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Анотація. Виконано огляд і аналіз зарубіжних досліджень, спрямованих на вирішення 
питання утилізації пластикових відходів шляхом застосування пластику різного хімічного 
складу в технології виготовлення бетонів різного призначення. Показано доцільність 
застосування пластику у бетоні (навіть у випадках погіршення показників властивостей та 
отримання суто екологічного ефекту). 

Ключові слова: пластикові відходи, поліетилен, поліетилентерефталат, поліпропілен, 
бетон, показники властивостей 

Abstract. Review and analysis of foreign researches, aimed at studying the issue of plastic 
waste utilization by the way on different chemical composition plastic using in technology 
manufacturing concrete of various purposes, have been done. Has been shown the expediency of 
using plastic in concrete (even in cases of properties indicators deterioration and obtaining a 
purely environmental effect). 

Key words: plastic waste, polyethylene, polyethylene terephthalate, polypropylene, concrete, 
properties indicators. 

Забруднення навколишнього середовища пластиком є однією з глобальних 
катастроф сьогодення, яка потребує нагального вирішення. Один із шляхів її 
вирішення полягає у використанні відходів пластику у якості складової бетону. 
Дослідники багатьох країн світу наразі займаються розробкою технологій 
виготовлення бетонів різного призначення з використанням пластикових 
відходів різного хімічного складу. При цьому пластик використовують у якості 
заміни природних матеріалів як тонко, так і крупно зернистих.  



Technique and technology of the future ' 2021                                                                                       October 2021 

Conference proceedings                                                                                                                                    6 

Аналіз робіт за даною тематикою виявив неоднозначність результатів із 
точки зору оцінки ефективності застосування пластикових відходів у бетоні в 
частині покращення його показників властивостей. Однак слід зазначити, що 
навіть при отриманні бетону з гіршими експлуатаційними характеристиками 
даний бетон можна впроваджувати альтернативно. Так, вчені університету 
короля Сауда та міжнародної компанії SABIC (Саудівська Аравія) і 
Бірмінгемського університету (Великобританія) розробили легковагий бетон із 
повною заміною заповнювача агрегатами переробленого пластику з модулем 
крупності 6,4 [1]. Пластиковий заповнювач являв собою композиційний 
матеріал із поліетилену низької щільності (30 – 50 %) та наповнювача – пісок, 
зола, тощо. Спосіб виготовлення заповнювача включав етапи змішування, 
пресування, розплавлення (для отримання композитного листа або плити) та 
подрібнення. Незважаючи на зниження межі міцності при стисненні на ∼ 48 %, 
у порівнянні з еталоном (бетон без пластику) розроблений бетон показав меншу 
чутливість до іонів хлориду (величина заряду, що проходить, менша на ∼ 15 %). 
Тому даний бетон автори рекомендують до застосування в місцях, що 
піддаються серйозному хімічного впливу (морські структури, структури в 
прибережній зоні), а також на додаток до ізоляції в малоповерхових корпусах 
або в якості засипки для траншей, де міцність повинна бути в межах 2-12 МПа. 

Вчені Празького технічного університету і хіміко-технологічного 
університету (Чехія) розробили легковагий бетон, який містить низькощільний 
поліпропілен фракції менше 8 мм замість частини піску (80 %) [2]. Пластик 
отримували з відходів від виробництва моделей літаків. Незважаючи на 
збільшення пористості на ∼ 42 % та зниження межі міцності при стисненні на 
∼ 61 %, межі міцності при вигині ∼ 45 % і модуля Юнга ∼ 60 % у порівнянні з 
еталоном розроблений бетон показав покращення теплопровідності на ∼ 62 %. 
Враховуючи, що гігроскопічні параметри бетону тісно пов'язані з його 
пористістю і з водонепроникністю пластика, коефіцієнт водоадсорбції 
практично не змінився. Що стосується параметрів переносу водяної пари – 
коефіцієнт опору дифузії пара зменшився на 49%. Тому даний бетон автори 
рекомендують до застосування в неструктурних елементах конструкцій для 
виконання subsoil або в багатошарових конструкціях підлог, як ядро сендвіч-
панелей для збірних корпусів, тобто розроблений бетон є підходящим 
матеріалом для поліпшення теплової стабільності будівель. 

Найперспективнішими, безумовно, є розроблені бетоні, які за своїми 
властивостями перевершують аналоги без пластику. Із них особливу увагу слід 
приділити бетонам, у які пластик вводять замість частини цементу (враховуючи 
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емісію СО2). 
Вчені університету KL (Індія) розробили бетон марки М25, який містить 

волокна поліетилентерефталату замість частини цементу [3]. Волокна 
отримували шляхом розрізання дрібних фрагментів пластикових пляшок 
випадковим чином. У порівнянні з еталоном розроблений бетон, який містить 
0,5 % (від ваги цементу) пластику показав збільшення межі міцності при 
стисненні на 9 %, межі міцності при розриві на 18 % і межі міцності при вигині 
на 3 %. Слід зазначити, що бетон, який містить 1,5 % (від ваги цементу) показав 
зменшення межі міцності при стисненні лише на 3 % і межі міцності при вигині 
на 10 % при збільшенні межі міцності при розриві на 11 %. 

Вчені технологічного інституту SVNCE (Індія) розробили бетон марки 
М30, який містить волокна поліетилентерефталату замість частини цементу [4]. 
У порівнянні з еталоном розроблений бетон, який містить 1,0 % (від ваги 
цементу) гофрованих волокон пластику з відношенням сторін 15 (довжина × 
ширина) показав збільшення межі міцності при стисненні на 18 %, межі 
міцності при розриві на 41 % і межі міцності при вигині на 70 %. Слід 
зазначити, що дослідженнями з карбонізації (з використанням фенолфталеїну) і 
стійкості до хлоридів (з використанням молярних розчинів NaCl і нітрату 
срібла) встановлено глибину проникнення 0,4 і 1,2, відповідно при 
використанні гладких волокон з відношенням сторін 15. Нажаль аналогічних 
даних для еталонного бетону авторами для порівняння не надано. 

