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Abstract. The article specifies regularities of physicochemical processes occurring in the 

shaft of a well being constructed in sedimentary rocks in terms of circulation of washing liquids. 
That is the basis to formulate adequate technological measures of a hydraulic programme for well 
washing, which implementation will make it possible for a well construction process to have quite 
high degree of productivity and expediency.    

Key words: well, clay, rock, washing liquid, swelling, chemical effect. 
Introduction. 
Cleaning agents (mostly, washing fluids) as circulating working media within a 

well are to perform a series of technological functions being rather important for 
normal well drilling [1]: to clean a well bottomhole for removing broken rock and 
take it into the day surface; to have certain physicochemical influence on the rocks to 
improve their breaking process; to keep the rock particles taken away from the 
bottomhole suspended in cases of sudden or planned drilling process shutdowns; to 
cool a rock-breaking tool during its operation on the bottomhole; to fix unstable walls 
and prevent caving and rock outburst into the well shaft; to reduce possibility of 
manifestation and discharge of the formation fluids; to provide appropriate conditions 
for the opening and development of productive strata; to transfer energy to the 
bottomhole motor etc. The enumerated functions are multifaceted and interrelated. 
However, from the viewpoint of impossibility of deterioration of technical and 
technological conditions on the bottomhole and in the well shaft, the top-priority task 
is to identify such blend composition of washing fluids that would favour the 
elimination of such widespread phenomenon as rock swelling, peculiar for 
argillaceous varieties and provoking occurrence of numerous complications within 
the shaft of the well under construction [2].     

Main text 
On average, up to 20% (in some cases even much more) of overall well 

construction time is spent for controlling the complications, especially in terms of 
deep drilling for gas. As a rule, the occurred complication often provokes the 
development of another one of even several others; and combination of several 
problems in one shaft complicates considerably the task of their mitigation, resulting 
in great expenditures of time and material resources. It is quite often when certain 
complications, that have not been eliminated timely, become the cause of rather 
complex accidents.    

First of all, argillaceous varieties differ from each other with the crystalline 
lattice structure: combination of structural layers, cations of metals (iron, magnesium) 
included in it, and cations of metals contained in the surface layer. Crystalline lattices 
of argillaceous minerals are composed of the cells of tetrahedrons and octahedral 
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structures, forming lattice layers.   
The studies carried out by the specialists of the Department of Oil-and-Gas 

Engineering and Drilling of Dnipro University of Technology have proved the 
following: in case of contact with water of water solution filtrate, the clay-type 
sedimentary rocks experience their unintentional transfer from a solid to a paste-like 
state. The available non-compensated molecular forces result in the formation of 
solvent (in other words, hydrant) layers on the surface of main argillaceous minerals, 
followed by the volumetric gain of particles. This process (which we call “swelling”) 
is accompanied by the development of swelling pressure, or disjoining pressure, and 
emission of swelling heat [3].  

Adsorption forces play the main role in the inter-layer swelling and in the 
formation of solvent (hydrant) layers on the external surfaces of argillaceous 
minerals [4]. The amount of fluid, being bound by clay, and increase in the volume of 
its particles may be characterized by a swelling coefficient К that equals the ratio 
between a swelling liquid volume Vр and a volume of dry clay particles Vо    

),1( −+
⋅

= βρ tg
m

aK      (1) 

where ρ is density of dry clay; m is mass of the weighted subsample; β is coefficient 
indicating a share of the pore space, being preserved in the swollen sample; a is 
coefficient that depends on clay property and value β. 

While analyzing the effect of washing liquids on the argillaceous rock swelling, 
a swelling standard K is used, being equal to the ratio of total of volumes Vр + VоK, 
that demonstrates the times, by which the volume of dry particles increases. Since 
clay swelling was studied in washing fluids containing different substances, it was 
distilled water to be taken as the reference liquid. The swelling process was examined 
in terms of the most active sedimentary rock – montmorillonite, with the 
interpretation of the obtained results for other argillaceous rocks. Table 1 shows the 
results of the laboratory studies.    

Table 1  
Effect of organic substances on the montmorillonite swelling 

Washing liquid Interaction time, 
min  

Swelling standard, 
% Base Additive 

Distilled water 

- 

100 

100 
Aniline 100 

Resorcine 100 
Pyridine 100 

Benzole acid 100 
Benzole aldehyde 100 

Nitromethane 100 
Picric acid -14 

 
The Table 1 data demonstrate that organic substances have no effect (except 

picric acid) on the process of minimization of negative action of washing liquid 
filtrate on the montmorillonite swelling. The organic compounds represented in the 
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table are the components of substances used to process washing liquids for their 
gaining the lubricating effect, so that their properties would be close to the ones of 
the formation liquids (so-called oil-based muds). Thus, to avoid swelling above all 
else, drill muds should be obligatorily subject to chemical processing with surface-
active substances, which will prevent the washing fluid filtrate from penetration into 
the inter-layer space of argillaceous rocks [5].    

Different forms of well shaft instability, types of interaction between washing 
fluids and argillaceous rocks are sure to be connected with the hydration phenomena. 
Two mechanisms of water adsorption on clay particles are possible: surface hydration 
and osmosis swelling [6].  

Conclusions. 
Basing on the theoretical and laboratory studies of mechanical-hydraulic 

processes during the well construction in sedimentary rocks, certain constraining 
measures of drilling technology have been formulated, which rely on the necessity of 
deceleration or complete elimination of such phenomenon as swelling. The laboratory 
studies have made it possible to confirm that the top-priority task of swelling 
prevention requires drill mud to be processed chemically with special substances that 
will prevent penetration of washing liquid filtrate into the inter-layer space of 
argillaceous rocks. The following has been proved: organic surface-active substances 
are more favourable to be used while processing washing fluids as they reduce much 
more effectively the degree of clay swelling than organic substances. It has been 
shown that correct selection of washing agents in terms of their composition and 
properties for each specific interval as well as well-planned and timely correction of 
the washing mode, depending on the properties of rocks being drilled, are the 
efficient way to prevent complications while drilling.   
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Аннотация. Приведена методика исследования оптимального управления процессом 
формования железобетонных конструкций. Определена область допустимых управлений, 
координаты фазового пространства. Доказана необходимость применения (использования) 
кусочно-непрерывного управления технологическим процессом.  

Ключевые слова: оптимальное управление формованием, функции управления, объект 
управления. 

Abstract. The research methodology for the optimal control of the process of forming 
reinforced concrete structures is presented. The region of admissible controls and coordinates of 
the phase space are determined. The necessity of application (use) of piecewise continuous process 
control has been proved. 

Key words: optimal molding control, control functions, control object. 
Вступление.  
Разработка и совершенствование способов уплотнения бетонных смесей 

при формовании железобетонных изделий является одним из ведущих 
направлений в технологии бетона на предприятиях строительной индустрии, 
поскольку на этом этапе производства создается необходимая структура 
бетона, обеспечиваются его требуемые плотность, однородность и, 
соответственно, качество изделия. Поэтому, разработка и обоснование 
оптимального режима уплотнения бетонных смесей при формовании изделий, 
который позволяет существенно повысить физико-механические свойства 
бетона, при этом значительно сократить продолжительность формования 
изделий является одной из актуальной проблем. 

Основной текст 
При разработке теоретических основ оптимального управления процессом 

формования железобетонных изделий нами использованы современные 
достижения науки в этой области. За основу приняты следующие положения.  

Система управления схематически нами представлена объектом 
управления А и некоторым устройством В, управляющим объектом А. 
Состояние объекта А (в нашем случае уплотняемая бетонная смесь) 
определяется некоторым количеством n чисел rХХХ ,...,, 21 , которые 
называются фазовыми координатами объекта. В нашем случае фазовые 
координаты – это скорость удаления воздуха из уплотняемой бетонной смеси, 
изменение ее объема. Движение объекта (процесс уплотнения бетонной смеси) 
состоит в том, что его состояние изменяется во времени, т.е. величины  

https://orcid.org/0000-0001-5023-3070
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rХХХ ,...,, 21 являются функциями времени t. Эти величины иногда называют 
выходными сигналами системы. Для сокращения записи часто пользуются 
вектором X  в n-мерном пространстве. Вектор X  является выходным сигналом 
(выходом) системы (уплотняемой бетонной смеси) или фазовым состоянием 
системы, а пространство X – фазовым пространством [1]. 

Движение объекта A (процесс уплотнения бетонной смеси) осуществляется 
не произвольно, а при помощи активного воздействия на него управляющего 
устройства B (виброустройство, вибростол, виброплощадка и др.), которое 
производит определенное количество r  сигналов rИИИ ,...,, 21  (импульсов 
интенсивности) и направляет их в объект управления A (в уплотняемую 
бетонную смесь), влияя тем самым на движение последнего. Числа 

rИИИ ,...,, 21  называются управляющими параметрами или просто 
управлениями.  

Управления rИИИ ,...,, 21 , как и фазовые координаты системы, являются 
функциями времени t. Для удобства параметры управления обычно считают 
компонентами некоторого вектора И  [2]. 

В общем случае, фазовое состояние )(tХ  (скорость удаления воздуха, 
объем уплотняемой бетонной смеси) объекта управления A (уплотняемой 
бетонной смеси) в произвольный момент времени 0tt   определяется 
полностью и однозначно по его известному начальному состоянию )(

0
tХ  и 

управлению )(tИ  при 0 tt ≥ . В “теории оптимального управления” векторные 
функции )(tИ  и )(tХ , называют процессом управления. Внутреннее 
устройство объекта управления – это уравнения движения данного объекта.  
Для различных систем соответствующие уравнения имеют различную природу, 
т.е. – это алгебраические, дифференциальные, интегральные уравнения. В 
дальнейшем под словами ”заданный объект управления” принято считать 
известный способ преобразования входного сигнала )(tИ  в выходной )(tХ . 
Отмеченную закономерность преобразования сигналов называют уравнением 
объекта, оператором объекта и т.п. Искомые управления )(0 tИ  должны 
обеспечивать экстремум некоторых функций или функционалов, определенных 
на множестве допустимых траекторий и управлений. В общем случае эти 
функции и функционалы представляют собой определенные характеристики 
объекта управления (уплотняемой бетонной смеси). Как было отмечено выше - 
это время перехода системы из одного состояния в другое, объем уплотняемой 
бетонной смеси, скорость удаления воды и воздуха из уплотняемой бетонной 
смеси, экономический показатель производства и т.д. Еще эти величины 
называют критериями качества объекта управления или критерии 
оптимальности.  

Задача управляющего устройства или в целом системы управления состоит 
в приведении объекта управления в требуемое состояние (получение бетона 
высокого качества за счет надлежащего уплотнения бетонной смеси). 
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Выполнение этой задачи может осуществляться различными путями, т.е. 
существует несколько управлений )(tИ  и соответствующих им траекторий 

)(tХ , приводящих систему (уплотняемую бетонную смесь) к одному и тому же 
требуемому состоянию. Однако, задача управления этим не ограничивается. В 
большинстве случаев из множества возможных управлений )(tИ , приводящих 
объект управления к требуемому состоянию, нужно выбрать те управления 

)(0 tИ , которые выполняют свою функцию наилучшим способом. В одном 
случае наилучший способ управления заключается в быстрейшем приведении 
системы к заданному состоянию, в другом – это связывается с минимизацией 
энергии управления, в третьем – это минимизация отклонения фазового 
состояния системы от заданного и т.п. [4]. Процесс управления, который 
обеспечивает экстремум критерия качества объекта управления (уплотняемой 
бетонной смеси), называется оптимальным процессом управления [1, 4]. 

Заключение и выводы 
Поскольку все системы управления, которые используются в различных 

сферах человеческой деятельности, в принципе предназначены осуществлять 
управление наилучшим способом, то главной задачей теории управления 
можно считать исследование оптимальных систем, при которых управляющее 
устройство посылает на объект управления управляющий сигнал )(tИ . Этот 
сигнал можно создать в устройстве  В  в том случае, когда оно информировано 
о цели управления, т.е. когда ему известны критерий качества объекта 
управления, оператор объекта управления, начальное состояние объекта, а 
также те ограничения, которым должны удовлетворять вход и выход системы. 
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Анотація. Виконано моделювання роботи стабілізатора із введенням датчика 
кутової швидкості у вертикальний канал стабілізатора. Моделювання проводилося для 
випадку при русі по пересіченій місцевості, за аналогією з нормалізованою трасою, і 
відпрацьовування послідовності імпульсних впливів. 

