпикарда. Сердце окутано снаружи париетальным листком серозной 

оболочки сердца (перикардом), который переходит на наружную поверхность 

сердца, не прерываясь, и формирует висцеральную пластинку серозной 

оболочки сердца (эпикард). Между пристеночной и внутренностной 

пластинками серозной оболочки сердца имеется небольшое щелевидное 

пространство (перикардиальная полость), заполненное, примерно, 15 мл 

серозной жидкости. 

Миокард (myocardium) является самой толстой средней оболочкой стенки 

сердца, построенный из поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани. 

Миокард состоит из двух типов мышечных клеток - кардиомиоцитов: типичных 

или сократительных кардиомиоцитов, и атипичных или ведущих 

кардиомиоцитов, которые образуют проводящую систему сердца, 

обеспечивающую автономную работу сердца. Сердечная мышца построена из 

мышечных волокон, которые анастомозируют между собой, образуя 

своеобразную многомерную сетку. Между мышечными волокнами размещены 

слои рыхлой соединительной ткани с сосудами и нервами. Такая конструкция 
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сердечной мышцы обеспечивает его функцию. Сердечные мышечные волокна 

состоят из сократительных (типичных) кардиомиоцитов. Эти клетки имеют 

прямоугольную форму (с боковыми отростками), длиной 50-120 мкм и 

диаметром 15-20 мкм, а структурная организация их сократительных элементов 

принципиально не отличается от поперечно-полосатых волокон скелетных 

мышц. Анатомической особенностью миокарда, как поперечно-полосатой 

мышцы, является то, что между мышечными оболочками предсердий и 

желудочков размещена плотная волокнистая соединительнотканная пластинка - 

своеобразный "мягкий (волокнистый) скелет" сердца, от которого отдельно 

берут начало мышечные волокна предсердий и желудочков. Наружному 

уровню этой пластинки соответствует венечная борозда. Благодаря этой 

соединительнотканной пластинке, мышцы предсердий и желудочков 

сокращаются отдельно. [4]. 

Ендокард представляет внутреннюю оболочку сердца, которая формирует 

сухожильные хорды, клапаны сердца, выстилает миокард. 

Миокардит — это воспалительное заболевание мышечного слоя сердца, 

обусловленное непосредственным или опосредованным через иммунные 

механизмы воздействием инфекции, паразитарной или протозойной инвазии, 

химических и физических факторов, а также возникающее при аллергических, 

аутоиммунных заболеваниях и трансплантации сердца. 

Макроскопически отмечается локальная дилатация или гипертрофия 

миокарда левого желудочка, полость левого желудочка может быть 

нормальных размеров. Отмечается дряблость миокарда, пестрота рисунка на 

разрезе вследствие воспалительного инфильтрата. При хроническом течении 

миокардита характерны заместительный интерстициальный фиброз, 

гипертрофия с участками деструкции мышечных волокон, очагами 

интерстициальной инфильтрации мононуклеарными клетками, наличие тяжей 

грануляционной и фиброзной ткани. Микроскопически выявляют нарушение 

структуры и взаимного расположения кардиомиоцитов, характерно наличие 

лимфогистиоцитарных инфильтратов с небольшим количеством 
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плазматических клеток в интерстициальной ткани, деструкция мышечных 

волокон различной степени и интерстициальный отек, депозиты 

иммуноглобулинов и комплемента в сарколемме и интерстиции с 

повреждением эндотелия капилляров. Наблюдается полнокровие сосудов 

микроциркуляторного русла, спазм артериол, парез капилляров и вен, 

эритроцитарные стазы и фибриновые микротромбы, нарушается сосудистая 

проницаемость и развивается отек стромы. Электронно-микроскопические и 

гистохимические исследования выявляют нарушение ультраструктуры 

миокарда, повреждение митохондрий, уменьшение количества гранул 

гликогена в мышечных клетках, нарушение процессов утилизации глюкозы и β-

окисления жирных кислот. 

Миокардит появляется у пациентов с COVID-19 через несколько дней 

после начала лихорадки. Механизмы повреждения миокарда, вызванного 

SARS-CoV-2, могут быть связаны с активацией ACE2 в сердце и коронарных 

сосудах. [5] Дыхательная недостаточность и гипоксия при COVID-19 также 

могут вызывать повреждение миокарда, и иммунные механизмы воспаления 

миокарда могут быть особенно важны. [6] Например, повреждение сердца 

приводит к активации врожденного иммунного ответа с высвобождением 

провоспалительных цитокинов, а также к активации механизмов адаптивного 

аутоиммунного типа посредством молекулярной мимикрии. 