Не менш важливими є результати досліджень з використання пластику у 
якості заміни піску або крупнозернистого заповнювача. Так, вчені університету 
Медеї (Алжир) і університету Серджі Понтуаз (Франція) розробили песко-
бетон, який містив низькощільний поліетилен з максимальним розміром часток 
2 мм (вміст фракції ≥ 1 мм дорівнював ~ 75 %) замість частини піску [5]. 
Пластик отримували шляхом подрібнення спресованих каністр із під води. У 
порівнянні з еталоном розроблений бетон, який містив 20 % (від частки піску) 
пластику показав збільшення межі міцності при стисненні на 30 % і межі 
міцності при вигині на 48 %. Слід зазначити, що бетон, який містить 40 % 
показав збільшення межі міцності при стисненні на 3 % і межі міцності при 
вигині на 15 %. 

Вчені університету SASTRA Deemed (Індія) розробили бетон марки М25, 
який містить поліпропілен фракції менше 4,75 мм замість частини піску [6]. 
Поліпропілен отримували шляхом пульверизації (для надання округлої форми) 
відходів. У порівнянні з еталоном розроблений бетон, який містив 10 % (від 
частки піску) пластику показав збільшення межі міцності при стисненні на 
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12 %, межі міцності при розриві на 9 % і межі міцності при вигині на 15 %. 
Вчені Техаського університету в Остіні (США) і університету Лос – Баньос 

(Філіппіни) розробили бетон для виробництва порожнистих блоків, який 
містить гранули поліпропілену з модулем крупності 4,86 замість частини піску 
[7]. У порівнянні з еталоном розроблений бетон, який містив 10 % (від частки 
піску) пластику показав збільшення межі міцності при стисненні на 60 %. 

Заключение и выводы. 
Виконано аналіз деяких окремих результатів закордонних досліджень, 

спрямованих на використання пластикових відходів (поліетиленових, 
поліетилентерефталатних, поліпропіленових) у технології виготовлення бетонів 
різного призначення. Наведеними результатами досліджень встановлено 
доцільність і перспективність використання пластику у бетоні. 

 

Литература: 
1. Fahad K.A., Gurmel G., Iqbal K.M., Samir D., Azzedine K., Mansour A. 

Lightweight concrete containing recycled plastic aggregates. International 
Conference on Electromechanical Control Technology and Transportation (ICECTT 
2015). 2015. рр. 527-533. Available at: https://www.atlantis-
press.com/proceedings/icectt-15/articles?q=Fahad 

2. Záleská M., Pavlíková M., Jankovský O., Pokorný J., Pavlík Z. Lightweight 
concrete made with waste expanded polypropylene-based aggregate and synthetic 
coagulated amorphous silica. Ceramics-Silikáty, 2018, № 62, Issue 3, рр. 221-232. 

3. Dinesh Y., Hanumantha Rao Ch. Strength characteristics of fibre reinforced 
concrete using recycled PET. International Journal of Civil Engineering and 
Technology (IJCIET), 2017, Vol. 8, Issue 4, рр. 92-99. Available at: 
https://www.researchgate.net/publication/317018379 

4. Aswathy N., Allzi Abraham. Experimental study on concrete with straight 
and crimped plastic fibres. International Journal of Science and Research (IJSR), 
2016, Vol. 5, Issue 9, рр. 1589-1592. Available at: 
https://www.ijsr.net/archive/v5i9/ART20161940.pdf 

5. Guendouz M, Debieb F, Boukendakdji O, Kadri E. H., Bentchikou M., 
Soualhi H. Use of plastic waste in sand concrete. J. Mater. Environ. Sci, 2016, Vol. 7, 
№ 2, рр. 382-389. Available at: https://www.researchgate.net/publication/298076109 

6. Sreenath S., Harishankar S. Effect of partial replacement of fine aggregate in 
concrete with low density polypropylene. International Journal of Civil Engineering 
and Technology (IJCIET), 2016, Vol. 7, Issue 6, рр. 635-640. Available at: 
ttps://www.iaeme.com/MasterAdmin/uploadfolder/IJCIET_07_06_070/IJCIET_07_0
6_070.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/317018379
https://www.ijsr.net/archive/v5i9/ART20161940.pdf
https://www.researchgate.net/publication/298076109


Technique and technology of the future ' 2021                                                                                       October 2021 

Conference proceedings                                                                                                                                    9 

7. Lasco J. D. D., Madlangbayan M. S., Sundo M. B. Compressive strength and 
bulk density of concrete hollow blocks (CHB) with polypropylene (PP) pellets as 
partial replacement for sand. Civil Engineering Journal, 2017, Vol. 3, № 10, рр. 821-
830. Available at: dx.doi.org/10.28991/cej-030917 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.28991/cej-030917


Technique and technology of the future ' 2021                                                                                       October 2021 

Conference proceedings                                                                                                                                    10 

CID: GE17-007 
УДК 666.7+620.192.4 

PRODUCTION AND STRUCTURE FORMATION OF SANITARY 
CERAMICS 

ВИРОБНИЦТВО ТА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ  САНІТАРНОЇ КЕРАМІКИ 
Salnik V.G. / Сальник В. Г. 

d.t.s. / д.т.н. 
Chernyak L.P. / Черняк Л. П., 

d.t.s., prof. / д.т.н, проф. 
Chernyak V.L. / Черняк В. Л. 

master / магістр   
National Technical University of Ukraine" Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",  

Kyiv, av. Peremogy,37 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського", Київ, пр.. Перемоги 37 
 

Аbstract: The results of analytical researches of development of production of sanitary 
ceramics in the world and Ukraine are resulted. Peculiarities of formation of coagulation, 
condensation and crystallization structures in the technological process as an important factor of 
regulation of technological parameters and increase of efficiency of industrial production are 
considered. 

