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Abstract. The generalized mathematical model determines the technical condition of the 

functionally responsible electrical equipment of high voltage switchgears. The main factors 
affecting the reliability of the electrical equipment, which can be controlled during the operation of 
the switchgear, are selected. The model is based on the theory of fuzzy logic and fuzzy sets. 

Key words: distributing device, responsible electrical equipment, technical condition, 
contributing factor, reliability of operation. 

Introduction. One of the most important functions of switchgear equipment is 
the identification and localization of emergency locations, which can lead to a 
violation of the static or dynamic stability of the power system. The function of 
localization of emergency situations, in case of damage to high-voltage equipment, is 
performed by high-voltage switches. The function of determining the presence and 
place of accidents is performed by a current measuring transformer, which is part of 
the cell. The function of separation of emergency sections after blackout is performed 
by high-voltage disconnectors, which are also included in the cell of the high-voltage 
switch. Another equally important function of the equipment that is part of the 
switchgear is to protect the electrical equipment from surges (switching or lightning), 
which can lead to damage to the insulation of the electrical equipment and its failure. 
Structural diagram of the responsible equipment is shown in Fig. 1: 

 

 
Fig. 1. Responsible electrical equipment of high-voltage switchgears 

 
Monitoring of technical condition of electrical equipment consists in 

determination of parameters, monitoring of which will display the current state of the 
monitored object informatively enough. In order to determine these parameters, we 
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will build a causal diagram of Ishikawa. We formulate the problem as "Reliability of 
the switchgear operation." The main factors affecting the operation of the distribution 
device are: 

- human (qualification, psychological condition, etc.); 
- weather (precipitation, wind, lightning); 
- operational (degradation of insulation, change of structure and chemical 

composition of electrical materials, wear of units of devices, change of thermal 
state, concentration of medium). 

The first two factors (human and weather) have unpredictable, uncontrolled 
effects which can be prevented indirectly. Control of influence factors shall be 
possible for technical implementation at the facility. Control possible operational 
factors that directly affect the technical condition: 

- insulation of electrical equipment (leakage current, insulation capacity, 
dielectric losses); 

- thermal condition of devices and contact connections; 
- gas-containing medium pressure; 
- number of actuations (mechanical or switching). 
The cause - investigative diagram of Ishikawa is shown in Fig. 2: 

 
Fig. 2. Ishikawa diagram “Factors affecting the reliability of the switchgear” 

 
The technical condition of a generalized piece of equipment can be described by 

the following function: 
),,,( opgasstsol NPTIfTS =      (1) 

TS - technical condition of the generalized equipment; 
Isol - insulation state of electrical equipment; 
Tst - thermal state of electrical equipment and contact connections; 
Pgas - gas-containing medium pressure; 
Nop - is the number of triggers. 
It can be seen from (1) that the parameters affecting the technical condition of 
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the electrical equipment are of different origin. The use of standard physico-
mathematical models is a rather difficult task, so it is advisable for an apparatus of 
fuzzy logic that is based on the concept of a fuzzy set. 

A generalized fuzzy model for determining the technical state of electrical 
equipment of the switchgear is shown in Fig. 3. In Fig.3: Isol. – insulation parameters; 
Tst. – temperature heating; Pgas. – gas pressure; Nop. – number of actuation cycles; 
F(Isol.) – linguistic variable «Quantitative value of insulation parameters»; F(Tst.) – 
linguistic variable «Temperature heating»; F(Pgas.) – linguistic variable «Gas 
pressure»; F(Nop.) – linguistic variable «Number of actuation cycles»; F(TS) – output 
linguistic variable «Total worked resource»; TS – quantitative value of total worked 
resource. 

 
Fig. 3. Generalized fuzzy model for determination of technical condition of 

electrical equipment of high-voltage switchgear 
 
The base of rule is formed according to the "If-Then" rule based on the 

experience of operating this type of equipment. 
Summary and conclusions. 
Due to its flexibility, the developed model has a universal application, adapting 

to a specific type of electrical equipment. The model uses the main influences that 
directly affect the technical condition of the main structural units of the electrical 
distribution unit. The apparatus of fuzzy logic allows you to integrate factors of 
influence that have a different nature of origin. The developed model was 
successfully applied in determining the technical condition of the device for 
protection against overvoltage [1], gas-insulated circuit breaker [2], disconnector [3], 
instrument transformer [4]. Based on the data of the technical condition, the resource 
of each type of main electrical equipment is calculated, on the basis of which the 
reliability of the switchgear operation is analyzed. 
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Annotation. Scientific results of research and development of meat grinders, bowl cutters and 
emulsifiers are presented. It is noted that in order to find new ways to improve these machines, the 
corresponding developed concept was used, which is based on the mutual coordination of the 
processes of raw material supply, its processing and power load of working elements. 

Key words: meat grinder, bowl cutter, emulsifier, improvement, increase of productivity, 
durability, fatigue strength, wear resistance. 

Introduction. The main types of grinding equipment for meat processing 
production were and remain meat grinders, bowl cutters and emulsifiers. Our analysis 
revealed that the peculiarities of hydrodynamics of raw material in the working areas 
of these machines significantly reduce their technological parameters, and the 
specific nature of the raw material movement and its physical and mechanical 
properties appreciably reduce wear resistance, durability and fatigue strength of 
working elements. 

Main body. The research was based on the concept of systematic coordination 
of the processes of raw material supply, its processing and power load of working 
elements. This concept is as follows. Constructive and kinematic parameters of the 
working elements of machines determine the efficiency of raw material processing. 
They also determine the hydrodynamics of raw material during processing and after 
its contact with the working element. In turn, the hydrodynamics of raw material 
determines its compression, heating and grinding, force loading and wear of working 
elements. The construction and kinematics of working elements together with their 
interaction with raw material determines their wear, static, fatigue, vibration, shock 
strength and corrosion resistance. Significant improvements of meat grinders, bowl 
cutters and emulsifiers can be achieved by systematically changing each of the above 
interrelated indicators. 

The scientific novelty of the obtained results is as follows: the proposed, 
substantiated and implemented concept of development of bowl cutters, meat 
grinders and emulsifiers, which is based on the coordination of raw material 
hydrodynamics, grinding process and impact on stress-strain state, wear 
characteristics and fatigue strength (endurance) of machines. For the first time: 

- proposed and substantiated the concept of scientific and inventive binomial as a 
methodological basis for the development of machines for grinding raw meat; 

- it was found that when grinding frozen raw material in a bowl cutter with 6 
knives at the initial and middle stages of grinding, all 6 knives of the head take 
part in the process, at the stage of fine grinding of raw material there are only 2 
knives; 

- it is established that during high-speed grinding of raw meat, the cutter knife 
does not come into contact with it by one of its side surfaces, which significantly 
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expands the search for effective ways to increase the strength of the cutter 
knives; 

- regularities of raw material movement in working zones of meat grinders and 
emulsifiers are established depending on constructive and kinematic parameters 
of working elements and working zones of these machines and structural-
mechanical properties of raw meat; 

- it was found that the screw of the meat grinder feeds the raw material at every 
time within the local sector, the value of which is determined primarily by the 
approximation of the flight screw to the hole plates of the cutting mechanism; 

- the dependence of the limit of fatigue strength (endurance) of the bowl cutter 
knives at alternating loads on the type of firming processing and on the features 
of the geometric shape of the knives is established; 

- it was found that the knives of modern models of bowl cutters work in the range 
of oscillatory frequencies close to resonance, which significantly worsens their 
stress-strain state; 

- on the basis of the obtained data concerning the distribution of the temperature 
field in the raw material during its processing in the bowl cutter it is established 
that the main heating factor of the raw material during cutting is its intensive 
friction on the bowl and lid of the cutter knife head due to high speed throwing 
away of raw material with knives; 

- it was found that the axial movement of raw material through the cutting unit is 
a significant factor of the wear of the cutting edges of knives and the hole plates 
of the meat grinder; 

- it is established that the most tense areas of the perforated hole plates of the 
emulsifier with the rib stiffeners are the connection points of the rib stiffeners 
with the outer circle of the hole plate. 
Received further development: the idea of the process of removal of raw 

material from the grinding zone due to the adhesive interaction of knives with raw 
material; the idea of the intensity of wear of the bowl cutter knives, which work in 
different cutting planes; provisions on the influence of the main structural and 
kinematic parameters of the meat grinder and the structural and mechanical properties 
of the raw material on the productivity of the grinding process. 

The following is specified: quantitative values of the axial compression 
modulus, standard penetration stress and shear stress of the main types of raw meat 
processed in the meat grinders and emulsifiers; the dependence of the influence of the 
feed rate of raw material and structural and kinematic parameters of the working 
elements of the emulsifier on the efficiency of processing raw material in it; the 
dependence of the forces acting on the blades of the bowl cutter knives on the 
constructive and kinematic parameters of the knives; the nature and causes of wear of 
the screw and the working cylinder of the meat grinders. 

Conclusions. Based on the research, a number of technical solutions for the 
improvement of meat grinders, bowl cutters and emulsifiers were developed, for 
which 8 patents of Ukraine for inventions and 7 utility patents of Ukraine were 
obtained. 

© Batrachenko O.V. 
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Abstract. The article considers the development of formation methods of research competence 

with the use of neural network technologies of IT specialists for the railway industry in multilevel 
training system. The proposed method «ResCompStageNNT» consists of the following stages: the 
determination of the current load of the MPLS domain tunnels (for the Bachelor’s degree 
applicants); clustering the traffic flows under the condition of SOM-based QoS parameter and 
determining the MPLS domain tunnels on the basis of MLP (for the Master’s degree applicants); 
distribution of the traffic flows by the tunnels of the MPLS domain on the created software package 
and the organization of a relevant research (for candidates of the Doctor of Philosophy’s degree). 
The formed research competence of IT specialists of the railway industry provides an opportunity 
for the ability to research existing and design new computer networks of the information and 
telecommunication system of railway transport using the neural network technologies. 

Key words: railway transport, degree, research competence, traffic, routing, MPLS, QoS 
parameter, neural network technology.  

Анотація. У статті висвітлено питання розробки методики формування 
дослідницької компетентності з використанням нейромережних технологій у ступеневій 
підготовці ІТ-фахівців залізничної галузі. Запропонована методика «ResCompStageNNT» 
складається з таких етапів: визначення поточної завантаженості тунелів домену MPLS 
(для здобувачів ступеня «бакалавр»); кластеризації потоків трафіку за умови параметру 
QoS на основі SOM та визначення тунелів домену MPLS на основі MLР (для здобувачів 
ступеня «магістр»); розподіл потоків трафіку за тунелями домену MPLS на створеному 
програмному комплексі та організації відповідних досліджень (для здобувачів ступеня 
«доктор філософії»). Сформована дослідницька компетентність ІТ-фахівців залізничної 
галузі дає змогу дослідження діючих та проєктування нових комп’ютерних мереж 
інформаційно-телекомунікаційної системи залізничного транспорту з використанням 
нейромережних технологій. 

Ключові слова: залізничний транспорт, ступінь, дослідницька компетентність, 
трафік, маршрутизація, MPLS, параметр QoS, нейромережна технологія. 
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Introduction 
Formulation of the problem. At the present stage, the organization of routing in 

computer networks which form the basis of the information and telecommunication 
system of railway transport (ITS), is solved using the OSPF protocol. Nevertheless, 
such a routing protocol is not able to work in conditions of changing network 
configuration and traffic flow intensity considering several metrics while determining 
the optimal path. This requires the research of the other approaches to routing in the 
rail ITS computer networks. 

Analysis of recent research. The solution to this problem is possible with the 
use of new transport technologies; in particular, the multiprotocol switching 
technology using labels (Multiprotocol Label Switching, MPLS) on the one hand, and 
the use of neural network technologies, on the other hand [3]. The characteristics of 
MPLS [1, 5-7] on the basis of analytical and simulation models were highlighted by 
the modern scientists such as Budyldina N.V., Goldstein A.B., Olifer V.G., 
Pasko S.P., Romanov O.I., Rukkas K.M., Sharadka A.M., Zaichenko O.Yu., 
Zaitsev D.A. and others. The conducted studies have shown that the use of MPLS 
technology can increase traffic by an average of 1.7 times. The solution of the routing 
problem in computer networks can be found on the basis of the following neural 
networks (NN): Hopfield’s network, multilayer perceptron, RBF network, etc. 
However, it should be noted that at present there is a very limited number of 
scientific sources with relevant research on the organization of routing in the MPLS 
network with using neural network technologies, in particular the ITS of railway 
transport. 

The purpose of the article is to develop a methodology for the formation of 
research competence with using neural network technologies ("ResCompStageNNT") 
for the multilevel training of IT specialists in the railway industry.  

1. Brief description of the "ResCompStageNNT" methodology. The general 
structure of the proposed routing system for MPLS in the ITS of railway transport 
which is based on the use of the such NN as SOM (Self Organizing Maps) for 
clustering traffic flows and MLP (Multi Layer Perceptron) for identifying tunnels of 
the MPLS domain is presented in fig. 1. Classes of service (CoS) of traffic flows are 
assigned according to the selected parameter of quality of service (QoS), namely the 
maximum time of packet transfer (Maximum Packet Transfer Delay, maxPTD). 

The formation of the research competence of IT specialists in the railway 
industry (specialties "Computer Engineering", "Cybersecurity", "Computer Science") 
is facilitated by the following cycle of disciplines: "Local Area Networks" (LAN) for 
first degree applicants; "Computer Network Design Theory" (CNDT) for the second 
degree applicants; "Network Technologies" (NT) for the third degree applicants. 

2. Research competence formation in the Bachelor’s degree applicants. The 
dependence of the solution quality of the traffic engineering problem on the sequence 
of assignments of the MPLS network flows is performed in the research [2]. In the 
framework of an individual educational research task (IERT) in the LAN discipline, 
the first degree applicants were offered to find a solution based on the use of NN, 
build it in MatLAB using the Neural Network Toolbox, and conduct necessary 
research to determine its optimal parameters: the number of hidden neurons; 
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activation function; learning algorithm; sample length. 
 

 
Fig. 1. General structure of the routing system in MPLS  

Author working 
 
3. Research competence formation in the Master’s degree applicants. At the 

preparatory stage, the simulation models of the MPLS network of various fragments 
of ITS of railway transport created in the Opnet Modeler system by students of the 
second educational degree in practical classes on the CNDT discipline were used [4]. 
The results obtained on simulation models operating in different scenarios (IP, MPLS 
and MPLS TE) have proved the effectiveness of using MPLS TE. In addition, within 
the course project on the CNDT discipline being conducted in the MatLAB system, 
the Master’s degree applicants were offered to create SOM for clustering the traffic 
flows based on maxPTD and MLP to define MPLS domain tunnels. Samples for 
SOM and MLP were formed on the basis of data obtained with the simulation model 
of the MPLS network in the Opnet Modeler system. 

4. Research competence formation in the Doctor of Philosophy’s degree 
applicants. Applicants of the third degree on the NT discipline were offered to create 
a software model of traffic flow distribution in the MPLS network which generates a 
sample for NN and its implementation. The programming language was chosen by an 
applicant according to his/her personal wishes and abilities. For example, the research 
of the parameters of NN was carried out on the software model "CoSThDist" created 
in Python by means of Keras framework. It was determined that the optimal solution 
is NN configuration 18-3-36-10 with the Softplus activation function in hidden 
layers [8] which under using the optimizer Adam provides accuracy of 74.5 % for 
520 epochs on the samples from 6,400 examples (fig. 2). 
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(а)                                                                     (б) 

Fig. 2.  Study of the sample length influence on the accuracy of the NN forecast: 
(a) - 6,400 examples; (b) - 25,600 examples 

Conclusions 
1. The research competence formation of IT specialists for the railway industry 

in degree education system with the use of neural network technologies is facilitated 
by the proposed method "ResCompStageNNT" consisting of the following stages: 
determining the tunnels current load of the MPLS domain (in the framework IERT of 
the LAN discipline for the first degree applicants); clustering of traffic flows 
considering the QoS parameter based on SOM and determining tunnels of the MPLS 
domain based on MLP (within conducting the course project on the CNDT discipline 
for the second degree applicants); traffic flows distribution in the tunnels of the 
MPLS domain on the basis of the created software package and organization of 
research (study of the NT discipline for the third degree applicants). 

2. Nowadays, 4*4 configuration of SOM is created that allows to distribute the 
traffic flows under the maximum packet transmission time from 50 to 100 ms; MLP 
configuration 18-3-36-10 with the Softplus activation function in hidden layers which 
under using the optimizer Adam provides an accuracy of 74.5 %. Further research 
should be performed taking into account other QoS parameters, in particular Packet 
Delay Variation (PDV) from 1.5 to 5 ms.  
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Анотація. В основу удосконаленого методу текстурного аналізу, покладено модель 

нейронної мережі з машинним навчанням для вирішення мультикласової задачі визначення 
«норма-пневмонія-COVID-19» за медичними знімками комп’ютерної томографії. Проведено 
огляд та порівняльний аналіз методів та засобів розпізнавання медичних зображень із 
заявленим класифікатором зображень. 

Ключові слова: метод текстурного аналізу, нейронна мережа, глибинне навчання, 
комп'ютерна томографія, мультикласова задача, класифікатор зображень, пневмонія, 
COVID-19. 

Abstract. The advanced method of texture analysis is based on a model of a neural network 
with in-depth training to solve the multiclass problem of determining the "norm-pneumonia-
COVID-19" from medical computed tomography images. The review and comparative analysis of 
methods and means of recognition of medical images with the declared classifier of images is 
carried out. 

Key words: method of texture analysis, neural network, machine learning, computed 
tomography, multiclass problem, image classification, pneumonia, COVID-19. 

Вступ. 
За статистикою ВОЗ, захворювання органів дихання є найпопулярнішим 

серед інших класів захворювань. Спостерігається невтішна динаміка 
скорочення фахівців в сфері охорони здоров’я за 2017 рік, можна чітко 
побачити поступове зменшення кількості лікарів, у період з 1995 р. по 2017 р. 
загальна сума фахівців зменшилася на 44 тисячі [1]. Виходячи з аналізу звітів 
найбільших медичних корпорацій світу, захворювання органів дихання, 
займають лідируючу позицію з числом випадків більше 12 мільйонів [2]. 

Актуальність 
Враховуючи теперішнє стрімке поширення COVID-19, та високу 

популярність комп’ютерна томографія (КТ), як доступного неінвазійного 
методу досліджень, залишається актуальним дослідження, та створення 
інформаційної системи (ІС) з використанням елементів штучного інтелекту 
(ШІ), як класифікатора медичних зображень знімків КТ, яка дозволить з 
великою імовірністю визначати на ранніх стадіях захворювання органів 
дихання. 
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Основний текст 
Для задач класифікації медичних зображень, найбільш актуальним 

методом є використання нейронних мереж з машинним навчанням (Machine 
learning). Але існує також досить багато інших алгоритмів класифікації, які 
використовують різні математичні апарати, які необхідно розглянути та 
виявити основні недоліки та переваги для об’єктивного використання 
запропонованого методу. На сьогоднішній день, незважаючи на розвиток 
машинного навчання, не існує методів, які могли б однозначно ефективно 
вирішувати задачу класифікації. Загалом можна виділити наступні типи методів 
класифікації: імовірнісні, метричні, логістичні, лінійні та логістична регресія. 

Метод k-means – ґрунтується на розділенні множини спостережень Х на k 
кластерів, які локально мінімізовані відносно відстані між інформаційною 
точкою та центроїдою кластера. Перевага: можливість знайти кластер для 
даних після знаходження центроїд. Недолік: результат роботи безпосередньо 
залежить від критеріїв, обраних спеціалістом.  

Випадковий ліс – тип алгоритму машинного навчання, заснованого на 
ансамблевому навчанні. Ансамблеве навчання – навчання при якому 
об’єднуються алгоритми для більш точної моделі прогнозування. Сукупність 
алгоритмів і є множиною рішень дерева. Головні переваги: стабільність, добре 
працює при наявності будь-яких функцій та масштабованих даних. Проте даний 
метод вимагає досить багато обчислювальних ресурсів за рахунок великої 
кількості об’єднань дерев рішень та за рахунок цієї складності необхідно 
більше часу для навчання у порівнянні з іншими методами. 

Нейронні мережі – активно використовуються у зв’язку з появою великих 
об’ємів даних та зростанням обчислювальних можливостей. Мережі з прямим 
зв’язком є універсальним засобом апроксимації функцій, щ дозволяє 
використовувати їх при вирішенні задач класифікації. Їх точність дуже висока 
за рахунок генерування великої кількості моделей регресії. Але нейронні 
мережі не сформують класифікатор високої якості при недостатній кількості 
набору прикладі для певної задачі [4]. 

Виходячи з аналізу найпопулярніших методів класифікації, які наведені 
вище, можна  відмітити, що однозначно правильного методу не існує, тому 
необхідно адаптувати популярні методи машинного навчання під кожний 
окремий тип задач. 

Матеріали та методи мультикласової задачі класифікації. 
У якості матеріалу використаємо базу даних «Covid-19-CT (Covid, 

Pneumania, Normal cases)» знайдену на Kaggle. Дані матеріали містять зрізи КТ 
легенів. Але дані знімки не сегментовані тому першочерговою задачею є 
сегментація нейронною мережею додаткового dataset. Для отриманих 
сегментованих знімків застосуємо текстурний аналіз. 

В основу удосконаленого методу текстурного аналізу, покладено модель 
нейронної мережі з машинним навчанням для вирішення мультикласової задачі 
визначення «норма-пневмонія-COVID-19» за медичними знімками КТ. 

Найпростіший підхід застосований для опису текстур, міститься у 
використанні статистичних характеристик, що визначаються за гістограмою 
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яркості всього зображення або його областей. Нехай  випадкова величина, 

відповідна яскравості елементів зображення, а  її 

гістограма, де  означає число різних рівнів яскравості. Тоді центральний 

момент порядку  випадкова величина  дорівнює: 

        (1) 

де  – середне значення  – (середня яскравість зображення) 

          (2) 

З цих рівнянь видно, що . Для опису текстури особливо 

важливий другий момент, тобто дисперсія . Вона є мірою 

яскравості контрасту, що можна використовувати для побудови дескрипторів 
відносної гладкості [5]. Наприклад, величина: 

       (3) 

дорівнює 0 для областей постійної яскравості (де дисперсія нульова) і 
наближається до 1 для великих значень : 

              (4) 

є характеристикою асиметрії гістограми. Серед інших корисних характеристик 
текстури можна виділити «однорідність»: 

   (5) 

 
Рис.1 Модель класифікатора зображень 

Авторська розробка 
 
Максимум значення  досягається для зображення де всі 

елементи якого мають однакову яскравість, і зменшується в міру зростання 
яскравості відмінностей. Загалом текстурний аналіз ґрунтується на наборах 
складних операторів, які здатні звести процес розпізнавання поверхні до 
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простої задачі розрізнення рівнів яскравості. Для текстурного аналізу будемо 
використовувати чотири текстурні оператори: середнє значення, дисперсія, 
масштаб та орієнтацію. У результаті роботи класифікатору отримуємо 
вірогідність того чи іншого класу. На основі отриманих результатів експерт, 
тобто лікар, приймає остаточне рішення щодо лікування. 

Висновки. 
Практична цінність роботи, полягає в доведенні авторами отриманих 

наукових результатів до конкретних інженерних методик, алгоритмів, моделей і 
розробки ПЗ. Були розглянуті методи класифікації медичних зображень КТ та 
виявлено їх основні недоліки і переваги. Запропоновано модель класифікатора 
зображень з очікуваною точністю визначення наявності або відсутності 
патології близько 90%. 
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Abstract. The abstracts present data on changes in blood flow in the kidneys in premature 

infants with hemodynamically significant patern ductus arteriosus (hsPDA) with acute kidney 
injurious. Were examined 40 premature infants with a gestational age of 29-36 weeks. All children 
on the first, third and tenth days of life investigated Doppler ultrasound of the kidneys to determine 
blood flow in the renal arteries (Main Renal Artery and Interlobar Artery): the maximum systolic 
blood flow rate, minimum blood flow rate in diastole, and RI. Children were divided into 2 groups 
in the presence of acute kidney injurious. Group I (n = 17) did not have AKI, group II (n = 23) had 
AKI. The obtained data allow us to consider the most informative for the diagnosis of acute renal 
injury in premature infants with HsPDA decrease in systolic and diastolic blood flow in the 
interlobar artery, and an increase in RI in the first three days of life. 

Key words: premature babies, acute kidney injury, hemodynamically significant patern ductus 
arteriosus, Doppler ultrasound kidney.  

Introduction. 
Prediction and early diagnosis of acute kidney injury (AKI) in newborns is an 

important and complex issue in the emergency care setting (1). The most common 
causes of AKI  in newborns are the development of tissue hypoperfusion (2). The 
functioning of the patern  ductus arteriosus PDA in premature infants exacerbates 
hypoperfusion, especially hemodynamically significant patern ductus arteriosus 
(HsPDA), leading to complications (3). One of the methods of diagnosing disorders 
of hemodynamics of organ blood flow is  Doppler ultrasound test(4,5). The question 
of what indicators are the most indicative in the diagnosis of signs of AKI (6). 

Main text.  
Were examined 40 premature infants with a gestational age of 29-36 weeks with 

HsPDA. All children on the first, third and tenth day of life underwent Doppler 
ultrasound testn of the kidneys to determine blood flow in the renal arteries (Main 
Renal Artery and Interlobar Artery) to determine the maximum systolic blood flow 
velocity (Vs), the minimum  diastolic blood flow velocity (Vd) and Resistance Index 
(RI) according to standard methods. Diagnosis and stratification of the severity of 
AKI was performed according to the criteria of neonatal modification of KDIGO (7). 

Inclusion criteria: premature infants at 29-36 weeks of gestation with HsPDA, 
signed informed parental consent to participate in the study. 

Exclusion criteria: congenital malformations, intracerebral, intraventricular 
hemorrhage III-IV degree, neonatal sepsis, severe asphyxia in childbirth, skin 
diseases, intrauterine growth retardation. 

Gestational age averaged 32.9 ± 0.22 weeks. Low birth weight 1501-2400 g was 
observed in half of children in both groups, very low birth weight <1500 g - in every 
sixth child. Children were divided into 2 groups in the presence of AKI. Group I (n = 
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17)  did not have acute kidney injurious, group II (n = 23) had acute kidney injurious. 
Six children dropped out of the study due to the development of exclusion criteria. 
Children in the groups were representative in the Apgar score, the main diagnosis. 