Имеется очень ограниченная литература о возникновении аритмии в 

контексте инфекции вирусом SARS-CoV-2. В исследовании 138 

госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухане аритмия была 

зарегистрирована у 16,7% от общего числа пациентов. Гипоксемия и статус 

системного гипервоспаления могут привести к новому началу фибрилляции 

предсердий (ФП), хотя опубликованных данных пока нет. Тем не менее, важное 

внимание следует уделять управлению ритмом (взаимодействие лекарств с 

лечением COVID-19) и антикоагулянтной терапии. 

Выводы. Вирус SARS-CoV-2 способен вызывать сердечную патологию, 

негативно влияет на физиологические параметры сердца. Эти изменения 
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вызываются воспалительной реакцией или же появляются в результате 

возникновения очага в сердечной мышце. Специалисты выделили два вида 

сердечных нарушений, связанных с коронавирусом. При первом 

диагностируется сердечная недостаточность. При втором – аритмия, 

возникающая в результате приема препаратов для лечения инфекции. 
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Аннотация. В работе рассматривается сравнительная характеристика систем 

бюджетирования в России и зарубежных странах. Осуществляется оценка возможности 
применения накопленного международного опыта в российской практике. 

Ключевые слова: бюджетирование, программно-целевое управление, государственное 
стратегическое планирование, программный бюджет, программно-целевое 
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Abstract. The paper considers the comparative characteristics of budgeting systems in Russia 
and foreign countries. The assessment of the possibility of applying the accumulated international 
experience in Russian practice is carried out. 

Key words: budgeting, program-target management, state strategic planning, program 
budget, state program, program-target budgeting. 

Вступление. 

В связи с тем, что актуальной проблемой государственного управления 

является повышение эффективности расходования бюджетных средств, в 

Российской Федерации и во многих зарубежных странах в качестве 

бюджетирования применяется программно-целевой метод. Целью данной 

работы является сравнение имеющихся систем бюджетирования в разных 

странах и последующее выявление возможности применения накопленного 

международного опыта в российской практике.   

Основной текст  
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На сегодняшний день в Российской Федерации используются следующие 

виды программно–целевого управления: приоритетные национальные проекты; 

государственные программы Российской Федерации (Далее – Госпрограммы); 

федеральные целевые программы; ведомственные целевые программы; 

федеральные адресные инвестиционные программы. 

Государственные программы Российской Федерации являются ключевым 

инструментом программно-целевого бюджетирования. Поэтому главный 

акцент в данной работе будет сделан на данный инструмент. Под 

государственной программой понимается документ стратегического 

планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 

и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и 

целей государственной политики в сфере социально-экономического развития 

и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Характерной чертой государственных программ является то, что 

бюджетные ассигнования на их осуществление утверждаются законом о 

бюджете. 

Госпрограмма включает в себя следующие основные части: 

• Паспорта Госпрограммы и подпрограмм. В том числе в них содержатся 

ожидаемые результаты, цели и задачи государственной программы. 

• Приоритеты и цели в рамках государственной политики.  

• Перечень и характеристики основных мероприятий государственной 

программы и ведомственных целевых программ. 

• Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере. 

• Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

государственной программы. 

• Информацию по финансовому обеспечению государственной программы 

за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации. 
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При сравнительном анализе опыта зарубежных стран по внедрению 

программного бюджетирования необходимо выделить такие страны, как США 

и Южную Корею. 

В США важным отличием организации бюджетного процесса по 

сравнению с Российской Федерацией является то, что программные бюджеты 

не утверждаются законом о бюджете. Строительство долгосрочного 

программно-целевого планирования осуществляется на основе 

централизованной модели, а именно, на политических заявлениях президента. 

Далее происходит формирование национального плана и стратегических 

документов отраслевого долгосрочного планирования. 

В рамках национального плана по развитию экономики, администрация 

при президенте США разрабатывает стратегии по развитию конкретного 

сектора экономики. В них содержатся законодательные, административные 

меры, а также налогово-бюджетные инструменты их реализации. Данные 

документы являются документами долгосрочного отраслевого планирования. 

На основе данных документов как раз создаются целевые программы, которые 

содержат в себе несколько межведомственных программ. 

В Соединенных Штатах Америки важное внимание уделяется 

методологии, по которой планируются и оцениваются программы. Популярной 

является программа грантов. В данной программе ключевым составляющим 

является конкурс на получение этого гранта для реализации проектов в рамках 

страны, региона или города. 

Важным условием для получения данного гранта является предоставление 

проекта с детальными расчетами, а также ожидаемых выгод с обоснованием. 

Необходимо показать, каким образом результаты проекта повлияют на 

достижение стратегических целей. Для отбора плана реализации проекта 

используется способ «затраты-выгода».  