Ключові слова: кутова швидкість, стабілізатор, моделювання, збурення, 
дискретність.  

Abstract.  The simulation of the stabilizer operation with the introduction of the angular 
velocity sensor in the vertical channel of the stabilizer is performed. The simulation was performed 
for the case of driving on rough terrain, by analogy with the normalized route, and testing the 
sequence of impulse effects.. 

Key words: angular velocity, stabilizer, simulation, perturbation, discreteness. 
Вступ. 
Сучасний стан вітчизняного виробництва легкої броньованої техніки 

характеризується значним підвищенням вимог до точності, швидкодії 
приладового комплексу стабілізації та вимірювання механічних параметрів 
(кута виставлення, швидкості, широти, довготи, курсу та ін.) та при 
експлуатації у складних умовах [1-2]. 

Сучасні рухомі об’єкти мають значно більші швидкості, на них діють 
значно більші перевантаження та неконтрольовані механічні збурення (удари, 
вібрації). Тому вимоги до точності засобів та методів вимірювання визначених 
вище механічних величин приладового навігаційного комплексу стабілізатора 
стали значно вищими [3]. 

Основний текст. 
Метою цього дослідження є виконання моделювання роботи стабілізатора 

із введенням датчика кутової швидкості (ДКШ) у вертикальний канал 
стабілізатора, тому що на вертикальний канал діють найбільш інтенсивні 
впливи.  

Як показали результати моделювання, розширення смуги пропускання 
приводить до поліпшення завадостійкості системи і дозволяє забезпечити 

https://kaf-pb.kpi.ua/en/staff/56-bezvesilna.html
https://orcid.org/0000-0002-6951-1242
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вимоги щодо її жорсткості, оскільки знижує коливання при досить високому 
коефіцієнті підсилення.  

Тому смуга пропускання ДКШ приймалася на рівні 100 Гц. Моделювання з 
урахуванням похибок ДКШ проводилося при дискретності обчислювальних 
операцій 1,7 мс і 1,0 мс.  

Враховуючи інтенсивність впливу  по вертикальному каналу, моделювання 
проводилося для випадку подолання виробом трампліна, за аналогією з 
нормалізованою трасою, і відпрацьовування послідовності імпульсних впливів.  

Рис. 1 і рис. 2 відповідають зміні кутового положення при русі по 
пересіченій місцевості: 

- ділянка (1) відповідає розгону корпуса виробу по куту;  
- ділянка (2) відповідає зміні кутового положення корпуса виробу зі 

сталою швидкістю;  
- ділянка (3) відповідає гальмуванню корпуса виробу;  
- ділянка (4) відповідає руху корпуса виробу по горизонтальній площині.  
 

 
Рис. 1. Зміна кутового положення БО при русі виробу по пересіченій 

місцевості (дискретність 1,7 мс, смуга пропускання ДКШ 100 Гц) 

 
Рис. 2. Зміна кутового положення БО при русі виробу по пересіченій 

місцевості (дискретність 1,0 мс, смуга пропускання ДКШ 100 Гц) 
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Рис. 3 і рис. 4 відповідають зміні кутового положення, де:  
-   ділянка (1) відповідає вихідному положенню під впливом моменту 

неврівноваженості;  
-   ділянка (2) відповідає кутовому положенню у процесі збурень;  
-   ділянка (3) відповідає сталому положенню після закінчення збурень. 

 
Рис. 3. Відпрацьовування послідовності імпульсів при дискретності 1,7 мс 

для ДКШ зі смугою пропускання 100 Гц 

 
Рис. 4. Відпрацьовування послідовності імпульсів при дискретності 1,0 мс 

для ДКШ зі смугою пропускання 100 Гц 
 

На рис. 3 представлені результати моделювання при дискретності 
обчислень 1,7 мс, а на рис. 4 - при дискретності обчислень 1,0 мс і смузі 
пропускання 100 Гц.  
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Висновки. 
Порівняння похибок стабілізації у вертикальному каналі при дискретності 

обчислень 1,7 мс і 1,0 мс показало, що при тривалості обчислень 1,0 мс стала 
похибка при розгоні і русі виробу з постійною кутовою швидкістю, у 
порівнянні з результатами при дискретності 1,7 мс, у два рази менше, а після дії 
імпульсних впливів виріб при дискретності 1,0 мс вертається у вихідне 
положення з похибкою, яка не перевищує 0,1 кут. Хв. Отже, частота 
формування вихідних сигналів ДКШ повинна бути не менш 1000 Гц і смуга 
пропускання - не менш 100 Гц. 
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Анатація: навчання лікарів - інтернів різних спеціальностей за модулем "Невідкладні 
стани" в плані підготовки до ліцензійного іспиту "Крок-3" пов'язано з певними труднощами. 
Спробою розрішення цієї проблеми співробітниками кафедр ФПО Дніпропетровської 
медичної академії МОЗ України було визначення низки методичних принципів як то: 
мотивації, безперервності, систематизації, аналогії, пересічності, конкретизації, 
самовдосконалення, тощо. Метою даного повідомлення стала потреба адаптувати 
педагогічні принципи до навчального процесу, де суб'єктом навчання є доросла людина. 
Післядипломна медична освіта, як сучасна наука базується на основі таких принципів: 1) 
принцип пріоритетності самостійного навчання; 2) принцип спільної діяльності; 3) принцип 
використання наявного досвіду;4) принцип індивідуального підходу; 5) принцип елективності 
навчання; 6) принцип рефлективності;7) принцип системності вчення;8) заохочення до 
індивідуальної творчості. Впровадження наведених навчальних принципів в повсякденну 
викладацьку діяльність буде сприяти оптимізації та успішності навчального процесу. 

Ключові слова: лікар-інтерн; післядипломне медичне навчання; навчальний процес. 
Abstract: Training doctors-interns of various specialties by theme "Emergencies" in 

preparation for the exam "Step-3" is associated with particular difficulties. In order to solve this 
problem postgraduate education of the department of Dnepropetrovsk Medical Academy, Ukraine 
has identified a number of methodological principles such as motivation, constancy, classification, 
analogy, specification, self, and others. The purpose of this message was the need to adapt the 
pedagogical principles to the educational process. Postgraduate medical education, modern 
science is based on the basis of such principles: 1) the priority of self-study; 2) joint activities; 3) 
the use of experiences; 4) individual approach; 5) elective study; 6) reflexivity; 7) systematic 
training; 8) individual creativity. Implementation of the above teaching principles in daily teaching 
activities will contribute to the optimization and the success of the educational process 

Keywords: doctors-interns; рostgraduate medical education; studying process. 
Вступ 
Загальновідомо, що частина людей реалізується у молодому віці, але 

багато хто розкривається поступово, ретельно накопичуючи знання, досвід, 
уміння й практичні навички. Саме дорослій людині, яка навчається, належить 
провідна роль в освітньому процесі, бо вона ставить перед собою конкретні 
цілі, прагне до самостійності, самореалізації. Дипломований лікар володіє 
певними знаннями, уміннями, навиками, які мають бути вдосконалені. 

Метою даного повідомлення стала потреба адаптувати педагогічні 
принципи до навчального процесу, де суб'єктом навчання є доросла людина. 
Оскільки дипломовані лікарі дорослі люди, то їх навчання повинно 
здійснюватися з урахуванням їх вікових, соціально-психологічних, 
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національних та інших особливостей. Вся історія становлення й розвитку 
навчання людини вказує на те, що освіта має бути безперервною та 
адаптивною. На це й спрямована сучасна педагогічна наука андрагогіка (від 
грецького "andros" — дорослий, зрілий чоловік) - галузь педагогічної науки, що 
розкриває теоретичні та практичні проблеми навчання, виховання та освіти 
дорослої людини на протязі всього його життя [2]. Коротко кажучи, андрагогіка 
- це наука розуміння (теорія) та підтримки (практика) безперервної освіти 
дорослих.. 

Основне положення андрагогіки, на відміну від традиційної педагогіки, 
полягає в тому, що провідну роль в навчальному процесі відіграє не викладач, а 
інтерн. Андрагогіка замість лекцій переважно передбачає практичні заняття, 
професійно орієнтовані дискусії, ділові ігри, тощо. Дещо змінюється підхід до 
одержання інтерном теоретичних знань. В цьому разі на перший план виступає 
інформація з декількох суміжних дисциплін (міждисциплінарна інтеграція). 

Як негативне явище слід зазначити, що процеси сприйняття, 
запам'ятовування, мислення у дорослої людини відбуваються не настільки 
продуктивно, як у дитини або підлітка. У зв'язку з цим першорядної ваги 
набувають методологія, методи, способи навчання, наприклад - використання 
мнемонічних прийомів запам'ятовування. Крім того, доросла людина має 
певний досвід соціальної поведінки, професійній діяльності , тощо. 

Основний текст 
Навчання лікарів-інтернів різних спеціальностей за модулем "Невідкладні 

стани" в плані підготовки до ліцензійного іспиту "Крок-3" пов'язано з певними 
труднощами. Спробою розрішення цієї проблеми співробітниками кафедр ФПО 
Дніпропетровської медичної академії МОЗ України було визначення низки 
методичних принципів як то: мотивації, безперервності, систематизації, 
аналогії, пересічності, конкретизації, самовдосконалення, тощо. Після їх 
впровадження в педагогічний процес ми поцікавилися думкою та враженням 
молодих колег з цього приводу. Викладачами було проаналізовано більше 5000 
анонімних анкет лікарів-інтернів, що навчалися за різними фахами. Переважна 
кількість респондентів виказала своє позитивне відношення до втілення 
зазначених принципів у навчальну роботу. Практичне використання наведеного 
методичного підходу в подальшому позитивно відобразилося на результатах 
ліцензійного іспиту "Крок-3"[1]. 

 Післядипломна медична освіта, як сучасна наука базується на основі таких 
принципів: 

1. Принцип пріоритетності самостійного навчання. Оптимізація 
самостійної роботи інтернів є одним з найважливіших резервів підвищення 
ефективності вищої освіти яка розподіляється за обсягом від 100 % (при 
навчанні екстерном) до 30 % (при очній формі навчання). Набування навиків 
самостійного планування та організації власного учбового процесу, забезпечує 
плавний перехід до безперервної післядипломної освіти, насамперед - 
самоосвіти. Самостійна підготовка являє собою плановану робота інтернів, яка 
виконується за завданням та при методичному керівництві викладача, але без 
його безпосередньої участі. Цей вид підготовки призначений не тільки для 



Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2021                                                                           BG8 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   18 

оволодіння суміжними дисциплінами, але і для формування навиків 
самостійної роботи взагалі - в учбовій, науковій, професійній діяльності; для 
здатності приймати на себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, 
знаходити конструктивні рішення для виходу з критичної ситуації, тощо. 
Викладач лише організує пізнавальну діяльність, а інтерн сам здійснює 
пізнання [3]. 

У вищих навчальних закладах існують різні види індивідуальної 
самостійної роботи: підготовка до лекцій, практичних занять, семінарів, 
модульних контролів, заліків, іспитів; виконання рефератів, завдань, курсових 
робіт і проектів, підготовка до ліцензійного іспиту. Співвідношення часу 
роботи в аудиторії до часу, що відводиться на самостійну роботу, у всьому світі 
складає 1:3,5. Це базується на великому дидактичному потенціалі цього виду 
учбової діяльності.  