Analyzing the state of blood flow in the kidneys in children with HsPDA 
depending on the development of AKI we can observe statistically significant 
changes from the first to the tenth day (table 1)       

                                                                                                             Table 1      
Indicators of blood flow in the kidneys depending on the AKI 

Indicators day    AKI - , n=17 (17) AKI +  n=23 (17) р< 
Interlobar Artery  

Maximum 
systolic blood 
flow rate, 
cm / sec 

І 18,48±3,014 (18,6; 
16,35-20,9) 

11,10±3,329 (11,3; 
7,71-12) 0,001 

ІІІ 19,12±4,730 (21; 16-
22,5) 

15,57±4,541 (16; 12-
18) *** 0,02 

Х 22,71±5,882 (24; 18,5-
25,5) **^^ 

20,82±5,812 (20; 17,5-
23,5) ***^^ ns 

Minimum   
blood flow rate in 
diastole, 
  cm / sec 

І 6,16±2,447 (5,6; 4,75-
7,7) 

2,83±2,063 (2,2; 1,1-
4,15) 0,001 

ІІІ 5,83±1,919 (6; 4,5-7) 3,48±1,532 (3,1; 2-5) 0,001 

Х 6,71±3,405 (5; 4,5-8,5) 4,65±2,644 (4; 2,5-6,5) 
** ^ ns 

RI 

І 0,666±0,1216 (0,67; 0,6-
0,74) 

0,758±0,137 (0,8; 
0,65-0,83) 0,02 

ІІІ 0,693±0,0869 (0,7; 0,63-
0,72) 

0,76±0,1588 (0,82; 
0,69-0,86) 0,03 

Х 0,715±0,0937 (0,72; 
0,67-0,8) 

0,776±0,1127 (0,8; 
0,69-0,87) ns 

 Main Renal Artery  

Maximum 
systolic blood 
flow rate, 
cm / sec 

І 25,4±6,17 (24; 22-27,5) 20,6±5,87 (22; 16-23) 0,02 

ІІІ 28,6±5,32 (29; 23-33) * 26,7±6,60 (28; 22-32) 
*** ns 

Х 30,2±5,57 (30; 26-35) 
*** 

30,5±4,85 (32; 25-34) 
***^^ ns 

Minimum   
blood flow rate in 
diastole, 
  cm / sec 

І 6,6±3,08 (6; 4,5-9) 5,2±3,10 (4; 2-8) ns 
ІІІ 7,9±3,17 (7; 5,5-9) 7,1±3,95 (6; 4-11) * ns 
Х 8,8±2,77 (9; 6,5-11) * 6,9±2,03 (7; 5,5-8) * 0,04 

RI 

І 0,741±0,0921 (0,74; 
0,66-0,8) 

0,752±0,1256 (0,79; 
0,68-0,86) ns 

ІІІ 0,725±0,0789 (0,73; 
0,68-0,8) 

0,723±0,1516 (0,78; 
0,61-0,86) ns 

Х 0,707±0,0877 (0,7; 0,66-
0,77) 

0,772±0,0636 (0,78; 
0,72-0,82) 0,02 
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Notes: 
1. The sample size for the 10th day is given in parentheses. 
2. When comparing independent samples, the Mann-Whitney test was used ("ns" - no significant 
discrepancy was observed). 
*, **, *** – significant difference from the level of the 1st day;  
^, ^^, ^^^ – of the 3 day, relatively p<0,05, p<0,01 і p<0,001 by the criterion of sign ranks of 
Wilcoxon. 

 
The most significant changes in Vs, Vd and RI in children with AKI were in the 

Interlobar Artery. Moreover, the difference Vs in children with AKI and without  
AKI  from the first day was 39% (p <0.001), remained on the third day -17% (p = 
0.02). Vd was statistically different on the first and third days - almost twice as high 
in children without AKI(p <0.001), and 40% higher on the third day (p <0.001). RI of 
vessels at children with AKI was above norm on the first and third days. 

In the Main Renal Artery on the first day, Vs in children without AKI was 25% 
higher (p = 0.02) than in children with AKI, and Vd was lower by 27% (p = 0.04) on 
the tenth day. RI in children with AKI was above normal on the first and third days, 
while in children without AKI it was within normal limits for the first three days and 
was significantly lower by 10 days.  

Summary and conclusions. 
1. Decreased maximal systolic blood flow rate, minimum diastolic blood flow 

rate in the Interlobar Artery, and increased RI in the first three days of life are 
predictors of the development of AKI in premature infants with HsPDA. 

2. In the Main Renal Artery    decrease in the minimum rate of diastolic blood 
flow on the tenth day may indicate the possibility of developing AKI in premature 
infants with HsPDA. 

3. Children with HsPDA and a decrease in blood flow in the kidneys in the first 
day of life should be assigned to the group at risk of developing AKI. 
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Abstract. The literature review presents data on the mechanisms of development, clinical 
manifestations, diagnosis, treatment and outcomes of ANCA-associated glomerulonephritis in 
children with juvenile rheumatoid arthritis (JRA). 

ANCA-associated glomerulonephritis is most often described in the literature. The main 
methods of treatment are the use of glucocorticoids in combination with cytostatics. A positive 
effect from the use of an immunobiological preparation (anakinra) was noted. It should be noted 
that there are different outcomes from the treatment of ANCA-associated glomerulonephritis: 
recovery renal replacement therapy (hemodialysis, kidney transplant), lethal. 

Key words: Juvenile rheumatoid arthritis, children, ANCA-associated glomerulonephritis. 
Introduction.  
Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is a chronic disease of children under 16 

years of age with a leading articular syndrome and possible involvement of other 
organs in the process [1]. With JRA in children, renal lesions are described, which 
aggravate the course and prognosis of the underlying disease [2]. The structure of 
renal pathology in children with JRA is represented by secondary amyloidosis, 
glomerulonephritis, tubulo-interstitial nephritis [3]. The available literature describes 
20 clinical cases of various variants of glomerulonephritis (GN): membranous 
nephropathy, mesangioproliferative glomerulonephritis, focal segmental 
glomerulosclerosis, extracapillary glomerulonephritis, minimal changes disease, 
ANCA-associated glomerulonephritis, IgA – nephropathy [4].  

Main text.  
Screening to study the presence of ANCA in children with JRA is reflected in 

three studies [5,6,7]. ANCA concentration was studied using enzyme immunoassay 
in all cases. The study included children with different forms of JRA (oligoarticular, 
polyarticular, systemic). The number of examined children was: Speckmaier M. et al 
(66), Mulder L. et al, (93), Bakkaloglu A. et al (31). Age range 1-16 years on average 
7.6 years. It is noteworthy that antinuclear antibodies (ANA) were positive in 16%, 
and ANCA in 45% of patients [5,7]. Antineutrophilic cytoplasmic antibodies were 
detected according to Mulder L. et al in 35% of patients with JRA, ANCA was 
present in 44% of patients with oligoarticular, in 36% with polyarticular and 16% 
with systemic [6]. 
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ANCA-associated glomerulonephritis is the most common in the literature. 
Analysis of clinical data of 7 patients suffering from JRA and developing ANCA-
associated glomerulonephritis. 

As can be seen from the table, more than half of the subjects were of school age, 
however, 2 patients were at an early age. Almost all of the patients were girls. The 
forms of JRA are equally often described - polyarticular and systemic, the duration of 
the process is from 5 months to 6 years. Clinical manifestations in 6 out of 7 patients 
with ANCA-associated HN were characterized by isolated urinary syndrome in the 
form of proteinuria. In four cases, the latter was combined with hematuria. A feature 
of ANCA GN in children with JRA is the absence of edema, hypertension and the 
presence of an increased level of blood creatinine. An isolated increase in blood 
creatinine levels in the absence of renal and emergency manifestations was described 
in one child. The above features of GN are the basis for examining patients for the 
titer of antibodies to the cytoplasm of neutrophils (ANCA). Confirmed diagnosis, 
patients underwent intensive therapy with prednisolone in the form of pulse therapy 
in combination with immunosuppressants (cyclophosphamide, azathioprine, 
methotrexate, mycophenalate mofetil). Clinical cases were described more than 15 
years ago, and the therapy made it possible to achieve end-stage renal failure in two 
patients with a replacement transition to renal therapy - dialysis and kidney 
transplant. Belot et al, in 2012 presented three clinical cases of children with JRA, of 
which 2 were young children. ANCA GN remission was achieved in one child using 
an interleukin-1 receptor antagonist (Anakinra). 

The investigators noted that ANCA-associated glomerulonephritis was most 
likely caused by an uncontrolled baseline level of inflammation, indicating a common 
pathogenesis of glomerulonephritis and systemic JRA. 

Summary and conclusions. 
In conclusion, for the timely diagnosis of ANCA-associated glomerulonephritis 

in children with JRA, it is necessary to monitor the urinanalysis and the level of 
creatinine in the blood; if pathological changes are detected, the level of 
antineutrophilic cytoplasmic antibodies should be studied. 
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Аннотація. Дисбаланс вегетативної нервової системи є ключовим медіатором 
прогресування захворювання хронічної хвороби нирок. Обстежено 115 дітей 6 - 17 років  з 
хронічною хворобою нирок І-ІІІ стадій. Використовувався метод добового моніторування 
електрокардіограми та кардіоінтервалографія в поєднанні з клиноортостатичною пробою. 
Порушення вегетативного балансу в вигляді гіперактивності симпатичної відділу 
вегетативної нервової системи виявлено у 75,7% хворих на хронічну хворобу нирок дітей. 
Дисбаланс вегетативного гомеостазу є підґрунтям для розвитку й прогресування 
кардіоваскулярних порушень та ускладнює перебіг хронічної хвороби нирок у дітей.  

Ключові слова: хронічна хвороба нирок, вегетативні розлади, діагностика, діти. 
Abstract. Imbalance of the autonomic nervous system is a key mediator of the progression of 

chronic kidney disease. Enrolled 115 children aged 6-17 years with stage I-III chronic kidney 
disease. The methods of daily electrocardiogram and cardiointervalography combined with 
clinoorthostatic test were used. Revealed 75.7% of children with chronic kidney disease, disorders 
of autonomic status were. Imbalance of autonomic homeostasis is the basis for the development and 
progression of cardiovascular disorders and complicates the course of chronic kidney disease in 
children. 

Key words: chronic kidney disease, autonomic disorders, diagnosis, children 
Вступ.  
Відомо, що вже на ранніх стадіях хронічної хвороби нирок (ХХН) виникає 

дисбаланс вегетативної нервової системи (ВНС), що є ключовим медіатором 
прогресування захворювання [1, 2].  Зі зростанням активності симпатичного 
відділу при прогресуванні ХХН пов’язують також збільшення 
кардіоваскулярних ризиків  [3].  

Ціллю роботи було визначення взаємозв’язку між розладами 
вегетативного гомеостазу і прогресуванням ХХН у дітей. 

Матеріали та методи.  
Обстежено 115 дітей 6 - 17 років з ХХН І-ІІІ стадій. До 1-ї групи увійшли 

54 хворих на ХХН І стадії, до 2-ї групи - 39 хворих із ХХН ІІ стадії, до 3-ї групи 
-22 дітей із ХХН ІІІ стадії.  

Використовували метод добового моніторування електрокардіограми 
(ЕКГ) та кардіоінтервалографію (КІГ) в поєднанні з клиноортостатичною 
пробою (КОП) [4, 5].  

Результати.  
Проведений аналіз ВСР виявив односпрямований характер змін показників 

часового і спектрального аналізу варіабельності серцевого ритму, які свідчили 
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про виснаження енергетичних резервів організму. Порушення вегетативного 
балансу в вигляді гіперактивності симпатичної відділу ВНС у 75,7% хворих 
характеризувались зниженням показників часових параметрів ВСР та 
збільшенням значень спектральних показників. За рівнями більшості 
показників як часового, так і спектрального аналізу ВСР, вірогідних 
відмінностей між пацієнтами 1-ї та 2- ї груп не виявлено. Найвиразніші зміни 
реєструвались у дітей 3-ї групи. 

Поступова втрата ниркових функцій, яка відбувалася під час 
прогресування ХХН, поглиблювала вегетативний дисбаланс. Додатково 
проведений кореляційний аналіз Спірмана визначив наявність вірогідних 
інтеркореляцій між рівнями швидкості клубочкової фільтрації та показниками 
ВСР, що підтверджувало зв'язок між дисбалансом вегетативного гомеостазу та 
прогресуванням порушення ниркових функцій [5].  

Дані КІГ у поєднанні з КОП показали, що у більшості пацієнтів  з І стадією 
ХХН спостерігалась тенденція до централізації управлінням серцевим ритмом і 
напруження функціональних можливостей ССС. У хворих з ІІ-ІІІ стадією ХХН  
реєструвалось вірогідно значуще підвищення тонусу симпатичного відділу зі 
зниженням тонусу парасимпатичного відділу ВНС, що вказувало на значну 
централізацію управління серцевим ритмом і напруження адаптаційно - 
пристосовувальних механізмів [4].  

Висновки.  
Отримані нами результати свідчать, що під час прогресування ХХН 

зростають рівні симпатикотонії. Дисбаланс вегетативної регуляції є підґрунтям 
для розвитку й прогресування кардіоваскулярних порушень та прогресування 
порушення ниркових функцій у дітей з ХХН. 
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Анот ація. Ст исло окреслено сут ніст ь і еволюція фундамент альних наукових 
концепцій, що леж ат ь в основі сучасної географії – хорологічної т а географічного 
дет ермінізму. Наголошено на значенні цих концепцій для генези геософії, що сформувалася 
на меж і географії т а філософії.  

Ключові слова: геософія, суспільна географія, географічний дет ермінізм, хорологічна 
концепція, земний прост ір. 

Abstract. The essence and evolution of fundamental scientific conceptions which lie in the 
ground of modern geography such as chorological conception and geographical determinism are 
shortly lined. It is stressed on the significance of these conceptions for the genesis of geosophy that 
was shaped on the boundary between geography and philosophy. 

Key words: geosophy, societal geography, geographical determinism, chorological 
conception, Earth space. 

Вступ.   
Геософія як наукова дисципліна, що вже близько сторіччя розвивається на 

географічно-філософському пограниччі, має найтісніші зв’язки із суспільною 
географією, значними віхами у формуванні якої були у свій час генеза таких 
соціогеографічних концепцій, як хорологічна та географічний детермінізм 
(геодетермінізм). Хоч ці концепції остаточно оформилися в ХVІІІ – ХІХ ст., все 
ж початки геодетермінізму та ідей просторовості сягають корінням в Античну 
добу. 

Роль географічного детермінізму у формуванні наукових засад 
геософії.  

Основи концепції географічного детермінізму були сформульовані близько 
300 років тому видатним французьким філософом Ш.-Л. Монтеск’є [2]. До 
нашого часу вона неодноразово зазнавала якісних видозмін, проте, незмінним 
при цьому залишався сам принцип зумовленості способу життя й ментальності 
народів природно-ландшафтними умовами території. На нашу думку, доречно 
говорити про дві основні інтерпретації геодетермінізму – матеріалістичну й 
ідеалістичну. Перша була притаманна практично всім варіантам 
характеризованої концепції до середини ХХ ст. (Ф. Ратцель, Е. Реклю та ін.). Ці 
науковці намагалися довести безпосередній вплив природного середовища, 
особливо – клімату, на життя людських спільнот. Ідеалістична версія 
геодетермінізму полягає у визнанні духу як посередника між природним і 
людським у земному просторі. 
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Наше розуміння географічного детермінізму перебуває в числі його 
новітніх трактувань, серед яких одне з найбільш знакових належить 
А. Ісаченку, який стверджував: «Сучасний географічний детермінізм 
(геодетермінізм) – наукова (географічна) концепція, що об’єктивно відображає 
роль і значення географічного середовища в житті й розвиткові суспільства» 
(переклад наш. – Ю. К.) [1, с. 10]. 

Генеза модерного геодетермінізму пов’язана з подоланням досить глибокої 
кризи цієї концепції, викликаної накопиченням вагомої кількості фактів, що 
переконливо спростовували прямий вплив природних чинників на життя 
сучасної людини. Закономірним, як для свого часу, було виникнення різних 
методологічних побудов, що так чи інакше протистояли геодетерміністським 
поглядам. Крайній прояв його заперечення був притаманний концепції 
географічного нігілізму; більш помірковану альтернативу географічному 
детермінізму становила французька школа «географічного посибілізму» 
(П. Відаль де Ля Бляш [4] та ін.). Не зупиняючись докладно на особливостях 
поглядів «посибілістів», викладених у працях згаданого вченого і його 
послідовників, відзначимо, що, подібно до ранніх геодетерміністів, вони 
дотримувалися матеріалістичної методології.  

Ми стверджуємо, що не безпосередньо сама людина використовує надані 
природою можливості для свого розвитку, а ландшафт у його духовній іпостасі 
визначає особливості буття в ньому людської спільноти (етносу) й водночас 
сам змінюється під її впливом. У такий спосіб відбувається безперервна 
еманація духу земного простору, тісно пов’язана із сукупністю процесів 
етногенези. 

Отже, не зважаючи на неухильне зменшення прямої залежності 
життєдіяльності людини від природних умов, цілком очевидне за доби науково-
технічної революції, незмінним є й залишатиметься надалі вплив духовної 
складової ландшафту на спосіб життя й ментально-поведінкові риси вміщеного 
до нього етносу. 

Значення хорологічної концепції для розвитку геософії.  
Важливою складовою методологічної основи геософії є хорологічна 

концепція географії, основи якої, на думку Н. Мукітанова [3], були закладені 
ще в античну добу К. Птолемеєм. Генеза цієї класичної концепції (й водночас 
хорологічного підходу) в Новий час пов’язана з філософськими ідеями І. Канта, 
які вже на межі Нової та Новітньої доби істотно розвинув А. Геттнер, а після 
Другої світової війни – Р. Гартшорн.  

Хорологічний напрямок, поряд із геодетермінізмом Ф. Ратцеля й Е. Реклю, 
становив один зі значущих чинників становлення сучасного суспільно-
географічного знання, активно залучаючи до об’єктно-предметної сфери 
географії людину та її діяльність у земному просторі. Особливістю 
хорологічного підходу була мінімальна увага до природних явищ і процесів, що 
змінюють вигляд земної поверхні, тоді як геодетерміністська концепція, як ми 
зазначали вище, навпаки, визнає першорядне значення природних умов для 
формування способу життя й ментальності людини. 

На нашу думку, геософічна роль хорологічної концепції полягає також в 
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інтерпретації деяких особливостей взаємного розташування об’єктів на земній 
поверхні (що можуть утворювати різні геометричні фігури – наприклад, 
Бермудський трикутник). Також хорологічний підхід дозволяє побачити 
геооб’єкти в їхній цілості, з урахуванням усієї повноти природних і суспільно-
географічних феноменів (прикладом такого поєднання може бути сприйняття 
як одного цілого гори Пожижевська, що в Українських Карпатах, і приуроченої 
до неї метеостанції).  

Висновки.  
Як географічний детермінізм, так і хорологічна концепція в географії 

сягають корінням ХVІІІ ст. – доби І. Канта й Ш.-Л. Монтеск’є. Не зважаючи на 
деяку методологічну суперечливість двох характеризованих нами 
соціогеографічних концепцій, одна з яких наголошує на визначній ролі 
природних умов, а інша надає їм другорядного значення, усе ж ми вбачаємо 
геодетермінізм і хорологічну концепцію такими, що доповнюють одна одну та 
разом беруть участь у закладенні фундаменту сучасної суспільної географії та 
геософії.  
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Анотація. Відзначено, що головними складовими методологічної основи 

гідроекологічних досліджень населених місць є положення антропогенного 
ландшафтознавства, конструктивної географії, сучасної екології та ноосферології. 
Висвітлено внесок різних дисциплін у формування засад поселенської гідроекології.  

Ключові слова: поселенські гідроекосистеми, антропогенне ландшафтознавство, 
конструктивна географія, екологія, ноосферологія. 

Abstract. It is marked that main components of the methodological ground of hydroecological 
investigations of settlements are thesis of anthropological landscape studies, constructive 
geography, modern ecology and noospherology. The gift made by different disciplines to shaping 
fundamentals of settlement hydroecology is described. 

Key words: settlement hydroecosystems, anthropogenic landscape studies, constructive 
geography, ecology, noospherology. 

Стрижневим атрибутом будь-якого наукового дослідження є 
методологічна основа. На відміну від методів і методик, що являють собою 
безпосереднє керівництво для дослідницьких операцій, методологія відображає 
основну ідею дослідження, дозволяє в загальних рисах виділити новизну у 
формуванні знань про об’єкти, що вивчаються, окреслити головні підходи, 
вживані науковцем. Як правило, до методологічної основи входять основні 
положення, теорії, концепції причетних до об’єкта дослідження наук. На 
сучасному етапі розвитку знань практично неможливо вивчати ті чи інші 
об’єкти засобами лише однієї науки, справжні прориви у сфері світопізнання 
з’являються на стику двох і більше наукових дисциплін. У такий спосіб і 
виникають нові галузі науки, які навіть у своїх назвах відображають 
міждисциплінарний характер. Яскравими прикладами є розроблені ще понад 
сторіччя тому видатним українським ученим В. І. Вернадським радіогеологія та 
біогеохімія.  

Тенденція в бік диференціації науки (так само як і протилежна тенденція, 
спрямована на інтеграцію) не припинилася й дотепер, адже кожне нове 
відкриття, кожна отримана відповідь на питання породжує кілька нових питань. 
До того ж, саме життя додає нові, невідомі раніше людству, проблеми, однією з 
яких є екологічна. Екологізація науки стала помітним процесом близько пів 
сторіччя тому, з часом набираючи дедалі швидших темпів. Екологічний підхід 
зумовив появу нового погляду на багато природних і суспільних явищ, не є 
винятком водні об’єкти й пов’язані з ними процеси. Тому, поряд із традиційною 
гідрологією, наприкінці ХХ ст. стали інтенсивно розвиватися гідрохімія та 
гідроекологія. 
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Але навіть новим, сформованим на стиках наук, дисциплінам не під силу 
охопити весь комплекс актуальних для розвитку суспільства та пізнання 
природи в умовах активного впливу на неї людини проблем. Відтак, виникає 
потреба в розробленні засад дедалі новіших дисциплін, що були б у змозі 
розв’язати поставлені саме їм наукові та практичні завдання. Ці завдання 
викликані виокремленням тих сторін дійсності, які раніше, в умовах менш 
диференційованого знання, не потрапляли в поле уваги наукового світу. Одним 
із таких специфічних завдань є дослідження водних об’єктів у межах населених 
пунктів. 

Отже, методологічною основою гідроекологічних досліджень населених 
місць є положення сучасної екології, ноосферології, конструктивної географії 
та антропогенного ландшафтознавства. 

Зокрема, з положень сучасної екології в роботі використовується ідея 
загального взаємозв’язку, взаємодії та взаємозалежності між компонентами 
екосистем. Згадане положення повністю стосується поселенських 
гідроекосистем, охарактеризованих [2], які, будучи складно організованими й 
характеризуючись ієрархічністю та емерджентністю, відповідають усім 
критеріям щодо визнання об’єкта системою. Наявність численних компонентів 
і елементів неодмінно передбачає становлення різноманітних зв’язків між 
ними. 

Елементи ноосферології в роботі представлені поглядом на людину як 
потужну перетворювальну силу, яка, за словами В. І. Вернадського, в наш час 
стала «геологічною… силою, раніше в таких масштабах в історії… планети 
небаченою» [1] (переклад наш. – К. Ш.). Водночас ми поділяємо погляд на 
ноосферу П. Теяр де Шардена, який із тривогою дивився в майбутнє взаємодії 
природи й суспільства та не вірив у спроможність людини раціонально 
вибудувати стосунки з природним середовищем [3].  

Ідеї конструктивної географії наскрізно пронизують дослідження 
поселенських гідроекосистем. З одного боку, йдеться про об’єкти на земній 
поверхні, які за своєю суттю входять до сфери географічних досліджень. 
Такими є річки та інші водотоки й водоймища – невід’ємні складові 
ландшафту, що охоплює їх, і ландшафтної оболонки Землі в цілому. З іншого 
боку, в центрі нашої роботи перебуває згадана вище проблема взаємодії 
суспільства та природи в контексті пошуку шляхів достатньо м’якого, не 
пов’язаного з несприятливими, а тим більше – катастрофічними, наслідками 
впливу людини на довкілля. У цьому полягає зв’язок поселенської гідроекології 
з конструктивною географією з частковим перекриттям їхніх об’єктно-
предметних сфер. 

Антропогенне ландшафтознавство можна вважати розділом 
конструктивної географії подібно до того, як класичне ландшафтознавство є 
галуззю географії взагалі. Попри існування значного числа конструктивно-
географічних концепцій, саме антропогенне ландшафтознавство є тією 
складовою науки, що вивчає процеси в ландшафтах, які зазнали впливу 
людської діяльності. У свою чергу, наявність різних поглядів (А. Г. Ісаченка, 
Ф. М. Мількова, В. Б. Сочави та ін.) на проблему антропогенного ландшафту 
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спонукає нас до узагальнення, згідно з яким антропогенним треба вважати той 
ландшафт, хоча б один компонент (але не елемент) якого докорінно змінений 
людиною. Наприклад, агроландшафт слід вважати антропогенним, оскільки 
педобіогенний компонент людиною практично заново відтворений (культурна 
рослинність прийшла на місце природної, ґрунт через оранку істотно змінив 
властивості, як правило, зазнаючи деградації, тощо). 

У контексті методологічної основи нашого дослідження важливо 
відзначити концепцію єдиної географії. Роль останньої у формуванні наукових 
засад поселенської гідроекології – особливої наукової дисципліни, яка мала б 
зосередитися на вивченні поселенських гідроекосистем, – полягає в тому, що 
проблема взаємодії природи й людства перебуває на межі природничо-
наукового та суспільно-гуманітарного циклів географічних наук, а відтак – є 
складовою цілісного географічного (й не лише географічного) знання. 

Загалом, напрацювання методологічних засад поселенської гідроекології 
не завершене, що пов’язано як із принциповою неможливістю вичерпання 
джерел формування наукового знання, так і зі значною «молодістю» 
поселенської гідроекології як наукової дисципліни. 
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Анотація. Висвітлено сутність адвентивної, зокрема інвазійної, флори. Обґрунтовано 
значення вивчення адвентизацї та інвазії як геоекологічних явищ, що загрожують 
біорізноманіттю. Окреслено місце географічних досліджень інвазійної флори як гілки 
антропогенного ландшафтознавства. 

Ключові слова: адвентивні види, інвазійна флора, фітоценоз, ландшафт, 
біорізноманіття. 

Abstract. The essence of adventive, especially invasive, flora is described. The significance of 
studying adventization and invasions as geoecological phenomena that make a danger for 
biodiversity is grounded. The place of geographical investigations of the invasive flora as a branch 
of anthropogenic landscape studies is lined. 

Key words: adventive species, invasive flora, phytocenosis, landscape, biodiversity. 
Переважна частина сучасних ландшафтів характеризується більшою чи 

меншою антропогенною перетвореністю. Змін, викликаних різнобічною 
діяльністю людини, зазнали всі компоненти – від літогенного до біогенного. 
Зокрема, через функціонування гірничодобувної промисловості порушується 
природний порядок напластування верств гірських порід; викиди деяких 
речовин в атмосферу призводять до змін макро- і мікроклімату; 
сільськогосподарське виробництво змінює структуру ґрунту тощо. На перший 
погляд, менш помітними є зміни фітоценозів, викликані антропогенним 
потраплянням у певну місцевість видів рослин, які не були споконвічно їй 
притаманні та створюють відносини конкуренції щодо аборигенних видів. Таке 
явище не можна вважати нормальним, оскільки воно загрожує зникненням 
окремих видів із біосфери, а отже – збідненням біорізноманіття.  

Види, занесені в даний ландшафт з інших макро- або мікрореґіонів, мають 
назву адвентивних. Як зазначають В. В. Протопопова та М. В. Шевера, 
адвентивними є ті «рослини, поява яких у певній місцевості пов’язана не з 
природним флорогенезом, а здебільшого з несвідомим занесенням їх людиною 
з первинного ареалу в інші флористичні області або на інші континенти в 
процесі господарської діяльності» [2, с. 181–182]. Ці ж автори наголошують на 
наявності різних критеріїв, що кладуться в основу класифікації адвентивних 
видів – за часом занесення, способом імміґрації, ступенем натуралізації тощо. 

Серед адвентивних рослин окрему групу становлять інвазивні (інвазійні), 
які «становлять значну загрозу для біорізноманітності, менеджменту екосистем, 
сільського та лісового господарств тощо» [1]. Саме фітоінвазії є чинником, що 
порушує екологічний стан фітоценозів. Штучний, викликаний діяльністю 
людини, характер цього явища зумовлює необхідність боротьби з ним, 
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результатом якої має стати відновлення початкового, природного набору видів, 
що, у свою чергу, дозволить зберегти біорізноманіття. 