В Южной Корее на сегодняшний день оценка государственных программ 

включает три составляющие:  



 Высокие научные цели                                                                                                                                                         

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   24 

• Мониторинг, который осуществляется Министерством стратегии и 

финансов Республики Корея (МсиФ). Подготавливаются ежегодные отчеты, в 

которых содержится информация о планах деятельности органов 

исполнительной власти. В данном плане содержится миссия, основные цели, 

задачи программ и подпрограмм и общая иерархия государственных программ 

в рамках определенного отраслевого министерства. 

• Анализ государственных программ. Осуществляется самим субъектом, 

который несет ответственность за реализацию данной программы. В ходе 

оценки госпрограммы делятся на «эффективные», «умеренно эффективные», 

«соответствующие требованиям», «неэффективные», а также «крайне 

неэффективные». При этом, в случае если программа неэффективная, то 

финансирование программы необходимо сократить минимум на 10%. Также 

данные используются для принятия управленческих решений с целью 

повышения эффективности расходов бюджетных средств. 

• Углубленная оценка. Ее объектом являются подпрограммы 

государственных программ, а также структурные часть подпрограмм для более 

подробного анализа. Для проведения данной оценки помимо МСиФ 

привлекаются также экспертные группы со стороны, как правило, экспертного 

и научно-экспертного сообществ. Все это осуществляется с целью оптимизации 

государственных программ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Южной Корее интересен 

опыт оценки эффективности государственных программ, где процессе анализа 

их делят на: «эффективные», «умеренно эффективные», «соответствующие 

требованиям», «неэффективные», а также «крайне неэффективные». При этом в 

случае, если программа неэффективна, то финансирование программы 

сокращается минимум на 10%.  В США, в свою очередь, программные 

бюджеты не утверждаются законом о бюджете, что создает определенную 

маневренность при сопоставлении целей с ожидаемыми расходами на их 

осуществление. Также особого внимания заслуживает система грантов, в 

процессе которой создается конкуренция между исполнителями. 
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Заключение и выводы. 

В ходе работы был проведен сравнительный анализ систем 

бюджетирования таких стран как Россия, США и Южная Корея. В ходе 

сравнения, мы выявили преимущества бюджетирования разных стран, а также 

оценили возможность применения накопленного международного опыта в 

российской практике.  
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Анотація. Розглянуто результати тестування рівня розвитку рухових здібностей 

студентів ІІ курсу основного медичного відділення. Визначено рівень розвитку фізичної 
підготовленості студентів і фактори, що впливали на зміни у їх фізичному стані. Порівняно 
результати тестування за 2017/2018 – 2018/2019 навчальні роки, тим самим встановлено 
об’єктивні причини, які вплинули на різницю у результатах та сприяли досягненню 
позитивних змін у розвитку рухових здібностей студентів. 

Ключові слова: студенти, навчальний процес, рухові здібності, сила, гнучкість, 
швидкість, витривалість, фізична підготовленість. 

Abstract. The results of testing the level of motor abilities of students II course to medical 
office. The level of physical fitness of students and the factors that influenced the changes in their 
physical condition. Comparing the test results for 2017/2018 - 2018/2019 academic years, the same 
set objective reasons that influenced the difference in results. Established objective reasons that 
contribute to achieving positive change in the development of motor abilities of students. 

Keywords: students, the learning process, motor skills, strength, flexibility, speed, stamina, 
physical preparedness. 

Вступ 

Відношення студентів до фізичної культури та спорту – одна з актуальних 

соціально-педагогічних проблем. Багаточисельні дослідження свідчать про те, 

що фізкультурно-спортивна діяльність ще не стала для студентів потребою, не 

перетворилася на інтерес особи [2,3]. 

У разі відсутності достатньої кількості щоденних м’язових навантажень, 

відбуваються небажані й істотні зміни функціонального стану мозку та 

сенсорних систем. Зменшується рівень життєво важливих функції (дихання, 

кровообіг, травлення). Внаслідок цього, спостерігається зниження загальних 

захисних сил організму, збільшується ризик виникнення захворювань [1,4]. 

Для даного стану характерне підвищене втомлення, крайня нестійкість 

настрою, ослаблення самоконтролю, роздратованість, втрата здатності до 

тривалої розумової і фізичної праці. Всі ці симптоми можуть проявлятися по 
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різному. Найбільш діючою альтернативою гипокінезії і гіподинамії в сучасних 

умовах, можуть бути засоби фізичної культури, збільшення обсягу та 

інтенсивності м’язового навантаження [1]. 

 Доведено, що систематичні заняття фізичними вправами підвищують 

нервово психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують розумову 

працездатність, сприяють підвищенню успішності студентів. Крім того, фізичне 

виховання, будучи складовою частиною системи виховання майбутніх 

фахівців, відіграє важливу роль у збереженні та зміцненні здоров’я студентів, 

збільшенні тривалості життя, формування професійно-важливих якостей 

особистості [2,3]. 