Key word: sanitary ceramics, production, technology, structure formation.   
Sanitary ceramics are a necessary part of modern construction (Fig. 1). At 

present, the world production of sanitary ceramics has exceeded 350 million pieces 
per year. 

 

   
Fig. 1. Sanitary ceramics of the past and present 

 
In Ukraine, the industrial production of sanitary ceramics began in 1909 in 

Slavuta, Khmelnytsky region. The volume of production of these products in Ukraine 
increased from 20 thousand pieces in 1913 to 3 million pieces at the time of 
restoration of independence [1,2]. Technology and equipment are constantly being 
modernized in the areas of application of porcelain masses, mechanization and 
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reduction of the casting cycle, spray glazing, reduction of energy consumption during 
firing. The urgency of these tasks is increasing in today's market conditions, when 
ensuring the competitiveness of domestic sanitary ware requires increasing 
production efficiency and product quality. 

The properties and quality of ceramic products are closely related to their 
composition and structure. It is recognized [3,4] that the technological process of 
production of ceramic materials is in essence a process of formation and successive 
transformations of their structure. Therefore, in order to effectively regulate the 
properties and improve the quality of ceramics, including sanitary, it is necessary to 
comprehensively consider the processes of structure formation of masses and 
products and production technology. There are three main types of structures formed 
in technological processes: coagulation, condensation and crystallization. 

In modern technology of sanitary ceramics slip masses are used, which differ in 
chemical-mineralogical and granulometric compositions, concentration of particles of 
the dispersed phase [5]. 

The coagulation structure is formed by the interaction of particles of the 
dispersed phase and water and can be characterized by structural-mechanical and 
technological properties, which we have shown in the study of several production slip 
masses (Tabl. 1,2).  

Features of formation of coagulation structure of slip masses in technology of 
casting of ceramics are defined by stages: interaction of a surface of particles of 
components of a dispersed phase with the dispersion environment (water + 
electrolytes), partial destruction and change of rheological characteristics under 
external pressure at transportation to forms, increase in concentration of a dispersed 
phase at capillary selection in gypsum form or under external pressure in gypsum or 
polymer forms. 

Таble 1. 
Structural - mechanical characteristics of slip masses 

Sample 
code 

Е1∙10-4, 
Pа 

Е2 ∙10-4, 
Pа 

Pk1,Pа η1∙10-2, 
Pа∙s 

λ θ1, s Eε∙10-3, 
еrg/sm3 

 М07 1,53 8,46 23,61 15,38 0,15 1186,3 0,71 
 В507 1,46 3,36 38,92 23,78 0,30 2331,4 0,72 
 ВТ07 1,72 5,21 8,10 11,55 0,25 886,8 0,61 

 

The process of transition from coagulation to coagulation-condensation and 
condensation structures in modern technology of sanitary ceramics takes place at the 
production stages of moisture selection in porous molds for casting and subsequent 
drying of the semi-finished product. 
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Таble 2. 
Technological properties of masses for casting sanitaryware 

Properties 
Sample code 

ВТ07 М07 В507 
Moisture, mass.% 28,5 29,6 29,2 
Thickening coefficient 1,4 1,5 1,3 
Casting set, mm 10,0 7,0 6,0 

 
The influence on the degree of perfection of coagulation-condensation and 

condensation structures in the technology is practically carried out by regulating: 
- porosity of molds for casting; 
- speed of moisture extraction during casting by external pressure and 

vacuuming. 
- modes of drying of products. 

The condensation structure of ceramic masses can be characterized by 
structural-mechanical and technological properties. The main technological indicators 
include moisture and strength of the semi-finished building porcelain after drying. 

Crystallization structures of ceramics are formed during firing, when strong 
phase contacts are formed at a significant increase in temperature. Peculiarities of 
formation and parameters of crystallization structure of clay minerals and ceramic 
products have a decisive influence on the final - operational properties of products [6-
9]. 

The crystallization structure of ceramics is characterized by the type, quantity, 
degree of morphological perfection of crystalline formations, glass phase 
composition, quantitative ratio of crystalline and glass phases, features of crystal 
distribution in glass phase, porosity and pore distribution by varieties [10]. 

The main indicators of the properties of building porcelain, determined by the 
crystallization structure, are strength, density, heat resistance. The main conditions 
for improving the quality of materials and products at the final stages of chemical and 
phase transformations include: 

- increasing the strength of phase contacts to the level of strength of 
interatomic bonds; 

- formation of a dense fine-grained structure with a minimum pore volume (for 
dense materials - such as building porcelain). 

Influence on the degree of perfection of the crystallization structure is 
practically carried out by: 

- optimization of chemical and mineralogical composition of ceramic masses; 
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- introduction of mineralizers; 
- changes in firing modes. 

Conclusions. 
1. Analysis of the state and prospects of world production and consumption of 

sanitary ware indicates the need for further development of such production in 
Ukraine, based on experience, the presence of large deposits of necessary raw 
materials and the possibility of increasing exports. 

2. The development of physical and chemical principles of structure formation 
of building porcelain in the process of modern production of sanitary ceramics is the 
basis for further modernization of technology and equipment. 
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Abstract. The paper proposes to improve the virtual keyboard, which can be used to 

implement a convenient channel of communication with paralyzed patients in whom the loss of 
speech is burdened by limited mobility. Convenience is achieved by using a predictive text typing 
system. To select the optimal technology, a comparative analysis of N-gram and Long short-term 
memory (LSTM) models was performed. 