Дослідження адвентивної, зокрема інвазійної, флори є одним із напрямів 
антропогенного ландшафтознавства. Загальновідомо, що порушення одного з 
компонентів ландшафту спричиняють зміни інших компонентів, тому проблема 
поширення адвентивних видів є не лише ботанічною й екологічною, а й 
географічною. На нашу думку, вивчення інвазійної флори є однією з гілок 
компонентних досліджень антропогенних ландшафтів, а саме – перетвореності 
біогенного компоненту. 

Одним із найпоширеніших шляхів занесення та інвазій чужорідних видів 
рослин на макро- й мезореґіональному рівнях є перевезення залізничним 
транспортом. Особливостями такого шляху адвентизації є певна випадковість 
(несвідомий характер дій людини, що спричиняють інвазію, та невизначеність 
місця потрапляння насіння, спор та інших органів, що її уможливлюють), 
просторова приуроченість адвентивного виду до антропогенних лінійних 
об’єктів, значна поширеність, яка й зумовлює виникнення екологічної 
проблеми. Тому феномен інвазійної флори має істотне біо- та геоекологічне 
значення і є вартим різнобічного детального вивчення. 
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ботанічний журнал, т. 66, №4. 2009. С. 466–476. 
2. Протопопова В. В., Шевера М. В. Адвентивні рослини. Енциклопедія 

сучасної України, т. 1. 2001. С. 181–182. 
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INVESTIGATIONS OF THE ADVENTIVE FLORA OF UKRAINE: 
SUBJECT, GOAL, TASKS, PRACTICAL SIGNIFICANCE 

ДОСЛІДЖЕННЯ АДВЕНТИВНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ: ПРЕДМЕТ, МЕТА, 
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Анот ація. Окреслено основні акт уальні напрямки дослідж ень адвент ивної флори 
України. Сформульовано предмет , мет у й завдання вивчення адвент ивних рослин. 
Наголошено на практ ичному значенні дослідж ень адвент ивної, зокрема інвазійної, флори в 
Україні. 

Ключові слова: адвент ивна флора, ценоз, прост оровий аналіз, біорізноманіт т я.  
Abstract. Main branches of the investigations of the adventive flora of Ukraine are lined. The 

subject, goal and tasks of studying adventive plants are formulated. It is stressed on the practical 
significance of studies of the adventive, especially invasive, flora in Ukraine. 

Key words: adventive flora, cenosis, space analysis, biodiversity. 
Адвентивні види рослин України вже давно стали об’єктом ґрунтовних 

наукових досліджень, переважно ботанічних і екологічних, здійснюваних 
М. І. Котовим, В. В. Протопоповою, В. Я. Мар’юшкіною та багатьма іншими. 
Зокрема, вивчалися видовий склад адвентивної флори, що поширилася на тих 
чи інших територіях, шляхи занесення окремих її видів, характер взаємодії з 
аборигенними ценозами тощо. Проте, на нашу думку, ще недостатньо 
досліджені просторові, географічні закономірності згаданого вище явища. 
Йдеться про дію як природних, так і соціально-економічних факторів, що 
позначаються на особливостях поширення адвентивних видів рослин. 
Необхідність удосконалення систематизації адвентивної флори за ознаками 
географічних особливостей поширення визначає перспективні напрями 
подальших її досліджень.  

Предметом географічних досліджень адвентивної флори України є 
виявлення ландшафтних чинників формування біорізноманіття чужорідних 
видів рослин на її території. Метою досліджень є виявлення географічних 
закономірностей просторового поширення адвентивної флори в межах України. 
Перспективними завданнями цих досліджень є виділення просторових рівнів 
адвентизації флори, окреслення впливу природних і суспільно-географічних 
чинників на її поширення, обґрунтування географічного значення різних шляхів 
адвентизації видів рослин, висвітлення (на прикладах України) процесу 
формування біорізноманіття адвентивної флори в контексті ландшафтної 
неоднорідності території тощо [1]. 

Істотним є практичне значення досліджень процесу адвентизації видів в 
Україні. Визначення просторових закономірностей міґрацій рослин важливе 
для розуміння імовірних шляхів потрапляння до її території адвентивних, у 
тому числі інвазійних, видів у майбутньому. Дослідження взаємовідносин 
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адвентивних видів з аборигенними фітоценозами сприяють удосконаленню 
наукових основ лісівництва й лісорозведення, спрямованих на досягнення 
стійкості натуральних лісових ценозів та цілеспрямовано створюваних 
насаджень (культурних лісових ландшафтів). 

 
Література: 
1. Кисельов Ю. О., Суханова І. П., Парахненко В. Г., Швець Я. А., Черниш 

В. І. Адвентивна флора України: географічні особливості поширення. Науковий 
вісник Національного лісотехнічного університету України, т. 30, №1. 2020. 
С. 9–13. 
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Анотація. Стаття обґрунтовує специфіку за якою цифрова ігрова індустрія 

сформувала відокремлений сектор економіки, що узагальнює галузі з подібними загальними 
характеристиками, щодо особливостей господарської діяльності пов'язаної з розробкою, 
просуванням і продажем комп'ютерних ігор та унікальним ланцюжком цінності. За 
результатами дослідження констатовано, що окреслений сектор характеризується не 
тільки особливостями походження, виникнення, становлення, але і поступовим посиленням 
впливу, що набуває вузької специфічності для економіки, якщо транслюється через його 
ендемічні сектори. 

Ключові слова: ендемічні сектори; цифрова ігрова індустрія; кіберспорт. 
Abstract.  The article justifies the specifics on which the digital gaming industry has formed a 

separate sector of the economy. This sector generalizes areas with similar general characteristics, 
the characteristics of the economic activity associated with the development, promotion and sale of 
computer games and the unique value chain. The results of the study show that the sector is 
characterized not only by the characteristics of origin, emergence and development, but also by a 
gradual increase in its influence. Impact becomes narrowly specific to the economy if transmitted 
through its endemic sectors. 

Key words: еndemic sectors; digital gaming industry; cybersport. 
Вступ. 
Наразі цифрова ігрова індустрія сформувала відокремлений сектор 

економіки, що узагальнює галузі з подібними загальними характеристиками, 
щодо особливостей господарської діяльності пов'язаної з розробкою, 
просуванням і продажем комп'ютерних ігор та унікальним ланцюжком 
цінності. Разом з тим єдине визначення, щодо категорії цифрова ігрова 
індустрія відсутнє. Крім того, категорія багатьма науковцями розглядається як 
синонім індустрії інтерактивних розваг, індустрія комп'ютерних ігор [4; 5; 6]. 
Відтак є проблеми, щодо єдності підходів до базового концепту, а також змісту 
окресленого поняття, його смислової наповненості. 

Основний текст  
На нашу думку, проблеми дефініції та єдності концепту пов’язані з тим, 

що цифрова ігрова індустрія не просто сформувала відокремлений сектор 
економіки зі специфічними характеристиками ланцюга цінності (у межах якого 
можливий випуск віртуальної продукції в будь-який час, в будь-якому місці, в 
будь-якій кількості варіантів моделей та форматів).  

Ґенеза розвитку сформувала ендемічні галузі, що досить специфічні за 
загальними характеристиками, щодо економічного призначення продукції; 
використовуваних виробничих ресурсів; технологічних процесів, технічної бази 
та умів праці. 

https://orcid.org/0000-0002-1715-1310
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Характеристика сучасних визначень категорії «цифрова ігрова індустрія» 
та синонімічних до неї категорій, використовуваних у якості базового концепту, 
що узагальнює різні галузі, орієнтовані на ринок цифрових ігор (серед яких 
індустрії інтерактивних розваг, індустрія комп'ютерних ігор) представлена в 
таблиці 1. 

Таблиця 1  
Характеристика сучасних визначень категорії цифрова ігрова індустрія та 

синонімічних до неї категорій, використовуваних у якості базового 
концепту 

Джерело Зміст категорії Конкретизація змісту 
цифрова ігрова індустрія 

Сахнов К., 
Уточкін В. [4] 

Платформи, ігрові движки, розробка 
відеоігор, видання та оперування, 
популяризація та споживання. 

Система, що узагальнює 
різні галузі, орієнтовані на 
ринок цифрових ігор* 

Лещенко П.А. 
[1; 2] 

Індустрія цифрових ігор для навчання й 
розваг 

Індустрія, що орієнтована 
на ринок цифрових ігор* 

Боб Джонстон 
[5], Джейсон 
Уітакер [6],  

Сектор економіки, з розробки, просування і 
продажу комп'ютерних ігор.  
Цифрова ігрова індустрія, що є синонімом 
категорії «індустрія комп'ютерних ігор»  

Сектор економіки, що 
орієнтований на ринок 
цифрових ігор* 

індустрія комп'ютерних ігор 
Проскуріна М.О. 
[3] 

Індустрія, що дає змогу одночасно існувати  
великим компаніям, що випускають високо 
бюджетні ігри-блокбастери, окремим 
особистостям, що створюють авторські ігри 
без фінансування. 
Прибутковий сектор економіки або система 
що узагальнює виробництво обладнання, 
розроблення програмного забезпечення, 
платформ та середовищ, розроблення ігор, 
видавництво ігор, споживачів-гравців, 
ігровий маркетинг. 
Індустрія, що орієнтована на ринок 
цифрових ігор 

Частково синонімічна 
категорія до цифрової 
ігрової індустрії.  
Цей сектор економіки 
орієнтований на ринок 
комп’ютерних ігор (а саме 
 взаємодію людини або 
групи людей з 
комп’ютером) та 
узагальнює різні ендеміки 

індустрія інтерактивних розваг 
Боб Джонстон 
[5], Джейсон 
Уітакер [6] 

Сектор економіки, з розробки, просування і 
продажу комп'ютерних ігор. Ця категорія 
синонім категорій «індустрія комп'ютерних 
ігор» та «цифрова ігрова індустрія» 
 

Повністю синонімічна до 
цифрової ігрової індустрії 
категорія*.  
Цей сектор економіки 
орієнтований на ринок 
цифрових ігор 

Примітка / * цифрова гра на комп'ютері, мобільному пристрої, ігровій консолі, аркадних 
ігрових автоматах та ін. 

Сформовано автором на основі [1-6] 
 
У загальному сенсі окреслений концепт доцільно розглядати як частину 

економіки, що орієнтована на ринок програмного продукту з організації 
ігрового процесу або цифрових ігор, що узагальнюють комп’ютерні ігри, ігрові 
програми для мобільних пристроїв, ігри для портативних гральних консолей, 
аркадні та ін.  

https://hsbi.hse.ru/person/teachers/sakhnov-konstantin/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Відповідно до змісту категорії «цифрова ігрова індустрія», її смислова 
наповненість визначається цифровою грою (на комп'ютері, мобільному 
пристрої, ігровій консолі, аркадних ігрових автоматах та ін.), що є одночасно 
специфічним продуктом та елементом інтерактивних розваг.  

Така специфічність формує не тільки передумови для виникнення низки 
повністю або частково синонімічних до цифрової ігрової індустрії категорій 
(індустрія інтерактивних розваг) але і виділення низки ендемічних секторів 
(ендеміків), що мають чітко означені сфери типовості. Окреслений сектор 
характеризується різним впливом його складових на економіку (зокрема, на 
системи виробництва, розподілу, обміну, споживання). 

Відтак, окреслений сектор характеризується не тільки особливостями 
походження, виникнення, становлення, але і поступовим посиленням впливу. 
Характер впливу набуває вузької специфічності для економіки, якщо він 
транслюється через ендемічні сектори цифрової ігрової індустрії.  

Наприклад, кіберспорт має вплив на економіку через: букмекерські лінії, за 
якими пропонується широкий асортимент ставок (через пандемію коронавірусу 
зупинилися майже всі великі спортивні змагання, за виключенням 
кіберспортивних, відтак основний упор букмекерів робиться на кіберспорт); 
спонсорські угоди в кіберспортивній індустрії; змагання з кіберспорту 
(зокрема, трансляції по спортивних каналах, кіберспортивні ЗМІ, призові 
фонди); виробництво ігрового комп'ютерного обладнання для кіберспортивних 
турнірів та спеціалізований фіджітал-тренд (продажах товарів з символікою 
кіберспортивних команд та змагань кіберспорту).  

Мобільний, консольний та планшетний геймінг та багатокористувацькі 
ігрові проєкти мають вплив на економіку через: економічні браузерні ігри з 
виведенням грошей; магазини з продажу товарів та віртуальних речей; 
спеціальне ігрове обладнання (наприклад, телескопічні контролери до 
смартфона, ігрові маніпулятори та аксесуари для консолей); фіджітал-тренд 
(зокрема, продаж товарів з символікою бренду (футболки, браслети, чашки і 
т.д.) і організації тематичних парків (парки Angry Birds і ін.), масштабні 
відеопроєкти).  

Багатокористувацькі ігрові проєкти та хмарний геймінг впливають на 
сукупність відносин, що складається в системі виробництва, розподілу, обміну 
та споживання, через: рекламу; встановлення партнерських відносин; продаж, 
оренду, використання даних.  

Стрімінг має вплив на економіку через: провайдера потокового мовлення; 
встановлення партнерських відносин; рекламу на каналах стрімера; донати (або 
грошові перекази, які користувачі надсилають стримеру за його роботу). 

Щодо всіх ендеміків цифрової ігрової індустрії наявне явище посилення 
впливу, яке обумовлене поступовим розширенням каналів їх впливу на 
економіку. Наприклад, наразі у секторів кіберспорту з'явилася можливість 
монетизації аудиторії кіберспортсменів (коштом спонсорства і реклами для 
шанувальників кіберспорту або «мілленіалів»), інвестицій у розвиток 
внутрішньої ігрової економіки, кіберспортивних команд та кіберспортивної 
інфраструктури (серед якої тренувальні бази кіберспортивних клубів, 
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кіберспортивні арени); розвитку сектору технологічного забезпечення великих 
спортивних і розважальних заходів і турнірів. 

Висновки. 
Було розглянуто сутність визначень категорії цифрова ігрова індустрія та 

синонімічних до неї категорій, використовуваних у якості базового концепту. У 
загальному сенсі окреслений концепт доцільно розглядати як частину 
економіки, що орієнтована на ринок програмного продукту з організації 
ігрового процесу або цифрових ігор, що узагальнюють комп’ютерні ігри, ігрові 
програми для мобільних пристроїв, ігри для портативних гральних консолей, 
аркадні та ін. Відповідно до змісту категорії «цифрова ігрова індустрія», її 
смислова наповненість визначається цифровою грою (на комп'ютері, 
мобільному пристрої, ігровій консолі, аркадних ігрових автоматах та ін.), що є 
одночасно специфічним продуктом та елементом інтерактивних розваг.  

Було розглянуто зміст трансформацій економіки від впливу цифрової 
ігрової індустрії. В результаті констатовано, що наявні не тільки передумови 
для виникнення низки повністю або частково синонімічних до цифрової ігрової 
індустрії категорій, але і виділення низки ендемічних секторів, що мають чітко 
означені сфери типовості. Окреслений сектор характеризується різним впливом 
його складових на економіку (зокрема, на системи виробництва, розподілу, 
обміну, споживання). 
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Анотація. В роботі проведено дослідження демографічного стану в Україні. 
Розроблено системно-динамічну модель прогнозування основних демографічних показників 
та запропоновано шляхи подолання демографічної загрози в Україні.  

Ключові слова: чисельність населення, природній присріст населення, міграційний 
приріст населення, системно-динамічне моделювання. 

Abstract. The paper studied the demographic situation in Ukraine. A system-dynamic model 
for forecasting the main demographic indicators has been developed and ways to overcome the 
demographic threat in Ukraine have been proposed. 

Key words: population, natural population growth, migratory population growth, system-
dynamic modeling. 

Вступ.  
Ефективне функціонування ринку праці України залежить від впливу 

багатьох факторів, як зовнішніх, таких як глобалізація економіки, торгівлі, 
ринку праці, четверта промислова революція «Індустрія 4.0», поширення 
коронавірусу тощо, так і внутрішніх, як політична ситуація в країні, економічні 
спади, фінансові кризи. Не останнє місце серед цих факторів займає 
демографічний стан в Україні, який може посилювати дисбаланс у попиті та 
пропозиції на ринку праці. Рівень народжуваності, чисельність працездатного 
населення, його гендерно-вікова структура визначає пропозицію робочої сили 
на ринку праці. З іншого боку, зниження чисельності населення та його 
доходів, яке є головним споживачем товарів та послуг, призводить в результаті 
до скорочення попиту на робочу силу в певних областях економіки [1-2].  

Згідно даних Державної служби статистики України чисельність населення 
України за 30 років зменшилась на 9936,1 тис. осіб. Крім того, з 2014 по 2020 
рр. чисельність населення зменшилась внаслідок анексії Криму та тимчасової 
окупації окремих територій Донецької та Луганської областей [1,3].  

Побудуємо системно-динамічну модель прогнозування чисельності 
населення України за допомогою ППП «Powersim» (рис.1) [1,5]. 

Дані було обрано з сайту Державної служби статистики України [3] по 25 
регіонам за такими показниками: КЖН – кількість живонароджених; КС – 
кількість смертей; КВП – кількість випадків прибуття; КВВ – кількість випадків 
вибуття; КСЧНН – початкова кількість середньої чисельності наявного 
населення, а також інші показники, як Н− народжуваність; С – смертність, ПП – 

https://orcid.org/0000-0002-1333-8022
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природній приріст; МП – міграційний приріст, КШ – кількість шлюбів; КР – 
кількість розлучень. Розраховано та спрогнозовано такі показники, як ЗКР – 
загальний коефіцієнт розлучуваності; ЗКШ – загальний коефіцієнт шлюбності, 
загальний ПП – загальний природний приріст по всій країні, загальна СЧНН по 
всій країні та інші показники [3,4]. 

 

 
Рис. 1. Системно-динамічна модель прогнозування середньої чисельності 

наявного населення України  
Джерело: побудовано авторами [1] 

 
Рівняння усіх змінних системно-динамічної моделі, побудованої в ППП 

«Powersim» представлено на рис. 2. 
Згідно прогнозу (рис. 3), який проведений для 25 областей України, а саме 

1 − Вінницька; 2 −Волинська; 3 − Дніпропетровська; 4 − Донецька; 5 − 
Житомирська; 6 − Закарпатська; 7 − Запорізька; 8 − Івано-Франківська; 9 − 
Київська; 10 − Кіровоградська; 11 − Луганська; 12 − Львівська; 13 − 
Миколаївська; 14 − Одеська; 15 − Полтавська; 16 − Рівненська; 17 − Сумська; 
18 − Тернопільська; 19 − Харківська; 20 − Херсонська; 21 − Хмельницька; 22 − 
Черкаська; 23 − Чернівецька; 24 − Чернігівська; 25 − м. Київ. 

У місті Київі середня чисельність наявного населення за 2 роки буде мати 
темп приросту, який дорівнюватиме 1,11%, а у Дніпропетровській області буде 
мати від'ємне значення -1,9%,  Харьковські області  так само -1,28%, в Одеській 
області -0,29%. Отже, населення України буде  і надалі скорочуватися по майже 
по всі областям України. Загалом по країні середня чисельність наявного 
населення у 2022 року скоротиться на 501570 осіб [1]. 
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Рис. 2. Опис змінних системно-динамічної моделі прогнозування СЧНН 

Джерело: побудовано авторами [1] 
 

 
Рис. 3. Прогнозування середньої чисельності наявного населення окремо 

по 25 областям України на 2 роки вперед 
Джерело: побудовано авторами [1] 
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Висновки.  
Згідно вищенаведеного аналізу та прогнозування демографічної ситуації 

України на два роки вперед Уряду держави необхідно негайно впроваджувати 
державну програму щодо підтримки відворення населеня та розвивати наступні 
напрями: 

− розвиток економіки країни та підвищення рівня та якості життя 
населення; 

− реформування сфери соціально-трудових відносин для розвитку 
продуктивної праці та забезпечення населення гідною оплатою праці; 

−  створення нових робочих місць та умов для ведення бізнесу для 
зменшення рівня трудової міграції та переходу до неформальної 
зайнятості з низьким рівнем соціального захисту працівників; 

− розвиток системи освіти та усунення дисбалансу з ринком праці для 
залучення молодого населення до праці в Україні, зменшення відтоку 
талановитої молоді закордон; 

− підвищення рівня народжуваност та ниження рівня смертності шляхом 
вдосконалення функціонування системи охорони здоров’я. 
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Аннотация. Дана характеристика категории экономической безопасности. Для 

изучения любой предметной области необходимо глубоко изучить ее сущность, основные 
понятия, присущие ей. Для описания предметной области применяется концептуальная 
модель, позволяющая содержательно описать исследуемую систему. Автором была 
предложена и описана концептуальная модель предметной области «экономическая 
безопасность» 

Ключевые слова: экономическая безопасность, концептуальная модель, 
концептуальная модель экономической безопасности  

Abstract. Describes the category of economic security. To study any subject area, it is 
necessary to deeply study its essence, the basic concepts inherent in it. To describe the subject area, 
a conceptual model is used that allows for a meaningful description of the system under study. The 
author proposed and described a conceptual model of the subject area «economic security» 

Key words: economic security, conceptual model, conceptual model of economic security 
Вступление. 
Первые упоминания о понятии «экономическая безопасность» стали 

появиляться в 30-ые годы XX века после экономического кризиса вызванного 
Великой депрессией, когда перед странами возникла необходимость 
устранения его последствий. Это понятие было детально рассмотрено и 
обосновано английским ученым Джоном Мейнардом Кейнсом. Он видел в 
качестве основных опасностей, влияющих на экономическую безопасность 
несовершенства рыночной экономики, которые выражаются безработицей, 
инфляцией, экономическим спадом и т.д. 

В России первые, документы в которых стало употребляться понятие 
экономической безопасности появились в период 1993 – 1995 годов. В то же 
самое время данному направлению исследования стали уделять особое 
внимание такие научные школы как Московская научная школа – среди ученых 
которой были Л.И. Абалкин, В.К. Сенчагов, С.Ю. Глазьев, Е.А. Олейников и 
др., Санкт – Петербургская научная школа, состоящая из ученых, во главе со 
С.В. Степашиным, Уральская научная школа, которой руководил академик 
РАН А.И. Татаркин. 

С того времени категория экономической безопасности развивалась и в 
настоящее время находит свое отражение в Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 (1). 

На основании анализа определения понятия «экономическая безопасность» 
в рамках организации можно сказать, что она рассматривается как 
«защищенность ее деятельности от любых негативных влияний внешней среды, 
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а также как возможность быстро устранить разнообразные угрозы или 
приспособиться к существующим условиям, которые не отражаются негативно 
на его деятельности. Содержание этого понятия содержит в себе систему 
средств, которые обеспечивают экономическую стабильность предприятия, а 
также способствуют повышению уровня благосостояния работников» (1). 

Для исследования любой предметной области необходимо детально 
исследовать ее сущность. Для этого целесообразно использовать 
концептуальную модель. «Концептуальная модель - это модель, представленная 
множеством понятий и связей между ними, определяющих смысловую 
структуру рассматриваемой предметной области или её конкретного объекта» 
(2). «Это модель предметной области, состоящая из перечня взаимосвязанных 
понятий, используемых для описания этой области, вместе со свойствами и 
характеристиками, классификацией этих понятий, по типам, ситуациям, 
признакам в данной области и законов протекания процессов в ней» (2). Она 
позволяет наиболее полно передать знания о предметной области, решить, 
какие переменные наиболее важны, какие связи наиболее значимы и, 
следовательно, какую информацию необходимо собирать. Концептуальная 
модель дает возможность четкой постановки вопросов, подлежащих анализу.  

Создание концептуальной модели начинается с формирования глоссария, в 
котором описаны основные понятия предметной области. Особенностью 
концептуальных моделей является использование качественных определений. 
Концептуальные модели также подчеркивают словарный запас, который 
присущ исследуемой предметной области. Концептуальная модель позволяет 
установить корректный выбор терминов. Это важно когда необходима высокая 
точность в смысловых определениях предметной области, например, для 
отражения тонких нюансов. То есть концептуальная модель на основе 
использования делового словаря позволяет построить модель конкретной 
предметной области. 

Концептуальная модель чаще всего представляется графически. При 
построении концептуальной модели обычно ее основу составляют слова, 
выраженные существительными. Слова, выраженные глагольными 
формулировками, обеспечивают связи между словами, выраженными 
существительными. Эти формулировки являются стандартными.  

Процесс построения концептуальной модели как правило состоит из 
следующих этапов: 

- составляется функциональная схема, отражающая существующие 
взаимодействия основных элементов, входящих в систему; 

- определяются скоуп (границы) концептуальной модели; 
- выбирается уровень подробности (детализации) представления 

элементов, входящих в модель. 
На основе исследования предметной области автором была построена 

концептуальная модель экономической безопасности рис. 1.  
Предложенная концептуальная модель экономической безопасности 

основана на терминологии, присущей рассматриваемой предметной области, 
содержит основные характеристики экономической безопасности, присущие 
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угрозы и связи между всеми элементами. 
Заключение и выводы. 
Были рассмотрены исторические аспекты, связанные с возникновением 

понятия экономическая безопасность, рассмотрено ее содержание в российской 
практике. Указано, что глубокое изучение предметной области, связанной с 
экономической безопасностью должно начинаться с построения 
концептуальной модели и было дано ее описание. 

Была построена концептуальная модель экономической безопасности, 
содержащая ее терминологию, основные характеристики и связи между ними. 

 
Рис. 1. Концептуальная модель экономической безопасности 

Авторская разработка 
 
Литература: 
1. Указ президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года” 
2. Электронный ресурс // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Концептуальная_модель. Дата обращения 
10.12.2020 

 
Научный руководитель: д.э.н., проф. Чернышева Ю.Г.  

Статья отправлена: 10.01.2020 г. 
© Белорусевич Е.В. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2020                                                                  BG6 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   50 

CID: BG6-024 
УДК 338 

THE THREAT OF BANKRUPTCY IN A CRISIS 
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Аннотация. Дана общая характеристика категории банкротство. Обозначено 

обострение проблемы ухудшения финансового состояния организаций в условиях кризиса, 
вызванного пандемией. Это делает необходимым изменение акцентов при оценке 
экономической устойчивости организации, чтобы своевременно выявить ухудшение 
финансового состояния и не допустить банкротство. Были даны рекомендации по 
основным направлениям такой оценки, таким как выявлению основных функций имеющих 
основополагающее и первостепенное значение для обеспечения конкурентного 
преимущества организации в настоящее время, поскольку их защита сейчас должна быть 
приоритетной 

Ключевые слова: угроза банкротства, финансовая устойчивость, анализ состояния 
бизнеса  

Abstract. General characteristics of the category of bankruptcy are given. The exacerbation 
of the problem of the deterioration of the financial condition of organizations in the conditions of 
the crisis caused by the pandemic is indicated. This makes it necessary to change the focus in 
assessing the economic sustainability of the organization in order to timely identify the 
deterioration of the financial condition in order to prevent bankruptcy. Recommendations were 
made on the main areas of such an assessment, such as identifying the main functions that are 
fundamental and paramount to ensure the competitive advantage of the organization at the present 
time, since their protection should now be a priority 

Key words: threat of bankruptcy, financial stability, business analysis 
Вступление. 
Одним из условий успешного функционирования организации в рыночной 

экономике является эффективное управление финансовыми ресурсами, вы 
основе которого лежит оценка и анализ. Современный руководитель крайне 
нуждается в аналитической информации по финансовому состоянию 
организации, являющейся исходным моментом для принятия необходимых 
управленческих решений. Негативные последствия кризиса, вызванные 
пандемией отрицательно сказались на деятельности большинства организаций, 
ухудшив их финансовое состояние. 