Самостійна підготовка сприяє: поглибленню і розширенню знань, 
формуванню інтересу до пізнавальної діяльності, оволодінню прийомами 
процесу пізнання, розвитку персональних здібностей. На успішне виконання 
самостійної роботи впливають: мотивація, чітка постановка пізнавальних 
завдань, оволодіння алгоритмами, методикою, способами виконання роботи, 
чітке визначення викладачем форм звітності, об'єму роботи, термінів її 
завершення, надання консультаційної допомоги, чіткі критерії оцінки, звітності 
тощо, використання різних форм контролю (практикум, контрольні роботи, 
тестування). Самостійна робота включає творчі процеси в навчанні особистості.  

Розрізняють три рівні самостійної учбової діяльності: 
1) Репродуктивний - тренувальні самостійні роботи виконуються за 

зразком: рішення задач, заповнення таблиць, схем, тощо. Пізнавальна 
діяльність виявляється в упізнаванні, осмисленні, запам'ятовуванні. 
Мета такого роду робіт - закріплення знань, формування вмінь та 
навиків. 

2) Реконструктивний - в ході реконструктивних самостійних робіт 
здійснюється перебудова рішень, складання плану, тез, анотування. На 
цьому рівні можуть виконуватися реферати. 

3) Творчий (пошуковий) - самостійна робота вимагає аналізу проблемної 
ситуації, отримання нової інформації. Інтерн повинен самостійно 
провести вибір засобів і методів рішення (власноруч змоделювати 
проблемну медичну ситуацію, створити валідне тестове завдання, 
тощо). 

2. Принцип спільної діяльності. Людина - істота соціальна, набування 
теоретичних знань та практичних навичок відпрацьовується з одногрупниками 
й викладачем в процесі навчання. Значущим в реалізації цього принципу 
здебільшого є мотив аффіліації (прагнення до спілкування) [4].  

3. Принцип використання наявного досвіду заснований на активних 
методах навчання, що стимулюють творчу роботу. З іншого боку, увага 
повинна приділятися й індивідуальній роботі — написанню рефератів, 
курсових робіт, кейсів, тощо. Індивідуальна робота полягає також в діалозі 
інтерна з викладачем, спрямованому на взаємне передавання інформації та 
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знань. Хоча досвід лікаря-інтерна залишає бажати більшого, при цьому 
здійснюється формалізація емпіричних знань.  

4.  Принцип індивідуального підходу навчання на основі особових потреб, 
з врахуванням соціально-психологічних характеристик особи і тих обмежень, 
які накладаються його діяльністю, наявністю вільного часу, фінансових 
ресурсів і так далі У основі індивідуального підходу знаходиться оцінка особи, 
аналіз її професійної діяльності, соціального статусу та характеру взаємин в 
колективі. Попередні анкетування, тестування дозволяють створити соціально-
психологічний портрет молодого колеги. 

5. Принцип елективності навчання означає надання інтерну свободи 
вибору цілей, вмісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, 
оцінювання результатів навчання.  

6.  Принцип рефлективності заснований на свідомому відношенні лікарів-
інтернів до навчання, що, у свою чергу, є головною частиною самомотивації. 

7. Принцип системності вчення полягає у відповідності цілей і вмісту 
вчення його формам, методам, засобам вчення і оцінці результатів. Системність 
можна розуміти і як систематичність, тобто безперервність або регулярність 
вчення, причому з врахуванням результатів попереднього навчання і нових 
потреб у навчанні 

8. Заохочення до індивідуальної творчості. Навчальний процес повинний 
включати в себе елементи індивідуальної творчості. Цей ступень навчання 
можна застосовувати на кожному практичному заняті. Для його реалізації 
кожному лікарю-інтерну в процесі підготовки до заняття з заданої теми (тем) 
пропонується самотужки створити тестове завдання за структурою аналогічне 
таким, що надаються для розв’язування на ліцензійному іспиті [1].  

Процес індивідуальної творчості складається з 4-х послідовних етапів: 
1-й етап – створення завдання. Для захопленого процесом лікаря-інтерна 

з’являється загальна потреба в детальному вивченні заданої теми. Без знання 
особливостей клініки нозологічної одиниці, методів лабораторного та 
спеціального досліджень, вміння оцінити їх результати, складу 
медикаментозної терапії (також можливих бічних ефектів медпрепаратів), 
основ організаційних питань створити якісне тестове завдання неможливо.  

2-й етап - розв’язування тесту іншими інтернами в групі. Вірогідність 
вірної відповіді напряму залежить від двох причин: валідності складеного 
тестового завдання та теоретичних знань товаришів. 

3-й етап – обговорення іншими інтернами, яким пропонується внести свої 
критичні зауваження до даного тестового завдання. Досвідчений викладач 
одразу ж визнає чи є створений тест результатом сумлінної праці, чи просто 
грубою відпискою. Елемент ділової гри в творчому процесі мимовільно 
починає викликати інтерес людини до цього виду підготовки. Бажання бути в 
очах своїх товаришів «досвідченим фахівцем» є досить важливим 
стимулюючим фактором навчання.  

4-й етап – оцінка та корекція тестового завдання викладачем. Навіть 
клінічно дефектний тест інколи заслуговує позитивної оцінки, якщо помітно 
певну роботу інтерна при його створенні. Метою викладача на цьому етапі є 
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спонукати молодого колегу самостійно провести корекцію тестового завдання, 
доводячи його до «ідеального» стану. 

На нашу думку, впровадження наведених навчальних принципів в 
повсякденну викладацьку діяльність буде сприяти оптимізації та успішності 
навчального процесу. 

Висновки 
1. Використання андрагогічних принципів в післядипломному навчанні 

лікарів-інтернів різних спеціальностей буде сприяти якості безперервної освіти. 
2. Впровадження стимулюючих, заохочуючих методик в навчальний 

процес при підготовці до ліцензійного іспиту «Крок-3» дозволяють зняти 
психологічне напруження у лікарів інтернів, спонукати їх до 
самовдосконалення.  

3. Елементи ділової гри та відчуття особистої професійності сприяють 
бажанню до вивчення запропонованої теми, значно підвищують відсоток 
вірних відповідей на тестові завдання.  

4. Гуманізація освіти, а також самовдосконалення - необхідна умова, що 
забезпечує отримання індивідуально необхідних знань та вмінь. 
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Анотація. Досліджені прогностично найбільш інформативні імуногістохімічні 

маркери  гіперплазії ендометрію (ГЕ) без атипії (ER, PR,  Hand2, PTEN, мутації KRAS, 
нестабільність мікросателітів (MSI), Ki67, NLR, GLUT1, FASN, Bcl-2, Nup88, 15-LOX-1), які 
мають удосконалити методи діагностики, для призначення терапії, коли визначається 
низька експресія рецепторів до прогестерону в клітинах ендометрія та співвідношення в 
залозах і стромі ендометрія PR-A:PR-B≤1, що є прогностичним маркером слабкої реакції 
при терапії прогестінами. 

При вирішенні питання про призначення препаратів для  лікування неатипової 
гіперплазії ендометрія рекомендовано дослідження експресії рецепторів в клітинах 
ендометрія. Проте, необхідні більш ретельні дослідження для підтвердження корисності 
цих та додаткових маркерів в діагностичної панелі. 

Ключові слова: гіперплазія ендометрія без атипії та з атипією, карцинома 
ендометрія, імуногістохімія, маркери, рецептори, діагностика. 

Abstract. Prognostically, the most informative immunohistochemical markers of endometrial 
hyperplasia (GE) without atypia (ER, PR, Hand2, PTEN, KRAS mutations, microsatellite instability 
(MSI), Ki67, NLR, GLUT1, FASN, Bcl-2, Nup88, 15-LOX-1), which should improve diagnostic 
methods for the appointment of therapy when determining the low expression of progesterone 
receptors in endometrial cells and the ratio in the glands and stroma of the endometrium PR-A PR-
A: , which is a prognostic marker of a weak response to progestin therapy. 

When deciding on the appointment of drugs for the treatment of atypical endometrial 
hyperplasia, it is recommended to study the expression of receptors in endometrial cells. However, 
more careful research is needed to confirm the usefulness of these and additional markers in the 
diagnostic panel. 

Key words: endometrial hyperplasia without atypia and with atypia, endometrial carcinoma, 
immunohistochemistry, markers, receptors, diagnosis. 

Вступ. 
Гіперплазія ендометрія займає значне місце серед гінекологічних 

захворювань жінок репродуктивного віку і є однією із частих причин 
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госпіталізації у  гінекологічний стаціонар. Своєчасна діагностика й лікування 
даної патології є однією з актуальних проблем сучасної гінекології й має 
важливе значення в онкопрофілактиці ендометрія [1,2,3]. Саме гіперпластичні 
процеси ендометрія у 50,0% випадків стають причиною розвитку раку 
ендометрія у жінок. При цьому  частота аденокарциноми ендометрія, не тільки 
залишається високою, але і останнім часом має тенденцію до істотного 
зростання в багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні. Висока частота 
рецидивів та можливість їх злоякісної трансформації вимагають 
удосконалювання методів діагностики даної патології [4]. 

Мета дослідження. Визначення найбільш інформатиних 
імуногістохімічних маркерів  гіперплазії ендометрію (ГЕ) без атипії, що до 
прогнозування реакції на терапію з застосуванням прогестинів та ризику 
прогресування інвазивного захворювання. 

Дизайн дослідження. 
Було  оцінено  імуногістохімічну експресію рецептора естрогену (ER) і 

рецептора прогестерону (PR) та їх співвідношення,  Hand2, PTEN, мутації 
KRAS, нестабільність мікросателітів (MSI), метилування генів з розбіжністю 
репарацій, Ki67, NLR, GLUT1 і FASN, Bcl-2, Nup88, 15-LOX-1,  у пацієнтів з 
гіперплазією ендометрію (EH) з/ без атипії в порівнянні з ендометріоїдною 
карциномою ендометрію типу 1. 

Результати дослідження. 
Одним з найбільш інформативних біохімічних маркерів проліферації 

ендометрія при гіперпластичних процесах є поступове збільшення індексу Ki-
67 з 2,6% при,  при гіперплазії без атипії  відбувалося збільшення цього індексу 
до 17%, при атипової гіперплазії  36% і 60% при раку ендометрію. Таким 
чином, можна відрізнити секреторну фазу не зміненого ендометрія та 
гіперплазію без атипії від попередників раку ендометрія [5]. Окрім цього, 
простежується підвищення експресії GLUT1 і FASN при переході від 
гіперплазії ендометрію до карциноми.  

Втрата В-клітинної лімфоми-2 (Bcl-2) є маркером передракового стану 
ендометрію з високою специфічністю і високою діагностичною точністю.      

Поява експресії Nup88 може бути пов'язана з виникненням раку 
ендометрію і передракових уражень та може бути корисним біомаркером для 
предзлоякісних ураженнь і раку ендометрію на ранніх стадіях. Також рівні 
експресії коактиваторів стероїдних рецепторів SRC-1 і p300 / CBP відмічалися 
при карциномі ендометрію в порівнянні з нормальним і гіперпластичним 
ендометрієм.[6] 

Молекулярні мутації KRAS та PTEN, нестабільність мікросателітів MSI та 
метилування відбуваються на ранніх стадіях пухлинного процесу. [7] 

Зниження експресії 15-LOX-1 та Hand2 в ендометрії свідчить про розвиток 
онкогенезу в ендометрії. [8] 

Спостерігається більш висока експресія стероїдних рецепторів при 
гіперплазії і раку, ніж при непухлинному ендометрії, і дисбаланс ER / PR при 
раку. За результатами дослідження жінок з відсутністю ефекту від проведеної 
терапії, на відміну від жінок з ефективно проведеною терапією, спостерігалося 



Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2021                                                                           BG8 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   23 

зниження експресії рецепторів до ПР на 45%. У незміненому ендометрії 
відбувається переважання ЕР над ПР як в залозах, так і в стромі [9].  

Зміни в експресії HE4 можуть передбачити відповідь на терапію або 
вказати резистентність до прогестину при гіперплазії ендометрію [10].  

Імуногістохімічна експресія MIG6 була підвищена в ранніх і середніх 
секреторних фазах нормального ендометрія, а також при гіперплазії 
ендометрію після терапії медроксипрогестерону ацетату (MPA). Виявили, що 
MIG6 з використанням siRNA усуває опосередковане P4 зниження 
життєздатності клітин КЕ, що вказує на те, що MIG6 є важливим компонентом 
пригнічення росту, опосередкованого РП [11].  