Keywords:  paralyzed patient, communication channel, predictive text typing, N-gram, LSTM. 
Introduction 
In [1] it was proposed to implement a channel of communication with paralyzed 

patients in whom the loss of speech is burdened by limited mobility. The essence of 
the technology is to monitor the pupils and eyelids of the patient through the use of a 
specially created software application. Before the patient's eyes there is a virtual 
keyboard, on which he moves his gaze, fixing the selected letter by blinking his 
eyelids. This system greatly facilitates the transfer of information from the patient 
compared to the traditional method of paper tables and a specialist assistant who 
helps to determine the patient's chosen letters. 

But it is possible to improve such a virtual keyboard, using elements of artificial 
intelligence, speed up and simplify the input of information. To do this, it is advisable 
to use systems of predictive typing, i.e. a trained neural network, which after entering 
the first few letters tries to guess the whole word, based on the results of statistical 
processing of previous sessions of communication. 

Main text 
There are now several fairly successful technologies for creating speech 

predictors in modern messaging and typing programs. The purpose of this work was 
to carry out their comparative analysis to select the best option in specific conditions. 

For comparison, it is selected the most popular means "N-gram model" [2] and 
"Long short-term memory (LSTM)" [3]. Each of them has advantages and 
disadvantages. 
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The main elements of the N-gram model are N-grams - a sequence of N 
elements: letters, words, sounds, images. In this model, the probabilities of the last 
element of the N-gram are calculated if all the previous ones are known, and it is 
assumed that the appearance of each element depends only on the previous elements. 

As with any other artificial intelligence model, you need to teach the model on a 
large data set. After training, the system usually satisfactorily predicts the appearance 
of the next word. 

Such a system also has limitations, because the accuracy of prediction depends 
on how many times a particular word appeared in the set of input training data, i.e. 
predictions are made only on the basis of the frequency of use of N-gram elements. 

The LSTM model uses deep learning with a network of artificial "cells" that 
control memory, making them more predictable than other traditional neural network 
models. LSTM is a type of recurrent neural network (RNN), the advantage of which 
is the presence of loops that are able to store information from previous stages of 
information processing. Conventional recurrent neural networks have problems with 
short-term memory. If the input sequence is long enough, it is difficult for them to 
store information from the early steps to later ones. This has led to the need for a 
model of long-term short-term memory (LSTM), which is a special type of RNN 
capable of studying long-term relationships. LSTMs are able to store information 
over a long period of time. 

The main component of LSTM is a memory cell. It can maintain its state over 
time and consists of explicit memory (also called a cell state vector) and gate blocks. 
The gate regulates the flow of information to / from memory. 

LSTM module has 3 types of gates, called forgetting gate, input gate and output 
gate. Multiplication by this value is used to partially allow or prohibit the transfer of 
information to or from this memory. 

A significant disadvantage of the LSTM model is the complexity of its 
implementation, configuration and management in the process of use. 

Summary and conclusions. 
Although the N-gram model is inferior to the LSTM approach, this advantage is 

not so significant when developing narrow-purpose solutions. When predicting text 
input by a patient, there are not many different options for possible events that may 
interfere with correct prediction due to the specific context. Therefore, the 
development of a recurrent neural network with long short-term memory may be too 
resource-intensive for this purpose. It is better to use a system based on the N-gram 
model to predict user input. 
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Abstract. The paper substantiates the expediency of using blockchain technology in medical 

document management, mainly for the system of electronic medical records of patients. The scheme 
of functioning of such service, ways of designing of the corresponding database and structure of the 
class providing interaction of chain blocks are offered. 

Keywords: electronic medical card, blockchain, hash, class.  
Introduction 
Blockchain technologies demonstrate their advantages in many areas of life –  

from financial activities to various types of inventories and corporate interaction, in 
banking, public administration, law, etc. It is time to use these advantages in the 
medical field, namely in the process of digitalization of the health care system, 
primarily to create a secure system of electronic medical records [1-5 ]. 

The work is devoted to the development of the concept of blockchain 
technologies application for the improvement of secure medical records. 

Main text 
Requirements for the security of information storage in the health care system, 

along with the traditional ones, include specific elements. This is due to the 
personalization of medical information, the reliability of storage for decades, the 
separation of access rights. After all, it is obvious that only doctors should have the 
right to enter information into medical cards, and both doctors and patients should get 
acquainted with the information (only with own cards). And even doctors should not 
have the right to correct any previously made records, perhaps by other doctors. 
Blockchain technologies have such advantages. The essence of the proposal 
according to this technology is as follows. 

It is proposed to present the medical card as a chain of blocks. 
Each block contains three main elements: 
 Data in the block.  
 32-bit integer " nonce " (number that can only be used once). Nonce is 
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generated randomly when a block is created, which then generates a block 
header hash using nonce.  

 Hash – 256-bit number associated with nonce, but taking into account the 
information of all previous blocks of the chain.  

When a new chain block is created, nonce generates a cryptographic hash. The 
data in the block is considered signed and permanently bound to nonce and hash. 
When a new block is successfully added, the information of all clients (nodes) 
connected to this blockchain is also updated (synchronized), i.e. there are many 
copies of such a database at the same time, which ensures reliable storage. 

The changes made by the doctor to the patient's card will act as transactions, and 
when these changes are confirmed, a new block will be created. This ensures reliable 
data storage. Transactions can be performed only by a doctor, using his own EDS. 
The patient can also be a member of this network, but only as a spectator. The patient 
will be able to view all doctor's records at any time. 