В современных нестабильных экономических условиях для организаций 
особенно актуальным становится снижение риска банкротства, которое может 
быть обеспечено стабильностью финансового состояния. Для разработки 
обоснованных и экономически грамотных управленческих решений, 
направленных на стабилизацию деятельности организации и снижение риска 
банкротства управляющему персоналу организации необходимо обладать 
необходимой информацией, которая формируется в рамках оценки 
финансового состояния, чтобы можно было своевременно увидеть ухудшения 
финансового состояния, а следовательно на ранних стадиях выявить 



 Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2020                                                                  BG6 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   51 

вероятность приближения к банкротству.  
Банкротство – один из необходимых элементов рыночной экономики. Его 

значение состоит в добровольной или принудительной ликвидации 
несостоятельных хозяйствующих субъектов. Угроза банкротства и ликвидация 
неплатежеспособных предприятий служат повышению эффективности 
предпринимательской деятельности и выступают условиями нормального 
функционирования кредиторов. В условиях рыночной экономики банкротство 
хозяйствующих субъектов представляет собой, по существу нормальный, 
закономерно обусловленный процесс отбора наиболее эффективных 
предприятий.  

В условиях кризиса, вызванного пандемией проблема банкротства 
существенно обострилась. COVID-19 создал как для экономик стран, так и для 
практически каждой организации дополнительную экономическую 
неопределенность и повлек убытки, увеличил риски и усилил необходимость 
обеспечения жизнедеятельности бизнеса. Все это требует глубокого понимания 
меняющихся рыночных условий и изменений государственной политики. В 
таких условиях стало особенно важно применение аналитических 
исследований, которые позволят выявить корневые причины проблем в 
организации и разработать наиболее подходящие решения для их 
нейтрализации с учетом имеющихся возможностей и контекста организации, а 
также с учетом факторов риска (2). 

Для организаций длительная неопределенность негативно сказывается на 
спросе. Производительность удалось увеличить до некоторой степени в 
результате снятия ограничений, но увеличить потребление практически 
невозможно. Для ответа на вопрос как быстро восстановится экономическая 
активность и занятость необходимо проводить углубленный анализ 
макроструктуры – выявлять компоненты ВВП, которые пострадали больше 
всего и формировать государственную политику поддержки и сделать 
прогнозы, относительно возможностей восстановления экономик стран. 

Ухудшение финансового состояния, вызванное пандемией делает 
необходимым более тщательно оценить состояние и развитие бизнеса, чтобы 
выявить его наиболее уязвимые стороны. Так, необходимо быстро 
стабилизировать денежные средства и ликвидность, реалистично оценить 
текущие возможности, а именно возможности для стратегических, 
операционных, организационных и финансовых изменений. Чтобы повысить 
устойчивость бизнеса необходимо создать несколько сценариев развития, 
оценить уровень риска, составить план управления заинтересованными 
сторонами и разработать планы действий в чрезвычайных обстоятельствах. В 
условиях неопределенности особенно важно понимание возможных рисков и 
затрат, необходимых для каждого сценария развития, включая разработку 
планов на случай непредвиденных обстоятельств. 

Современный кризис требует быстрого реагирования на ухудшение 
ситуации, вызванное снижением финансовой устойчивости, чтобы не 
допустить банкротства (3). Мы предлагаем при проведении оценки 
экономической устойчивости организации сместить акценты и в первую 
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очередь оценивать возможности продвижения определенных продуктов или 
услуг для удовлетворения меняющегося потребительского спроса; определять 
новые способы работы, соответствующие новым экономическим реалиям, 
которые могут принести пользу как сотрудникам, так и клиентам.  

Кроме этого руководителям организации необходимо понять какие 
функции имеют основополагающее и первостепенное значение для 
обеспечения конкурентного преимущества в настоящее время, поскольку их 
защита сейчас должна быть приоритетной. Другие функции могут быть 
отложены, адаптированы или сформированы заново. 

Заключение и выводы. 
Были обозначены проблемы, вызванные ухудшением финансового 

состояния организаций в условиях кризиса, вызванного пандемией. COVID-19 
создал как для экономик стран, так и для практически каждой организации 
дополнительную экономическую неопределенность и повлек убытки, увеличил 
риски и усилил необходимость обеспечения жизнедеятельности бизнеса. 

Было предложено при проведении оценки экономической устойчивости 
организации сместить акценты и выявить функции, которые в настоящее время 
имеют основополагающее и первостепенное значение для обеспечения 
конкурентного преимущества, поскольку их защита сейчас должна быть 
приоритетной. Также необходимо учитывать изменившийся в условиях 
пандемии потребительский спрос, чтобы своевременно удовлетворять 
потребности потребителей, тем самым, не допуская ухудшения финансового 
состояния организации. 
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Анотація. В роботі розглядається побудова сценаріїв стрес-тестування ринкового 

ризику на підґрунті моделей векторної авторегресії із застосуванням макроекономічних 
показників. Було сформовано та обґрунтовано вибір змінних для моделі. На основі 
розробленої моделі було побудовано та досліджено функції імпульсних відгуків. На основі 
функцій імпульсних відгуків побудовано сценарії стрес-тестування ринкового ризику та 
здійснено порівняння з іншими більш розповсюдженими сценаріями стрес-тестування. 

Ключові слова: стрес-тестування, ринковий ризик, стрес-сценарії, моделі векторної 
авторегресії, макроекономічні показники.  

Abstract. The paper considers the construction of  stress testing scenarios of market risk 
based on vector autoregression models using macroeconomic indicators. We formulated and 
argued  the choice of variables to the model. On the basis of the developed model we constructed 
and investigated the functions of impulse responses. Based on the functions of impulse responses, 
we constructed  stress testing scenarios of market risk and compared them with other more common 
stress testing scenarios. 

Key words: stress testing, market risk, stress scenarios, vector autoregression models, 
macroeconomic indicators. 

Вступ. Значимість такого інструменту аналізу банківських ризиків як 
стрес-тестування в останні роки зростає колосальними темпами. Причиною 
цього стала низка фінансових криз, що торкнулися в тому числі економіки 
нашої країни. Одним із ключових аспектів процесу стрес-тестування є 
моделювання шокових сценаріїв, вони повинні мати історичне підґрунтя та 
враховувати глибину можливої кризи. На додачу, від банків вимагається 
застосування різних підходів до моделювання стрес-сценаріїв, тому питання 
розробки комплексу моделей для побудови сценаріїв стрес-тестування 
ринкового ризику набуває особливої актуальності. В праці [1] авторів 
розроблено економетричну модель для побудови сценаріїв стрес-тестування 
ринкового ризику на основі фінансових показників. Водночас відповідно до 
регуляторних вимог [2], комерційні банки для проведення стрес-тестування 
мають визначати макроекономічні показники, наприклад розмір ВВП; облікову 
ставку; офіційний курс іноземних валют; індекс споживчих цін та цін 
виробників; рівень безробіття; середню заробітну плату та ін. Тому актуальним 
є завдання щодо врахування у моделях зазначених показників. 
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Метою даного дослідження є врахування макроекономічних факторів в 
економетричних моделях сценаріях стрес-тестування ринкового ризику. 

Основний текст. Для моделювання сценаріїв стрес-тестування було 
відібрано в якості фінансових показників короткострокові і довгострокові 
процентні ставки за кредитами у гривні, доларі та євро, та дохідності облігацій 
внутрішньої державної позики (UAH_ST, UAH_LT, USD_ST, USD_LT, 
EUR_ST, EUR_LT, UAH-GOV відповідно, одиниці виміру - %), а в якості 
макроекономічних показників – офіційні валютні курси долара та євро по 
відношенню до гривні (USD і EUR відповідно, вимірюються в абсолютних 
величинах), показники інфляції та індексу цін промислових виробників (INFL, 
IPP відповідно, одиниці виміру - %). Вибір макроекономічних показників 
обумовлений наступними міркуваннями: зміна валютних курсів є ключовим 
ризик-фактором, який характеризує валютну компоненту ринкового ризику; 
індекс інфляції характеризує рівень споживання та одним із перших реагує на 
початок кризових явищ в економіці; індекс цін промислових виробників 
відображає виробничі можливості національної економіки, яка носить 
сировинний характер, та характеризує товарну компоненту ринкового ризику. 

Для моделювання сценаріїв стрес-тестування застосовувались моделі 
векторної авторегресії, найголовнішою перевагою яких для моделюванні стрес-
сценаріїв ринкового ризику є можливість аналізу імпульсних відгуків, які 
відображають зміну залежних факторів внаслідок настання шоку. Оцінюючи 
систему економетричних рівнянь, можна змоделювати різні поштовхи 
макроекономічних змінних та врахувати зворотний зв'язок від цих шоків. Було 
оцінено моделі векторної авторегресії на основі щомісячних даних за період з 
2006 по 2018 рр., оприлюднені Національним банком України [3] та 
Державною службою статистики [4]. Обчислення проводились в програмному 
пакеті EViews 10.0, розробленому в тому числі для проведення масштабних 
економетричних досліджень. На основі розробленої моделі було побудовано та 
досліджено функції імпульсних відгуків. Виділивши найбільший вплив 
ендогенних змінних на шокову зміну результуючого показника, нами було 
отримано наступні результати: 

1. Найбільш песимістичним сценарієм є реалізація шоку короткострокової 
процентної ставки в гривні, яка викличе значні зміни в курсах іноземних валют, 
зміні дохідності ОВГЗ та довгостроковій процентній ставці в гривні, а також 
значному зростанні інфляції, що сильно впливе на стан економіки вцілому. 

2 Найбільш оптимістичним сценарієм є реалізація шоку довгострокової 
процентної ставки в національній валюті, що призведе до незначних зростання 
курсу долара та довгострокової ставки в доларі, при цьому значення курсу євро 
та інфляції знизяться. Інші показники зазнають мінімальної зміни. 

Для порівняння з моделями стрес-сценаріїв на підґрунті моделей векторної 
регресії, було також розраховано інші сценарії, які є більш розповсюдженими 
для цілей стрес-тестування: 

1. Однофакторні стрес-сценарії, або аналіз чутливості, які оцінюють вплив 
шоку лише одного ризик-фактору, серед яких було запропоновано наступні: 
зростання курсу долара/євро на 150%/130%/110%, зростання процентних ставок 
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в гривні/доларі/євро на 10%/5%/2%/1%, зростання дохідності облігацій 
внутрішньої державної позики на 20%/10%/5%; 

2. Історичні сценарії, а саме: 
- фінансова криза 1998 р. – виникла у результаті перегріву економік 

азіатських країн; 
- світова фінансова криза 2008-2009 рр. - фінансова криза, що викликала 

падіння ринкової економіки та глибоку рецесію в усьому світі; 
- українська політично-економічна криза 2014-2015 рр. – криза мала 

локальний характер та проявилась на фоні втрати Україною частини територій 
Донецької та Луганської областей, Криму та проведення АТО на сході держави. 

3. Сценарій найгірших значень, для побудови якого обирається лише один 
сценарій, за якого кожен із фінансово-економічних показників набирає свого 
найгіршого значення показників за всю історію спостережень. 

4. Гіпотетичний сценарій, який пропонується Національним банком 
України для оцінки ринкового ризику в умовах кризи. 

Реалізацію розроблених сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику було 
запропоновано проводити на базі чотирьох українських комерційних банків: 
АТ «Райффайзен банк Аваль» (далі Аваль), ПрАТ «Ощадбанк», АТ «Альфа-
банк» та АТ «Перший український міжнародний банк» за 2018 рік. Кожен з 
досліджуваних комерційних банків знаходиться в десятці найбільших 
комерційнх банків України та представляє 4 основні групи банків: банк з 
іноземним капіталом, банк з державним капіталом, банк з російським капіталом 
та банк з приватним капіталом відповідно. Оскільки кожен із зазначених 
комерційних банків має різні портфелі, чутливі до ринкового ризику, в даній 
роботі пропонуємо дослідити вплив шокових сценаріїв на прикладі одного із 
банків, наприклад, банку Аваль. Оцінка проводилась в розрізі впливу на 
фінансові показники (аналіз доходів/збитків) та показники достатності 
регулятивного та основного капіталу. 

Так, найбільших збитків та впливу на капітал банк зазнає від реалізації 
сценарію найгірших зазначень. Найбільш оптимістичним сценарієм для банку 
виявиться історичний сценарій світової фінансової кризи, оскільки банк має 
значну додатню процентну позицію, яка при значному зростанні процентних 
ставок сгенерує значний прибуток. Сценарій на підґрунті моделей векторної 
авторегресія дає більш реалістичні та зважені результати розрахунків, при 
цьому взаємозв’язки та взаємний вплив між змінними є найбільш математично 
обґрунтовані та логічні з економічної точки зору. 

Висновки. В результаті побудови моделі векторної авторегресії з 
урахуванням макроекономічних показників та дослідженні функції імпульсних 
відгуків, розроблено сценарії стрес-тестування ринкового ризику комерційного 
банку. Крім того, було також розроблено однофакторні сценарії; історичні 
сценарії, серед яких сценарій фінансової кризи, світової фінансової кризи 2008-
2009 рр. та української кризи 2014-2015 рр.; сценарій найгірших значень; 
гіпотетичний сценарій Національно банку України. Результати проведеного 
дослідження показали, що стрес-сценарії, отримані на основі зазначеної моделі, 
є обґрунтованими, реалістичними, наглядними та економічно-логічними.  
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Анотація. У тезах представлені основні напрямки досліджень та проаналізований 

зміст базових категоріально-понятійних характеристик феномену дисциплінованість / 
недисциплінованість у дітей. Узагальнені напрямки пошуків науковців та вибудувана 
структурно-логічна послідовність категорій і понять, які розкривають полярність 
означеного феномену. Здійснений аналіз їх змісту за психолого-педагогічними 
характеристиками у контексті сутності поведінкових норми та  відхилення у дітей 
старшого дошкільного віку. 

Ключові слова: поведінкові відхилення, недисциплінованість, неорганізованість, 
незібраність, занедбаність, дисципліна, організованість самоконтроль, самодисципліна, 
поведінкова норма. 

Annotation. The article examines the main areas of research and analyzes the content of the 
basic categorical and conceptual characteristics of the phenomenon of discipline / indiscipline in 
children. The directions of research of scientists were generalized and the structural-logical 
sequence of categories and concepts which reveal polarity of the specified phenomenon was 
constructed. The content of psychological and pedagogical characteristics in the context of the 
essence of behavioral norms and deviations in older preschool children was analyzed. 

Keywords: behavioral deviations, indiscipline, disorganization, lack of concentration, 
neglect, discipline, organization, self-control, self-discipline, behavioral norm. 

Актуальність. Проблема дисциплінованості / недисциплінованості у дітей 
носить комплексний міжпредметний характер, оскільки її досліджують у 
філософії, соціології, психології, педагогіці. У психологічній науці вона 
активно вивчалась вітчизняними та зарубіжними дослідниками Л. Виготським, 
Д. Ельконіним, І. Бехом, З. Фрейдом, Е. Фромом та іншими. Значний внесок у 
визначенні її педагогічної значущості здійснений педагогами минулого 
А. Макаренко, П. Блонськии та сучасними науковцями Л. Кожариною, 
,І. Булах, О. Байєр. Активний інтерес до проблеми виховання 
дисциплінованості у дітей саму у дошкільній освітній галузі, зумовлений її 
віднесеністю до вольової активності особистості, до питань морально-
емоційного розвитку та становлення дітей 5 - 6(7) - річного віку, її зв’язком з 
різними аспектами виховання особистості.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз психолого-педагогічної літератури,  
продемонстрував існування широкого масиву досліджень феномену 
дисциплінованості / недисциплінованості у дітей. Їх умовно можна об’єднати за 
двома напрямками: психологічним та педагогічним. У межах психологічного 
напрямку,  дисциплінованість / недисциплінованість вивчається як феномен 
волі, вольової та довільної поведінки, риса особистості дошкільника 
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(дослідження Л.Виготського, О. Кононко, О. Байєр) [3, 5, 1]. За їх оцінкою, 
довільна поведінка виявляється у здатності дитини свідомо керувати власними 
діями, поведінкою в цілому і досягати значущих цілей у різних специфічних 
видах діяльності й спілкуванні з дорослими та однолітками. Вольова поведінка, 
як вища форма прояву довільної поведінки, пов’язана зі здатністю індивіда 
мобілізуватися, проявити вольове зусилля щодо поставленої мети [1]. 

У межах педагогічного напрямку, феномен дисциплінованості / 
недисциплінованованості аналізується і визначається науковцями, виходячи з 
особливостей поведінки дитини та її відповідності встановленим нормам і 
правилам [8]; пов’язується з виявом чи невиявом свідомого порушення 
загальновизнаних соціальних норм і правил поведінки, ігноруванням дитиною 
вказівок, порад і прохань дорослих [11], порушенням чи дотриманям 
встановленого і  визнаного порядку [14].  

Ми вважаємо, що доцільно дотримуватися комплексного підходу до 
розуміння феномену дисциплінованість / недисциплінованість у дітей, як до 
морально-етичного, емоційно-вольового особистісного утворення, 
сформованість полюсів вияву якого (позитивного, чи негативного) пов’язане зі 
спрямованістю особистості, результатами її соціально-морального виховання і 
розвитку. У зв’язку з цим постає необхідність інтегрувати вказані напрямки 
пошуків науковців, вибудувати структурно-логічну послідовність понять, які 
доповнюють одне одного за психологічними та педагогічними 
характеристиками і розкривають сутність дисциплінованості / 
недисциплінованованість як вияву протилежних  характеристик означеного 
феномену та проміжних і дотичних до нього понять, а саме: неорганізованість, 
незібраність, занедбаність, як близьких до негативного полюсу вияву - 
недисциплінованості; дисциплінованість, дисципліна, організованість 
самоконтроль, самодисципліна, як близьких до позитивного полюсу  вияву - 
дисциплінованості. 

О. Кононко аналізує явище дисциплінованості / недисциплінованості у 
вимірі проблеми соціальної компетентності дошкільника. Дисциплінованість, 
на її думку, входить до переліку складових соціально – морального виховання і 
розвитку, а її основу складають усвідомлення та розуміння дошкільником 
взятих на себе обов’язків та реально існуючих прав дитини [5]. Л.Виготський 
ототожнював дисциплінованість із вольовою активністю дітей, формування 
якої розпочинається у дошкільному віці з появою самосвідомості. Науковець 
вважав, що основними напрямками виховання означеної якості дитини у 
дошкільному віці, є розвиток її самооцінки і самостійності, вдосконалення 
наполегливості, рішучості, посилення мотивації досягнення, профілактика 
впертості [3, с.823]. 

Сучасні наукові дослідження теж підтверджують початок формування 
вольової поведінки у дошкільному віці. За оцінкою І. Беха, після трьох років у 
дитини з’являється самосвідомість і виникає спрямованість на власний 
суб’єктивний світ, виникає прагнення до самостійності, починає розвиватися 
емоційна оцінка, завдяки якій дитина орієнтується на те, якою буде видаватися 
й для інших [2].. 
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Тож науковці в галузі педагогіки і психології визначають 
недисциплінованість як негативну морально-етичну, емоційно-вольову якість 
особистості, що виражається у невизнанні та порушенні схвалених норм 
поведінки; невмінні або небажанні організувати власну поведінку відповідно до 
колективних чи суспільних вимог; як неслухняність, неуважність; втручання в 
особистісну свободу іншої людини; як недотримання дитиною норм організації 
її життєдіяльності, провокування до їх порушення інших дітей . 

Словник синонімів в якості синонімічного ряду до поняття 
недисциплінованість пропонує інші, близькі за значенням поняття: 
неорганізованість, незібраність, занедбаність. Поняття «неорганізованість», 
«незібраність» визначають як негативний стан середнього рівня психічної 
активності (байдужість, незібраність, неорганізованість тощо). У психолого-
педагогічній літературі представлено низка  визначень поняття 
«занедбаність», а саме: педагогічна, соціальна, шкільна занедбаність. Вони 
ґрунтуються на врахуванні базової категорії «дезадаптація», що полягає в 
неможливості пристосування особистості до середовища внаслідок певних 
причин, зокрема відхилень у поведінці, конфліктних стосунків з людьми, 
підвищеного рівня тривоги, порушень в особистісному розвитку . 

Педагогічну занедбаність трактують як стан дитини, яка занедбана 
дорослим, перш за все батьками, які не змогли чи не захотіли дати необхідного 
для нормального розвитку й існування дитини (Н. Пихтіна) [8]. Визначають як 
стан особистості, що є наслідком неправильної організації педагогом 
навчальної роботи та зумовлений недоліками освітнього процесу (І.Гайда) [4].  
Науковець визначає педагогічну занедбаність молодших школярів як стійкі 
відхилення від норми у моральній свідомості, поведінці, навчальній діяльності, 
що є наслідком невихованості дитини [4]. У поняття «педагогічна 
занедбаність» прийнято вкладати зміст понять «важковиховуваний» і 
«соціально занедбаний».  

Важковиховуваність передбачає передусім протистояння дитини 
цілеспрямованому педагогічному впливу [8]. Соціальну занедбаність 
пов’язують з низьким рівнем пристосування особистості до соціального 
оточення. Шкільна занедбаність виникає внаслідок невідповідності 
психосоціального чи психофізіологічного статусу дитини вимогам нової 
соціальної ситуації шкільного навчання [9].  

Ми розглядаємо недисциплінованість як інтегральну негативну соціально-
моральну якість дошкільника, яка проявляється у невизнанні й порушенні 
прийнятих норм поведінки: неслухняності, неуважності, втручанні у свободу 
іншої людини, провокуванні однолітків на порушення, недотриманні норм 
розпорядку, забуваннях, ледарюванні та безглуздих вчинках.  

У межах понятійного поля феномену дисциплінованість / 
недисциплінованість, протилежними за полюсом до охарактеризованих понять 
є поняття дисциплінованість, дисципліна, організованість самоконтроль, 
самодисципліна.   

У словниково-довідниковій та психолого-педагогічній літературі поняття 
дисциплінованість – (від лат. навчання) визначається як звичка дотримуватись 



 Search for scientific answers to the challenges of our time ‘2020                                                                  BG6 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   60 

дисципліни; усвідомлення особистого і суспільного обов’язку [13]; як 
здатність і мотивація людини на чітке виконання правил, розпоряджень і 
законів [12]; як риса характеру або вироблена схильність людини  
дотримуватись правил діяльності і норм поведінки, яка стала звичкою [20]; як 
морально-вольова якість особистості, яка проявляється у здатності 
дотримуватися моральних норм і встановленого порядку життя і діяльності. Як 
вольова якість дисциплінованість виражається у чіткому виконанні правил та 
підпорядкуванні нормам організації життєдіяльності [6].  

Тож науковці в галузі педагогіки і психології визначають 
дисциплінованість як готовність і вміння людини вчасно виконувати поставлені 
завдання; вміння раціонально й ефективно планувати час з тим, щоб вчасно 
виконувати заплановані справи; уміння чітко виконувати взяті на себе 
обов’язки чи дані комусь обіцянки; уміння зосереджуватись на головному,  не 
відволікаючись на другорядне; основу самовиховання, що забезпечує 
внутрішню упорядкованість емоцій і думок; вміння точно виконувати накази і 
дотримуватись установлених вимог; ефективний засіб швидкого просування до 
поставленої мети, здатність підпорядковувати себе досягненню  поставленої 
мети. 

Дисциплінованість забезпечує організованість, підвищує працездатність, 
виховує відповідальність – якості, що необхідні особистості для колективної 
творчої діяльності. Тісно пов’язана з психологічними поняттями: дисципліна, 
відповідальність, організованість самоконтроль, самодисципліна.  

Своєрідним підґрунтям до дисциплінованості є  філософська категорія 
«дисципліна». Це поняття підкреслює зумовлену суспільством систему дій, 
підпорядкованих встановленим еталонам. Відповідно це регулювання 
поведінки, вчинків як окремих громадян так і певних верств населення. 
Г.Кузнєцової, В.Харченко, визначають поняття  дисципліна як визначений 
порядок поведінки відповідно до існуючих норм і вимог. Вона є необхідною 
умовою існування суспільства та упорядкованості поведінки інших людей, що 
забезпечує функціонування соціальних інститутів. Т.Єфремова розглядає 
дисципліну як низку правил поведінки та здатність й усталені звички людини їх 
виконувати [6]. Існує два види дисципліни: свідома, внутрішня 
(самодисципліна) та дисципліна з примусу. Самодисципліна передбачає глибоке 
засвоєння (інтеріорізацію) норм поведінки людей, розвинене почуття обов’язку, 
тому підтримується без зовнішнього примусу. Дисципліна з примусу  
передбачає опір на зовнішні санкції: позитивні (заохочення )чи негативні 
(покарання) [10, с. 139].  

У педагогічному словнику М.Ярмаченка, організованість визначається як 
риса характеру, або вироблена, що стала звичкою схильність людини до 
дотримання правил роботи і норм поведінки. Вона тісно пов'язана з 
психологічним поняттям самоконтролю – здатності контролювати свої емоції, 
думки і поведінку. Самоконтроль ґрунтується на сформованості волі - вищій 
психічній функції, що визначає здатність людини приймати усвідомлені 
рішення і втілювати їх у життя [7]. Самодисципліна – (у перекладі з латинської 
чіткий порядок), визначають як уміння працювати незалежно від власного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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бажання і натхнення, конкретні кроки, які здійснюються після прийняття 
певного рішення. Самодисципліна допомагає позбутися шкідливих звичок та 
допомагає виробляти нові якості, риси, корисні звички. Передбачає 
сформованість у людини моральних переконань[7, с. 403]. За визначенням 
науковців, самоконтроль -  інтегративна здатність аналізувати та оцінювати 
власну поведінку та власну діяльність з метою перевірки досягнутих 
результатів та приведення їх у відповідність з поставленими особистими 
цілями, суспільно значущими нормами, правилами, еталонами, а також 
суб’єктивними вимогами та уявленнями. Самоконтроль – невід’ємний 
регулятивний компонент будь - якої людської діяльності (ігрової, навчальної, 
виробничої). Допомагає протиставляється імпульсивності - нездатності 
протистояти миттєвим бажанням. Чим більш значущої є поставлена особою 
мета, чим важче її досягнути, тим більшу роль відіграють процеси 
самоконтролю [10, с. 797-798]. 

Висновки. Таким чином, ми проаналізували широкий масив психолого-
педагогічних досліджень та словниково-довідникової літератури на предмет 
визначення й обґрунтування змісту провідних категорій і понять, що складають 
теоретико-методологічне підгрунтя феномену дисциплінованість / 
недисциплінованість у дітей. Здійснили аналіз їх змісту за психолого-
педагогічними характеристиками у контексті сутності поведінкових норми та  
відхилення у дітей старшого дошкільного віку. Сподіваємось, що здійснений 
нами категоріально-понятійний аналіз допоможе дослідникам означеної 
проблеми здійснювати пошук шляхів оптимізації процесу виховання 
дисциплінованості як базової морально-етичної та емоційно-вольової якості у 
дітей, вибудовувати стратегію попередження негативної поведінки у 
дошкільників. 
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Анотація: Визначення ролі та умов дистанційного навчання в системі вищої освіти 

України, основні переваги та проблеми щодо розвитку студентів спеціальності «Початкова 
освіта» в даних сучасних умовах. 

Ключові слова: Дистанційне навчання, Заклади вищої освіти(ЗВО), Початкова освіта 
Abstract. Determining the role and conditions of distance learning in the system of higher 

education in Ukraine, the main advantages and problems for the development of students majoring 
in "Primary Education" in these modern conditions. 