Висновок. 
Терапія гіперплазії ендометрія без атипії препаратами прогестерону  буде 

неефективною при низькій експресії рецепторів до прогестерону в клітинах 
ендометрія та співвідношенням PR-A:PR-B≤1 в залозах і стромі ендометрія. 
Тому при вирішенні питання про призначення препаратів для  лікування 
неатипової гіперплазії ендометрія рекомендовано дослідження експресії 
рецепторів в клітинах ендометрія. Визначення  PTEN  має найбільший 
потенціал для діагностичної корисності при визначенні проліферативного 
потенціалу та прогнозуванні розвитку аттипії. Втрата Bcl-2 при гіперплазії 
ендометрію та може бути новим показанням до лікування, коли передракові 
ознаки неоднозначні під час гістологічного дослідження. Проте, необхідні 
більш ретельні дослідження для підтвердження корисності цих та додаткових 
маркерів в діагностичної панелі.  
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Анотація. В роботі розглядається метод побудови інформаційної моделі об’єкта 
дослідження на основі теоретико-множинного підходу для формування бази моделей для 
медичних СППР діагностичного типу. 

Ключові слова: медицина, діагностика, СППР, об’єкт дослідження, інформаційна 
модель, база моделей.  

Abstract. The paper considers the method of constructing an information model of the 
research object on the basis of a theoretical-multiple approach for the formation of a database of 
models for medical SPR diagnostic type 

Key words: medicine, diagnostics, SSR, object of research, information model, model 
database 

Вступ. 
Системи підтримки прийняття лікарського рішення (СППЛР) 

(англ. Clinical decision support system, CDSS – системи підтримки прийняття 
клінічних рішень) є медичними інформаційними системами, призначеними для 
допомоги медичним спеціалістам в роботі із задачами, зв’язаними з прийняттям 
клінічних (лікарських) рішень. Таке означення було запропоноване Робертом 
Хейвордом (Robert Hayward), співробітником Центру доказової медицини 
(Centre for Health Evidence): «Системи підтримки прийняття лікарських рішень 
зв’язують результати клінічних досліджень з даними, наявними у відношенні 
конкретного пацієнта, впливаючи на вибір лікарського рішення  для більш 
ефективного надання медичної допомоги» [1]. Розробка та впровадження таких 
СППЛР в практику є одним з головних напрямів розвитку штучного інтелекту в 
медицині. 

Очевидно, що медичні (клінічні) СППЛР мають базуватись на актуальних 
медичних знаннях. А для застосування в таких СППЛР медичні знання мають 
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бути формалізовані [2, c.156]. Одним із методів формалізації медичних знань є 
побудова математичної та/або інформаційної моделі об’єкта дослідження.  

У відповідності з концептуальною структурою медичних СППР 
діагностичного типу для обґрунтування та підтримки лікарського рішення 
необхідно мати базу моделей ОД для різних фрагментів ПрО.  

В цій роботі розглядається процес побудови інформаційної моделі ОД для 
медичних СППР діагностичного типу.  

Під  інформаційною моделлю ОД (ІМОД) будемо розуміти сукупність 
даних про ОД, які характеризують його найбільш істотні властивості і стани, 
принципово важливі для завдань дослідження та цілей моделювання. 

У відповідності з теоретико-множинним підходом до моделювання систем 
(Томашевський В.М., Холл А., Фейджін Р. та Фейджін Ф.) подамо ІМОД, тобто, 
формальний опис ОД, в теоретико-множинному виді – у виді множин даних, які 
описують його властивості, стани та процес функціонування (поведінку) [3, 
с.37]: 

1. Множина параметрів – множина значень «власних» властивостей 
(атрибутів, характеристик) ОД 

 
2. Множина значень зовнішніх впливів – множина значень впливів 

зовнішнього середовища (інших об’єктів) на ОД (на його параметри): 
 

Впливи зовнішнього середовища можуть бути контрольованими (які 
спостерігаються) та неконтрольовані (збуреннями), детермінованими або 
випадковими, статичними або динамічними. 

В загальному випадку всі вищевказані множини не перетинаються. 
В будь-який момент часу стан ОД визначається значеннями , та . 
Сукупність станів ОД утворює множину станів: 

, 
де  – початковий стан.  

Сукупність залежностей станів  ОД від часу називатимемо фазовою 
траєкторією. 

Поведінка (процес функціонування) ОД описується деяким оператором F, 
який в загальному випадку перетворює незалежні змінні в залежні у 
відповідності із відношеннями виду: 

                                          (1) 
де . 

(1) називається законом функціонування, який в загальному може бути 
заданий у виді функції, функціоналу, логічних умов, в алгоритмічній чи 
табличній формі, у виді словесного правила відповідності. 

Сукупність залежностей  називатимемо вихідною траєкторією ОД. 
Враховуючи специфіку розглядуваних СППР, в подальшому для 

спрощення ІМОД виключимо з неї зовнішні впливи на ОД. 
Нехай  – елементарний параметр (ознака) ОД, який може бути поданий у 
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вигляді: <код>=<значення>. І код, і значення ознаки можуть приймати 
значення з деякого домену D – множини допустимих значень. Для фіксації 
того, що в якості множини допустимих значень ознаки р використовується 
домен D, будемо використовувати нотацію p/D. Тоді можна записати: «Вік»/D, 
де 

 
Елементарні ознаки можуть бути згруповані (кластеризовані) за видом і 

утворювати множини ознак одного виду.  
ІМОД подамо у вигляді кортежу: 

, 
де: ID – ідентифікаційний код ОД, P – множина ознак ОД, яка є об’єднанням 
множин видів ознак ОД: 

 
Кожен елемент pj (j=1..k) множини Pi ознак одного виду подається у 

вигляді тернарного кортежу:  

 
де tj – час (у форматі data/time) вимірювання ознаки pj. 

Така модель є гомоморфною ОД, оскільки враховуються не всі ознаки ОД, 
але тільки ознаки важливі для задач діагностики. 

Не важко довести, що в кожний момент часу існує єдина ІМОД, оскільки в 
кожний момент часу стан ОД характеризується набором значень своїх 
параметрів (ознак). 

Використання запропонованої інформаційної моделі об’єкта дослідження 
дозволяє формувати базу моделей для медичних СППР діагностичного типу. 

Висновки 
В роботі розглянуто метод побудови інформаційної моделі об’єкта 

дослідження на основі теоретико-множинного підходу для формування бази 
моделей для медичних СППР діагностичного типу. Запропонована 
інформаційна модель використана в СППР лікарем акушером-гінекологом, 
описаній в [4].  
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Анотація. У статті наведено характеристику обсягів скидання промислових стічних 
вод у поверхневі водойми Дніпропетровської області у динаміці за 2015-2019 рр. 
Встановлено, що зберігається загальний високий рівень скидів промислових та 
господарсько-побутових стічних вод, але  зареєстровано достовірне (р<0,05) зниження в 
1,36 раз кількості скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкт у 2019, що зумовлено 
спадом промислового виробництва. 

Ключові слова: промислові стічні води, скидання, поверхневі водойми.  
Abstract. The article describes the volume of industrial wastewater discharges into the 

surface reservoirs of Dnipropetrovsk region in the dynamics of 2015-2019. 1.36 times the amount 
of discharge of return water into the surface water body in 2019, due to the decline in industrial 
production. 

Key words: industrial wastewater, discharge, surface water bodies. 
Вступ.  
Екологічний стан поверхневих водних об'єктів України і якість води в них 

є основними чинниками санітарного та епідемічного благополуччя населення 
[1, 2]. При цьому питне водопостачання країни майже на 80 % забезпечується 
використанням поверхневих вод. Водночас, більшість водних об’єктів за 
ступенем забруднення віднесені до забруднених або дуже забруднених [3], 
втратили здатність до самовідновлення і знаходяться в стані деградації, що 
прирівнюється до рівня екологічної катастрофи [4]. 
Дніпропетровська область має потужній промисловий потенціал, де  
здійснюють господарську діяльність більше 4 тис. промислових підприємств, 
що супроводжується скиданням промислових та господарсько-побутових 
стічних вод у поверхневі водойми. На Дніпропетровщині виробляється майже 
п’ята частина (18,3 %) усієї реалізованої промислової продукції України [5].  

Мета дослідження.  
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Надати кількісну та якісну характеристику обсягів скидання промислових 
стічних вод у поверхневі водойми Дніпропетровської області у динаміці за 
2015-2019 рр.  

Матеріали, методи та обсяг досліджень.  
За матеріалами Департаменту екологічної політики Дніпропетровської 

обласної ради проведено аналіз об’ємів скидання стічних вод промислових 
підприємств по добуванню кам’яного вугілля, залізних руд, уранових і торієвих 
руд, виробництву цементу, чавуну, сталі, прокату, товарів народного 
споживання, коксу і побічних продуктів, труб, феросплавів та інших 
кольорових металів, шин та гумово-технічних виробів, стартерних 
акумуляторних батарей, ракетно-космічної продукції, добрив, азотних сполук 
та ін. в динаміці з 2015 по 2019 рр. [6].    
       Основний текст.  
       Результати дослідження свідчать, що у 2019 році забір води населенням 
достовірно (р<0,05) підвищився на 1,07 раза в порівнянні з  2015 р., 2017 р. та 
2018 р. Найвищим показником цього споживання був 2016 р. проти 2015 р.  -
достовірне (р<0,05) підвищення в 1,17 раз (таблиця 1).    

Таблиця 1 
 Динаміка водокористування за 2015 – 2019 рр., млн м³ [5, 6]. 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 
Забрано води всього із природних джерел, 
усього: 

1097,0 1286,0 1033,0 1179,0 1180,0 

У тому числі:      
- поверхневої 947,4 1138,0 891,0 1051,0 1035,0 
- підземної 149,5 147,7 142,2 128,5 144,8 
Використано свіжої води усього: 880,9 1055,0 802,0 868,3 865,8 
у тому числі на потреби:      
- питні та санітарно-гігієнічні 180,6 169,7 158,2 147,7 129,2 
- виробничі 670,3 856,5 612,2 684,1 696,2 
-сільськогосподарські 2,9 2,7 2,0 0,3 0,6 
Скинуто зворотних вод, усього: 750,6 925,9 680,5 757,3 738,6 
- у підземні горизонти 0,4 1,2 0,4 0,6 0,1 
- у поверхневі водні об’єкти 682,4 857,2 616,7 692,8 675,0 
Скинуто зворотних вод в поверхневі водні 
об’єкти, усього 

682,4 857,2 616,7 692,8 675,0 

з них:      
- нормативно очищених, усього 102,7 99,8 97,9 115,7 119,0 
у тому числі:      
- на спорудах біологічного очищення 99,5 97,6 95,8 113,5 116,9 
- на спорудах механічного очищення 3,1 2,2 2.1 2,3 2,1 
-нормативно (умовно) чистих без очищення 313,1 513,6 288,5 343,2 356,0 
- забруднених усього: 266,6 243,8 230,3 233,9 200,0 
у тому числі:      
- недостатньо очищених (НДО) 151,9 142,0 131,7 140,2 125,2 
- без очищення 114,7 101,8 98,6 93,69 74,8 
Скинуто зворотних вод, усього: 750,6 925,9 680,5 757,3 738,6 
- у підземні горизонти 0,406 1,7 0,4 0,6 0,2 
- у поверхневі водні об’єкти 682,4 857,2 616,7 692,8 675,0 
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Скинуто зворотних вод в поверхневі водні 
об’єкти, усього 

682,4 857,2 616,7 692,8 675,0 

з них:      
- нормативно очищених, усього 102,7 99,8 97,98 115,7 119,0 
у тому числі:      
- на спорудах біологічного очищення 99,5 97,6 95,8 113,5 116,9 
- на спорудах механічного очищення 3,2 2,2 2.135 2,3 2,1 
-нормативно (умовно) чистих без очищення 313,1 513,6 288,5 343,2 356,0 
- забруднених усього: 266,6 243,8 230,3 233,9 200,0 
у тому числі:      
- недостатньо очищених (НДО) 151,9 142,0 131,7 140,2 125,2 
- без очищення 114,7 101,8 98,6 93,69 74,8 

 
Частка поверхневих вод для господарсько-питного водопостачання області 

складає близько 86 %, а підземних тільки 14 % - це пов’язано з повільними 
темпами введення до експлуатації розвіданих запасів, що, можливо, могло б 
поліпшити більш якісно стан питного водопостачання. 