The implementation of the algorithm is proposed on the basis of classes. The 
main one is the Blockchain class. The constructor will contain the fields “chain” and 
“current_transaction”, and also provides methods that allow you to work with this 
blockchain: a method that creates a new block and adds it to the chain; a method that 
adds a new transaction to the transaction list; method for hashing blocks and 
returning the last block in the chain. The hashing method will combine all the 
information from the tables and hash it. This will result in a block hash. After adding 
a new block to the chain, this information will be sent to all other users of this 
network , and all will update the information about the patient's condition. 

The block class has a data field that retains the complete structure of the 
database. The database, which reflects the structure of the medical card, consists of 3 
sections. 

1) Personal data of the patient – personal code, surname, name, patronymic, sex, 
date of birth, telephone, place of residence, name and location of the health care 
institution where the form is filled, the name of the executive body, enterprise, 
institution or organizations, the management of which includes a health care 
institution, etc.       

2) Diagnoses – the date of treatment, final diagnoses, first-time diagnosis, 
electronic digital signature of the doctor.      

3) Special information fields – blood type, rhesus factor, blood transfusion 
(when, how much), diabetes, infectious diseases, surgery, allergic history and 
intolerance to drugs, etc.      
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Schematically, the service will work as follows. First there is registration of the 
organization or institution that will provide medical services to patients. At the same 
time, doctors with their personal EDS are registered. Then, when the patient applies 
to this institution, the registration takes place, the database of the patient's personal 
data is filled in, the first block is created, and its hash value is given to it. In the 
future, as the patient turns to doctors, new doctors will, confirming changes in the 
patient's medical record, create new blocks. When creating a new block, a request 
will be sent to all clients of this network to update the chain of blocks. If there was an 
attempt to unauthorizedly change any of the blocks of this chain, the entire chain on 
the client will become invalid, and will be updated from any other client of this 
network to a valid blockchain.   

Summary and conclusions. 
The paper proposes a scheme of using the advantages of blockchain technology 

to ensure the current requirements in the field of digitalization of medical records, 
mainly the circulation of electronic medical records. 

In general, the structure of classes for the implementation of blockchain 
technology and the structure of the database of electronic medical records are 
substantiated, the scheme of operation of the service is described. 
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Abstract. Energy security is the most important component of the country's life. One of the 
aspects of energy security is the state of electricity generation and transportation facilities. It is 
established that a digital specialized computer network COMLI can be used to build control 
systems and automate the management of energy facilities and their infrastructure. The COMLI 
network is deterministic due to the fact that it implements the Master / Slave data exchange mode. 
Users of this network can be confident in the predictable, consistent response to external events, 
and developers of process control systems can provide reliable real-time control. The specialized 
digital network COMLI can be used in automation systems of energy companies, where the 
expected response to changes in the object of control or management is important. 

Key words: COMLI, COMmunication Link, fieldbus, network, digital specialized computer 
network, automation systems, electricity. 

Introduction. 
Energy security is the most important component of the country's life. One of 

the aspects of energy security is the state of electricity generation and transportation 
facilities and the prospects for their development in the short and long term. Energy 
security cannot be considered in isolation from the state of the country's economy. 
Not so long ago, the "Updated Energy Strategy of Ukraine until 2035" was adopted, 
which identifies the main indicators and areas of activity for different types of 
electricity generation [1]. 

Energy strategy is an integral part of the strategy of economic development of 
the country, as electricity production must ensure the sustainable development of the 
economy in accordance with the principles and provisions based on economic science 
[1]. 

Electricity is an industry with an extremely long investment cycle. For example, 
from the idea to build a nuclear power unit to its commissioning takes from 12 to 15 
years. And this in the presence of consent in society and the presence of political will 
in power. Thus, the decisions made today are implemented just before 2035 [1]. 

The purpose of the research was to analyze the existing specialized computer 
networks and systems and identify those that can be used during the modernization 
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and development of facilities and infrastructure of the energy sector of Ukraine. 
The main text. 
Previously, centralized systems as well as analog data transmission technologies 

were used to automate and control technological processes. Centralized management 
has a number of disadvantages: such systems are not flexible, difficult and expensive 
to create backup circuits of the control system. Analog data transmission from more 
sensors and interaction with a large number of actuators are associated with the use of 
kilometers of expensive cables and the complexity of their maintenance. In addition, 
analog electrical or pneumatic signals weaken with distance, and electrical analog 
signals are also adversely affected by interference from external sources, which 
distorts information about the process. Now these campaigns have almost no 
supporters, but because at one time such technologies were implemented in a large 
number of enterprises and with the fact that many manufacturing companies are 
experiencing a lack of working capital, many of them still use such technologies. As 
funds for modernization are formed, they are replaced. 

One way to solve the above problem is the introduction of digital specialized 
computer networks in automation systems that provide reliable digital data 
transmission, which allows decentralization of control of different control circuits, 
reduces the number of cables, and digital data transmission between a large number 
of different devices (controllers, sensors, actuators) [2-8]. 

As a result of research, it was found that to build systems for control and 
automation of management of energy facilities and their infrastructure, you can use a 
digital specialized computer network COMLI [9-11]. 

COMLI (COMmunication LInk) is a data transmission system in automation 
systems for communication between control systems. The COMLI network was 
developed by Alfa Laval. Alfa Laval was later acquired by the Swedish-Swiss 
company ABB, which specializes in electrical engineering, power engineering and 
information technology, with offices in more than 100 countries. 

The COMLI network is deterministic due to the fact that it implements the 
Master / Slave data exchange mode. Users of this network can be confident in the 
predictable, consistent response to external events, and developers of process control 
systems can provide reliable real-time control. 