Key words:Distance learning, Institutions of higher education, Primary education 
Вступ. У наш час  дистанційне навчання посідає вагоме місце у розвитку 

та навчанні майбутній педагогів, а особливо студентів вищих навчальних 
закладів, що здобувають кваліфіковану професію за спеціальністю «Початкова 
освіта».  

Сучасний етап розвитку початкової освіти в Україні характеризується 
особливою інтенсивністю та масштабами перетворень, зумовлених не лише 
актуальними завданнями формування молодої особистості, а й залученістю 
системи освіти до світових інтеграційних процесів, що відбуваються в умовах 
інформатизації та глобалізації [1,ст. 4-5]. 

Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що 
ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів навчання , так і 
нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах 
самостійного навчання, призначена для широких верств населення незалежно 
від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я. 

 Проблеми впровадження та шляхи оптимізації освітнього процесу загалом 
та дистанційного навчання, зокрема, досліджують закордонні та вітчизняні 
вчені. Серед них найбільш вагомими та авторитетними сьогодні називають 
роботи А. Андрєєва, О. Анісімова, Р. Бергер, Р. Деллінг, В. Кухаренка, В. 
Лапінського, Д. Леонтьєва. Їх  Міненок А. О., Чередниченко Ю. А., Донець І. 
О., Турчина І. С., дослідження присвячені історії розвитку дистанційного 
навчання, теоретичним аспектам та організації дистанційного навчання 
(організаційна структура, види зв’язку зі студентами, оцінювання навчальних 
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матеріалів, програм, студентів), розробці матеріалів для викладачів та студентів 
(підготовка навчальних матеріалів, методика роботи зі студентами дистанційної 
форми навчання) [2,ст. 126-138].  

Передумовами розвитку дистанційного навчання постають : 
- бурхливий розвиток інформаційних технологій; 
- неперервне зниження вартості послуг на підключення та використання 

глобальної мережі Інтернет, її ресурсів і сервісів; 
- суттєве поглиблення процесів упровадження інформаційних технологій 

в освітню практику; 
- значне поширення засобів комп’ютерної техніки серед населення; 
- глобальні карантинні заходи, щодо запобігання захворювання людей в 

країні. 
У сучасних умовах у закладах вищої освіти розробляються та реалізуються 

нові педагогічні технології навчання, які передбачають спосіб реалізації змісту 
освіти відповідно до навчальних програм за допомогою системи форм, методів, 
засобів навчання і сприяють високоефективній підготовці майбутніх 
спеціалістів спеціальності «Початкова освіта» [4]. 

Дистанційне навчання – це навчання, у процесі якого надання істотної 
частини навчального матеріалу і більша частина взаємодії з викладачем 
здійснюються з використанням сучасних інформаційних технологій: 
супутникових зв’язків, комп’ютерних телекомунікацій, національного й 
кабельного телебачення, мультимедіа, навчальних систем[3,ст. 322-325].  

Виходячи з цього, на нашу думку, дистанційне навчання – це насамперед 
навчання, який вкладає в себе процес організації і теорії навчання, що 
забезпечується з використанням нових способів взаємодії, впровадження та 
викладу матеріалу студенту.  

Головною метою запровадження та діяльність дистанційного навчання у 
ЗВО є забезпечення доступу до електронних освітніх ресурсів шляхом 
використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних 
мереж, що допомагають студентам здобувати кваліфікаційні знання на 
достатньому рівні[5]. 

Дистанційне навчання в університеті дає студентам можливість 
цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку й 
консультації викладачів та методистів on-line, відео-лекції, віртуальні 
тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу 
навчання[6,ст. 376-382]. 

Тож можемо зазначити, що дистанційне навчання для студентів 
спеціальності «Початкова освіта»  має такі переваги: гнучкість, актуальність, 
зручність, модульність, економічна ефективність, можливість одночасного 
використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю 
студентів, інтерактивність ,більші можливості контролю якості навчання, 
відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. [6,ст. 389-393]. 

Такі переваги дистанційного навчання забезпечуються різноманітними 
інструментами роботи викладачів та студентів. Для різних видів роботи можна 
використовувати такі сервіси: Quizlet, Google Forms, Kahoot, Pear Deck, 
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EdPuzzle, Khan Academy, Nearpod, YouTube, Flipgrid, Explain Everything, 
Seesaw, Screencastify, Kaizena, Seesaw, Book Creator, Pages, Google Sites,  
Flipgrid, Padlet, Viber, Mentimeter, Poll Everywhere, Survey Monkey. 

Тож, на наш погляд, дистанційне навчання – є багатогранним процесом, 
що сприяє інтерактивному здобуванню освітньо-кваліфікаційних знань 
студентами. 

Висновки Отже, в сучасному світі безперервність освіти знаходиться в 
динамічному звязку з соціалізацією особистості. У ході соціалізації людина 
опановує знаннями про ті моделі поведінки або акти поведінки, які прийняті в 
даній культурній системі. Тобто, для перетворення людині необхідний 
інструмент. Таким інструментом у даному випадку виступає дистанційна освіта 
під час якої студент спеціальності «Початкова освіта» є головним рушійним та 
багатогранним діячем розвитку освіти.  

У ЗВО  навчаються творчі особистості, що в майбутньому стануть вчителя 
Нової української шокли, які володіють системними знаннями, новими 
педагогічними технологіями, готові до постійного самовдосконалення, 
саморозвитку. Саме на це спрямован дистанційна освіта у ЗВО. 
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Анотація. Основне завдання цієї статті – проаналізувати основні види навчальних 

матеріалів та виявити особливості їх застосування під час вивчення образів стихій природи 
на уроках української літератури у 10-11 класах. Автор статті виокремлює три основні 
групи: художні твори, історико-літературні джерела та теоретико-літературні джерела. 
Художні твори є основним джерелом, у якому реалізуються образи води, вогню, повітря та 
землі. Історико-літературні джерела розкривають контекст, у якому були написані 
літературні твори та пояснюють причини появи різних значень,, яких набувають образи 
природних першоелементів в різні історичні періоди. Теоретико-літературні джерела 
знайомлять старшокласників з основними теоретичними поняттями, пов’язаними із 
вивчення природи образів природних стихій в контексті художнього твору. Гармонійне 
поєднання усіх цих елементів сприяє цілісному та повному розумінні суті образів води, 
вогню, повітря та землі, їх функцій та значення для розуміння цілісності художнього твору. 

Ключові слова: художні твори, історико-літературні джерела, теоретико-
літературні джерела,образи стихій природи, хронотоп 

Abstract. The main task of this article is to analyze the main types of educational materials 
and to identify the features of their use during the study of images of natural elements in the lessons 
of Ukrainian literature of 10-11 grades. The author of the article distinguishes three main groups: 
works of art, historical and literary sources and theoretical and literary sources. Works of art are 
the main source in which the images of water, fire, air and earth are realized. Historical and 
literary sources reveal the context in which literary works were written and explain the reasons for 
the emergence of different meanings, which are acquired by images of natural elements in different 
historical periods. Theoretical and literary sources acquaint high school students with the basic 
theoretical concepts related to the study of the natural images in the context of literary works. The 
harmonious combination of all these elements contributes to a holistic and complete understanding 
of the essence of the images of water, fire, air and earth, their functions and significance for 
understanding the integrity of the work of art. 

Key words: works of art, historical and literary sources, theoretical and literary sources, 
images of natural elements, chronotope 

Вступ. 
Сучасний етап розвитку освітнього процесу вимагає впровадження 

значних змін та нововведень. Їх поява обумовлюється появою значної кількості 
наукових досліджень присвячених вивченню процесу сприймання інформації, 
механізмів її засвоєння та пошуку. Сучасна літературна освіта повинна не лише 
давати знання учням, вони повинні отримувати уміння, навички та цінності, які 
допоможуть їм стати здібними людьми та повноцінними представниками 
суспільства. Для досягнення цієї мети старшокласники повинні брати активну 
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участь в освітньому процесі та бути ним мотивованими. Різні галузі наукових 
знань намагаються залучити учнів до навчального процесу, адже отримані у 
школі знання матимуть значний вплив на процес їх професійного становлення 
та усе подальше життя. Саме тому особливого значення набуває процес пошуку 
нових освітніх підходів, стратегій та методик, які зможуть пробудити 
мотиваційну сферу старшокласника та викликати інтерес до 
літературознавства, як самостійної освітньої дисципліни.  

Методика вивчення образів стихій природи пропонує нові підходи та 
стратегії, які дозволять по-іншому поглянути на процес вивчення художнього 
твору, розкрити приховані його грані та сприятимуть підвищенню мотиваційної 
сфери учнів. Для досягнення цієї цілі особливого значення набувають різні 
види навчальних матеріалів. Саме з їх допомогою старшокласники зможуть 
поглибити свої знання про образи води, вогню, повітря та землі та переконатися 
у їх важливості для усвідомлення усієї цілісності твору. 

Основной текст. 
Процес вивчення образів стихій природи вимагає залучення різних видів 

навчальних матеріалів з української літератури: 
• художніх творів; 
• історико-літературних джерел, що включають огляди художніх 

періодів, біографій; 
• теоретико-літературних джерел, які включають літературознавчу 

термінологію, зокрема й про образи стихій природи. 
Художні матеріали (художні твори) є основним джерелом для вивчення 

сутності образів природних стихій, їх функцій та значень. Саме в межах 
художнього твору відбувається реалізація образів води, вогню, повітря та води. 
Вони мають значний вплив на його структурно-змістові елементи: сюжет, 
композицію, хронотоп, образи-персонажі, мову, тематику, проблематику, стиль, 
жанр, світоглядно-філософський задум автора. В учнів повинні сформуватися 
знання про основні теоретичні категорії та поняття, пов’язані з стихійною 
образністю (хронотоп, пейзаж, архетип) та практичні навички декодування 
художнього тексту з їх допомогою. Школярі повинні усвідомити своєрідність 
природи художнього твору та авторський підхід до його сприйняття, розуміння 
та аналізу. Текст не може бути осягнутим прямо та безпосередньо, а вимагає 
глибокого та детального вивчення з метою встановлення каузальних зв’язків та 
їх аналізу з допомогою різних мисленнєвих операцій, зокрема: аналізу, синтезу, 
порівняння, протиставлення, узагальнення. Під час аналізу образів природних 
стихій відбувається формування естетичного смаку та критичного мислення 
учнів, які висловлюють власне ставлення до стихійних першоелементів.    

Художній твір стає площиною, у якій відбувається не просто комунікація 
автора з читачем, а процес обміну філософсько-світоглядних переконань різних 
поколінь, естетичне формування та становлення особистості учня, його смаків, 
поглядів, переконань. Літературний текст володіє значним потенціалом: у 
ньому змодельовані ситуації та обставини, подібні до реальних, у процесі 
аналізу яких особистість старшокласника зазнає внутрішніх змін. Завдяки 
образам води, вогню, повітря та землі художній текст оживає й презентує учням 
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багатство свого внутрішнього простору. 
Опрацювання історико-літературного матеріалу покращує розуміння 

художнього твору, адже висвітлює контекст, у якому були написані художні 
твори. Він постає «…як основа літературної освіти, як своєрідний її «хребет» - 
періодизація цієї історії, загальні закономірності розвитку всього літературного 
процесу і кожної доби зокрема, взаємозв’язку літературних течій, шкіл, творчих 
методів» [4, c. 140]. Історична доба, її світогляд та естетика накладають 
значний відбиток на процес написання творів, їх інтерпретацію, потрактування 
естетики та особливостей внутрішньої організації. З’являються нові підходи, 
стратегії та течії в методиці навчання української літератури, які за основу 
обирають різні вектори досліджень з метою розкриття естетичної цінності 
твору, оригінальності та самобутності авторського задуму, світогляду та мови.  

Наша методична стратегія розгляду художнього твору крізь призму стихій 
води, вогню, повітря та землі на уроках української літератури опирається на 
філософсько-естетичні погляди Г. Башляра, Н. Фрая та К. Юнга, тому історико-
літературний матеріал відіграє важливу роль у процесі її практичної реалізації 
та впровадження, адже історія літератури розкриває загальні тенденції розвитку 
української літератури на різних історичних відрізках, вплив філософсько-
естетичних домінант літератури зарубіжжя (Франції, Великої Британій, Росії) 
на світогляд вітчизняних письменників, їх вплив на процес зародження та 
написання твору. Історико-літературні матеріали унаочнюють інтенції, які 
спонукали митця до залучення образів природних першоелементів у загальну  
структуру художнього твору, пояснюють їх філософсько-естетичну цінність, 
позицію у тексті та смислове навантаження. Також вони висвітлюють погляди 
різних генерацій читачів, критиків та літературознавців на розуміння та 
тлумачення зазначених образів. Учні мають змогу простежувати найголовніші 
тенденції їх інтерпретації та з’ясувати причини диференціацій, яких вони 
зазнають у процесі зміни світоглядних домінант соціуму.  

Вивчати історико-літературний контекст впровадження образів природних 
стихій у творах письменників різних епох слід на основі застосування 
принципу ідеаційності та філософсько-історичних засад. Ю.І. Бондаренко 
зауважує, що історична доба впливає не лише на зміст художнього твору, але й 
на його форму, опираючись на принцип естетичного історизму [1, с. 191]. 
Світоглядно-філософський історизм орієнтує «…вчителя та учнів на 
встановлення зв’язку літературних творів не стільки з соціальними процесами, 
явищами, фактами…, скільки зі світоглядно-філософськими домінантами, які 
існували у суспільній свідомості авторського часу і впливали на письменника» 
[1, c. 183].  

Теоретико-літературний навчальний матеріал, який представлений у 
вигляді теоретичних понять, пов’язаних із стихійною образністю: «пейзаж», 
«архетип», образи води, вогню, повітря та землі, відомості про художні тропи, 
деталь та хронотоп. Формування теоретичних можливостей повинно відбувати 
на основі уже відомих учням понять про сюжет, композицію, образи-персонажі, 
підтекст. А. Ситченко зауважує, що теоретико-літературні категорії дають 
можливість «…учням  усвідомити сутність художніх явищ, повніше сприйняти 
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духовний світ людства і збагнути провідні сенси життя» [4, с. 145]. Вони 
формують аналітичні навички та естетично-ціннісні орієнтири учнів. 

Формування теоретичних понять про образи природних першоелементів 
відбувається за таким алгоритмом (за О. Бандурою): 

• нагромадження спостереження над певними літературними явищами й 
фактами під час вивчення художніх творів та оглядів розвитку 
словесного мистецтва; 

• пояснення понять, формулювання визначення; 
• збагачення засвоєного поняття новими ознаками й вироблення в учнів 

умінь практично користуватися цими знаннями [2, c. 117]. 
Процес застосування теорії літератури відбувається індуктивним шляхом: 

від дослідження образів стихій природи в тканині художнього твору до 
продукування дефініцій та від поглиблення значень до вироблення практичних 
умінь та навичок у процесі оперування. 

Висновки.  
Отже, ми можемо виокремити такі основні види  навчальних матеріалів: 

художні, історико-літературні та теоретико-літературні. Кожен із них 
допомагає глибше осягнути суть первообразів води, вогню, повітря та землі, їх 
першовитоки, суть, зв'язок з історичною добою та її світоглядними 
домінантами: художні твори є основним джерелом, у якому реалізуються 
образи природних стихій; історико-літературні матеріали висвітлюють 
контекст, у якому були написані твори; теоретико-літературнй матеріал 
пояснює основну термінологію присвячену  вивченню образів води, вогню, 
повітря та землі.  
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Аннотация. Работа посвящена проблеме развития онлайн-обучения в высших учебных 

заведениях РФ. В сложившейся ситуации перехода на дистанционное обучение в условиях 
карантина, вызванного пандемией короновируса, использование платформы Moodle 
становится одним из эффективных средств осуществления образовательной деятельности 
в ЮФУ. За последние два года преподавателями ЮФУ при поддержке и содействии 
Южного регионального центра компетенций в области онлайн-обучения разработаны 
онлайн-курсы по дисциплинам, которые входят в общеобразовательные программы ЮФУ. 
Опыт работы с ресурсами платформы Moodle показал высокую эффективность 
использования онлайн-курсов в онлайн-обучении. 

Ключевые слова: онлайн-обучение образовательная среда онлайн-курс дистанционное 
обучение 

Abstract. The paper is devoted to the development of online education in higher educational 
institutions of the Russian Federation. In this situation, the transition to distance learning under the 
quarantine, conditioned by pandemic of coronavirus, the use of the Moodle platform has become 
one of the most effective measures for the implementation of educational activities at SFU. Over the 
past two years, SfedU teachers, with the support and assistance of the Southern Regional Center of 
Competence in the field of online Learning, have developed online courses in disciplines that are 
part of the general education programs offered by the university. The experience of working with 
the resources of the Moodle platform has shown a high efficiency of using online courses in online 
education. 

Key words: online learning educational environment online course distant learning 
В настоящее время онлайн-обучение становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса в высших учебных заведениях РФ. С целью  
формирование инфраструктуры и кадрового потенциала в субъектах 
Российской Федерации Южного федерального округа для широкого и 
эффективного использования онлайн-курсов в образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего образования при реализации основных 
и дополнительных образовательных программ приказом Южного федерального 
университета от 1 ноября 2017 г на базе ЮФУ был создан Южный 
региональный центр компетенций в области онлайн-обучения. Руководителем 
ЮРЦКОО является к.физ-мат наук Крукиер Б.Л.  
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Задачами центра являются:  
1) создание качественных онлайн-курсов при участии сотрудников 

образовательных организаций Южного федерального округа;  
2) обеспечение материально-технической, учебно-методической, 

информационной поддержки сотрудникам и обучающимся образовательных 
организаций Южного федерального округа по вопросу создания и 
использования онлайн-курсов в образовательных программах среднего 
профессионального и высшего образования;  

3) выявление лучших практик, разработка и апробация методик по 
созданию и использованию онлайн-курсов на основе передового опыта в сфере 
онлайн-обучения;  

4) методическое сопровождение образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования по вопросам внедрения и 
использования онлайн-курсов в образовательном процессе;  

5) разработка и реализация программ повышения квалификации в области 
создания и использования онлайн-курсов;  

6) организация мероприятий по продвижению онлайн-обучения;  
7) мониторинг и оценка эффективности развития системы онлайн-

обучения в ЮФО. 
В ЮФУ создание онлайн-курсов преподавателями университета и их 

размещение осуществляется на платформе Moodle. Moodle - Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment  (модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда) – это веб-система для организации 
дистанционного обучения и управления им.  Moodle является по типу системой 
управления обучения – LMS – Learning Management System (1). LMS Moodle 
была разработана Др. Мартином Дугиамасом, австралийцем по 
происхождению, во время его работы в Вашингтонском университете и 
впервые была запущена в 2002 году. Она находится в открытом доступе.  

Moodle решает следующие задачи:  
1) создание и управление дистанционным курсом;  
2) управление пользователями внутри курса;  
3) дифференцированный доступ для участников образовательного портала;  
4) отслеживание выполнения учебных элементов;  
5) публикация учебных материалов различного формата: графики, тексты,   

аудио, видео. Moodle отличается гибкой схемой наполнения. В нее можно 
загружать простые схемы вроде файлов и папок или более сложные: разделы 
Wiki, глоссарии, задания,  формы тестирования (2). 

В сложившейся ситуации перехода на дистанционное обучение в условиях 
карантина, вызванного пандемией короновируса, использование ресурсов 
Moodle становится одной из приоритетных задач для осуществления 
образовательной деятельности в ЮФУ. Преподавателями ЮФУ при поддержке 
и содействии Южного регионального центра компетенций в области онлайн-
обучения за последние два года разработано несколько десятков онлайн-курсов 
по дисциплинам, которые входят в общеобразовательные программы, 
предлагаемые университетом. Ряд онлайн-курсов разработан 
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междисциплинарными коллективами. В частности, онлайн-курс «Legal 
Communication: Legal Writing and Oral Communication inthe Practice of Law / 
Правовая коммуникация: письменная и устная коммуникация в юридической 
практике (на английском языке)» был разработан представителями каф-ры 
англ. яз. гуманитарных факультетов ИФЖиМКК ЮФУ (к.ф.н., 
доц.Косоноговой О.В., д.ф.н., проф. Малащенко М.В., к.ф.н., ст.преп. Лариной 
Т.Ю.) и сотрудниками юридического факультета ЮФУ (д.ю.н., проф. Корецким 
Д.А., ст.преп. Саядян С.Г.). Актуальность предлагаемого курса обусловлена его 
уникальностью, что подтверждают результаты проведенного анализа 
существующих образовательных онлайн - площадок «Открытое 
образование»,Stepic,Coursera,UDAcity, EDX. Подобный курс не представлен на 
вышеуказанных онлайн-площадках. Курс предназначен для магистрантов, 
обучающихся по направлению 40.04.01 Юриспруденция как в ЮФУ, так и в 
других Вузах РФ, ближнего и дальнего зарубежья по аналогичным 
направлениям. Цели заявленного онлайн-курса являются комплексными:  

- в рамках Программы развития ЮФУ через развитие электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, предлагаемый курс 
способен обеспечить доступ к получению образовательных услуг в удаленном 
режиме (в том числе, обучающимся по программе инклюзивного образования) 
через платформу онлайн-обучения; 

- в рамках продвижения бренда ЮФУ в международном образовательном 
пространстве настоящий онлайн-курс способен предоставить образовательный 
материал, который может быть востребован обучающимися по аналогичным 
направлениям в зарубежных вузах, и, также, практикующими юристами, 
работающими в межкультурной правовой среде на базе ДПО (в частности, при 
осуществлении правового сопровождения деятельности в  международных 
компаниях, представления интересов компании на международном уровне и 
т.п.); 

-  в рамках осуществления междисциплинарного подхода предлагаемый 
онлайн-курс представляет собой совместную разработку образовательного 
продукта междисциплинарным коллективом по дисциплинам направления 
«Юриспруденция» и «Иностранный язык в профессиональной сфере» с учетом 
профессиональных запросов конечного получателя образовательных услуг. 

Учебно-методическая база для разработки обозначенного онлайн-курса 
представлена  авторскими материалами – монографиями, учебными пособиями, 
презентационными материалами по указанной теме. В настоящем онлайн- 
курсе, разработанном на английском языке,  представлены сведения о видах 
правовой коммуникации, цель которой заключается в обеспечении 
эффективного правового взаимодействия субъектов права: государства, 
социальных групп, индивидов. В результате прохождения курса слушатели 
приобретают и совершенствуют навыки осуществления профессиональной 
деятельности на английском языке в межкультурной правовой среде. Курс, 
рассчитанный на 36 часов самостоятельной работы, представляет собой пакет 
заданий для самостоятельного освоения материала по дисциплине 
Иностранный язык для магистров. Слушатели приобретают и совершенствуют 
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способность к эффективной коммуникаци на иностранном языке, к построению 
профессионального взаимодействия на основе кооперации, способность к 
организации и проведению научно-исследовательской и проектной 
деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода. В 
заключении необходимо отметить, что опыт работы с ресурсами платформы 
Moodle показал высокую эффективность использования онлайн-курсов в 
онлайн-обучении. 
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Annotation. The publication is devoted to the peculiarities of independent work of students of 

a medical institution of higher education in the distance study of pediatrics during the COVID-19 
pandemic 

Keywords: independent work, distance learning, test, situational task.  
Introduction. 
One of the main tasks of modern higher medical education is to teach students to 

learn and replenish their knowledge throughout their lives. We can achieve these 
goals in the course of independent work. Currently, there is a steady trend towards a 
decrease in the duration of classroom studies and an increase in the time for students' 
independent work (SIW), which is gradually turning into the leading form of the 
educational process organization [1]. So, if during the preparation of the "specialist" 
level in the study of the discipline "pediatrics" in the fifth year of study, 33% of the 
academic time was allocated to independent extracurricular work, then in the 
preparation of the "master" level for the SIW 44% of the study time is provided. In 
connection with the noted tendency, the extracurricular  SIW is "responsible" not 
only for the theoretical study of a significant amount of pediatrics, but also for the 
development of practical skills and abilities provided for by the Ukrainian Higher 
Education Standard and necessary for the formation of a number of a general 
practitioner competencies. Although in the educational standards for extracurricular 
work, half of a student's study time is allocated, at present, its role is more significant 
in connection with the forced transition to distance learning due to the COVID-19 
pandemic. The course towards increasing the role of independent work is also 
associated with the objective need for the transition to a system of continuous 
education.         

Main text. 
To improve the quality and efficiency of the SIW, it is necessary to fulfill a 

number of conditions: methodically correctly organized work of students, provision 
of educational literature, methodological developments, electronic resources. In the 
context of the COVID-19 pandemic, the training of fifth-year students at the 
Dnipretrovsk Medical Academy has been completely transferred to distance mode, 
which dictates the need for more active use of interactive teaching methods [2]. 
Pedagogical support of students' independent work also involves the organization of 
control by the teacher. Monitoring training allows us to get information about its 
effectiveness, about the personal academic achievements of students, and is also a 
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means of motivating students - an important condition for the effectiveness of SIW. 
The academy uses the Moodle educational platform, where various opportunities are 
available for teaching and monitoring students' knowledge. 

The test control  is one of the most reliable means of determining the level of 
knowledge and skills. It can be introductory, current, final. This method allows not 
only to test knowledge, but also to reveal an understanding of the relationship 
between theoretical material and practical actions. Out-of-class SIW provides for out-
of-class test control, which can be carried out and can be objective, subject to the 
introduction of modern technologies. Thus, the use of the Moodle system allows 
testing students remotely using personal smartphones, tablets, etc. On the other hand, 
the tests do not reveal the depth of knowledge, the presence of logical thinking in 
students [4], which are extremely important in the process of forming the necessary 
competencies. For the formation of professional thinking, the ability to find solutions 
in both classical and complex clinical situations, situational tasks are used. The role 
of them is especially important when it is impossible to contact patients. Students 
independently solve several proposed tasks. The results are discussed during daily 
videoconferences with a teacher who can assess the skills and abilities of students to 
independently formulate logical conclusions, analyze, summarize the material, 
prescribe the examination and treatment, which are necessary for the patient, and 
predict the development of clinical situations. 

Summary and conclusions. 
The role of independent work of students in the study of pediatrics is currently 

increasing in connection with the transition to a distance mode. Its methodologically 
correct organization, the use of modern teaching and control methods allows the 
teacher to fulfill his role as an organizer of the work of students and a consultant for 
their self-education. 
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Аннотация. В работе исследуются новые методы в обучении профессионального 
медицинского английского языка. Авторы рассматривают особенности английской 
медицинской терминологии на основании методики доктора П.Юрова. Отмечается, что 
студенты медицинских учебных заведений владеют медицинским вокабуляром на 
недостаточном уровне. Предлагаются методы для повышения уровня знаний студентов 
медицинских учебных заведений и их мотивации, а также изучение и повторение 
медицинской терминологии на регулярных дополнительных занятиях. 

Ключевые слова: медицинский вокабуляр, особенности английской медицинской 
терминологии, методика доктора П.Юрова, традиционная китайская медицина.  

Abstract. The new methods of the professional medical English language teaching are 
investigated in this work. The authors consider peculiarities of English medical terminology 
according to Doctor P.Yourov methods. There is noted, that the students have unsufficient level of 
medical vocabulary. The methods of improving medical students’ level of knowledge and their 
motivation, as well as studying and repeating medical terminology during extra regular classes are 
proposed. 

Key words: medical vocabulary, peculiarities of English medical terminology, Doctor 
P.Yourov methods, traditional Chinese medicine. 