Так, зареєстровано достовірне (р<0,05) зменшення в 1,4 раза, за період 
спостереження з 2015 р. по 2019 р., обсягу використання свіжої води на питні та 
санітарно-гігієнічні потреби з 180,6 млн м³ до 129,2 млн м³ через зниження 
якості питної води. При цьому достовірно (р<0,05) підвищувалося в 1,4 рази на 
виробничі потреби використання свіжої води із 612,2 млн м³ у 2017 році до 
696,2 млн м³ у 2019 році. На сільськогосподарські потреби використання свіжої 
води достовірно (р<0,05) знизилася після 2017 року у 3,1 рази з 2,1 млн м³ до 
0,6 млн м³, через зниження в області сільського населення.  

В останні роки відзначається погіршення забезпечення населення області 
якісною питною водою у зв’язку із збереженням високого рівня скидів 
промислових та господарсько-побутових стічних вод. З одного боку, дефіциту 
кількості водних джерел немає, з іншого – деякі населенні пункти мають 
проблеми з водопостачанням або не мають доступу до якісної питної води.  

Привертає увагу достовірне (р<0,05) зниження в 1,36 раз кількості 
зворотних вод у поверхневі водні об’єкти у 2019 році. 

З промислових та виробничих підприємств Дніпропетровської області 
скидується ряд забруднюючих речовин із зворотними водами в кількості 553,7 
тис. т у 2015 р., 462,4 тис. т у 2016 р., 421,4 тис. т у 2017 р., 360,3 тис. т у 2018 р. 
та 317,1 тис. т у 2019 р.: нафтопродукти, завислі речовини, сухий залишок, 
сульфати, хлориди, азот амонійний, феноли, нітрати, залізо, мідь, цинк, нікель, 
хром6+, алюміній, свинець, кадмій, кобальт, карбамід, марганець, нітрити, фтор, 
ціаніди, роданіди, толуол, фосфати, хром загальний.  

У поверхневі водні об’єкти достовірно (р<0,05) збільшений в 1,26 рази 
скид очищених стічних вод з 2017 по 2019 рр. (у 2015 - 2016 рр. ці показники 
розгалуджені через  підйом промислового виробництва):  

- у поверхневі водні об’єкти скид нормативно очищених стічних вод 
достовірно (р<0,05) вище на 1,14 раз в 2019 році, у тому числі на спорудах 
біологічного очищення вод достовірно (р<0,05) вище на 1,15 раз у 2019 році, 
чого не спостерігається на спорудах механічного очищення, де у 2019 році 
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достовірно (р<0,05) нижче у 1,44 рази через морально технічно застарілі і 
недосконалі очисні споруди на підприємствах; 

- у 2019 році скидання промислових відходів у поверхневі водні об’єкти 
достовірно (р<0,05) вище на 1,24 рази більше нормативно (умовно) очищених 
стічних вод (356,0 млн м³), ніж у 2017 (288,5 млн м³); 

- в поверхневі водні об’єкти скинуто достовірно (р<0,05) менше у 1,21 рази 
забруднених стічних вод в 2019 році (200,0 млн м³), у тому числі недостатньо 
очищених достовірно (р<0,05) менше у 1,12 раз в 2019 році та без очищення – 
достовірно (р<0,05) менше в 1,36 рази у 2019 р.  

Висновок. 
Отримані результати свідчать про наявність тенденції до зниження обсягів 

скидання промислових та господарсько-побутових стічних вод у поверхневі 
водойми Дніпропетровської області.  

Реєструється достовірне (р<0,05) зниження в 1,36 раз кількості зворотних 
вод у поверхневі водні об’єкти в 2019 році. 

У стічних водах постійно присутні нафтопродукти, завислі речовини, 
сухий залишок, сульфати, хлориди, азот амонійний, феноли, нітрати, залізо, 
мідь, цинк, нікель, хром, алюміній, свинець, кадмій, кобальт, карбамід, 
марганець, нітрити, фтор, ціаніди, роданіди, толуол, фосфати, хром загальний, 
що призводить до забруднення поверхневих джерел господарсько-питного 
водопостачання. 
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Анотація. У роботі аналізується стан розвитку туризму в період пандемії. 

Пропонуються напрямки виходу з кризи. Особлива увага приділяється проблемам розвитку 
туризму в регіоні. Характеризуються перспективні напрямки розвитку туризму в регіоні.  

Ключові слова: туризм, турист, туристичний регіон, пандемія, фестивалі. 
Abstract. The article analyzes the state of tourism development during the pandemic. The 

ways out of the crisis are offered. Particular attention is paid to the problems of tourism 
development in the region. Perspective directions of tourism development in the region are 
characterized. 

Key words: tourism, tourist, tourist region, pandemic, festivals. 
Вступ.  
Туризм – це та галузь економіки, яка через ковід втратила найбільше. 

Згідно з даними ООН без роботи в цьому секторі залишилося близько 120 млн 
осіб. Кожен 10-й чоловік на Землі працює у туристичній індустрії й забезпечує 
засобами для існування ще сотні мільйонів людей, тобто галузь є невід’ємною 
(і однією з найважливіших) частиною світової економіки, а також – одним із 
ключових елементів збереження природної й культурної спадщини.  

«Насправді, можна сказати, що туризм сам по собі є одним із чудес світу. 
Ось чому так боляче бачити, як пандемія COVID-19 розоряє сектор туризму», – 
наголосив Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Вкрай важливо відновити сектор 
туризму, при цьому з забезпеченням безпеки, справедливості й відсутності 
негативного впливу на клімат. З допомогою експертів Гутерреш визначив п'ять 
пріоритетних напрямків дій [1]. Зокрема,  

• пом'якшення соціально-економічних наслідків кризи;  
• підвищення стійкості ланцюжка створення вартості в сфері туризму;  
• максимальне використання технологій; с 
• сприяння забезпеченню стійкості й «зеленого» зростання,  
• зміцнення партнерських зв’язків для сталого розвитку [1]. 

Основний текст.  
Порожні вулиці, не курсує транспорт, зачинені музеї, заклади 

громадського харчування, готелі. Зумовлені поширенням COVID-19 реалії – 
стали страшним сном для тих, чия робота пов’язана з туризмом. 

І хоча Луцьк не назвеш туристичною Меккою, але перспективи у нього в 

https://orcid.org/0000-0001-9929-4405
https://www.youtube.com/watch?v=hjg-y4FOkVE&feature=emb_logo


Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2021                                                                           BG8 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   34 

цій галузі чималі. За версію авторитетного профільного всеукраїнського 
видання Zruchno.Travel, ще у докарантинний період обласний центр Волині 
потрапив у топ-десятку українських міст з найкращими перспективи для 
розвитку туризму в 2020 році [3]. 

Через карантинні обмеження виїзний туризм в Україні скоротився на 90%. 
В’їзний скоротився до 1%. Відразу після введення карантину 35-40% готелів в 
Україні закрилися, інші працювали у дуже обмеженому режимі. Ті, хто 
працювали (7-8 тисяч об’єктів), втратили від 60 до 90% доходу. Під час 
карантину завантаження було 10−15% [2]. 

Звісно, на тлі карантинних обмежень у світі українці подорожують своєю 
країною значно більше, ніж минулі роки, що позитивно впливає на економіку 
України. Волинь не виняток, адже це поправу туристичний регіон, який може 
зробити туризм основним видом доходів у регіоні.  

Регіон як туристична дестинація спроможний привабити туриста за 
рахунок трьох складових: архітектурної спадщини, гастрономії та свят. Волинь 
поєднує у собі усі ці складові. Луцьк – це місто давніх пам‘яток архітектури, 
величних храмів, затишних вуличок, музеїв і галерей з унікальними 
мистецькими скарбами різних епох історії світової цивілізації. У місті 
зберігаються культурні надбання минулого та водночас запроваджуються 
сучасні досягнення урбаністики. Луцьк є театральним, музичним, мистецьким 
центром, який продукує розмаїття напрямів розвитку сучасної культури і 
мистецтва, цікавих розваг і забав, що об‘єднуються у десятки фестивалів з 
домінантною або виразною етнокультурною складовою.  

Етноскладова є турпродуктною «родзинкою» волинських фестивалів різної 
тематики: гастрономічних; ремісницьких; давньої культури (історичні); 
фестивалів, пов‘язаних з релігійними святами; музичних; танцювальних; 
театральних; вуличного мистецтва; змішаних, які поєднують елементи усіх 
перелічених. 

Розвиток фестивального туризму сприяє розвитку економічної, соціальної, 
туристичної інфраструктури населених пунктів і адміністративних районів 
Волині і господарського комплексу загалом. Це пояснюється тим, що сучасна 
індустрія туризму пропонує широкий спектр послуг для туристів під час 
фестивальних подорожей. Це перш за все, послуги:  

- доправлення туристів до місця проведення фестивалю;  
- розміщення туристів (готелі, мотелі, кемпінги тощо, створення і 

забезпечення функціонування наметових містечок);  
- забезпечення туристів харчуванням (кейтерінг, організація польової 

кухні і виїзної торгівлі продовольчими товарами, кафе, продуктові 
ятки та ін.);  

- PR, брендінг, промоція і реклама фестивалю, медійно-інформаційне та 
поліграфічне забезпечення заходів;  

- збут фестивально-туристичного продукту (послуги туристичних 
агентств та інших точок з продажу квитків);  

- задоволення культурних потреб туристів (відвідування визначних 
пам‘яток, музеїв і виставок тощо);  

https://zruchno.travel/Publications/Entry/4850?lang=ua&fbclid=IwAR3TMRBOSAe1E5CR_bEldvGRzqysPZ3HYDZCICTr_PrLyXd7_qW5f-N-F1Q
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- місцевих територіальних громад (із розміщення та задоволення 
утилітарних потреб туристів); майстрів народних ремесел, 
представників творчих спілок, історичних клубів та інших 
громадських організацій (організації дозвілля й фестивальних); 
торгових підприємств, як загального, так і спеціального призначення 
(продаж сувенірів, буклетів, листівок, путівників, предметів 
туристичного спорядження); адміністративних органів, служб 
охорони, волонтерів тощо.  

Узагальнюючи, можемо констатувати, що фестивальний туризм виконує 
важливу функцію в розвитку господарського комплексу населених пунктів і 
адміністративних районів Волині, тому що:  

• збільшує місцеві доходи; створює нові робочі місця; сприяє розвитку 
галузей, орієнтованих на виробництво туристичних послуг;  

• розвиває соціальну і виробничу інфраструктуру в місцях проведення 
фестивалів;  

• створює позитивний імідж та здійснює туристичну промоцію регіону;  
• збільшує валютні надходження у бюджет області і країни загалом. 
Однак попри великий потенціал, зараз у Волинській області фестивальна 

сфера займає ще незначне місце в господарській структурі, хоча з кожним 
роком ситуація змінюється на краще.  

Як свідчить світовий досвід, кожна бюджетна копійка, вкладена у розвиток 
туризму, обертається у десятки, а то й сотні разів більшими надходженнями від 
туризму. Для Волинського регіону, як і загалом для усіх міст і сіл України, 
основною проблемою й лімітуючим чинником розвитку фестивального туризму 
є недостатнє фінансування культурно-масових заходів. Є ще чимало інших 
невирішених проблем, серед яких удосконалення управління цим процесом, 
оцінювання туристичної привабливості території, визначення необхідного 
ступеня інформування та рекламування туристичних регіонів тощо.  