Дані дослідження  

Дослідження динаміки фізичного розвитку студентів за роки навчання, 

проводиться у навчальному закладі з 1999 року, кожен навчальний рік мав свої 

особливості: це і нормативна база, методики викладання дисципліни, 

матеріально-технічне забезпечення, стан здоров’я молоді, яка вступила до вишу 

та ін. 

Ця робота дає можливість простежити за позитивними та негативними 

змінами в стані фізичного розвитку студентів та ефективністю занять 

фізкультурою та спортом у навчальному закладі.  

Тестування проводилося двічі на рік. За допомогою тестів на різні м’язові 

групи, для перевірки рухових здібностей організму (сила, швидкість, гнучкість, 

спритність, витривалість), проводиться спостереження за динамікою їх 

розвитку. 

До тестування були допущені особи, які не мали відхилень у стані здоров’я 

і протипоказань до виконання тих чи інших вправ. 

Проаналізувавши дані, ми дійшли висновку, що стрімке зростання 

динаміки після першого року навчання пояснюється тим, що молодь, яка 

вступає до навчального закладу, має низький рівень фізичної підготовленості, а 

потім, завдяки систематичним ефективним заняттям, відбувається різке 

збільшення показників. На другому році навчання, відсоток росту динаміки 
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зменшується, студенти досягають певного рівня фізичної підготовленості й ріст 

динаміки уповільнюється. 

Середні показники по курсах за рік навчання, дещо відрізняються один від 

одного. На першому курсі 2017 року  він становить – 61,4 %, на другому курсі 

2018 року – 30,4 %. Студенти, які займаються додатково в спортивних секціях, 

демонструють результати набагато вищі, ніж їх однокурсники, але динаміка в 

них проходить повільніше. 

Велике значення в зміні динаміки розвитку рухових здібностей має 

систематичність занять фізкультурою та спортом. Студенти, які постійно 

займаються фізичними вправами, мають нижчий відсоток зростання динаміки 

розвитку, оскільки вони досягли достатнього рівня підготовки та підтримують 

його на цьому рівні. Для росту динаміки та підвищення результатів їм потрібна 

спеціальна підготовка (збільшення об’єму навантажень, тривалості занять, 

більш якісне харчування, складні за технікою виконання вправи). 

Рівень фізичної підготовленості в значній мірі залежить від направленості 

навчального процесу, який визначає його структуру, зміст, методи і засоби їх 

реалізації і контролю. Він зростає в тому випадку, коли в навчальному процесі 

раціонально поєднуються об’єм, інтенсивність і чітка спрямованість 

тренувального впливу. У такому режимі має значення оптимальне поєднання 

загальної і спеціальної фізичної підготовки. 

Значне місце на заняттях фізкультурою та спортом повинно відводитися 

вдосконаленню спритності, гнучкості й оволодінню новими руховими 

навичками та вміннями. Чим більший їх запас у студентів, тим багатший їх 

руховий досвід і ширша база для придбання нових форм рухової активності. 

Багатий руховий досвід – необхідна умова успішного оволодіння майбутньою 

професією. 

На початкових етапах виховання фізичних здібностей, розвиваючи одну 

якість, можна позитивно впливати на розвиток інших. 

Тривале фізичне тренування викликає ряд змін у серцево-судинній 

системі, зменшується частота серцебиття – брадикардія (пульс – 50-55 уд. за 1 
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хв.). Після припинення тренувань пульс знову підвищується. Таким чином, 

рідкий пульс у стані спокою можна розцінити як одну з ознак тренованості 

організму. Показником тренованості також є низький рівень максимального 

кров’яного тиску (95-120 мм. рт. ст.). Величина пульсового тиску трохи більша, 

ніж у тренованих. Велика кількість спостережень показує, що у осіб, які 

систематично тренуються, частота пульсу і рівень артеріального тиску 

зменшується по мірі розвитку тренованості [1,4]. 

Частота дихання у тренованих менша, ніж у нетренованих (8-12 рухів 

замість 16-24). Поряд з цим, глибина дихання є більшою, розмір легеневої 

вентиляції (хвилинного дихального об’єму) може не змінюватися. 

Збільшення легеневої вентиляції у тренованих досягається, головним 

чином, за рахунок глибокого, а не прискореного дихання [1]. 

Таким чином, тривале тренування призводить до таких наслідків: 

– підвищення працездатності, причому витрата кількості енергії на 

одиницю продукції зводиться до мінімуму; 

– пришвидшується мобілізація соматичних і вегетативних функцій 

організму, яка забезпечує виконання певної роботи. 