Introduction.  
English language is becoming more and more important in the society. To apply 

for better jobs medical students have been asked to take special exams. These exams 
are on national level, and students go to them independently from the Colleges and 
Universities. The problem is that the exams do not include an oral part. The medical 
students have probably the hardest task because they should obtain knowledge in 
English Medical Terminology. The new methods have been implied to increase the 
effectiveness of teaching English Medical Terminology.  

The object of the study is organization of English language teaching in China. Its 
subject is English medical terminology as a necessary course for doctors and nurses. 
The tasks of the work are studying peculiarities of English medical terminology in 
accordance with Doctor P. Jurov’s methods. 
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The problem of teaching English Medical Terminology is very important 
because of the fact that medical research has a global character. To have the 
possibility to exchange professional information the medical specialists should know 
some English terminology. Another big reason for starting professional oriented 
teaching is the development of Traditional Chinese Medicine (TCM). In the medical 
practice of TCM a special terminology is used, which is different from Western 
medicine and explanations and instructions for the patients are hard to understand. 
The scientific research for new medicines found that, in China there are many herbs, 
fungi and other biological items widely used in Traditional Chinese Medicine, which 
have not been properly researched, so professional medical communication is a new 
opportunity for writing a publication and providing information for others. 

International medical language is Latin. All terminology in use in Anatomy, 
Biology, Zoology, Microbiology, Pharmacology, Pharmacognosy, Pharmacy, 
Chemistry and other medical disciplines is in Latin. Because English language has 
the same Latin roots for its terminology the students tend to think that this is English. 
The real practice is that the pronunciation of the terminology in English is according 
to the normal rules for reading. Indeed, there are often exceptions where in the 
pronunciation of the terminology Latin principles of reading (and in some cases the 
Greek one, whether the root originates from Greek) are followed [1]. 

Medical terminology is taught as a separate course in some Medical schools in 
the USA and there is some experience in Australia as a separate course with 
independently designed study books. In China there are no learning books of this type 
and the dictionaries for medical terminology are rarely found [3, p. 10-12].  

The first question was what kind of medical terminology is more important 
because of the nature of the medicine itself. P. Yourov decided to start with Anatomy 
terminology because this is the basic knowledge that every medical professionals 
should have. Initially he did not have materials and each lecture was carefully 
designed taking into account the students possibilities. Anhui University has several 
courses – “East-West Integrated Medicine”, “Acupuncture”, “Pharmacy“ and 
“Nurse“. The classes (65 students) have been separated in two for oral lessons and for 
listening; reading and grammar, students have been on full enrolment (65). For the 
first time P. Yourov starts the anatomy course as an after-school activity. 

The students that came to the course were very often from different classes, 
different fields of study and continuation principle here could not be followed. First 
experience gave him an opportunity to prepare the teaching materials and make clear 
our teaching framework. Taking experience into account he discusses the problem 
with the authority, got the necessary permission and start teaching Medical 
Terminology in regular oral classes [2, p. 34]. 

The teaching has been designed according to the time that students were 
supposed to study English. The curriculum was 4 semesters long and each semester 
ended with examinations. During the two-year period students were expected to pass 
the National exam for English Level. 

The first semester students were taught “everyday English” and the task was to 
obtain the skills in communication in English. The second semester entails the 
delivery of learning materials designed to increase their knowledge for foreign 
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culture and some basic points of Business Etiquette. On the third semester the 
material is chosen to be related to the history and presence of the Anhui University of 
TCM. This is the point where the professional’s language begins. 

Every student had to prepare a personal essay on topics such as “University”, 
“Professors in University” and more historical facts. During discussions, students 
began creating basic vocabulary. Gradually, they received lectures on basic subjects 
from Chemistry – as the Periodic Table of Elements, Cell structures, Glucose, Opium 
alkaloids, Human body features, etc. The Medical Terminology is currently based on 
providing knowledge about anatomical names of the human body. Students have 
been studying the Skeletal system, Digestive system, Nervous system, Urinary 
system, Reproductive system, Circulatory system, Respiratory system, Muscular 
system, the eyes and ears. Students received basic knowledge that enables them to 
explain the position of the acupuncture points and the way of finding them in English. 
Due to the understanding and support provided by the Nursing Department there was 
a special lecture providing some words needed in real hospital environment, such as: 
“please lie down on supine position, stretch your arms” and so on [4]. 

Conclusions.  
The method of P. Yourov has some potential. In the globalization of education 

this is the way to make professionals. The terminology that is in use here is very 
specific and the pronunciation of the Chinese names could be made different in some 
languages. Students have been motivated and their results have improved 
tremendously. 

This method demands a good professional medical level of the lecturer. One of 
the very good side effects is the increasing level of student’s knowledge in medical 
subjects. A conclusion should be made about the leak of information for the new 
knowledge of Medical Terminology and this should be connected with student’s 
realization in the practice – providing more specific job by authorities of the 
Hospitals. 

Doctor P. Yourov proved that students graduating from the universities are the 
people of the future. Their capacity for self-updating in medicine and the passing of 
information to others regarding their work would depend very much on their 
knowledge of professional Medical English. Their level of English will be related to 
their new role in the society as providers of medical help. 
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Annotation. The article lobbies for the need to introduce badminton in the program of 
physical education in Ukrainian universities. It has been proven that in connection with COVID-19, 
badminton is the main sport for maintaining and improving physical shape, mental health because 
it provides social distance between players, which minimizes the risk of disease. The history of 
badminton was also analyzed and it was found that the sport provides gender equality in the game. 
Badminton is in the development stage and has potential for the future. 

Key words: badminton, physical education, history of badminton, COVID-19, perspectives of 
badminton 

Анотація. У статті лобіюється теза про необхідність введення бадмінтону в 
програму фізичного виховання університетів України. Доведено, що у зв’язку з COVID-19 
саме бадмінтон є основним спорту для підтримання та покращення фізичної форми, 
психічного здоров’я адже забезпечує соціальну дистанцію між гравцями, що зводить до 
мінімуму ризики захворювання. Також проаналізовано історію бадмінтону та з’ясовано, що 
спорт забезпечує гендерну рівність у грі, знаходиться на етапі розвитку та має потенціал 
на майбутнє. 

Ключові слова: бадмінтон, фізичне виховання, історія бадмінтону, COVID-19, 
перспективи бадмінтону 

Today, the modern world is in a state of confrontation with new global 
challenges associated with COVID-19, taking into account the measures of 
quarantine protection and safety in all spheres of human activity, the search for quick 
and radically new views and solutions, revision, rethinking complex social concepts 
and finding alternatives. 

So, in addition to the key impact on the economic sphere of the life of society 
and states, the crisis and pandemic caused by COVID-19 affected the fundamental 
foundations of the state – education and science. In particular, a segment of this 
process is physical culture and sports, as the basis for strengthening health and 
culture, familiarizing people with a healthy lifestyle as a necessary part of the 
educational process. 

All over the world, the generally accepted educational process is increasingly 
being transferred to distance learning, work related to the training of athletes is being 
stopped, sport sections and institutions are being closed, scheduled competitions and 
tournaments are canceled. The sport life of the world is slowing down with a marked 
drop in quality. 

The search for alternative solutions to creating conditions for the development 
of physical education and sports as important and integral part of the educational 
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process, the formation of youth policy. 
As an alternative, badminton should become a relevant solution in the field of 

physical education and sport in educational systems of different levels, in accordance 
with the global requirements proposed and put forward to counter the spread of 
COVID-19. 

Badminton has deep roots in the history of mankind. Predecessors of badminton 
(the sport named after the country estate of the dukes of Beaufort in Gloucershire, 
England where it was first played about 1873) were different similar kinds of sport 
with rackets and shuttlecocks in Ancient Greece, China, India. One of the latest 
predecessors was «poona» that was played by the British soldiers in India in 1860s.  

It has to be noticed, the particularity of sport in the XX – XXI centuries is that it 
is often used as the political instrument with the purpose to show the power of the 
state.  As to badminton, it hasn`t become the political instrument in the global 
dimension (it became an Olympic sport in 1992, even after the end of the Cold War).  
The first all-England Championship for men was held in 1899 and the first one for 
women next year [1].  

The Badminton World Federation was created in 1934 and included Denmark, 
Japan, Malaysia, Indonesia. The first BWF world championship was held in 1977. It 
was said that badminton became the Olympic sport in 1992, but also we have to 
mention that it appeared as a demonstration sport in 1972 and as an exhibition sport 
in 1988 [3]. The scoring system and rules has also been changed many times. In 2006 
were adopted contemporary rules with equality to men and women, 21 points to win, 
and when the points are 20-20, the first player to lead by 2 points will win [2]. So, we 
see that sport have started to develop only in the XX century, world tournaments 
started only in the second half of the XX century and contemporary rules were 
adopted just 14 years ago. 

Consequently, the sport has many advantages that guarantee the bright future of 
badminton and the necessity of implementation this sport in the educational process 
in universities in Ukraine. Among advantages are: 

• Gender equality (There are different formats of playing: single, double, 
mix); 

• The social distance during the training (that makes it the best and safe 
variant even during COVID-19); 

• This sport develops such qualities as agility, aerobic stamina, strength, 
speed, balance, flexibility. It also helps the mental and psychological health 
[4].  

In Ukraine badminton has actively been developing for 30 years [5], but it has to 
become the main student sport and to be introduced in universities.  This step was 
already made in England (the strategic plan) [6], China [7]. So, for Ukraine it`s a 
good step to follow. 

In conclusion, it is proposed experimentally, temporarily, within the framework 
of the epidemiological situation caused by COVID-19, to introduce badminton into 
the educational physical program in universities as the most acceptable and 
comparable to quarantine requirements sport. 
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Аннотация. Раскрыта сравнительная эффективность формирования  двигательных 

способностей у детей со спастической диплегией при их занятиях, в которых сочетаются 
упражнения, выполняемые на суше и в водной среде (бассейне), и при использовании 
физических упражнений только на суше. 

Ключевые слова: спастическая диплегия, детский церебральный паралич, дети, 
физические упражнения.  

Annotation.  The article reveals the comparative effectiveness of the formation of motor 
abilities in children with spastic diplegia during their lessons, which combine exercises performed 
on land and in the water environment (pool), and when using physical exercises only on land. 

Key words: spastic diplegia, cerebral palsy, children, physical exercises. 
Введение.  
За последнее время наблюдается увеличение численности детей, с 

диагнозом церебральный паралич. В то же время, судя по имеющимся научным 
публикациям, нет единого мнения и полноценных сведений о наиболее 
эффективных методах коррекции двигательных нарушений у детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП), включая форму спастической диплегии, при 
использовании физических упражнений. Одной из причин нарушений, 
отмечаемых при выполнении двигательных действий детьми со спастической 
диплегией, является патология функционирования центральной нервной 
системы [2]. При этом коррекция двигательных нарушений, формирование 
новых двигательных умений способствуют физические упражнения, 

https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
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выполняемые как на суше, так и в водной среде.  Отмечается, что выполнение 
физических упражнений в водной среде и на суше тренирует вестибулярный 
аппарат,  поддерживает мышечный тонус, повышает устойчивость внимания, 
развивает когнитивные способности детей со спастической диплегией [1, с. 44]. 

Вместе с тем, крайне скудно освящены проблемы эффективности 
коррекции двигательных нарушений, формирования новых двигательных 
умений и улучшения координационных и амплитудных характеристик при 
выполнении физических реабилитационных упражнений, выполняемых в 
условиях суши и в процессе их сочетания с адаптивным плаванием. 
Необходимость поиска дальнейших реабилитационных мероприятий для детей, 
страдающих спастической диплегией, определило тему нашего исследования.  

Гипотезой исследования послужило предположение, что построение 
реабилитационного процесса, направленного на коррекцию двигательных  
нарушений детей со спастической диплегией, по пути чередования занятий 
физическими упражнениями на суше (в специализированном зале) с 
адаптивным плаванием будет способствовать лучшей коррекции этих 
нарушений по отношению использования методики, предусматривающей 
(ставшей традиционной) проведение занятий с этими детьми только на суше.  

Целью исследования явилось сравнение уровней коррекции  двигательных 
нарушений и степени формирования новых двигательных умений у детей с 
диагнозом спастическая диплегия при  выполнении  упражнений на суше и при 
их сочетании в условиях водной среды и специализированного зала.  

Организация исследования.  
В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста 

с ДЦП в форме спастической диплегии. Занятия с ними проходили в детском 
саду инклюзивной направленности в оборудованным физкультурно-
оздоровительным инвентарем зале и плавательным бассейне, приспособленным 
для занятий с детьми. Проведение занятий с детьми экспериментальной группы 
(ЭГ) по дням чередовались на суше и в водной среде. Дети контрольной группы 
(КГ) занимались в том же объеме, но только в условиях специализированного 
зала. Во временном интервале педагогический эксперимент проводился на 
протяжении девяти месяцев, каждое занятие продолжалось около 30 минут. 

Как на суше, так и в бассейне физические упражнения были направлены на 
овладение новыми двигательными умениями, развитие координационных 
способностей движений дистальных областей рук и ног, восстановление 
баланса между сгибателями и разгибателями мышечных групп, 
осуществляющих движения в суставах. В бассейне  дети  ЭГ осваивали 
движения в отдельных способах плавания раздельно рук, ног и в полной 
координации в сочетании с дыханием. Использовались различные 
температурные воздействия водной среды.  

При выполнении упражнений на суше и в воде использовались движения с 
повышенной амплитудой, уделялось внимание развитию движений с 
включением мелких мышечных групп, способствующих, по данным отдельных 
исследователей, формированию двигательной координации и речи  детей с 
ДЦП [3, с. 76]. Упражнения для каждого ребенка подбирались индивидуально в 
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зависимости от степени заболевания спастической диплегией.  
Результаты исследования.  
По завершении педагогического эксперимента у детей ЭГ и КГ выявлена 

существенная коррекция двигательных нарушений, свидетельствующая об 
улучшении координационного выполнения движений  детьми со спастической 
диплегией. При этом освоение новых двигательных умений детьми ЭГ, 
чередовавшими занятия в бассейне и специализированном зале, оказалось  
достоверно более значимым  по сравнению с полученными соответствующими 
сдвигами  у детей КГ, занятия которых проходили исключительно на суше в 
специализированном зале.  

По экспертным оценкам (по 5-ти балльной системе), проведенным до и 
после эксперимента, уровень двигательных способностей у детей ЭГ 
достоверно повысился с 2,41±0,09 балла до 3,82±0,11 при доверительной 
вероятности 0,85. У детей КГ положительные изменения двигательных 
способностей при той же доверительной вероятности оказались  так же 
достоверными, но с несколько меньшими сдвигами относительно испытуемых 
ЭГ (с 2,42±0,11 до 3,22±0,08).   

Заключение.  
Результаты проведенного педагогического эксперимента позволили 

сделать следующие выводы:  
1. Проведение занятий по коррекции двигательных нарушений и 

формированию новых двигательных умений у детей старшего дошкольного 
возраста со спастической диплегией  оказались достоверно эффективней при 
ежедневном чередовании выполнения физических упражнений в условиях 
водной среды и специализированного зала по сравнению с занятиями, 
проводимыми только на суше;   

2.  Наряду с улучшением  двигательных умений и коррекции двигательных 
нарушений у детей ЭГ и КГ  отмечено и увеличение амплитудных и улучшение 
двигательных координационных характеристик при выполнении ими 
двигательных действий.  
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Анотація. В роботі розглянуто поняття «лідерство», яке пов'язане з поняттями 
«управління» і «керівництво». Лідер та керівник – це  дві форми управління, які відповідають 
певним загальним вимогам, тому досить часто впливають на подальшу роль у формуванні 
мотивації діяльності підлеглих. Насамперед, справжній лідер – це компетентна людина з 
глибоким розумінням особливостей професії, віддана улюбленій справі, креативна, 
справедлива та порядня. Бути лідером - значить мотивувати працювати у задоволення, 
вірити в необхідність того, що належить зробити. 

Ключові слова: лідер, лідерство, керівник, управління, мотивація. 
Annotation. The article examines the concept of 'leadership', which is related to the concepts 

of 'management' and 'leadership'. Leader and supervisor are two forms of management that are 
responsible for certain overall help, because they often influence the further role in shaping the 
motivation of subordinates' activities. A true leader is a competent person with an in-depth 
understanding of the profession, who is passionate, creative, fair and orderly. To be a leader is to 
motivate work in pleasure, to believe in the necessity of what needs to be done. 
An experienced leader pays attention to such important issues as: individual qualities of 
subordinates, team building, providing rules of professional etiquette, partnerships between 
colleagues, timely identification of causes of subordinate errors and prevention, creating a positive 
work atmosphere; promoting positive motivation in the activities of subordinates, improving their 
self-esteem and self-management. 

Keywords:  leader, leadership, leader, management, motivation  
Вступ.  
Чітке управління будь-яким підрозділом керівником-лідером великою 

мірою залежить саме від професіоналізму та особистісних якостей суб’єкта 
управління. Справжній лідер з легкістю знаходить різні засоби впливу на 
об’єкти управління шляхом підвищення їх особистісного потенціалу, фахової 
компетентності щодо вирішення завдань, реалізації поставлених завдань та 
досягнення мети шляхом  мотивації діяльності підлеглих. 

Досвідчений керівник приділяє увагу таким важливим питанням, як: 
індивідуальні якості підлеглих, згуртування колективу, додержання правил 
професійного етикету, партнерські відносини між колегами, своєчасне 
встановлення причин помилок підлеглих і запобіганню їм, створення 
позитивної робочої атмосфери; тобто сприяє досягненню позитивної мотивації 
в діяльності підлеглих, підвищенню рівня їх самооцінки і самоменеджменту. 

Зауважимо, що саме вміння сформувати дружню, продуктивно 
налаштовану команду, є одним із найважливіших критеріїв оцінювання 
керівника у сфері мотивації діяльності його підлеглих та колег. 

Слід зазначити, що саме управління мотивацією діяльності різних груп 
здійснюється у формі лідерства (керівництва), яке можна ототожнити з 
мотивацією. І лідерство, і керівництво є формами управління, і  мають певну 
схожість між собою, інколи навіть можуть поєднуватись в одній особі. 
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Основний текст.  
Керівництво передбачає монополію на прийняття рішень і контроль за 

ходом їх виконання. Лідер не узурпує право приймати рішення, а, навпаки, 
запрошує до цього кожного співробітника. В результаті змінюється статус 
кожного працівника. Якщо керівник протистоїть групі підлеглих, виступає як 
зовнішня сила, то лідер перетворює колектив у єдину команду. 

Поняття «лідерство» прямо пов'язано з поняттями «управління» і 
«керівництво». Деякі сучасні українські науковці вважають лідерство у певній 
сфері життя чи галузі діяльності як професіоналізм у виконанні роботи, 
ознаками належності до елітної групи [1]. 

 Керівник - це той, хто керує, веде, тобто лідер (від англ. lеаdеr - ведучий). 
Водночас необхідно ці поняття розрізняти, оскільки керівник більшою мірою 
виражає свої офіційні повноваження, а лідер виражає неофіційні тенденції 
міжособистісних відносин у групах. Ці дві форми управління відповідають 
певним загальним вимогам, які досить часто впливають на подальшу роль у 
формуванні мотивації діяльності підлеглих. Насамперед, це компетентність та 
глибоке розуміння особливостей професії, відданість улюбленій справі, 
креативність, справедливість та порядність. Бути лідером - значить мотивувати 
працювати у задоволення, вірити в необхідність того, що належить зробити. 

«Лідер діє відкрито, бос - за закритими дверима. Лідер веде за собою, а бос 
керує»  - Теодор Рузвельт. 

Лідерами, як правило, стають тоді, коли виникає ситуація, що вимагає 
лідерських навичок керівництва. Наприклад, менеджер середньої ланки може 
успішно працювати, виконуючи свої обов’язки протягом багатьох років і добре 
справлятися зі своєю роботою. 

Лідерство як поняття, що має безліч значень, використовується для опису 
широкого кола явищ, пов'язаних із процесами влади і впливу в різних 
соціальних колективах, таких як групи, організації, співтовариства або нації. 
Існує стільки визначень лідерства, скільки тих, хто намагався його дати: тільки 
за останніх 50 років було запропоновано понад 65 систем класифікації 
визначень лідерства. Процитуємо лише одне з них «…лідерство – це процеси 
внутрішньої самоорганізації і самоврядування групи, колективу, обумовлені 
індивідуальною ініціативою їх членів…» 

Лідер - це людина, яка ефективно здійснює керівництво групою; лідерство 
- це мистецтво впливати на людей для того, щоб вони з доброї волі намагались 
досягнути цілей, які не є особистісними. [2].  

Лідер - це особистість, яка, поставивши перед собою мету, знаходить 
засоби і створює колектив, який здатний її досягти.  

Лідером може бути людина, яка має три основоположні якості:  
 неординарний, вроджений потенціал, який проявляється як талант 

засновника і координатора;  
 глибокі знання і професіоналізм у галузях, що мають найбільший попит 

з боку певної соціальної групи чи суспільства в цілому;  
 безумовну перевагу в отриманні результатів діяльності в певному виді 

діяльності. 
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Зазвичай визначають велику кількість типів лідерства, але в глобальному 
сенсі варто виокремити саме такі: патерналістичні лідери (лідерство пов’язане 
з родовими або навіть особистими стосунками); лідери-активісти (лідери є 
настільки вмотивованими до дії, що фактично заряджають своєю ідеєю всіх 
навкруги); лідери-управлінці (мають талант до керування величезними 
компаніями, володіють як організаційними, так і управлінськими здібностями); 
каталітичні лідери (мають багатий досвід та широкий світогляд, що дозволяє 
їм надихати молодь до усвідомленого  втілення своїх ідей, можуть керувати в 
декількох сферах діяльності). Зрозуміло, що кожен із проявів лідерства 
важливий і потрібний суспільству.  

Лідерство необхідно розглядати як групове явище: лідер не може існувати 
наодинці, він завжди існує як елемент групової структури, при цьому повністю 
викладаючись на роботі та мотивуючи у повній мірі своїх підлеглих.  

Керівник колективу призначається ззовні, вищим керівництвом, отримує 
відповідні владні повноваження, має право на застосування санкцій (як 
позитивних, так і негативних) [3]. 

Лідер висувається з числа оточуючих його людей, по суті, рівних йому за 
статусом, разом з тим лідер також може вдаватися до санкцій у відношенні 
когось з партнерів, але ці санкції носять формальний характер, право на їх 
застосування ніде офіційно не зафіксовано. Відмінності між лідером та 
керівником наведено на таблиці 1. 

Таблиця 1 
Відмінності між лідером та керівником 

 
 

Заключення та висновки.  
Отже, підсумуємо: лідер – новатор, який надихає і мотивує колектив, 

довіряє та опирається на людей, його поважають та люблять.  
Сучасний керівник - це людина, яка одночасно є лідером і ефективно 

управляє своїми підлеглими. Можна бути першою особою в організації, але не 
бути фактично лідером і навпаки. 

Отже, можемо стверджувати, що в сучасному публічному управлінні 
«лідерство» як позитивна мотивація керівника хоч і визначається спочатку як 
якісна характеристика особи, але надалі трансформується в якісні показники 
ефективності органу публічного управління. Тобто набуває особистісного 
виміру. 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню основних викликів, загроз та небезпек для 
сучасної України. Проблематика викликів, загроз і небезпек, які постали перед Україною та 
українством, починаючи з 1991 р., є сьогодні дуже актуальною. Науковці, які працюють у 
галузі кризології (crisisology), розрізняють поняття «виклики», «загрози», «небезпеки», 
«кризи», «ризики», «катастрофи», «колапс», «крах» тощо. Теоретико-методологічною 
основою нашого дослідження є поєднання наукового потенціалу кризології, конфліктології 
та українознавства. 

Ключові слова: кризологія, конфліктологія, українознавство, конфлікт, збройний 
конфлікт, виклики, загрози, небезпеки.  

Abstract. The article is devoted to the study of the main challenges, threats and dangers for 
modern Ukraine. The issue of challenges, threats and dangers facing Ukraine and Ukrainianness 
since 1991 is very relevant today. Scientists who work in the field of crisisology distinguish the 
concepts of «challenges», «threats», «dangers», «crises», «risks», «catastrophes», «collapse», 
«wreck», etc. The theoretical and methodological basis of our study is a combination of scientific 
potential of crisisology, conflictology and Ukrainian studies. 

Key words: crisisology, conflictology, Ukrainian studies, conflict, armed conflict, challenges, 
threats, dangers. 

Вступ. 
У кінці ХХ – на початку ХХI ст. у світі з’явилась велика кількість кризових 

явищ, пов’язаних із загостренням цілої низки геополітичних, політико-
правових, соціально-економічних і культурно-історичних суперечностей. У 
2019–2020 рр. ситуація значно погіршилась, адже Пандемія COVID-19, тривалі 
збройні конфлікти, економічна криза, активізація діяльності радикальних, 
екстремістських і терористичних організацій, забруднення оточуючого 
середовища та кардинальні зміни клімату утворили цілий комплекс викликів, 
загроз і небезпек, які є актуальними для всіх країн світу. Проблематика 
викликів, загроз і небезпек, які постали перед Україною, починаючи з 1991 р., є 
сьогодні дуже актуальною. Науковці, які працюють у галузі кризології 
(crisisology), розрізняють поняття «виклики», «загрози», «небезпеки», «кризи», 
«ризики», «катастрофи», «колапс», «крах» тощо [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Теоретико-
методологічною основою нашого дослідження є поєднання наукового 
потенціалу кризології, конфліктології та українознавства на основі 
інтегративного підходу. Інтегративне осмислення сутності конфліктів, які 
обумовлюють виникнення масштабних кризових явищ на пострадянському 
просторі, дозволяє більш оптимально вирішити проблеми припинення 
міждержавного збройного конфлікту на території Україні та реінтеграції 
населення окупованих територій [1]. 
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Основний текст. 
Різноманітні проблеми кризології розробляють У. Бек, І. Бестужев-Лада, З. 

Бжезинський, А. Богданов, А. Бузгалін, Є. Васильчук, С. Гантінґтон, Д.К. 
Гелбрейт, В. Глущенко, В. Горбулін, М. Дикий, С. Жуков, В. Іванов, С. Кара-
Мурза, В. Каширін, Г. Кіссинджер, М. Кондратьєв, В. Коптюг, В. Кравченко, Д. 
Максимов, Г. Малинецький, Н. Моісеєв, М. Мокій, В. Молчанов,  Е. Морен, А. 
Назаретян, О. Неклесса, Г. Осипов, Д. Раушенбах, Г. Рормозер, Г. Стендінг, Дж. 
Стиглиць, В. Стьопін, А. Тойнбі, В. Федотова, С. Фролова, Ф. Фукуяма, Й. 
Шумпетер, О. Яницький, І. Яковенко та інші вчені [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Ці вчені 
довели, що кризи долаються за допомогою базисних інновацій, що в рамках 
циклової динаміки кризи піддаються прогнозуванню, що суспільство може 
впливати на них, скорочуючи їхню тривалість і зменшуючи втрати.  