Висновок.  
Отже, однією із складних проблем управління й координації 

фестивального туризму є брак статистичної інформації про кількість, 
тривалість перебування, витрати туристів, доходи компаній-організаторів, 
туристичних фірм тощо. Враховувати зміни у туристичних потоках та 
оцінювати вплив на них різних організаційно-управлінських рішень та 
інноваційних мистецьких проектів допоможе створення єдиної для Волині 
системи збирання й обробки статистичної інформації. 

 
Література 
1. Генеральний секретар ООН. [Електронний ресурс]. Доступно: 

https://www.un.org/sg  
2. Карантин. Як світ рятує туристичну галузь. [Електронний ресурс]. 

Доступно: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-
turisticnu-galuz.html 

3. Zruchno.Travel. [Електронний ресурс]. Доступно: 
https://zruchno.travel/News/News?lang=ua 

https://www.un.org/sg
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html
https://zruchno.travel/Publications/Entry/4850?lang=ua&fbclid=IwAR3TMRBOSAe1E5CR_bEldvGRzqysPZ3HYDZCICTr_PrLyXd7_qW5f-N-F1Q
https://zruchno.travel/News/News?lang=ua


Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2021                                                                           BG8 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   36 

CID: BG8-001 
UDC  378+808.5 

QUESTIONING FOR EFFECTIVE COMMUNICATION IN HIGHER 
MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Kit N. V. / Кіт Н. В. 
c.philos.s. / к.філос.н. 

ORCID: 0000-0002-7934-9138 
Paskalova M. I. / Паскалова М. І. 

c.philos.s. / к.філос.н. 
ORCID: 0000-0003-1976-5807 

Odesa Military Academy, Odesa, Fontanska Doroha 10, 65039 
 

Abstract. Questioning as a means of effective communication for military students is analyzed 
in the article. The attempt is made to study out the main features of questioning to improve 
communication and learning process in higher military educational institutions. 

Key words: questioning, effective communication, shared understanding, military students. 
Introduction.  
Military culture of communication is affected by the prevailing attitudes and 

habitual behaviors of the servicemen and army civilians. The existing culture has 
been established in the past and is being reinforced or changed by each new 
communication. Nowadays there are lots of multinational military trainings and 
operations conducted by joint armed forces that require not only appropriate language 
level and professional skills, but also effective communication. 

Effective communication plays a vital role for the military personnel in carrying 
out their duties. Effective leaders depend on good communication. Providing 
necessary information is not enough for good communication. It requires to reach 
shared understanding of goals and to find right solutions. Leaders should 
communicate clearly and precisely, and clarify when questions appear. 

Questioning is an important component of effective communication. Questions 
may improve communications and working relationships or have a destructive 
purpose, depending on the intent of a questioner. Military students are involved in 
specific military climate in higher military educational institutions which gives tone 
to specific communication and relationships. This communication is often limited to 
the traditional chain of command where questioning is not always approved. So we 
will do some thinking about improving communication by means of questioning in 
higher military educational institutions.  

Main text.  
Military students as future army leaders are taught to demonstrate high standards 

of duty performance, the will to succeed, self-control, physical and emotional 
courage, and so on. They must also be taught to encourage honest communications 
among staff. “Leaders communicate effectively by clearly expressing ideas and 
actively listening to others. By understanding the nature and importance of 
communication and practicing effective communication techniques, leaders will 
relate better to others and be able to translate goals into actions. Communication is 
essential to all other leadership competencies” [1, p. 42]. Active listening improves 
the comprehension of the message content and is usually followed by questions. 
Raising correct and logical questions is an attribute of critical thinking which is 
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aimed to develop in higher military educational institutions. 
Questioning is a prevalent teacher technique in the educational process which 

gets the students to be active in their learning. The purposes of questioning may be 
quite various – from checking knowledge to stimulating imaginative thinking.  Penny 
Ur classifies teacher questions according to the following criteria: 1) communicative 
authenticity, 2) length of expected response, 3) number of expected response, and 4) 
level of thinking required [2, p. 229]. Since military organizations set forth strict 
discipline, subordination, timetable, and goals, military students are usually expected 
to produce ‘display’, short, closed-ended and lower-order responses. On one hand, 
the reason is quite accessible: they are limited in time on the battlefield for decision-
making, so their responses should be quick and appropriate to the situation. On the 
other hand, making good decisions is based on deep understanding, analysis, 
evaluation and creativity that can be developed within the educational process in 
higher military educational institutions. 

Military students should understand different forms and types of questions. 
Military culture of communication often implies questioning in affirmative form. 
Questions may be communicated by requests or commands (e.g. Tell me your rank!), 
and interrogative sentences are not always questions (e.g. Will you obey the rule?). 
Teacher questioning should include various types of questions that require short and 
extended responses, closed-ended and open-ended answers, lower-order and higher-
order thinking. Every lesson should include all the types of questions in order to 
check understanding, knowledge or skill, and to probe more deeply into issues. Since 
each group includes students with different levels of knowledge and thinking, 
teachers should provide them with opportunities to give corresponding responses. 
Thus, weaker students will be able to participate in activities responding to short, 
closed-ended and lower-order questions (e.g. What unit is led by a lieutenant? What 
are the purposes of defense?), that will test their knowledge of the theme or 
vocabulary and make them active in their learning. More advanced students may be 
tried with long, open-ended and higher-order questions (e.g. What is the difference 
between the regular component and the reserve component? Why is camouflage 
important?), that will stimulate thinking and encourage their self-expression. 

To encourage students’ self-expression questioning should start with a positive 
attitude and positive expectations. If students feel tension, lack of care and attention 
or even hostility, the quality of communication will gradually fall that will affect the 
learning process. Trust and respect are demonstrated by the amount of questions. 
They can prevent misunderstandings and misinterpreting of the information or intent 
transmitted and clear them up promptly if they arise. Thus, shared understanding 
should be paid much attention to by teachers and officers during the learning process, 
and questioning should be encouraged at all levels of military organizations.  

Summary and conclusions. 
Considering questioning as a means of effective communication we suppose that 

it contributes greatly to reaching shared understanding and coming to good decisions 
which is specifically important for the military. Questioning may minimize friction 
and make the learning process more interesting and challenging. Higher military 
educational institutions aim to develop critical and creative thinking of the military 



Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2021                                                                           BG8 

 Conference proceedings                                                                        Series «SWorld-Bul Conference proceedings»                                                                   38 

students, improve military culture of communication. So creating positive attitude 
and kindly environment for military students questioning will contribute to 
reinforcing the learning process in higher military educational institutions. 
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Abstract. The paper considers excursion as a form of ecological education of pupils of the 
primary school. With the help of excursion they characterize water objects, study the main trends 
and directions of water resources use, the current state of water supply and sewerage, protection 
and types of water protection measures.  

Key words: ecological excursion, pupils of primary school. 
Environmental education and upbringing in primary school is classified as one 

of the priority areas of the educational process. A special place in this system belongs 
to the elementary school - the most important stage in the formation of the 
personality, the formation of ecological culture, cognitive, emotional and practical 
relations to the natural and social environment, the intensive accumulation of 
knowledge about the world around us. 

The solution of tasks to strengthen the practical orientation of environmental 
education can be carried out due to the purposeful systematic organization of the 
research work of students, which ensures the unity of theory and practice in 
education, the formation and development of general educational and experimental 
skills and abilities of students.  

Excursions are the most effective ways to influence the formation of a child's 
personality. The advantage of excursions is that they allow you to familiarize children 
with natural phenomena in natural conditions. Based on the relevance of the problem 
under study(expeditionary studies of the ecological state of the river Inhulets, ways of 
pollution of the river and proposals for improving the ecological state of the river) , 
we theoretically substantiated and empirically implemented how to organize and 
conduct research and experimental work in practice. Here we will consider the 
content of such an excursion using the example of the study of the Inhulets River. 

During the excursion, a study of the surface waters of the administrative Kryvyi 
Rih region is carried out. Students conduct this research according to a predetermined 
plan, in which the following main sections are distinguished:  

1. Preconditions for the formation and hydrological characteristics of water 
resources of the administrative Kryvyi Rih region. 

2. The use and protection of water resourses 
3. Problems and prospects of the use and protection of water resources.  
All life on our planet is impossible without water. Water is part of all living 

things. The role of water in the development of humanity, in its history and culture, is 
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enormous. Our city of Kryvyi Rih is based on the Inhulets river. The entire history of 
the city and the development of its economy are associated with the river.  The 
Inhulets River requires protection from the excessive harmful effects of human 
economic activity, which led to its critical state.  

The first stage of the excursion is a visit to the local history museum of the city 
of Kryvyi Rih.  

During a visit to the local history museum, we were told the first description of 
the Ingulets River and its main tributary, the Saksagan River from the notes of E. 
Zuev, who traveled from St. Petersburg to Kherson 220 years ago. He wrote: “The 
road went along the Inhulets River, which was different in width, depending on how 
the rocky banks of the river allowed to overflow; there were rifts in the thickets of 
bushes and reeds and the banks were almost all stone, rocky and, moreover, in places 
limestone, and in another place they were iron slate. Inhulets is suitable for 
navigation, with a depth of about ten fathoms, it is approximately 21-25m. As in 
Inhulets, so in Saksagan there are many crayfish, catfish, which are very large. ” 
From the description it can be seen that in comparison with the past, the Ingulets and 
Saksagan rivers were full-flowing with clear water, with developed flora and fauna. 
The question before us is why our river has changed so much? We decided to 
organize an expedition to determine the types of contamination of the Ingulets River 
in the Central-City District. The beginning of our research was the Karachunovskoye 
reservoir, which was built to regulate water flow. Then we saw that together with the 
water, silt is carried out from the reservoir, which may have led to silting of the 
banks. then we walked along the bank of the river, where we made the following 
measurements: 

The color, transparency and smell of water on the river sections; 2) count the 
number and approximate area of landfills; 3) the presence of a wastewater outlet; 4) 
spontaneous cattle grazing; 5) settlement of the river bank with household yards; 6) 
the plowing of the banks.  

Thus, we investigated a section of the river 12 km long, from the 
Karachunovskoye reservoir to the railway bridge near Khalturin street in the Central-
City district. We recorded along the banks of the river: 

- 44 spontaneous landfills, with a total area of about 563 sq. m.; 
- water discharge from 8 collectors; 
- discharge of quarry and industrial waters - 3 pcs; 
- 4 spontaneous cattle grazing areas; 
- almost the entire river bank is inhabited by farmland, especially from 

Lagernaya street to Khalturin street.  
Calculations have established that there are more than 3 landfills per 1 kilometer 

of the Inhulets River, the total area of which is about 47 square meters, one collector 
for every 4 kilometers of the river - spontaneous grazing is carried out (which 
increases in summer). In some places along the river, the quality of water changed, 
especially near the discharge of water from sewers and landfills (gray-green, turbid, 
with an unpleasant odor). 

During our work, we can draw the following conclusions. 
The ecological state of the river is unfavorably influenced by such factors of 
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economic activity: 
 discharge of waste water from industrial enterprises; 
 excessive withdrawal of water for industrial needs from the river, which 

reduces the amount of water in the river;  
 discharge of water from quarries with a high content of soluble chemicals and 

silt;  
 availability of farmlands that discharge contaminated wastewater directly into 

the river;  
 the presence of spontaneous dumps on the banks of the river, which also 

pollute the water;  
 large plowing and small forest cover of the river banks, which leads to 

intensive siltation of the river and its pollution; 
 presence of herds of livestock on the banks of the river, which can pollute the 

river;  
 creation of dams along the river, which can be an obstacle to the migration of 

fish;  
 imperfection, or even absence, of treatment facilities of enterprises that 

discharge wastewater into the river and others. 
With the growth of the private sector in the city, wastewater utilisation and 

disposal is one of the most important environmental problems in the region today. So, 
residents wanting to improve their homes, make cesspools, from which sewage seeps 
into the ground, falling into the aquifer.  

The excursion always ends with the action «It is not a shame to take away 
garbage, it is a shame to live among the garbage», the students carried out a garbage 
collection on a section of the river. 

Students successfully presented the results of their research at school 
conferences, decorated stand.  