Висновки 

Для раціональної організації тренувального процесу необхідно виходити із 

наступних принципів: 

– комплекс фізичних вправ на кожному занятті повинен бути підібраний з 

таким розрахунком, щоб сила подразників, пов’язаних з м’язовим 

навантаженням, відповідала досягнутому рівню функціонального стану 

організму і в якійсь мірі перевищувала б отриманий на попередньому занятті; 

– слід застосовувати принципи навантажень, які підготують організм до 

раптового виконання роботи максимального напруження, вироблять у нього 

рефлекси мобілізаційної готовності; 

– тренування певним видом спорту завжди повинно поєднуватися з 

принципом різнобічної підготовки організму. 
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Рівень розвитку рухових здібностей студентів навчального закладу 

характеризується значною неоднорідністю результатів і має значні резерви для 

підвищення. Середні величини знаходяться в межах вікової норми. 

Індивідуальні показники цих величин неоднорідні та мають значні розбіжності. 

Для досягнення позитивних змін у розвитку рухових здібностей студентів 

необхідні такі фактори: 

– систематичні заняття фізичною культурою і спортом; 

– ефективність і новизна методик на заняттях з фізичного виховання; 

– доступність техніки виконання фізичних вправ; 

– раціональне харчування; 

– психологічна сумісність викладача і студентів; 

– пропагування та дотримання здорового способу життя; 

– бажання студентів покращувати свій фізичний стан; 

– забезпечення студентів необхідними методичними матеріалами для 

самостійної роботи; 

– індивідуальний підхід до кожного студента; 

– наявність необхідної матеріально-технічної спортивної бази; 

– добір оптимальних тестових вправ професійно-прикладної 

спрямованості, для визначення фізичних якостей, які відповідають фізичним 

можливостям студентів. 

Будь-яка рухова здібність, яку ми тренуємо, наприклад, 

швидкість, удосконалюється краще, якщо в процесі тренування 

використовуються різноманітні вправи, що розвивають не тільки швидкість, а й 

силу та витривалість. 
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Анотація. Розглядається відносини між двома державами, Україною та 

Федеративною Республікою Німеччиною. У ході дослідження встановлено, що між цими 
країнами тісні політичні, економічні і соціальні зв’язки. Україна та Федеративна Республіка 
Німеччина мають різноманітні напрямки взаємодії. 

Ключові слова: міжнародні відносини, політичні зв’язки, інтеграція, кордон. 
Abstract. The relations between the two states, Ukraine, are studied and described and the 

Republic of Belarus.  The study found that between these countries have close political, economic 
and social ties.  Ukraine and the Republic Belarus has various forms and directions of interaction. 

Key words: international relations, border, political ties, integration. 
Німеччина – найбільша за населенням та економікою країна Європи. 

Німеччина на сьогодні є одним з важливих закордонних партнерів України. 

Якщо зрівняти її з іншими західними державами, то ця країна приділяла левову 

частку своєї уваги ще тоді, коли й мова про українську державність ще не йшла.  

1 серпня 1989 р. Німеччина відкрила Генеральне консульство своєї держави у 

Києві. А вже з  26 грудня 1991 р. Німеччина в числі перших визнає 

незалежність України.  Першим із політиків, які відвідали Україну з офіційним 

візитом був тогочасний віце-канцлер - Д. Геншер. Міжнародні відносини між 

незалежною Україною та об’єднаною Німеччиною офіційно було встановлено 

17 січня 1992 р. Послом був відомий дипломат граф Хеннеке фон Бассевітц, 

саме він став в Україні першим послом іноземної держави. Після цього 16 

березня 1992 р. офіційно розпочало роботу Посольство України в Бонні. Саме 

так закладалися першооснови співпраці, в яких була закладена 

взаємозацікавленість. 
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Період кінця 1992 – початок 1993 рр. відзначився врахуванням інтересів 

обох держав у їх відносинах. Щоб наладити економічні звязки діє Міжурядова 

німецько-українська рада з питань співробітництва. Вона складається з робочих 

груп у галузях сільського господарства й переробки продуктів харчової 

промисловості, машинобудування, хімічної, нафтопереробної і фармацевтичної 

промисловості, металургії, інфраструктури й телекомунікацій, а також 

банківської справи. Створено також робочу групу з питань співробітництва у 

галузі енергетики [1]. 

Україна почала визнаватися іншими державами як суб’єкт міжнародної 

політики. В цей період між нашою країною та Німеччиною підписано чимало 

важливих угод, відбувся обмін візитами високих урядових та парламентських 

делегацій. За активного сприяння Німеччини 10 грудня 1999 р. на 

Гельсінському саміті ЄС було ухвалено «Спільну стратегію Союзу» щодо 

України, де було окреслено шляхи партнерства з Україною. 22 грудня 1999 р. 