Summary and conclusions. 
Due to the above, the specialized digital network COMLI can be used in 

automation systems of energy companies, where the expected response to changes in 
the object of control or management is important. 
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Анотація. Проаналізовано показники перевалки вантажів в морських портах в період 
карантинних обмежень 2020-2021 роки. Доведено необхідність врахування світових трендів 
розвитку портової галузі для подальшої модернізації морських портів України. 

Ключові слова:  корона вірусна пандемія, перевалка вантажів, тренди портової галузі, 
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Abstract. The indicators of cargo handling in seaports during the quarantine restrictions of 
2020-2021 were analyzed. The necessity of taking into account the world trends of port industry 
development for further modernization of Ukrainian seaports was proved. 

Keywords: coronavirus pandemic, cargo handling, port industry trends, port digitization. 
Introduction. 
The effects of the coronavirus pandemic on the port industry are becoming 

increasingly visible around the world, including in Ukraine. Trends in ports show the 
scale as well as the differentiated impact of the COVID-19 pandemic on maritime 
transport. This requires further study to determine whether the observed effects and 
trends are related to structural changes or are temporary phenomena that will 
disappear with the disappearance of the pandemic and its aftermath. 

The main text 
Despite the fact that quarantine restrictions related to the spread of the virus in 

Ukraine have existed since the first quarter of 2020, the results of the first half of 
2020 exceeded or were at the level of the first half of 2019 [1]. 

In general, after the growth of transshipment by almost 20% in 2019, Ukrainian 
ports ended 2020 with a slight negative trend -0.5% by 2019. According to the USPA 
in 2020, despite the pandemic, seaports handled about 159 million tons of cargo, of 
which 91.8% of the volume belongs to 5 seaports - Pivdennyi, Mykolayiv, 
Chornomorsk, Odesa and Mariupol. 

Grain cargo, which is the basis of cargo turnover of Ukrainian ports, in 2020 
decreased significantly due to bad yields. At the same time, the decline was offset by 
the growth of grain transshipment, which was affected by favorable conditions in 
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foreign markets. In particular, exports increased by 1.7% to 123 million tons and 
amounted to 77% of the total structure of cargo turnover. 

However, already in the 1st half of 2021 the results of the ports of Ukraine show 
a noticeable tendency to decrease compared to the same period last year: 

• the total cargo turnover of ports was only 83.2% (Fig. 1), and this applies 
equally to exports (83.7%), and imports (89.9%), and transit (71.5 %). The 
number of vessels processed in ports decreased by 7.3% and amounted to 
4928 vessels; 

• cargo turnover of the largest seaports decreased by 20.9% - " Pivdennyi" SP, 
16.9% - Mykolayiv SP, 13.6% - Odesa SP, 13.3% - Chornomorsk SP, (Fig. 
2), cargo turnover of Mariupol SP increased by 4.0%; 

• volumes of transshipment of the main cargoes in ports decreased on ferrous 
metals - on 3,2%, on grain - on 27,1%, on ore - on 15,9%, on containers, t - 
on 10,8%, on containers TEU - by 3.5% (Fig. 3). 
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Figure 1 - Increase in cargo turnover of seaports of Ukraine for the 1st half of 
2020-2021 to the same half of last year,% 

 

 
Figure 2 - Cargo turnover of the largest seaports of Ukraine for the 1st half of 

2020-2021, million tons 
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Figure 3 - Transshipment of basic cargo in seaports of Ukraine  for the 1st half 

of 2020-2021, million tons 
 
Predicting the full and long-term impact of the COVID-19 crisis on maritime 

transport and trade, as well as the form of recovery, threatens uncertainty. In general, 
overcoming the protracted economic crisis in any industry accelerates, on the one 
hand, the demise of inefficient approaches, and on the other - the development of 
advanced technologies and trends. 

That is why to understand the impact of COVID-19 on the port industry, it is 
first necessary to pay attention to global trends in its development. 

With a high degree of probability, what was considered a long-term perspective 
will approach and become a reality not of tomorrow, but of today. 

Experts have identified key trends in the port industry, which may primarily 
affect market changes under the influence of COVID-19: 

1.  Development of international corridors, diversification of supply chains and, 
as a result, investment in ports of Eastern and Central Europe. 

2. Vertical integration of various participants in the logistics chain, the 
development of hybrid companies that own carriers and port terminals that invest in 
land infrastructure and dry ports. 

3. The requirements for ports in terms of sustainable development are 
increasing, including the effectiveness of the interaction of the port community and 
the development of digitalization in ports. During the acute phase of the pandemic, 
the need for automation and electronic document management became most apparent. 
Ports that are at the forefront of digitalization and work with port community systems 
(PCS) have adapted more easily to new conditions. 

Partially less noticeable, but no less significant, is the need for deep integration 
of ports with all participants in the logistics chain, including terrestrial infrastructure 
and distribution [2]. 
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Taking into account these factors should lead to further modernization of 
Ukrainian seaports, which will quickly and efficiently cope with the growing volume 
of trade in Ukraine. 
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Анотація. У роботі охарактеризовано механізми забезпечення балансу інтересів 

мультимодального оператора та вантажовласників шляхом пошуку варіантів доставки, які 
задовольняють вантажовласників, тобто належать області компромісу, при цьому 
забезпечують у комплексі ефект синергізму для оператора.   

Ключові слова: контейнерні перевезення, вартість, надійність, час, організація, 
доставка 

Abstract. The paper describes the mechanisms for ensuring the balance of interests for a 
multimodal operator and cargo owners by finding delivery options that satisfy cargo owners, i.e. 
belong to the area of compromise, while providing a synergistic effect in the complex for operator. 