Based on the results of our survey of the river, we can conclude that the impact 
of economic activities on the ecological state of the river is critical and requires 
urgent improvement. 

Our suggestions for improving the ecological state of the Ingulets River: 
1) Permanent control of economic activities within the river basin by local 

executive authorities in accordance with applicable law. 
2) Quality control over the execution of administrative responsibility for the 

creation of spontaneous dumps. 
3) Creation of afforestation, which will improve the underground feeding of the 

river, water quality and increase the volume of water in the river. 
4) Creation of school «Environmental patrols» for cleaning the banks of the river 

from garbage. 
5) Strengthening the banks to protect against mechanical erosion by waves and 

ice. 
6) Clearing bottom sediments. 
7) Reconstruction of dams and destruction of dams and other artificial structures 

in order to reduce flow regulation. 
8) Dispose of excess aquatic vegetation. 
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9) Protection of fish spawning grounds and habitats of animals whose life is 
associated with the river (otters, wild ducks and others). 

This type of work with students proves that the level of formation of the ability 
to observe and conduct experimental work will grow from class to class. However, 
for this, it is necessary to conduct constant purposeful systematic work to develop the 
skills of observing the nature of the native land and anthropogenic impact on it during 
excursions and in the classroom. So, it can be noted that it is precisely excursion 
research that can better acquaint primary school students with natural phenomena and 
are the most effective means of influencing the formation of a child's personality in 
primary grades. During excursions, schoolchildren accumulate figurative and 
meaningful ideas about natural and economic objects and natural phenomena, which 
serves as the basis for the formation of ecological concepts.  
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Аннотация. Визуализационные интерактивные лекции направлены на повышение 

эффективности процесса обучения в высшей школе в современной действительности. 
Достоинствами визуализационных интерактивных лекций являются: развитие визуального 
и ассоциативного мышления у обучающихся; развитие эстетического сознания 
обучающихся; изложение материала в структурированной форме; охват в краткой форме 
всей необходимой информации; применение различных способов визуализации материала; 
стимулирование мыслительной деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: визуализационная интерактивная лекция, визуальное мышление, 
ассоциативное мышление, полихроматическое мышление, эстетическое сознание.  

Annotation. Visualization interactive lectures are aimed at increasing the efficiency of the 
learning process in higher education in modern reality. Merits of visualization interactive lectures 
are development of visual and associative thinking in students; development of the aesthetic 
consciousness of students; presentation of material in a structured form; coverage in a concise 
form of all necessary information; application of various methods of material visualization; 
stimulating the mental activity of students. 

Key words: visualization interactive lecture, visual thinking, associative thinking, 
polychromatic thinking, aesthetic consciousness.   

Современная действительность требует новых форм обучения. Активные 
методы и формы организации учебного процесса нацелены на интеграцию 
учебной и практической деятельности обучающихся, на создание психолого-
педагогических условий развития творческой индивидуальности будущих 
специалистов. Визуализационная интерактивная лекция направлена на 
повышение эффективности процесса обучения в высшей школе в современной 
действительности.  

Глубокое и всестороннее познание полихроматического мира возможно 
лишь при участии визуального мышления, а, как известно, мышление является 
высшим познавательным процессом. Визуальное мышление - особый вид 
синтезирования чувственного и рационального, образного и понятийного. 
Именно на развитие визуального мышления у обучающихся направлена 
визуализационная интерактивная лекция.  

Достоинствами визуализационной интерактивной лекции являются 
развитие визуального и ассоциативного мышления у обучающихся; развитие 
эстетического сознания обучающихся; изложение материала в 
структурированной форме; охват в краткой форме всей необходимой 
информации; применение различных способов визуализации материала; 
стимулирование мыслительной деятельности обучающихся. 
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При представлении визуализационной интерактивной лекции существует 
уникальная возможность продемонстрировать сухие теоретические данные с 
помощью показа репродукций картин знаменитых художников, отрывков из 
художественных или документальных фильмов, фрагментов из музыкальных 
произведений и т. д. Все это помогает объяснить сложный материал простым и 
понятным языком.  

Как и традиционная лекция, визуализационная интерактивная лекция 
должна начинаться с представления темы, плана, требуемой терминологии и 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы. В конце каждой 
визуализационной интерактивной лекции должны быть вопросы и задания для 
самопроверки. 

Визуализационная интерактивная лекция не является обыкновенным 
изложением фактов для зазубривания. Как известно, заучивание наизусть 
информации приводит к быстрому её забыванию. Это недостаток механической 
памяти как способности запоминания без осмысления и без ассоциаций. Задача 
преподавателя состоит в том, чтобы пробудить интерес и инициативу у 
обучающихся. Визуализационная интерактивная лекция должна быть 
направлена на развитие именно визуального и ассоциативного мышления у 
обучающихся.  

Визуальное мышление — это такая форма деятельности, содержанием 
которой является оперирование и манипулирование зрительными образами, а 
результат - порождение новых, часто абстрактных образов, несущих 
смысловую нагрузку и делающих значение видимым. Примерами достижений 
визуального мышления являются двойная спираль генетического кода, 
планетарная модель атома и т. д.  

Развитие визуального мышления, сердцевиной которого является 
деятельность с образами, введение их в столкновение, конфликты, порождение 
новых образов, мыслей и смыслов — это важнейшее средство преобразования 
«глаза видящего» в «глаз знающий». Визуальное мышление неотделимо от 
познавательных способностей человека и включено в процесс взаимодействия 
человека с объективным многокрасочным миром. Вот почему так важно 
использовать в визуализационной интерактивной лекции различные 
визуальные средства.  

Например, в визуализационной интерактивной лекции “Романтизм во 
французской литературе” по курсу “История зарубежной литературы” 
основной цвет слайдов был выбран красный как символ Великой французской 
революции, которая оказала огромное влияние на французскую литературу. И 
именно с марсельезы – гимна революции и Франции – начинается данная 
лекция. Все эти методы способствуют развитию визуального мышления и 
обучающиеся запоминают материал уже благодаря смысловой (логической) 
памяти. 

Таким образом, визуальные впечатления, постоянно вступая в 
противоречие с более полным знанием, служат лишь толчком, приводящим в 
действие наши познавательные способности, и зрительные образы предметов 
порождаются внутренними мыслительными операциями, т. е. мы не 
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воспринимали бы предметного полихроматичного мира, если бы не мыслили 
его.  

Очень важно на визуализационной интерактивной лекции развивать у 
обучающихся эстетическое чувство как просветленное чувство наслаждения 
красотой мира.  

Как известно, эстетическое сознание присутствует в каждом акте 
человеческой активности, будь то научное мышление или обыкновенное 
чувственное созерцание. Личности свойственно оценивать с эстетических 
позиций все, что только вовлекается в сферу его опыта. Именно эстетическое 
сознание составляет важную часть духовного богатства людей. Вот почему 
важно в визуализационной интерактивной лекции использовать репродукции 
картин известных художников, отрывков из художественных фильмов, 
фрагментов из музыкальных произведений. При этом процент примеров из 
классических произведений должен быть значительно выше. 

Необходимый элемент общественного сознания, обеспечивающим его 
целостность и направленность в будущее, и есть эстетическое сознание. 
Личность способна воспринимать эстетические свойства действительности, 
созерцать прекрасное и сознательно творить красоту. Именно творческая 
деятельность является процессом преобразования многокрасочного 
окружающего мира в полихроматический мир культуры. 

Деятельность человека, на какие бы виды она ни подразделялась, в 
конечном счете сводится к производству либо материальных, либо духовных 
ценностей. Совокупность материальных и духовных ценностей, а также 
способов их создания, умение использовать их для дальнейшего прогресса 
человечества, передавать от поколения к поколению – все это важно учитывать 
при разработке визуализационной интерактивной лекции для обучающихся в 
высшей школе.  

Во время визуализационной интерактивной лекции преподавателю 
необходимо регулярно проверять, насколько переданная информация понятна 
слушателям. Невозможно изложить на лекции все, что известно по данной 
теме. Целесообразно оставить обучающихся в состоянии неудовлетворенного 
любопытства, остановив лекцию тогда, когда им хочется еще что-то узнать из 
этой области. Такой подход к данному вопросу будет способствовать 
самостоятельному поиску обучающимися интересующей их  информации для 
ответа на возникшие вопросы.   

Одним из немаловажных достоинств визуализационной интерактивной 
лекции является то, что ее можно использовать как в аудитории, так и при 
дистанционном обучении. Но здесь важно помнить, что визуализационная 
интерактивная лекция – это не демонстрация слайдов. В визуализационной 
интерактивной лекции, как и в традиционной лекции, важны глубина и логика 
изложения, эмоциональный настрой, живая, образная и яркая речь 
преподавателя. 

Таким образом, визуализационная интерактивная лекция является одним 
из способов лучшего понимания и усвоения информации. На 
визуализационных интерактивных лекциях развивается визуальное и 
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ассоциативное мышление обучающихся, а также эстетическое сознание. 
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Анотація. Дидактична умова забезпечення мотиваційно-стимулювальної основи 

використання інформаційних технологій у СПД студентів розкривається на тлі 
використання методів стимулювання та мотивації. 

Ключові слова: самостійно-пізнавальна діяльність, уміння самостійно-пізнавальної 
діяльності студентів, інформаційні технології. 

Abstract. The didactic condition of providing a motivational and stimulating basis for the use 
of information technologies in students' IACA is revealed against the background of the use of 
methods of stimulation and motivation. 

Key words: independent-and-cognitive activity, skills in the IACA, information technology. 
Вступ. Уміння використовувати інформаційні технології у педагогічній 

діяльності, – це не лише професійна цінність, а й особистісно значуща 
інтелектуальна цінність, що має велике мотиваційно-стимулювальне значення. 
Уміння СПД, що формувалися на ґрунті застосування сучасних інформаційних 
технологій, відсувають на другий план традиційні трудові вміння та навички 
майбутніх фахівців.  

Основний текст. «Учіння як активна самостійна й пізнавальна діяльність 
виникає та безперервно проходить тільки там і тоді, де й коли діють мотиви 
пізнавальної діяльності, – констатував М. Ярмаченко. – Важливо, щоб педагог 
свідомо керував мотиваційною стороною навчальної діяльності, потребами та 
інтересами» [7, с. 126]. Наявність сучасних інформаційних технологій у 
вищому закладі освіти, їх доступність користувачам (викладачам та студентам) 
уже є доволі сильним мотиваційним чинником мотивування самостійно-
пізнавальної діяльності студентів. Та для підсилення впливу на мотиваційну 
сферу суб’єктів навчального процесу варто враховувати принципи самостійно-
пізнавальної діяльності, що розгортаються на основі використання 
інформаційних технологій. Керуючись розробками О. Андреєва [1], 
В. Головенкіна [3] та інших науковців, до таких засадничих принципів та 
положень застосування ІТ відносимо: гнучкість; відкритість, доступність та 
багатоплановість навчального процесу; дальнодія; максимальна 
індивідуалізованість; комплексність; інтерактивність; педагогічна 
доцільність засобів ІТ: є провідним для організації та здійснення самостійно-
пізнавальної діяльності, вимагає зваженої педагогічної оцінки кожного кроку, 
дії щодо розв’язання означеної проблеми.  
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При використанні інформаційних технологій «підвищується мотивація 
учіння й стимулюється інтерес до навчальних занять, зростає ефективність 
самостійної роботи» зауважують М. Буланова-Топоркова та А. Духавнева. 
Комп’ютер разом з інформаційними технологіями відкриває принципово нові 
можливості в освіті, у навчальній діяльності та творчості. Уперше виникає така 
ситуація, коли інформаційні технології навчання є й основними інструментами 
подальшої професійної діяльності людини. Освіта інтегрується в життя 
протягом його тривалості» [2, с. 145].  

Комп’ютерні засоби та технології представляють собою інструмент, що 
дозволяє створити найбільш сприятливу атмосферу за рахунок підвищення 
мотивації студентів у навчальному процесі та домінування позитивного 
ставлення до окремого предмета. Ці засоби дозволяють побудувати навчальний 
процес на основі принципів створення реального зворотного зв’язку, 
систематизації професійно значущих знань, оптимальної психологічної 
напруги, активізації уваги тих, хто навчається.  