прем’єр-міністром України був призначений В. Ющенко, що німецька сторона 

сприйняла як позитивний сигнал, який свідчив про готовність України йти 

курсом реформ та демократії. Під впливом цих сподівань і розвивались 

українсько-німецькі відносини впродовж всього 2000 р. 

Починаючи з 2000 і аж до 2003 рр. основними темами, що стояли на 

порядку денному українсько-німецьких відносин були: реформування 

української економіки (зокрема надання Україні в рамках законодавства ЄС 

статусу країни з ринковою економікою), зовнішня політика двох країн (в цей 

час Україна була непостійним членом ООН, а німецькі дипломати докладали 

зусиль щодо формування спільної зовнішньої та оборонної політики ЄС), 

співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями [2]. 

Події 2014 року в Україні викликали жорстку та негативну реакцію, щодо 

російського втручання, провідних країн світу, як на національному рівні, так і в 

рамках міжнародних організацій, у т. ч. ООН, ОБСЄ, ЄС та НАТО. Провідну 

роль у тиску на Російську Федерацію  займав предстанник німецької сторони - 

А. Меркель, чітко та однозначно звинуватила Росію у провокуванні конфлікту в 
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Україні та порушенні територіальної цілісності української держави, а також 

дестабілізації обстановки на всьому європейському континенті [3]. З цього часу 

українсько-німецькі відносини розпочинають свій стрімкий розвиток.  

З початком російсько-українського конфлікту Німеччина приділяє більше 

уваги безпеці. 31 січня – 2 лютого 2014 р. відбулася 50-та щорічна конференція 

з питань безпеки у Мюнхені на якій Німеччина прийняла рішення щодо 

розширення участі у військових операціях за кордоном. 6 березня 2014 р. на 

засіданні Європейської Ради канцлер ФРН підтримала рішення про 

запровадження трьох рівнів санкцій щодо Російської Федерації, спричиненого 

анексією Криму. Перш за все, було оголошено про перенесення саміту 

«Великої сімки» до Брюсселю замість проведення запланованого саміту 

«Великої вісімки» в Сочі і призупинення лібералізації візового режиму між 

Євросоюзом та Росією. Третій рівень передбачав застосування економічних 

санкцій. Унаслідок цього уряд А. Меркель опинився під потужним тиском 

бізнес-еліт ФРН, зацікавлених у торговельно-економічних відносинах із Росією. 

Тому паралельно з підписанням «Угоди з ЄС», німецькі високопосадовці не 

припиняли докладати зусиль, з метою врегулювання російсько-українського 

конфлікту. Ситуація, що склалася в Україні, спричинила охолодження відносин 

між Німеччиною та Росією. Натомість, українська влада в цей час намагалася 

заручитися підтримкою Німеччини, щоб змусити Росію виконувати досягнуті 

домовленості.  

Переговори у «нормандському форматі» відбулись у Мінську 5 вересня 

2014 р. За їх підсумками було підписано угоду про двостороннє припинення 

вогню, звільнення всіх заручників, покращення гуманітарної ситуації на Сході 

України, відведення збройних формувань. Незважаючи на це, ситуація на 

Донбасі продовжувала загострюватися. Умови відновлення мирного процесу на 

Сході України також обговорювалися 6 лютого 2015 р. у Києві під час візиту А. 

Меркель та Ф. Олланда. Водночас федеральний уряд виключав ідею постачання 

зброї Україні. Розв’язати конфлікт на Сході України воєнним шляхом 

неможливо, у регіоні надто багато зброї. Таким чином, необхідно здійснити 
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дипломатичні кроки для реалізації Мінських домовленостей». Усупереч 

неодноразовим порушенням бойовиками режиму припинення вогню, зокрема 

бої за Дебальцево (17.01.2015 р. – 20.02.2015 р.), А. Меркель продовжувала 

наполягати на виконанні Мінських домовленостей [4].  

Ще одним аспектом відносин між Україною та Німеччиною стала 

допомога останньої у залученні нашої держави до ЄС. Упродовж 2009-2013 рр. 

головною справою України та ЄС залишалося питання підготовки до 

підписання «Угоди про асоціацію». Німецькі високопосадовці наголошували на 

завданнях, виконання яких не тільки проголошувалося необхідною умовою 

підписання документа, але й вважалося важливішим, ніж офіційне приєднання 

до ЄС. Німеччина стала основним учасником підписання та ратифікації «Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС». Для німецької сторони цей процес 

становив інтерес, оскільки дозволив зміцнити вплив ЄС в Східній Європі й 

наростити обсяги економічної співпраці з Україною.  