Key words: container transportation, cost, reliability, time, organization, delivery 
Вступ. 
Високий рівень конкуренції на транспортному ринку визначає 

необхідність для компаній, що надають транспортні послуги, впроваджувати 
нові підходи до роботи клієнтами [1], для досягнення конкурентних переваг, 
перш за все, за допомогою гнучкості [2,3]. Останнє, зокрема, є основною 
парадигмою agile-технологій [4] і вони вже використовуються в тій чи іншій 
мірі на ринку транспортних послуг. Впровадження гнучкого підходу до роботи 
із клієнтами забезпечує можливість досягнення балансу інтересів організатора 
доставки та клієнта. Мультимодальний оператор є організатором доставки 
вантажів у контейнерах, відповідаючи за весь шлях вантажу, і для оператора 
питання забезпечення балансу власних інтересів та інтересів вантажовласників 
є важливою задачею. 

Основний текст  
Можливість варіювання часом і вартістю доставки (моментом готовності 

вантажу до відправки) формує область компромісу, в якій, власне, і 
встановлюється баланс інтересів сторін - вантажовласниками і 
мультимодального оператора. 

Отже, власник вантажу, з одного боку, висуває певні вимоги до доставки. З 
іншого боку, мультимодальний оператор з урахуванням попиту на перевезення, 
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можливостями різних перевізників і їх тарифним політиками формує варіанти, 
які можуть не цілком «вписуватися» в заданий умови. Вантажовласник, як 
правило, готовий відкоригувати свої початкові вимоги з урахуванням 
допустимих збільшена або зменшена. Наприклад, «пожертвувати» часом і 
надійністю доставки, але забезпечити певний рівень витрат на доставку. 

Слід окремо зазначити, що інтереси мультимодального оператора пов'язані 
з наявністю певної системи тарифів на перевезення. Так, перевізники надають 
спеціальний рівень тарифів для компаній з великими обсягами перевезень, що 
дає оператору можливість забезпечувати таку вартість перевезення на 
конкретній ділянці, яка недоступна для окремого вантажовласником. Таким 
чином, ефект масштабу, який проявляється зазначеним чином, формує 
«інтерес» оператора до певного перевізнику. Тому при «балансування» 
інтересів сторін, цей фактор, безумовно, враховується.  

Традиційними характеристиками будь-доставки вантажів є: час доставки 
Т  і вартість доставки R . Тому, подаючи заявку, наприклад, 
мультимодальному оператору, вантажовласник, крім інформації про вантаж, 
його кількість, пункти відправлення та пункти призначення, часу готовності 

вантажу до відправки *sТ  обмежує час доставки і вартість доставки. Крім того, 
важливою характеристикою доставки є її надійність I . 

На рис.1 представлена схематично ілюстрація області компромісів за 

часом. 
min

iT  відповідає мінімально можливому за часом (з технологічної і 
комерційної точок зору) варіанту доставки; R1, R2 - відповідно, межі 
допустимих витрат. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* *i iT T+∆  *iT  min

iT  

R 

R1 

R2 

Область 
компромісу 

 
Рисунок 1 – Формування «області компромісу» на прикладі часу доставки 
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В [] відзначається, що наявність гнучкої цінової політики у постачальників 
великих компаній забезпечує ефект синергізму, який повинен бути в основі 
підвищення ефективності їх діяльності. Таким чином, мультимодальний 
оператор повинен оцінювати наявність даного ефекту в процесі досягнення 
балансу з власниками вантажу. 

В основі синергізму, який формується при роботі мультимодального 
оператора, як уже вказувалося, гнучкість тарифної політики перевізників, що 
дозволяє забезпечити: 

1 1
( ) ( )

n n

i i
i i

R Q R Q
= =

<∑ ∑ ,                                                  (1) 

де 
1

( )
n

i
i

R Q
=
∑  - це витрати оператора на перевезення сумарної кількості 

вантажів, ( )iR Q - це витрати на перевезення, які ніс би кожен власник вантажу 
на перевезення свого кількості вантажу. Різниця між двома частинами 

нерівності (1) і є ефект синергізму synЕ : 

1 1
( ) ( ).

n n

syn i i
i i

Е R Q R Q
= =

= −∑ ∑                                    (2) 

При цьому оператор, в рамках балансування інтересів з 
вантажовласниками, забезпечує для кожного з них виконання умов за часом, 
витратами, надійності і часу готовності вантажу до перевезення з урахуванням 
можливостей щодо їх зміни 

Висновки. 
У даній роботі розглянуті питання забезпечення балансу інтересів 

мультимодального оператора та вантажовласників. Продовженням та 
розвитком отриманих результатів є формалізація процесу досягнення балансу 
інтересів та оптимізація ефекту синергізму. 
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Abstract. The work is devoted to improving the neural interface used in control devices for 

neuroprostheses and neuroexoskeletons. It is proposed to modify the procedure of identifying 
information features from the sEMG signal. These features further serve as input data for neural 
networks. The basis of such modification is transformation of the frequency representation of signal 
information into an amplitude one.  

Key words: electromyogram, neural networks, information signs, muscle efforts. 
Introduction. 
The task of creating a neural interface based on surface electromyogram 

(sEMG) is currently relevant in connection with the problem of managing 
neuroprostheses and neuroexoskeletons. In particular, informational signs identified 
from sEMG signals of contraction of the stump residual muscles can be used for such 
control. 

However, the structure and functionality of such interface is extremely complex 
due to the complexity of sEMG signal itself, which is the result of interference of 
control signal, response of muscle tissue, as well as various noise and interference. 

Therefore, traditionally, deep learning neural networks are used to solve such a 
problem. Fundamental to the creation of a neural network is choice of structure of the 
network itself and the input features by which the signals are differentiated. The 
structure and features are closely related to each other, since for the efficient 
operation of a neural network, the set of input features must correspond to the 
peculiarities of the operation of this network [1-7]. 