Забезпечення мотиваційно-стимулювальної основи використання 
інформаційних технологій у самостійно-пізнавальній діяльності студентів є 
необхідним під час застосування новітніх форм самостійно-пізнавальної 
діяльності, зокрема інтернет-конференцій (веб-конференцій), спілкування за 
певною науковою, науково-пізнавальною темою на форумах, у ході самостійної 
підготовки до веб-семінарів (вебінари) тощо. Безумовно, викладачеві «слід 
підтримувати позитивні психічні стани студента, а саме: вияв почуттів 
(відповідний настрій, знімати тривожність), увагу (зосередженість на об’єктах 
пізнавальної діяльності), волю (зібраність, знімати скутість, розгубленість)» [5, 
c. 354], зазначає В. Лозова. Пізнавальні потреби у студентів виникають і 
підтримуються відповідним стилем спілкування, створенням установок на 
активну пізнавальну діяльність і творчість у навчальному процесі, підтримкою 
позитивних психічних станів витримкою, взаєморозумінням, вірою в сили та 
можливості студентів.  

Спонукальна функція самостійно-пізнавальної діяльності студентів 
полягає у стимулюванні потреби додаткової післянавчальної пізнавальної 
праці, вихованні пізнавальних інтересів, пробудженні інтересу та смаку 
творчості у підходах до своєї навчальної, наукової і практичної роботи, 
формуванні активної позиції в навчально-пізнавальній діяльності. Самостійна 
робота з використанням засобів інформаційних технологій виконує 
спонукальну функцію завдяки тому, що у процесі її організації припускається 
визначена перспектива розвитку особистості:  

– прогнозується виявлення самостійності студентів у навчально-пізнавальній 
діяльності;  

– проектується чітко виражена мотиваційна спрямованість самостійно-
пізнавальної діяльності;  

– передбачається збільшення значущості навчальних занять, що потребують 
системності знань, цілісності сприйняття, опори на раніше набуті знання; 

– забезпечується зміна й закріплення навичок організації власної навчальної 
діяльності;  
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– підтримується стан самостійності у пізнанні й самоорганізації навчальної 
діяльності, з уміннями порівнювати результати навчання з уже досягнутим 
рівнем (В. Мичковська [6]). 

Інформаційні технології дозволяють повною мірою враховувати значні 
індивідуальні відмінності сприймання в окремих студентів щодо точності, 
швидкості, повноти, емоційності, уміння відбирати, переробляти, 
використовувати навчальну інформацію, що залежить від минулого досвіду, 
особливостей нервової системи тощо [7, с. 127]. Доволі суттєва обставина, 
ураховуючи той факт, що, за твердженням Є. Ільїна, фактор мотивації для 
успішного навчання є сильнішим, аніж фактор інтелекту [4, с. 268]. Успіх 
навчання та самостійно-пізнавальної діяльності, за даними науковців, не 
констатують тісного та достовірного зв’язку з інтелектом студента (за даними 
М. Дворяшкіної, навчальні успіхи за інтелектом можна прогнозувати у 56% 
дівчат і лише у 35% молодих людей) у той час, як за рівнем мотивації 
навчальної діяльності «сильні» та «слабкі» студенти різняться. Перші мають 
потребу в опануванні професії на високому рівні, орієнтовані на отримання 
міцних професійних знань та практичних навичок. Другі ж у структурі мотиву 
мають в основному зовнішні мотиватори: уникнути осудження, покарання за 
погане навчання, не позбавитись стипендії тощо [4].  

Висновки. Застосування інформаційних технологій з метою формування 
вмінь самостійно-пізнавальної діяльності підсилює власне пізнавальні мотиви 
та мотиви розвиту особистості. При цьому, як зазначають психологи, на різних 
етапах домінують різні мотиви: якщо на початку самостійно-пізнавальної 
діяльності домінантними є мотиви пізнання, то в середині й особливо 
наприкінці – мотиви розвитку особистості, такі, як прагнення розширити свій 
кругозір та ерудицію, підвищити загальнокультурний рівень, повною мірою 
реалізувати свої можливості в майбутній професійній діяльності.  

При використанні інформаційних технологій з метою доцільної мотивації 
самостійно-пізнавальної діяльності студентів варто прагнути до розвитку всіх 
потенціалів особистості – пізнавального, морального комунікативного, 
творчого, естетичного і т. п. [2]. 
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Анотація. У статті з урахуванням розвитку кримінально-процесуальної науки 
досліджені проблемні питання початку досудового розслідування, порядок застосування ст. 
214 КПК України у сукупності з іншими нормативно-правовими актами, які регламентують 
процесуальний порядок поводження з заявами (повідомленнями) та іншою інформацією, що 
містить данні про вчинення кримінального правопорушення. 

Ключові слова: кримінальне провадження, кримінально-процесуальний порядок, 
перевірка заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, оскарження, слідча 
ситуація, Єдиний реєстр досудових розслідувань. 

Abstract. The article, taking into account the development of criminal procedure science, 
examines the problematic issues of the pre-trial investigation, the procedure for applying Article 
214 of the CPC of Ukraine in conjunction with other regulations governing the procedural 
procedure for handling applications (notifications) and other information criminal offense. 

Key words: criminal proceedings; criminal procedural procedure; verification of 
applications and reports of criminal offenses; appeal, investigative situation; Unified register of 
pre-trial investigations. 

Вступ.  
На фоні позитивного для кримінального провадження спрощення порядку 

початку досудового розслідування слід визнати виникнення в теорії та практиці 
кримінального процесу проблемних аспектів, пов’язаних з оскарженням 
діяльності  слідчого (прокурора) з внесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР або пов’язаних з відмовою у внесенні відомостей. 
Вважаємо, що існуючі процедури оскарження, по-перше, не сприяють 
реалізації завдань кримінального провадження і, по-друге, можуть призводити 
до зловживань з боку органів досудового розслідування.   

Питанням, які стосуються початку досудового розслідування присвячені 
наукові праці Ю.П. Аленіна, О.В. Баганця, Л.М. Лобойка, О.Ю. Татарова, В.І. 
Фаринника [5] та ін. Погоджуємося, що тема визначення впливу оскарження 
початку досудового розслідування на забезпечення прав його учасників є 
доволі об’ємною. Вважаємо, що залишаються дискусійними і потребують 
подальших досліджень питання стосовно розширення переліку процесуальних 
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рішень слідчого та прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового 
розслідування, у тому числі включити до нього й діяльність (бездіяльність) 
слідчого з внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.  

Основний текст.  
При надходженні заяви чи повідомлення про вчинення кримінального 

правопорушення, слідчий зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та 
розпочати розслідування, адже чинний КПК України з жодних причин не 
допускає можливості відмови у прийнятті заяви чи повідомлення про 
кримінальне правопорушення. 

Практика свідчить про два порядки щодо перевірки відомостей про 
кримінальне правопорушення перед тим, як їх внести до ЄРДР. Відомості, 
викладені у заяві (повідомленні), вносяться до ЄРДР лише тоді, коли, на думку 
слідчого чи прокурора, вони дійсно містять дані, які свідчать про вчинення 
кримінального правопорушення. При цьому відповідно до положень ч. 1 ст. 214 
КПК слідчий чи прокурор має лише 24 години для вирішення цього питання. 
Якщо ж заява чи повідомлення не містить таких відомостей, то усталеною є 
практика їх розгляду в порядку, встановленому законом «Про звернення 
громадян». У такому разі провадження буде розпочато лише тоді, коли при 
розгляді цих заяв (що може здійснюватися у строк до одного місяця) будуть 
встановлені обставини, які свідчать про вчинене кримінальне правопорушення. 
Слушною є думка В. Фаринника, що такий початок досудового розслідування є 
досить сумнівним з точки зору законності. Адже спірним є питання щодо 
застосування закону «Про звернення громадян» у тих випадках, коли особи 
звертаються із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. [1]. В ст. 12 
зазначено, що «дія цього закону не поширюється на порядок розгляду заяв і 
скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-
процесуальним, трудовим законодавством» (в редакції 2019 р.).  

В мотивувальній частині Рішення Конституційного Суду України від 17 
червня 2020 року про неконституційність положення ч. 3 ст. 307 КПК України 
Конституційний суд зазначив, що звертаючись до уповноважених державних 
органів із заявою, повідомленням про вчинення кримінального 
правопорушення, особа очікувано перебуває в межах належної правової 
процедури, забезпечення якої є одним із завдань кримінального провадження 
(ст. 2 КПК). Недостатність судових гарантій від свавілля у питанні початку 
кримінального провадження перешкоджає захисту порушених прав людини, 
зокрема внаслідок унеможливлення судового захисту, передбаченого 
частинами першою, другою ст. 55 Конституції України [2].  

Частиною 6 ст. 214 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач 
невідкладно у письмовій формі повідомляє керівника органу прокуратури про 
початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування 
та інші відомості, передбачені частиною п’ятою цієї статті. Згідно ч. 1 ст. 110 
КПК України всі рішення органів, досудового розслідування, прокурора, 
слідчого судді, суду є процесуальними рішеннями. Тож, рішення про початок 
досудового розслідування буде процесуальним.  
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Отже, при внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР 
логічною повинна бути законодавча вимога щодо складання відповідної 
постанови, чого не міститься в КПК України. Тим самим сторона захисту 
позбавляється можливості оскаржити процесуальне рішення слідчого чи 
прокурора щодо внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне 
правопорушення (наприклад, завідомо неправдивих для слідчого чи 
прокурора).  

Разом із тим, у п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України визначено, що на досудовому 
провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка 
полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР 
після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. На 
наш погляд, підвищенню якості та ефективності кримінального судочинства 
сприятиме можливість оскарження не лише бездіяльності, а й діяльності 
слідчого чи прокурора, оскільки остання може мати характер зловживань з боку 
органів досудового розслідування.  

Звернемо увагу, що одним з завдань кримінального провадження 
зазначається й захист особи від незаконного обвинувачення та процесуального 
примусу (ст.2). Відповідні норми містяться й в Модельному кримінально-
процесуальному кодексі країн СНД, який визначає в якості основної цілі 
кримінального судочинства викриття кожного, хто скоїв злочин, а в якості 
супутних цілей – не припустити обвинувачення і засудження невинуватих і не 
припустити незаконного або не викликаного необхідністю застосування заходів 
процесуального примусу, призначення покарання або використання інших 
засобів обмеження прав і свобод громадян [3].  

З огляду на існуючий порядок початку кримінального провадження 
виникає доречне питання: якщо через зловживання слідчого чи прокурора 
предметом досудового розслідування стала некримінальна подія (або подія, 
якої взагалі не було), чи не призведе це до аналогічних порушень 
конституційних прав і свобод конкретної особи.  

Заключення та висновки.  
1) розгляд заяв (повідомлень) про кримінальне правопорушення відповідно 

Закону України «Про звернення громадян» є сумнівним, таким що не 
відповідає завданням кримінального провадження;  

2) рішення про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 
ЄРДР (або відмова у внесенні), винесена з недодержанням вимог КПК України, 
може породити наслідки, які виходять за межі кримінально-процесуальних 
відносин, і завдати такої шкоди конституційним правам і свободам внаслідок 
несвоєчасного судового контролю, що поновити їх буде нездійсненим. 

Вказані законодавчі недосконалості не сприяють підвищенню 
ефективності досудового розслідування. Тому вважаємо за необхідне 
розширити перелік процесуальних рішень слідчого та прокурора, які можуть 
бути оскаржені під час досудового розслідування, у тому числі включити до 
нього й діяльність (бездіяльність) слідчого з внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до ЄРДР. Для цього пропонуємо передбачити в 
КПК України:  
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1) перелік обставин, що унеможливлюють внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до ЄРДР;  

2) належну процедуру оскарження (судові гарантії) захисту особи від 
свавілля державних органів, пов’язаних з незаконним, необґрунтованим 
початком кримінального переслідування особи. 
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