Отже, вдосконалення відносин Україна-Німеччина та політики розвитку 

ФРН в Україні потребує як дотримання існуючих пріоритетів (безпека, 

імплементація «Угоди про Асоціацію», підтримка бізнесу), так і створення 

нових. Як висновок можна зазначити, що ФРН бере активну участь не лише у 

врегулюванні російсько-українського конфлікту, а й в просуванні України до 

ЄС. Німеччина забезпечує величезний фінансовий внесок для подолання 

конфлікту та стабілізації економічного становища України. Вона є одним з 

найважливіших партнерів для України на сьогодні, і підтримання стабільних 

дипломатичних відносин з нею є в пріоритеті для нашої держави. 
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Анотація. В роботі розглядається значення техніки як суспільного явища та 
необхідність актуалізації науково-технічної спадщини. Приведені основні характеристики 
видів техніки та представлені засоби їх введення до сучасного культурного контексту. 

Ключові слова: техніка, види техніки, науково-технічна спадщина, пам’ятки науки і 
техніки  

Abstract. The paper considers the importance of technology as a social phenomenon and the 
need to update the scientific and technological heritage. The main characteristics of types of 
equipment are given and the means of their introduction to the modern cultural context are 
presented. 

Key words: equipment, types of equipment, scientific and technical heritage, monuments of 
science and technology 

Вступ. Основна функція пам’яток культури – сприяння соціалізації 

індивідів шляхом включення тієї історико-культурної інформації про минуле, 

що вони несуть в собі, в сучасний культурний контекст. Відповідно основний 

напрямок удосконалення роботи з культурною спадщиною полягає в 

виробленні найбільш ефективних засобів актуалізації цієї інформації, для чого 

необхідне опрацювання теоретичних засад музеєзнавства та пам’яткознавства, а 

також вивчення й узагальнення передового досвіду музейного та іншого 

використання пам’яток історії та культури в усьому їх розмаїтті. 

Основний текст.  Одним з найбільш важливих об’єктів культурної 

спадщини є пам’ятки науки і техніки. Власне, наука і техніка є тими ідеальною 

і матеріальною складовими суспільства, від яких значною мірою залежать як 

сама можливість його існування, так і перспективи подальшого розвитку.  

Нажаль, навіть сам цей вид пам’яток лише відносно недавно отримав окремий 

статус, а їх використання у нас поки що не знаходиться на належному рівні. 
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Тому саме вони потребують зусиль суспільства в цілому і фахівців зокрема в 

актуалізації їх дієвості. 

Техніка – складна та багатокомпонентна суспільна система, що включає 

ряд різноспрямованих її видів, які виконують різні соціальні функції. Перш за 

все це комплекс тих технічних об’єктів (пристроїв), котрі безпосередньо 

призначені для задоволення потреб людини (предмети споживання). Але 

будучи рукотворними, останні вимагають технічних засобів для свого 

створення (засобів виробництва), розвиток яких привів до цілої системи таких 

пристроїв, що обслуговують різні галузі виробництва.  

Техніка значною мірою характеризує стан суспільства в історичному 

перерізі, тому її артефакти є сьогодні важливим «представником» свого часу в 

сучасному культурному контексті. Відповідно їх актуалізація різними 

методами, що, власне, по суті й представляє собою процес включення 

технічних артефактів до сучасного культурного контексту, є важливим 

завданням усіх, хто займається цим питанням – памяткоохоронців, 

памяткознавців, музейників, організаторів культурного дозвілля та ін. Цей 

процес повинен відбуватись відповідно до специфіки галузей культури, котрі 

займаються вказаними питаннями, однак не менш важливим є також 

врахування специфіки різних галузей техніки, оскільки вони відігравали 

суттєво різні ролі в житті суспільства. 

Вище ми вказали на основні й найбільш важливі види техніки. Однак 

потреби забезпечення діяльності суспільства в цьому процесі в якості певної 

цілісності викликали появу і розвиток інших видів технічних засобів, зокрема, 

засобів комунікації (транспорт та зв’язок). І, нарешті, соціальна диференціація в 

суспільстві викликала появу ще двох видів технічних пристроїв – зброї та 

предметів розкоші. Усі це об’єкти, в минулому створені та використовувані в 

різних суспільних умовах, а отже несуть в собі відповідну інформацію про 

минуле суспільство і, значить, є для нас пам’ятками культури. 