Виклики, загрози й небезпеки, з якими стикаються громадяни України, 
можуть розкриватися на глобальному, континентальному та національному 
рівнях. Саме тому перед кризологією, конфліктологією та українознавством 
стоїть завдання інтегративного (трансдисциплінарного) осмислення сутності 
й гостроти цих викликів, загроз і небезпек, які актуалізуються у багатьох 
сферах: військово-оборонній, геополітичній, демографічній, державотворчій, 
духовно-світоглядній, екологічній, економічній, енергетичній, інформаційній, 
історико-меморіальній, культурно-мистецькій, морально-етичній, мовній, 
науковій, націєтворчій, освітньо-виховній, політико-правовій, соціальній, 
територіальній, технологічній, фінансовій тощо. До них додаються загрози й 
небезпеки: 1) широкомасштабної війни з РФ; 2) тотального поширення в 
Україні COVID-19; 3) реалізації нового геостратегічного курсу РФ (що має 
назву «геополітичного реваншу»); 4) поширення ідеології «русского мира», 
активізації нових спроб РФ розчленувати Україну, підтримки сепаратизації та 
федералізації України; 5) можливої ескалації російсько-українського та 
вірмено-азербайджанського конфліктів, що можуть привести до нової 
глобальної конфронтації й навіть світової війни; 6) неефективної боротьби з 
корупцією в Україні; 7) відсутності належної реакції влади на необхідність 
негайного припинення інформаційно-психологічної війни Росії проти України; 
8) знищення малого та середнього бізнесу та подальше фінансово-економічне 
розшарування українського суспільства; 9) зволікання з вирішенням проблеми 
бідності (в умовах, коли близько 60% українців перебувають за межею 
бідності); 10) можливих техногенних катастроф в Україні; 11) можливого 
перетворення України з суб’єкта на об’єкт міжнародних відносин; 12) можливої 
відмови від європейської інтеграції; 13) дискредитації Помаранчевої революції 
та Революції Гідності з метою розповсюдження російських розповідей про 
державний переворот в Україні; 14) загострення міжконфесійних конфліктів; 
15) прийняття неадекватних рішень представниками некомпетентної влади 
(загроза економічного падіння й масштабної фінансової кризи в Україні, 
можлива зміна Україною вектора свого розвитку, загроза капітуляції, відмова 
влади від вирішення «української кризи» (яка розпочалась після агресії Росії, і 
стала чинником, що впливає на безпеку Європи і всього світу) з позицій 
України як суб’єкта, а не об’єкта); 16) відмови вирішення проблем внутрішньо 
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переміщених осіб; 17) можливого «заморожування» російсько-українського 
збройного конфлікту з метою подальшої дестабілізації України; 18) посилення 
геополітичної і геоекономічної нестабільності, активізації міжцивілізаційного 
та геополітичного протистояння у світі; 19) можливого занепаду демократії та 
піднесення авторитаризму в Україні; 20) розширення кордону з РФ (у разі 
поглинання нею Білорусі); 21) можливої дезінтеграції українського суспільства 
та світового українства; 22) подальшого порушення Росією норм міжнародного 
права; 23) загострення економічної та міграційної кризи в Європі; 24) 
радикалізації частини ісламського світу; 25) обумовлені розпадом СРСР. 

Звичайно, до цих викликів, загроз і небезпек додається й забруднення 
оточуючого середовища та кліматичні зміни (але подібні проблеми треба 
вирішувати на глобальному рівні), й криза судової гілки влади, й використання 
антиковідного фонду не за призначенням, й дегероїзація Майдану (учасників 
Революції на граніті, Помаранчевої Революції та Революції Гідності) та інші. 
Російсько-український збройний конфлікт і проблема вимушених переселенців 
є новітніми викликами безпеці України, а також великою небезпекою для 
існування незалежної європейської України. Сьогодні вкрай необхідна 
ефективна протидія викликам і загрозам безпеці та стійкому розвитку України. 
Нашій державі потрібен вихід з економічної депресії, прискорення соціально-
економічного й політико-правового розвитку, відновлення дієвого міжнародно-
правового формату та ефективних механізмів припинення російсько-
українського збройного конфлікту, який не припиняється вже сьомий рік. 

Висновки. 
Отже, сучасні виклики, загрози й небезпеки, багато з яких перейшли в наш 

час із латентного стану у відкритий тиск на Україну одночасно на всіх фронтах: 
політичному, правовому, економічному, військовому й безпековому. Сьогодні 
необхідний пошук і конфліктно-кризового балансу, і механізмів задоволення 
життєво важливої потреби світового співтовариства у мирі та безпеці для 
нинішніх і майбутніх поколінь. Найважливішими завданнями є і посилення 
контролю за діями влади з боку громадянського суспільства, і зміцнення 
міжнародної коаліції для протидії російській агресії, і необхідність формування 
комплексу заходів, спрямованих на запобігання викликам, небезпекам і 
загрозам національним інтересам України. Українські науковці й політики 
повинні знайти гідні відповіді на сучасні виклики та механізми мінімізації 
загроз і небезпек; забезпечити стабільне економічне зростання; створити 
потужну систему національної безпеки, армії та оборонно-промислового 
комплексу; знайти шляхи забезпечення національних інтересів в умовах 
нинішньої кризи; розробити оптимальні моделі вирішення російсько-
українського збройного конфлікту, реінтеграції населення окупованих 
територій та відновлення територіальної цілісності України. 
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Анотація: У пропонованих тезах розглядається професійна компетентність 

майбутнього лікаря як складова пізнавальної діяльності студента медичного університету, 
спрямована на постановку і вирішення конкретних навчальних завдань (пізнавальних, 
дослідницьких) 

Ключові слова: компетентність, професія, спілкування, етика 
Abstract. In the offered theses the professional competence of the future doctor as a 

component of cognitive activity of the student of medical university, directed on statement and the 
decision of concrete educational tasks (cognitive, research) is considered. 

Key words: competence, profession, communication, ethics 
До визначення дефініції «професійна компетентність» існують 

неоднозначні підходи. Західний досвід моделювання компетентностей 
представлено дослідженнями Н.Хомського (1965 р., Массачусетський 
університет), Дж.Равена (Лондон, 1984 р.). У матеріалах Ради Європи (1990 р.), 
один із розробників компетентнісного підходу Г.Галажа визначив п’ять 
ключових компетенцій, якими повинні володіти молоді європейці: політичні і 
соціальні; міжкультурні, комунікативні, ІКТ-компетенції та компетенції до 
самоосвіти. Дослідниця Л. Шиянюк визначає поняття «українськомовна 
комунікативна компетентність» як «орієнтування особистості майбутнього 
фахівця в різних ситуаціях українськомовного міжособистісного й 
професійного спілкування, що ґрунтується на фахових знаннях, розвинених 
комунікативних уміннях і навичках, які забезпечують розв’язання проблем і 
досягнення певних стандартів у галузі професії; готовність до професійної та 
комунікативної діяльності з певним знанням фахової справи та сформованими 
компетентностями: мовною, мовленнєвою, прагматичною, текстотвірною, 
дискурсивною, соціокультурною; здатність організовувати українськомовний 
міжособистісний простір у різноманітних ситуаціях спілкування, долаючи 
комунікативні бар’єри, що дозволяє здійснювати мовленнєву діяльність, 
зумовлену комунікативною метою; наявність здібності ефективно виконувати 
комунікативну й професійну діяльність, компетентно регулювати процес 
українськомовного спілкування на всіх етапах». 

Практичною метою у формуванні компетентностей професійного 
спілкування є засвоєння іноземними студентами системи звуків, вимовних 
норм голосних та приголосних української мови, ритміки слова, також 
основних граматичних понять та деяких іменних та дієслівних форм. 
Відповідно добирається навчальний матеріал з урахуванням цілей навчання(у 
нашому випадку увага акцентована на професійному мовленні). 
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Об’єктивними показниками задовільного рівня володіння українською 
мовою є повнота розуміння студентами вимог на кожному етапі навчання і 
відповідної реакції на сказане(вміння вибудувати професійний діалог). 
Фонетична робота здійснюється разом із граматичною. Центральне місце 
посідають основні моделі простого і складного речень та парадигма дієслова.  

Важливим у формуванні компетентностей професійного спілкування 
видається набуття навичок використання мовних одиниць не лише у 
побутовому мовленні, а й у мові професійного спрямування, тобто, за потреби, 
є підґрунтям подальшого вивчення наукового стилю мовлення, що виводить 
вже на новий рівень спілкування(наприклад, забезпечує міжпредметні зв’язки). 

 Одним з головних завдань оволодіння навичками професійного 
спілкування серед іноземних студентів-медиків, які вивчають українську мову 
як іноземну є розширення необхідного словникового запасу шляхом 
професійної орієнтації української мови як іноземної відповідно до базових 
навчальних дисциплін медичного, стоматологічного та фармацевтичного 
профілю («Анатомія людини», «Фізіологія», «Імунологія», «Гігієна й екологія», 
«Пропедевтика внутрішньої медицини (педіатрія)», «Загальна хірургія», 
«Радіологія», «Медична психологія», «Акушерство й гінекологія» для 
спеціальностей «Медицина» (Лікувальна справа), «Медицина» (Педіатрія), 
«Стоматологія»); проходження студентами-іноземцями фахової практики у 
відповідних лікувально-профілактичних закладах України (сестринська 
практика, виробнича лікарська практика). Основними завданнями середнього 
(професійно орієнтованого) рівня є виховання в іншомовних комунікантів 
пізнавального інтересу й поваги до української мови як інструмента 
практичного використання набутих професійних знань. 

Формування ключових компетенцій, необхідних для будь-якої професійної 
діяльності, у тому числі медичної, є одним із найважливіших завдань 
професійної освіти. Ознайомившись із формулюванням ключових компетенцій 
медика в різних країнах (Великобританія, США, Канада), схиляємось до 
визначення експертів Ради Європи, що вказують на ключові компетенції, які 
повинні набути сучасні випускники вищих навчальних закладів професійної 
освіти : соціальні компетенції – брати участь у прийнятті спільних рішень, 
функціонуванні та покращенні демократичних інститутів, урегульовувати 
конфлікти ненасильницьким шляхом (розвитку сприяють лексичні теми: 
«Основні моделі взаємин “лікар-стоматолог – пацієнт”», технологія організації 
групової навчальної діяльності (проблемний семінар «коло ідей» – «Яким 
лікарем хочу стати я?»); комунікативні компетенції – толерантність, вміння 
спілкуватися (можна використовувати на заняттях чистомовки, комунікативні 
тренувальні вправи); міжкультурні компетенції – розуміння відмінностей, 
розуміння один одного, здатність жити з людьми різних культур (лексичні теми 
«Традиції національної кухні», «Знайомство», «Порівняльний аналіз родинної 
лексики української мови та хінді», «Традиції та звичаї моєї країни»); 
інформаційні компетенції – володіння комп’ютерною грамотністю, здатність 
оволодіти новими технологіями в професійній галузі ; навчальна компетенція – 
здатність навчатися протягом усього життя, що є основою безперервної 
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професійної освіти евристичні технології (добирання матеріалу з інтернету, 
переказ з елементами аналізу тексту, аналіз епізоду, складання діалогу, 
складання плану до твору). Аналіз зазначених компетенцій дає можливість 
визначити орієнтовний перелік базових якостей, якими повинен володіти 
випускник вищого медичного закладу: комунікативність, адаптованість, 
мобільність, зібраність, колегіальність, самостійність, відповідальність, 
толерантність, самосвідомість, самооцінка, конкурентоспроможність. Таким 
чином, можна дійти висновку, що у процесі навчання української мови як 
іноземної застосування різноманітних методичних прийомів і технологій є 
одним із найбільш доцільних шляхів розвитку ключових компетенцій у 
студентів-іноземців і потребує подальшого дослідження.  
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Анотація. У статті досліджується взаємозв'язок між легалізацією криптовалют та 

набуттям права державної власності. Вказується, Україна входить в топ-10 країн світу за 
кількістю користувачів віртуальних валют, проте відсутність її легального становища 
заганяє криптооперацію в сферу тільової економіки. Від того державний бюджет не 
доотримує значну кількість коштів, які могли б бути отримані в наслідок сплати податків. 
Це сприяє неотриманню в державну власність коштів, які могли б належати державі 
Україна. 

Ключові слова: криптовалюта, державна власність, податкові платежі..  
Abstract. The article examines the relationship between the legalization of cryptocurrencies 

and the acquisition of state property rights. It is indicated that Ukraine is in the top 10 countries in 
the world in terms of the number of users of virtual currencies, but the lack of its legal status drives 
cryptocurrency operations in the sphere of the economy. As a result, the state budget does not 
receive a significant amount of funds that could be received as a result of taxes. This contributes to 
the non-receipt of state ownership of funds that could belong to the state of Ukraine. 

Key words: cryptocurrency, state property, tax payments 
Вступ. Протягом останнього десятиліття в економіці окремих країн 

окреслився чіткий тренд цифрової трансформації бізнесу, що значною мірою 
сприяє пришвидшенню темпів зростання макроекономічних показників, 
виникненню та розвитку новітніх сфер економічної діяльності, посиленню 
впливу інформаційних технологій на легальну та тіньову економіку. 
Невід’ємним елементом digital-економіки на сучасному етапі її розвитку є 
криптовалюти та операції з ними. Причому протягом останніх декількох років 
активність криптооперацій суттєво зросла, вони стрімко поширюються на нові 
сфери господарювання, а їхня вартість безперервно збільшується.  

Основний текст Криптовалюта привертає увагу інвесторів, користувачів і 
урядів країн. Підприємства та інвестори чітко усвідомлюють потенціал 
криптовалют, і криптотехнології стають все більш прийнятними в 
економічному середовищі. Кошти державного бюджету, які поступають в тому 
числі від оподаткування прибутків, належать до державної власності. Відтак 
легалізація криптовалют та операцій з ними напряму впливають на грошову 
масу, що буде зарахована до державної власності. 

Варто відзначити, що уряди різних країн ставляться до криптовалют по-
різному. Очевидним є твердження, що владні органи здебільшого 
притримуються консервативної позиції, на відміну від бізнес-представників, 
однак в окремих країнах простежується доволі прогресивне бачення усталеної 
ситуації. 
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Аналіз досвіду іноземних країн у досліджуваному питанні дозволив на 
зробити висновок, що технологічно розвинуті країни, зокрема Японія, 
Швейцарія, США, сформували сприятливе підґрунтя для розвитку 
криптоіндустрії. Наразі в них вирішується  питання щодо оптимального 
податкового навантаження на цей вид бізнесу. Як свідчать результати 
дослідження окресленої тематики, у світовій практиці застосовується пряме та 
непряме оподаткування операцій з криптовалютами. Пряме оподаткування 
містить: 1) Корпоративний податок (податок на прибуток корпорацій 
(сorporation tax)) – прибутки та збитки компанії, що укладає угоди з 
криптовалютою, відображаються на рахунках і оподатковуються за загальними 
правилами корпоративного оподаткування. 2) Податок на прибуток – прибутки 
та збитки приватних підприємців і товариств (non-incorporated business) за 
криптовалютними операціями повинні бути відображені на їхніх рахунках і 
оподатковуватися за загальними правилами оподаткування прибутку. 3) 
Податок на прибуток з капіталу та корпоративний податок на оподатковувані 
прибутки (Capital Gains Tax and Corporation Tax on Chargeable gains) – якщо 
фінансовий результат від валютного контракту не є прибутком від торгівлі, він, 
як правило, підлягає оподаткуванню як прибуток за загальними правилами або 
допустимий як збиток для цілей корпоративного оподаткування чи 
оподаткування податком на прибуток з капіталу.  

Непряме оподаткування передбачає ПДВ-режим Bitcoin та аналогічних 
криптовалют. Так, Суд Європейського союзу у справі Hedqvist (C-264/14) 
визнав, що Bitcoin є валютою для цілей оподаткування ПДВ. Водночас фахівці 
в цій сфері вважають, що Bitcoin та аналогічні криптовалюти з точки зору 
оподаткування ПДВ мають розглядатися як «оборотні інструменти» та 
звільнятися від ПДВ відповідно до пункту 6 (1) (c) Закону про консолідацію 
ПДВ 2010 р. [1]. Отож, існують різні позиції та підходи до регламентації 
операцій з криптовалютами та їхнього оподаткування.  

Окреслюючи вітчизняну позицію у сфері правового регулювання операцій 
з криптовалютами, варто зазначити, що, за оцінками Офісу ефективного 
регулювання, у 2017 р. Україна входила в топ-10 країн світу за кількістю 
користувачів віртуальних валют. За експертними оцінками, розмір сегмента 
майнінгу (процесу отримання криптовалют за допомогою потужностей 
спеціального комп’ютерного обладнання) в Україні перевищує 100 млн. дол. на 
рік. Обсяг проведення ICO/ITO (залучення капіталу у вигляді емісії токенів, які 
передбачають зобов’язання організатора ICO/ITO спрямувати отриманий 
капітал на реалізацію заявлених цілей на визначених ним умовах) компаній з 
українським походженням чи розміщенням команд розробників у 2017–2018 р. 
– близько 100 млн. дол. США [2]. З огляду на вищевказане в Україні сфера 
віртуальних валют активно розвивається, та поряд з цим абсолютно 
неврегульованими є питання легалізації операцій з криптовалютами, хоча певні 
напрацювання у цій сфері все ж таки вже наявні. 

 Варто наголосити, що офіційна позиція органів, наділених 
повноваженнями, дотичними до криптовалютної сфери, змінилася від чітко 
негативної щодо можливості використання фізичними та юридичними особами 
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віртуальної валюти / криптовалюти Bitcoin на території України як засобу 
платежу до визнання можливості запровадження технології блокчейн в Україні. 
Водночас, як свідчать матеріали вітчизняної судової практики, позиція суду 
залишається незмінною – випуск та обіг криптовалюти на території України 
заборонений. 

Незважаючи на позиції Національного банку України та судові рішення, 
цей сегмент все-таки функціонує, успішно розвивається, нарощуює масштаби 
та сфери поширення, знаходячись в «тіні», через що немає можливості 
здійснювати моніторинг діяльності та стягувати відповідні податки, а тому 
державний бюджет недоотримує суттєвих податкових надходжень та не 
набуває прав державної власності на грошові кошти, які могли б бути 
використані із соціальноорієнтованою метою. Наразі Міністерство 
економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства України розробило 
концепцію легалізації криптовалют у вітчизняному просторі, що передбачає 
конкретні етапи та кроки на шляху до легалізації. 

Безумовно, реалізація урядової концепції потребує відповідного правового 
поля, і перші законодавчі розробки вже наявні. Так, загалом спрямувати 
криптовалютний ринок у правову площину законотворці намагалися за 
допомогою таких законопроектів: 1) проект закону № 7183, який визначає 
основні поняття і прирівнює криптовалюти до об’єкта права власності, а не до 
платіжного засобу, з відповідним оподаткуванням згідно з чинним 
законодавством [3]; 2) проект закону № 7183-1 визначає отримання 
криптобіржами статусу фінансових установ з подальшим отриманням ліцензії 
на діяльність і зниження тарифів на електроенергію в нічний час для майнерів 
[4]; 3) проект закону № 7246 передбачає звільнення від оподаткування 
прибутку підприємств, крім фінансових установ, що надають фінансові послуги 
на ринку криптовалют, отриманого від операцій з купівлі-продажу 
криптовалют. Також передбачається не включати до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу платника податку доходи від операцій з 
криптовалютами, а операції з криптовалютами та видобування (майнінгу) 
криптовалюти включати до операцій, що не є об’єктом оподаткування 
податком на додану вартість [5]. 4) проект закону № 9083, яким передбачається 
окремий облік операцій з віртуальними активами для цілей податку на 
прибуток за ставкою 18%, однак передбачається пільговий період – 5% до 
31.12.2024 р. [4]. 5) проект закону № 9083-1 передбачає окремий облік операцій 
з віртуальними активами для цілей податку на прибуток за ставкою 18%, однак 
передбачається пільговий період – 0% до 31.12.2029 року. Запропоновано вести 
окремий облік для цілей сплати ПДФО: 18% від прибутку чи 0% до 31.12.2029 
р. Водночас не передбачається необхідність сплати ПДВ з окремих операцій з 
віртуальними активами, окрім чітко визначених виняткових ситуацій, а також 
звільняється від ПДВ на імпортне обладнання для майнінгу у строк до 
31.12.2029 р. [5]. Законопроекти № 9083, № 9083-1 перебувають на розгляді 
комітетів Верховної Ради України, однак їхнє прийняття не планується у 
найближчому часі, що відтерміновує повноцінну легалізацію криптовалют у 
вітчизняному просторі. Цей факт можна розглядати як суттєвий недолік 
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фінансової політики держави. Зволікання із переведенням криптооперацій в 
чітке правове поле та оподаткування в означеній сфері позбавляє Україну 
багатьох позитивних ефектів, зокрема покращення загального інвестиційного 
клімату та залучення нових інвесторів, які працюють з криптовалютою, 
суттєвих податкових надходжень. Так, за оцінками експертів, легалізація та 
оподаткування операцій з віртуальними активами відповідно до положень 
законопроекту № 9083 дало б змогу залучати до державного бюджету близько 
1,27 млрд. грн. ($ 43 млн.) щорічно з 2019 по 2024 р. Для порівняння: щорічна 
сума коштів, яку можливо акумулювати до держбюджету за рахунок 
оподаткування операцій з криптовалютою, в 4 рази перевищує обсяг видатків 
державного бюджету на житлово-комунальне господарство.  

Висновки. Очевидно, що процесу запровадження криптооподаткування 
має передувати легалізація операцій з криптовалютами, яка повинна створити 
надійне підґрунтя. Особливу увагу слід приділити доповненню та узгодженню 
положень чинного нормативно-правового регулювання господарських 
процесів, зокрема Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 
України; оподаткування – Податкового кодексу України; відповідальності за 
протиправні дії у сфері криптооподаткування шляхом внесення відповідних 
змін у Податковий кодекс України, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення  та Кримінальний кодекс України.  
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Анотація. В роботі розглядається утворення, склад та діяльність Коаліції 
демократичних сил у Верховній Раді України V скликання. Зазначено, що соціальна політика 
знайшла відображення у Програмі Коаліції, як одна із ключових сфер політики. Зроблено 
висновки, що, попри задекларовані ініціативи щодо соціального захисту населення, реальні 
кроки в напрямку їх реалізації так і не було зроблено.  

Ключові слова: політична коаліція, соціальна політика, соціальна держава, виборча 
програма, вибори, Верховна Рада України. 

Abstract. The paper considers the formation, structure, and activities of the Coalition of 
Democratic Forces in the Verkhovna Rada of Ukraine of the V convocation. It is noted that social 
policy is reflected in the Coalition Program as one of the vital policy areas. It is concluded that 
despite the announced initiatives on social security of the population, no real steps towards their 
implementation have been taken. 

Key words: political coalition, social policy, social state, election program, elections, 
Verkhovna Rada of Ukraine. 

Вступ.  
В 2006 році в Україні відбулись вибори до Верховної Ради України. Після  

імплементації політичної реформи 2004 р., яка вступила в дію з 1 січня 2006 р., 
Кабмін формувала правляча Коаліція, яку утворювали переможці 
парламентських перегонів. Ця ініціатива зіштовхнулися з численними 
прикладами порушення принципів політичної відповідальності в стінах 
Верховної Ради України та масштабними проявами неефективного управління 
в діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів.  

Після оголошення результатів виборів 26 березня 2006 року партії-
переможці мали якнайшвидше створити Коаліцію. Лише 22 червня Угода про 
створення «Коаліції демократичних сил» була надіслана Президенту України. 
До неї увійшли: Блок Юлії Тимошенко (БЮТ) (129 мандатів), Партія «Наша 
Україна» (НУ) (81 мандат), та Соціалістична партія України (СПУ) (33 
мандати) [1].  

Основний текст.  
Програма Угоди ґрунтувалася на положеннях Програми президента 

України В. Ющенка та програм суб’єктів Коаліції і чимало уваги присвячувала 
питанням соціальної політики [4]. На нашу думку, серед численних проблемних 
питань щодо соціальної політики варто виділити десять ключових, які учасники 
Коаліції розглядали, як пріоритетні у своїй діяльності.  
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1. Система соціального страхування. Пропонувалось реформувати у т.ч. 
через схвалення в 2006 р. Закону "Про загальний єдиний соціальний внесок", з 
подальшим перерозподілом загального єдиного соціального внеску між 
роботодавцями та найманими працівниками [3].  

2. Соціальний захист дітей. Першочерговим стало зобов'язання 
удосконалити відповідну законодавчо-нормативну базу, як-от ухвалення    
Закону України "Про загальнодержавну програму "Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2006-2016 рр.". До 
пріоритетних кроків також віднесли: попередження йодного дефіциту на 2006-
2010 рр., система соціальної та матеріальної підтримки сімей, які всиновлюють 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; розробка Програми 
реформування системи інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, реорганізація системи притулків для 
неповнолітніх у центри соціально-психологічної реабілітації дітей.  

3. Демографічна ситуація. Одним із  ключових пріоритетів у сфері 
соціальної політики учасники Коаліції утверджували подолання демографічної 
кризи шляхом забезпечення: прийняття Стратегії демографічного розвитку на 
2006-2015 рр. та Державної програми підтримки сім'ї у 2006-2010 рр.; 
запровадження допомоги при   народженні   другої дитини – 15 тис. грн., 
третьої – 25 тис. грн. не пізніше 2008 р.; соціальний та правовий захист 
материнства і батьківства; щорічне підвищення видатків на фінансування 
житлового будівництва і кредитування для молодих сімей (першочергово 
багатодітних), забезпечення одночасної та рівної участі жінок та чоловіків у 
догляді та вихованні новонароджених дітей, ухвалення Програми оздоровлення 
та відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми [3]. 

4. Насильство в сім'ї. З метою попередження насильства в сім'ї 
передбачалось прийняття змін до законодавства України з питань 
попередження насильства в сім'ї, зокрема до Закону України "Про  
попередження насильства в сім'ї" (2789-14) (визначення спеціально 
уповноваженого органу з питань попередження насильства в сім'ї  на місцевому  
рівні)  та  до  Кодексу  України  "Про  адміністративні правопорушення" 
(80731-10, 80732-10).  

5. Зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді декларувалось як 
основне завдання державної молодіжної політики. Стимулювання роботодавців 
до створення нових робочих місць та надання першої роботи випускникам 
(2006-2008); забезпечити розвиток мережі установ культурно-просвітницького 
спрямування для молоді на селі (2006-2010); внести зміни до Закону України 
"Про  сприяння  соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"  
(2998-12),  щодо закріплення меж молоді з 18 до 26 років. 

6. Сфера зайнятості. Провідним напрямком реформ у соціальній сфері було 
визначено трансформацію політики у цій сфері відповідно до європейських 
зразків. Коаліція зобов'язалася забезпечити: розробку та  впровадження  
Державної  програми  зайнятості на 2007-2010 рр.,  створення мільйона робочих 
місць щорічно, прогнозування ринку праці, державне замовлення на підготовку 
фахівців; вжиття заходів  щодо  підвищення  мобільності  робочої сили, 
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впровадження додаткових стимулів створення робочих місць в депресивних 
регіонах, демократизації ринку житла й відновлення мережі робітничих 
гуртожитків, надання допомоги у відкритті власної справи, запровадження 
Єдиної  тарифної  сітки  в  бюджетній  сфері, встановлення мінімальної 
заробітної плати на рівні не менше прожиткового мінімуму; запровадження 
регульованого мінімуму  погодинної  заробітної плати, ухвалення нової   
редакції  Закону  України  "Про  зайнятість населення" (803-12), забезпечення 
захисту  інтересів  громадян України,   які   працюють   за  кордоном та 
стимулювання їх повернення. 

7. Забезпечення соціальними пільгами. Учасники  Коаліції взяли на себе 
зобов'язання: завершити розробку комплексу державних соціальних стандартів, 
передбачених  Державним  класифікатором  соціальних  стандартів та 
нормативів (v0293203-02); замінити пільги для вразливих верств населення 
адресною допомогою; внесення  змін  до  Закону  України "Про соціальні 
послуги" (966-15). 