Така диференціація загальнотехнічного комплексу (техносфери) 

відбувалася в міру суспільного розвитку. Первісно (зокрема в верхньому 
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палеоліті) мав місце синкретичний характер техніки, що значно відрізняє її 

тодішній характер від подальшого. На той час фактично виробництво предметів 

споживання було органічно поєднаним з їх використанням. У зв’язку з цим, а 

також з специфічним джерелом відповідних артефактів, музейне використання 

останніх має також специфічний характер. Як показує досвід, найбільш 

доцільним способом використання об’єктів первісної техніки в музейному 

показі, що є одним з найважливішим способом актуалізації об’єктів культурної 

спадщини, є створення скансенів та археодромів. 

В подальшому відбувається розділення процесів виробництва та 

споживання. І кожен вид виробництва має свою специфіку, без врахування якої 

важко успішно досягнути поставленої мети. Одним з найдавніших видів 

виробничої техніки є техніка сільського господарства. З огляду на її специфіку 

було б бажано створювати відповідні спеціалізовані музейні установи. Нажаль, 

в Україні немає музейних закладів, котрі давали б узагальнене уявлення про 

розвиток цього виду техніки. Однак є ряд музеїв, в яких це зроблено стосовно 

до її розвитку в окремих підприємствах, регіонах і т. ін. Ці музейні установи 

накопичили значний і успішний досвід щодо представлення 

сільськогосподарської техніки різних видів, що створює необхідне підґрунтя 

для створення спеціалізованих експозицій. 

Це стосується також інших видів виробничої техніки, хоча щодо окремих її 

видів проблема значною мірою вирішена шляхом створення спеціалізованих 

музеїв. Як приклад, можна навести Національній музей металургії, що дає 

досить повне уявлення про розвиток цього важливого напряму виробництва. 

Частково питання вирішується за рахунок музеїв провідних підприємств в тій 

чи іншій галузі виробництва, як це зроблено, приміром, на Краматорському 

машинобудівному заводі. Цю практику слід розширити. Але головне – за 

прикладом інших країн потрібно створити в Україні загальний політехнічний 

музей, де в комплексі і в розвитку повинна бути представлена вся техносфера 

як ціле, з урахуванням в тому числі й невиробничих видів техніки. Існуючий 

Державний політехнічний музей при НТУУ «Київський політехнічний 
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інститут», нажаль, є не стільки загальнодержавним, скільки крупним 

вузівським музеєм з відповідним спрямуванням його діяльності. 

Важливу роль в житті суспільства відіграють також такі види техніки як 

техніка наукових досліджень, медична й рекреаційна техніка, техніка в галузі 

культури тощо. Такі види техніки досить часто достатньо широко представлені 

в спеціалізованих музеях тих чи інших сфер суспільного життя (як приклад, 

можна навести експонування техніки наукових досліджень в Музеї 

Астрономічної обсерваторії Київського національного університету та 

медичної техніки в Національному музеї медицини). Нажаль, таких музеїв 

мало, тому при відсутності Національного науково-технічного музею, 

очевидно, такого роду експозиції варто створювати практично в усіх музеях, 

що представляють ті чи інші сторони суспільного життя. 

Важливе значення має актуалізація нерухомих науково-технічних 

пам’яток. Особливо це стосується таких технічних об’єктів як інженерні 

споруди різного призначення. Зважаючи на те, що у значній їх частині потрібно 

вирішувати також питання їх сучасного пристосування, доцільно робити це так, 

щоб виконувана функція по можливості відповідала початковому призначенню 

самих споруд. Так, наприклад, в воєнно-інженерних спорудах типу фортець 

доцільно розміщувати експозиції військово-історичного характеру, що й 

справді досить часто має місце. Істотний інтерес представляє також так звана 

«техніка на постаментах», коли різні технічні об’єкти (сьогодні переважно 

військового призначення) перетворені на свого роду пам’ятники. 

Актуалізація об’єктів культурної спадщини значною мірою залежить від їх 

популяризації. Тут повинні використовуватись усі можливості, які 

представляють сучасні методи та засоби суспільної комунікації. Зокрема, слід 

звернути пильну увагу на так звані віртуальні музеї, які останнім часом 

набувають все більшого поширення. Звичайно, віртуальній музей не є музеєм у 

власному розумінні цього слова, оскільки не забезпечує безпосереднього 

спілкування користувача з автентичними артефактами. Однак він ефективно 
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сприяє ознайомленню з ними, поширенню відповідної інформації та 

пробудженню інтересу до відвідання справжніх музеїв. 

Висновки. Таким чином, в нинішніх умовах конче необхідно вжити усіх 

можливих заходів для актуалізації одного з найважливіших видів нашої 

культурної спадщини – пам’яток науки і техніки, застосовуючи для цього 

теоретичні напрацювання в галузі памяткознавства та музеєзнавства, 

вітчизняний та світовий досвід та новітні технології для найбільш повного й 

ефективного їх включення до сучасного культурного контексту з метою 

сприяння соціалізації членів нашого соціуму. 
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