8. Захист громадян пенсійного віку. Задля гідного життя людей похилого 
віку учасники Коаліції зобов’язувались: гарантувати мінімальну пенсії у 
розмірі не менше прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб; уніфікувати 
принципи нарахування трудових пенсій; запровадити та розвивати 
накопичувальну пенсійну систему через перехід до паралельних систем 
загальнообов'язкового та добровільного пенсійного страхування на основі 
персоніфікованих пенсійних внесків.  

9. Політика щодо ветеранів та людей з інвалідністю. Статус ветеранів 
війни мав бути наданий усім, хто воював за свободу і незалежність власного 
народу. Держава зобов'язувалась гарантувати повноцінний спосіб життя для 
осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями. 

10. Також політичні партії робили спроби завершити та удосконалити 
політичну реформу задля оптимізації розподілу повноважень щодо соціальної 
політики між гілками влади, створення дієвого балансу стримувань і противаг 
[2]. Це передбачало чітке законодавче визначення статусу, механізмів 
формування та засад діяльності президента України, Кабінету міністрів України 
(прав та обов'язків  прем'єр-міністра  України  та  інших  членів Уряду),  
Верховної Ради України, законодавче врегулювання процедур здійснення ними 
повноважень. 

Висновки.  
Було визначено, що декларовані Коаліційною Угодою соціальні ініціативи 

не були втілені в життя. Серед учасників Коаліції демократичних сил у 
Верховній Раді України V скликання відбувся розкол через поділ посад [5]. 
Давався взнаки і тиск з боку «Партії регіонів», яка фактично заблокувала 
діяльність парламенту через відсутність інструментів впливу на політичне 
життя країни в умовах перебування в опозиції до Коаліції демократичних сил. 
Згідно з попередніми домовленостями, посаду прем’єр-міністра мала обіймати 
кандидатура від тієї політичної сили, яка в Коаліції мала найбільше голосів. 
Нею була БЮТ. Однак команда президента В. Ющенка почала вимагати посаду 
прем’єр-міністра для П. Порошенка чим затягнула переговори про створення 
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Коаліції на кілька місяців, тим самим створивши глузливий термін з боку ЗМІ 
для усього процесу перемовин – «коаліціада». Згодом «Наша Україна» стала 
вимагати для П. Порошенка вже посаду спікера парламенту, що суперечило 
домовленостям з СПУ. В таких умовах О. Мороз, лідер СПУ, пішов на 
ситуативний союз в складі Партії регіонів, СПУ, КПУ, що оформився в так 
звану «Антикризову коаліцію». Фактичним кінцем Коаліції демократичних сил 
стало голосування на посаду голови парламенту 6 липня 2006 р., коли 
кандидатура лідера СПУ О. Мороза була підтримана Партією регіонів та КПУ. 
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Анотація: У статті досліджено іконографічні мистецькі пам'ятки XVII-XX ст., 
збережені у найдавнішому храмі м. Львова. Розкрито джерелознавчі та евристичні аспекти 
вивчення артефактів як джерела до соціальної історії міста. 

Ключові слова: іконографія, св. Миколай, патронімічна традиція, неовізантинізм. 
Abstract: The article investigates the iconographic artistic monuments of the XVII-XX 

centuries, preserved in the oldest church in Lviv. Source and heuristic aspects of the study of 
artifacts as a source for the social history of the city are revealed. 

Key words: iconography, st. Nicholas, patronymic tradition, Neo-Byzantinism. 
Церква святого Миколая – це найдавніший збережений православний храм 

Львова, перша згадка про який у грамоті князя Лева датована 1292 р. 
Багатостолітня історія комплексу відображена не лише в артефактах, виявлених 
археологічними експедиціями на різних етапах вивчення споруди у ХХ-ХХІ ст., 
але й у пам’ятках та документах літургійного вжитку, що фрагментарно 
дозволяють відтворити широкий контекст мистецьких уподобань, фундаційної 
політики та соціальний склад громади храму.  

Про церкву св. Миколая як місце зберігання цінних пам’яток згадували 
уже давні джерела. Наприклад, анонімний автор “Життєписів львівських 
єпископів грецького обряду” (1670-ті рр.) наголошував на тому, що польський 
король Казимир вивіз звідти “немалі скарби”, зокрема дві золоті корони, з яких 
“одна могла бути архієрейською митрою, друга – князівською” [4, c. 79]. 

Храм був зведений як надвірна церква галицько-волинських князів, у 
відповідності з візантійською традицією. Виявлені у 2013 р. фрагменти хоругв 
XVIII ст. розширили контексти вивчення витоків посвяти Княжого храму. 
Хоругви зазнали суттєвих пошкоджень, були неодноразово перешиті у ХІХ ст. 
У результаті реставраційних робіт вдалося відновити іконографічні зображення 
одної з них. На двосторонній іконі темперою на тканині було відтворено образ 
св. Миколая у версії, що вважається найдавнішою: постать сивого старця з 
короткою бородою у простій ризі з омофором, оздобленим грецькими 
хрестами, без митри, з Євангелієм у лівій руці. На звороті – Розп’яття. 
Порівняння іконографії св. Миколая з найдавнішими відомими на українських 
землях зразками монументального іконописання, зокрема фресковими 
розписами у Софії Київській, дозволяє стверджувати спільні форми та 
кольористику, а також висловити припущення про копіювання у XVIII ст. 
намісного образу з іконостасу. Оригінальна ікона з іконостасу була 1772 р. 
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переміщена до вівтаря, а потім знищена пожежею 1783 або 1800 р., натомість 
збережена давня риза, під яку було написано новий образ на початку ХІХ ст., 
вказує на ймовірність первісної іконографії як саме поясного зображення без 
митри, тобто, ідентичного з хоругвою. Увага до св. Миколая у княжий період 
була пов’язана не лише із загальноцерковними традиціями вшанування 
святителя, але й патронімічною традицією княжої династії та державності. 
Хрещений з іменем Василій Володимир Великий найімовірніше прийняв у 
якості “молитовного імені” саме покровительство св. Миколая (хрестив князя 
патріарх Ніколаос Хризоверг). На часте поєднання святих Миколая Чудотворця 
та Василія Великого в іконографічних розписах Софії Київської у своїх 
дослідженнях вказували Надія Нікітенко [5], Надія Верещагіна [1, c. 61-69]. 
Незвичне й необґрунтоване літургійними традиціями поєднання святих Василія 
і Миколая виявляємо і в низці пам’яток галицьких єпархій. Таким чином, 
іконографія св. Миколая на найдавнішій з відомих церковній хоругві у Львові, 
дозволяє підтвердити концепт “перетікання історії” та династичної 
спадкоємності від київських князів до великого князя і короля Руси Данила 
Романовича, відомий з наративів українських авторів XVII ст. – наприклад, 
“Палінодії” архімандрита Києво-Печерської Лаври Захарії (Копистенського).  

Королівський сюжет знаходить продовження і в іконографії найдавнішого 
образу, збереженого у притворі храму – Покрову Пресвятої Богородиці поч. 
XVII ст. Традиційний церковно-літургійний сюжет відтворено з виразними 
елементами осучаснення: постать Богородиці зображена над родиною 
фундаторів. Справа від Богородиці зображено українську королівську, 
ймовірно, Данилову родину зі свитою. Відкриті корони, характерні елементи 
одягу, вказують на виразно місцеві першозразки, якими скористався автор 
сюжету. Це – чи не найдавніше зі збережених зображення Данила Романовича, 
засновника міста. 

Особливий статус Княжого храму був збережений у свідомості львів’ян 
навіть після відновлення Галицької єпархії та розміщення єпископської 
кафедри у соборі св. Юра 1539 р. Відтоді настоятель храму виконував 
обов’язки львівського намісника, а з 1543 р. церковні землі отримали статус 
юридики. 1544 р. був затверджений устав братства при церкві. До кінця 
XVIII ст. церквою опікувався цех шевців, а серед ктиторів та жертводавців, 
учасників таїнств, згідно з метричними книгами, слід вказати широке коло 
шляхетської еліти та конфесійне різноманіття. Важливий з т. з. соціальної 
історії контекст пов’язаний з діяльністю при храмі Миколи Петрахновича-
Мороховського – спадкоємця мистецької школи свого тестя, автора іконостасів 
Успенської та П′ятницької церков Федора Сеньковича. В другій чверті XVII ст. 
Петрахнович створив головну домінанту тодішньої мистецької оздоби храму – 
іконостас, з якого сьогодні в інтер’єрі збереглася намісна ікона Богородиці 
Одигітрії: яскравий зразок української барокової традиції. Зберігся тут також 
храмовий образ св. Феодора Тірона роботи Петрахновича з сусідньої 
(розібраної наприкінці XVIII ст.) церкви. Авторитет та творча майстерність 
іконописця стали підставою обрання його на посаду керівника львівського цеху 
малярів – єдиний на той час випадок обрання некатолика й українця.  
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Свідченням покращення матеріального стану громади у період 
економічних криз XVIII ст. стали виявлені на дзвіниці та відреставровані у 
2013-2015 рр. дерев’яні скульптури ангелів. У 1760-х рр. настоятель храму 
Григорій Дунікевич доклав зусиль для оновлення інтер’єру, запросивши 1771 р. 
парафіянина храму сницаря Івана Щуровського для виготовлення іконостасу 
замість напівзруйнованого давнього. На жаль, в жодному з львівських храмів не 
збереглися рококові різьблені іконостаси Щуровського. Відомо, що це були 
новаторські експерименти зі створенням оздоблених арок, через які видніли 
вівтарні ікони. Ймовірно, саме таку арку й оздоблювали виявлені постаті 
ангелів. Стилістика їх виконання вказує також на те, що Щуровський залучав 
до роботи над іконостасом і інших майстрів, оскільки збережені фрагменти 
робіт самого майстра вказують на відмінність різця. Із записів Григорія 
Дунікевича відома вартість окремих видів робіт. 

1924 р. до реставраційних робіт у церкві був залучений відомий 
український художник-імпресіоніст, захоплений мистецькими традиціями 
неовізантинізму, Петро Холодний (1876-1930). З його доробку збереглися три 
ікони – св. Миколая, Христа і Богородиці – на фасаді церкви. Не вдалося 
встановити, що саме розпочинав розписувати Холодний в інтер’єрі, відомо, що 
робота не була завершена. У 1950-х рр. концепцію сюжетних розписів для 
храму створив відомий художник Карло Звіринський (1923-1997) [2, c. 266]. 
Вдалося виявити й ідентифікувати унікальні авторські ескізи, за якими були 
виконані всі роботи. 

Після поразки національної революції до Львова прибув колишній вояк 
УНР Василь Дядинюк. Навчання в Олекси Новаківського сприяло розвитку 
таланту митця, який екпериментував з різними техніками, вивчав західні 
малярські традиції і відновлював давні українські пам'ятки. У 1927 р. він 
отримав стипендію митрополита Андрея Шептицького і поїхав навчатись до 
Парижа, стажувався в Академії мистецтв. Згодом, ймовірно однією з 
“екзаменаційних” робіт стало виготовлення кивоту для престолу церкви 
святого Миколая у Львові. Виявлено ескізи трьох варіантів кивоту 1932 р. з 
позначкою митрополита. Один із них був схвалений і виготовлений для 
Княжого храму. Після незначних реконструкцій кивот донині служить 
літургійним потребам.  

Дослідження елементів різночасової оздоби Княжого храму св. Миколая у 
Львові дозволяє стверджувати його особливий статус у релігійній палітрі міста 
як важливого сегменту культурного простору, де, за визначенням П’єра Нора, 
кристалізується та зберігається пам’ять [6, p. XXXIV-XLII]. Саме тому об’єкт є 
важливим для досліджень не лише з т. з. історії церковної структури, але як 
“лабораторія, де формується традиція”, концентрується пам’ять 
суспільства [3, c. 151-152]. Відтак джерельна евристика відкриває широкий 
простір для інтелектуальних реконструкцій та фактографічних усталень з 
давньої та новітньої духовної історії України. 
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Анотація. У статті розглядається концепція Е. Кассірера. Вона представлена як 
методологічна основа інтерпретації мистецтва. 

Ключові слова: символ, символічна форма, мистецтво, культура, художній образ 
Abstract. The concept of E. Cassirer is considered in the article. It is presented as a 

methodological basis for the interpretation of art. 
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Вступ. 
Виражальні засоби мистецтва, зазнаючи в динаміці культури постійних 

трансформацій, сформували унікальну мову, яка є засобом комунікації, що 
здійснює трансляцію та акумуляцію культурних кодів. Мова мистецтва 
породжує нові смисли, розширює горизонти пізнання. Для прочитання цих 
смислів виникає необхідність пошуку надійного теоретико-методологічного 
підґрунтя, яке б створило основи для інтерпретації мистецтва. Знаково-
символічна концепція Е. Кассірера має значні евристичні можливості в якості 
методології мистецтвознавчого дослідження. 

Основний текст. 
За Е. Кассірером утворення символічних форм у мистецтві є засобом 

встановлення значення і розкриття змісту символізацій: «Адже знаки і символи 
мови, міфу, мистецтва «існують» не тому, що вони є — не задля того, аби бути, 
а потім набути ще якогось значення. Все їхнє буття полягає в їхньому значенні, 
а їхній зміст цілковито вичерпується функцією позначення… свідомість сама 
утворює певні конкретно-чуттєві змісти як вирази певних смислових 
комплексів» [1, с. 42]. Духу притаманна творча сила, яка «не просто пасивно 
відображає наявне», а «надає простому наявному буттю певного «значення», 
своєрідного ідеального змісту». Саме тому мистецтво існує в «самобутньому 
образному світі, де емпірично наявне не стільки відбивається, скільки 
породжується за певним принципом». Тут воно «утворює свої особливі 
символічні форми», свою особливу сторону дійсності. [1, c. 17]. Художній 
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світогляд здійснює «не стільки оформлення світу (Gestaltung der Welt), скільки 
формування світу (Gestaltung zur Welt), формування обʼєктивного смислового 
взаємозвʼязку й обʼєктивної цілісності погляду». Відбувається «перетворення 
світу пасивних вражень» на «світ чистого духовного виразу» [1, с. 19]. 

Отже, духу притаманна властивість означення предметів, формування 
сенсу їхнього сприйняття, і символізації цього сенсу. Шляхом такого 
перетворення фактів, переробки предметів складається тканина твору 
мистецтва, яка є водночас і продуктом фантазії митця і матрицею  рецепції 
твору, котра синтезується з «культурних облаштунків» повсякденності. Саме ці 
функції реалізують субʼєкт-митець і «споживач» творів мистецтва. Активність 
духу продукує образні конструкти, які є не «відбитками реальності», а її 
первісними формоутвореннями, проекціями вільної фантазії субʼєкта. Надання 
значення, утворення символів є первинними і засадничими функціями 
людського духу, які картографують усі сфери буття, визначають спосіб 
сприйняття дійсності, ставлення до неї, вказують напрями її можливої 
трансформації. Ці функції є основою існування реальності у тому вигляді, в 
якому її здатна сприйняти людина.  

Е. Кассірер робить припущення щодо існування «внутрішньої форми» в 
релігії, міфі, мистецтві, науковому пізнанні, яка є «законом, що обумовлює 
їхню побудову» [1, с. 20]. Але притаманний їм спосіб формоутворення вони 
можуть застосувати лише за допомогою «певного чуттєвого субстрату». Адже 
«мистецтво і міф вичерпуються світом особливих чуттєво-пластичних образів, 
що демонструються ними». Автор підкреслює: «Зміст духу полягає лише в його 
виразі: ідеальна форма може бути пізнана тільки в сукупності чуттєвих знаків, 
що служать її виразу» [1, с. 24]. 

Зазначимо, що надання значення і складання його чуттєвих символізацій 
вочевидь є послідовними етапами винаходу культурних формоутворень, 
засадничими компонентами культурної фігурації. Тут йдеться власне про 
плетіння культурної тканини, яка поєднує дію і страждання, вираз і рецепцію. У 
контексті цієї взаємодії культурні формоутворення не є «проявами прихованої 
сутності», або «зовнішними формами внутрішнього змісту», а правлять за саму 
культурну реальність.  

Такий підхід апелює до філософського розмежування «інтеллігібельного 
світу», де панує вільний дух і чисте творіння і «світу чуттєвого», що є цариною 
пасивної чуттєвості. Для сформульованої Е. Кассірером «внутрішньої форми» 
їхня протилежність вже не є виключною і неопосередкованою, оскільки чуттєве 
і духовне повʼязуються новою формою взаємодії. Автор стверджує: «Їхній 
метафізичний дуалізм виявляється подоланим, оскільки зʼясовується, що чиста 
функція духовного вимушена шукати у чуттєвому своє конкретне втілення і що 
кінець кінцем тільки тут вона і може його знайти. У межах же самого чуттєвого 
слід проводити строге розмежування між простою «реакцією» і чистою 
«акцією» — між тим, що відноситься до сфери враження, і тим, що відноситься 
до сфери «виразу»».   Автор підкреслює, що «сприйняття естетичної форми 
чуттєвого можливе лише завдяки тому, що ми самі створюємо основні 
елементи форми» [1, с. 25, 26].  
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На опінію Е. Кассірера, «понятійна протилежність «субʼєктивного» і 
«обʼєктивного» в процесі формування досвіду… виявляється не стільки 
вирішенням пізнавальної проблеми, скільки її повноцінним виразом». Міф, 
мистецтво, релігію «не можна розглядати просто як явища наочно даного світу 
— їх слід розуміти як функції самобутнього формування буття, особливі 
способи його розмежування і структурування» [1, с. 28]. 

Йдеться про «нове опосередкування, своєрідне взаємовизначення обох 
факторів». Тут утворюється новий «синтез Я і світу». Головний момент 
«мистецтва також полягає у тому способі, яким «субʼєктивне» і «обʼєктивне», 
чисте почуття і просте відображення проникають одне в інше». Автор 
висновує: «Ці приклади… демонструють те, що аналіз форм духу не можна 
починати з догматичного розмежування субʼєктивного і обʼєктивного, але що 
розмежування і визначення їхніх сфер вперше здійснюється самими формами… 
Пізнання, мова, міф, мистецтво — всі вони не просто дзеркала, що 
відображають дане буття,… а скоріш джерела світла, умови бачення і початки 
будь-якого формоутворення» [1, с. 30]. 

Отже, ми припускаємо можливість узагальнення схеми виникнення «нових 
форм взаємодії» протилежних понять, наведеної Е. Кассірером, на більшість 
категоріальних протилежностей задіяних у дослідженні мистецтва (субʼєкт-
обʼєкт, дія-страждання, сутність-явище, форма-зміст). Це саме ті понятійні 
протилежності, у горизонті яких розгортається дискурс мистецтва, ті 
протилежності, які відіграють роль засобів продукування змістовних 
культурних формоутворень, завдяки котрим встановлюється взаємодія за 
напрямами вираз-рецепція. Відтак, абстрактні понятійні протилежності є не 
самоціллю, а інструментами, за допомогою котрих складаються культурні 
формоутворення, які правлять за передатну ланку між субʼєктом мистецтва і 
його споживачем. Е. Кассірер підкреслює, що кожен з цих смислових 
взаємозвʼязків — мова, наукове пізнання, мистецтво і міф — володіє власним 
конститутивним принципом, який накладає на всі види формоутворення свій 
особливий відбиток.  

Автор доходить висновку: «У будь-якому «знаку», в будь-якому 
художньому «образі» нам розкривається духовний зміст… Йдеться про 
самостійний спосіб формоутворення як специфічну активність свідомості…» 
[1, с. 42]. Він розмірковує не про передування або наступність «чуттєвого» 
відносно «духовного», а про вираз і маніфестацію основної функції духа в 
чуттєвому матеріалі.  

Відтак, слідом за Е. Кассірером, ми приймаємо у якості регулятивного 
принципу дослідження мистецтва, засобу встановлення цілісності предмета  
поняття «поєднання родів» Платона.  Всі понятійні протилежності, в фарватері 
котрих розгортається аналіз матеріалу (субʼєкт-обʼєкт, частина-ціле, дія-
страждання, сутність-явище, форма-зміст і ті), є засобом експлікації реальності, 
утвореною мистецьким феноменом, змістовної культуротворчої визначеності 
предмета розгляду, винайдення міждисциплінарної конкретизації тієї «κοινωνία 
τῶν γενῶν», на яку вказує Платон [2, c. 323-324; 89, c. 32]. 
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Висновки. 
Отже, були розглянуті такі методологічні положення концепції 

Е. Кассірера: художній образ є продуктом формоутворення, вихідними 
моментами котрого є надання значення і символізація, які визначаються 
субʼєктом мистецтва; категоріальні протилежності у ході формування образу 
трансформуються у взаємодію факторів; створення художнього образу є не 
«віддзеркаленням» реальності, а її формуванням. Ця сформована реальність є 
не явищем прихованої сутності, а «самою реальністю», яка утворює матеріал 
розгляду. 
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ВРАХУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В СЦЕНАРІЯХ СТРЕС-
ТЕСТУВАННЯ РИНКОВОГО РИЗИКУ 
Piskunova O.V,/ Піскунова О. В., Vodzyanova N.K./ Водзянова Н. К. 
Panchenko K.S./ Панченко К. С. 

 
 

Образование и педагогика 
Education and pedagogy 

Освіта і педагогіка 
CID: BG6-001 57 
CATEGORY-CONCEPTUAL CHARACTERISTICS OF THE  
PHENOMENON DISCIPLINATION / NON-DISCIPLINATION IN  
CHILDREN 

КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНУ 
ДИСЦИПЛІНОВАНОВАНІСТЬ / НЕДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ У ДІТЕЙ 
Pykhtina N.P. / Пихтіна Н.П. 
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CID: BG6-002 63 
MODERN PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT  
OF STUDENTS SPECIALTY IN "PRIMARY EDUCATION" IN  
CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING 

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Dubrovska L. O./Дубровська Л.О., Dubrovsky V. L./Дубровський В.Л. 
Butenko S. V./Бутенко С.В. 

 
CID: BG6-003 66 
TYPES OF EDUCATIONAL MATERIALS AND FEATURES OF  
THEIR APPLICATION DURING THE STUDY OF IMAGES OF  
NATURAL ELEMENTS DURING THE LESSONS OF UKRAINIAN 
LITERATURE OF 10-11 GRADES 

ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОБРАЗІВ СТИХІЙ ПРИРОДИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ У 10-11 КЛАСАХ 
Oryshchenko I.M./ Орищенко І.М. 
 

CID: BG6-007 70 
ONLINE-LEARNING IN MODERN UNIVERSITIES: THE  
DEVELOPMENT OF ONLINE-COURSES ON LMS MOODLE  
IN SFEDU (ON THE EXAMPLE OF THE ONLINE COURSE  
“LEGAL COMMUNICATION: LEGAL WRITING AND ORAL 
COMMUNICATION IN THE PRACTICE OF LAW”) 

ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ: РАЗРАБОТКА  
ОНЛАЙН_КУРСОВ НА ПЛАТФОРМЕ LMS MOODLE В ЮФУ (НА 
 ПРИМЕРЕ ОГЛАЙН-КУРСА “LEGAL COMMUNICATION: LEGAL 
WRITING AND ORAL COMMUNICATION IN THE PRACTICE OF LAW”) 
Kosonogova O.V./Косоногова О.В. 

 
CID: BG6-020 74 
INDEPENDENT WORK WHILE STUDYING PEDIATRICS BY  
STUDENTS OF THE SPECIALTY "MEDICINE" DURING THE COVID-19 
PANDEMIC 

Borysova T.P. / Борисова Т.П., Badogina L.P. / Бадогіна Л.П. 
 
CID: BG6-028 76 
THE PROFESSIONAL MEDICAL ENGLISH LANGUAGE –  
NEW METHODS IN TEACHING (ACCORDING TO THE NATIONAL 
RESEARCH OF P. YOUROV) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК –  
НОВЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ (НА ОСНОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ П.ЮРОВА) 
Pabat M.A. / Пабат М.А., Finchuk G.V. / Финчук Г.В. 
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Физическое воспитание и спорт 
Physical education and sport 
Фізичне виховання і спорт 

CID: BG6-006 79 
THE NECESSITY OF THE IMPLEMENTATION OF BADMINTON IN THE 
PHYSICAL EDUCATION PROCESS IN UKRAINIAN UNIVERSITIES 

НЕОБХІДНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ БАДМІНТОНУ У ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 
Kuzmenko E. K. / Кузьменко Е. К., Nischuk L. S. / Ніщук Л.С., 

 
CID: BG6-010 82 
ADAPTIVE SWIMMING AS A MEANS OF CORRECTING MOTOR 
DISORDERS IN CHILDREN WITH SPASTIC DIPLEGIA  

АДАПТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ  
Gilev G.A. / Гилев Г.А. , Chernov Y. I. / Чернов Ю.И., Deripasko T.N. / Дерипаско Т.Н. 
Klusov E.A. / Клусов Е.А., Ylovetnko S.V. /Яловенко С.В. 

 
 

Психология и социология 
Psychology and sociology 

Психологія і соціологія 
CID: BG6-029 85 
LEADERSHIP AS A POSITIVE MOTIVATION FOR A MODERN LEADER 

ЛІДЕРСТВО ЯК ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ  СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА 
Shutiak I.A./ Шутяк І.А. 

 
 

Философия 
Philosophy 
Філософія 

CID: BG6-026 89 
MAIN CHALLENGES, THREATS AND DANGERS FOR MODERN UKRAINE  

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ І НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
Voropayeva T.S. / Воропаєва Т.С.  

 
 

Филология, языковедение и литературоведение 
Philology, Linguistics and Literary Studies 

Філологія, мовознавство і літературознавство 
CID: BG6-032 93 
FEATURES OF FORMATION OF COMPETENCES OF PROFESSIONAL 
COMMUNICATION AT FOREIGN STUDENTS 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОГО 
СПІЛКУВАННЯ У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
Vekua O.V./ Векуа О.В. 
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Юридические и политические науки 
Legal and political sciences 

Юридичні і політичні науки 
CID: BG6-031 96 
LEGALIZATION OF CRYPTOCURRENCY AND ACQUISITION OF  
STATE PROPERTY RIGHTS: PROBLEMS OF INTERCONDITIONAL 
PROCESSES 

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КРИПТОВАЛЮТ ТА НАБУТТЯ ПРАВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ: 
ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ ПРОЦЕСІВ 
Moskalyuk N.B. / Москалюк Н.Б. 

 
 

История 
History 
Історія 

CID: BG6-015 100 
SOCIAL ACTIONS OF THE COALITION OF DEMOCRATIC  
FORCES OF UKRAINE OF 2006 

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ КОАЛІЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ УКРАЇНИ 2006 РОКУ 
Matiiv Yu. / Матіїв Ю. 

 
CID: BG6-021 104 
THE ARTISTIC SPACE OF THE CHURCH OF ST. NICHOLAS  
IN LVIV AS A PHENOMENON AND SOURCE OF CREATION  
OF THE SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT OF THE COMMUNITY 

МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР ЦЕРКВИ СВ. МИКОЛАЯ У ЛЬВОВІ ЯК ФЕНОМЕН  
ТА ДЖЕРЕЛО ВІДТВОРЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ГРОМАДИ 
Kmet V.F. / Кметь В.Ф. 

 
 

Искусствоведение и культура 
Art history and culture 

Мистецтвознавство і культура 
CID: BG6-008 108 
CULTURAL AND SEMIOTIC CONCEPT OF E. CASIER AS A 
METHODOLOGICAL BASIS OF ART RESEARCH 

КУЛЬТУРНО-СЕМІОТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ Е. КАССІРЕРА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА 
ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ МИСТЕЦТВА 
Brahina T. М./ Брагіна Т.М., Honcharova O.S. / Гончарова О.С. , Brahin Y.А. / Брагін Ю.А. 
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