This paper analyzes the currently used input features and methods for their 
identification with the subsequent proposal of improvement options. 

Main text. 
For identification features from sEMG signals, a number of mathematical 

methods of signal analysis are most often used. Namely: statistical methods, Fourier 
transform and wavelet transform.  

Statistical, or time-domain features, describe the signal in its original form. 
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These include: the absolute average value, standard deviation, variance, zero 
crossing, change sign of slope, etc. These features describe in detail the 
morphological changes in the signal. 

Fourier transforms implement the representation of a signal in the frequency 
domain. These signs characterize the spectral composition of signal, allow separating 
signal from the noise, identifying the most significant signal components, diagnosing 
diseases (or their absence) and eliminating anomalies. 

Wavelet transform represents a signal in the time-frequency domain. Based on 
the segment sEMG signal spectrogram is constructed, which renders the spectral 
composition of the signal at every moment of time. The construction of spectrogram 
is based on the integral transformation of signal based on the base function, which is 
scaled and shifted along the signal. 

Each of the above-mentioned traditional methods of identifying information 
features has its own advantages, however, it does not fully satisfy the requirements 
for the neural interface, primarily in terms of the reliability of  classification of 
patient's muscular efforts that caused a specific sEMG signal. 

In this paper, it is proposed to modernize the method for identifying information 
features. The basis of such modernization is transformation from frequency signal 
information representation into amplitude representation. The point is that sEMG is a 
complex nonlinear signal, the interference of many simpler signals. As the number of 
signal components in the total increases and the pulse frequency in the component 
signals increases, the sEMG spectrum shifts towards higher frequencies. Such a 
change in the signal creates a prerequisite for its analysis by converting frequency 
into amplitude. With this transformation, some information is lost. However, its main 
part remains – about the intensity of the control signal coming to the muscle. It is this 
information that is needed to differentiate limb movements. And, since it is difficult 
to obtain the sEMG of an individual muscle fiber, it is necessary to use an array of 
signals received over the large surface of the limb from the corresponding electrode 
array. 

Summary and conclusions. 
There is reason to believe that the use of transformation of frequency 

representation of sEMG signal information into amplitude one to obtain information 
signs for the neural network will improve the reliability of classification of control 
signals coming to the muscle 

For such transformation one can use, for example, a previously developed 
frequency-to-amplitude converter [8]. 
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Аннотация. Ведущую роль в поддержании здоровой микроэкологии желудочно-

кишечного тракта играют  бактерии-симбионты, так называемые пробиотики. Учитывая, 
что показаниями для применения пробиотиков являются кишечные дисфункции на фоне 
дисбактериоза кишечника, возникшего вследствие длительного применения антибиотиков, 
гормонотерапии, нарушения микробной экологии других биотопов организма и т.д., 
считаем целесообразным их использования для коррекции данной патологии при 
бронхиальной астме. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, пробиотики 
Вступление.  
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

заболеваемость аллергией и бронхиальной астмой (БА) в ряде западных 
государств за 40 лет увеличилась в 2-3 раза и приобрела характер эпидемии. 
Широкое использование антибактериальных препаратов, а также учащение 
тяжелых случаев БА в последние годы способствует развитию кишечного 
дисбактериоза. [1,2].  
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 Частота дисбактериоза различной степени выраженности при его 
активном выявлении у больных с атопическим синдромом достигает 76-98%. 
Дисбактериозу кишечника, как фактору, способствующему развитию 
сенсибилизации организма к условно-патогенной флоре кишечника и 
отягощающему клиническое течение БА, уделяют большое внимание. Известна 
роль иммуномодулирующего эффекта кишечной микрофлоры, которая 
обусловлена ее влиянием на дифференцировку Т-лимфоцитов в Пейеровых 
бляшках. [3,4,5]. 

Целью нашего исследования явилось устранение кишечных дисфункции с 
помощью пробиотиков  плантофермин и сухая закваска. Перспективность их 
применения при бронхиальной астме обосновывалось еще тем, что в ряде 
случаев они обеспечивают заместительный эффект, в случае полного 
отсутствия нормальной микрофлоры. Другими полезными свойствами 
пробиотиков были: способность связывать и выводить из макроорганизма 
токсины и антигены, иммуномодулирующее действие, что особенно важно при 
бронхиальной астме. 

Основной текст.  
Клинические наблюдения проводили за 60 пациентами с бронхиальной 

астмой на фоне дисбактериоза кишечника, получавшими плантофермин сухую 
закваску. Возраст пациентов составлял от 28 до 65 лет.  

На основании результатов обследования на дисбактериоз кишечника были 
выделены две группы больных, в отношении которых применялись две схемы 
коррекции состава кишечной микрофлоры.  

В первую группу (33 человека) входили больные с дефицитом 
бифидофлоры и эшерихий с нормальной ферментативной активностью. Для их 
лечения применяли только плантофермин. 

Во вторую группу (27 больных) были включены лица, у которых при  
анализе на дисбактериоз выявлены условно-патогенные бактерии в 
концентрациях, указывающих на их роль при патологии. При этом случае 
использовалась вторая схема лечения, включающая прием  сухой закваски в 
течении 5-6 дней. В последующем назначался плантофермин согласно первой 
схеме. 

Под влиянием проводимой терапии положительный клинический эффект 
зарегистрирован уже с 3-5-го дня от начала лечения в виде уменьшения 
метеоризма, вздутия, дискомфорта и чувства тяжести в животе. Также больные 
отметили тенденцию к нормализации стула. По окончании курса лечения 
положительная динамика выявлена в 92,3% случаев, причем у 30,5% больных 
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практически полностью исчезли клинические симптомы дисбактериоза. 
Анализ состава кишечной микрофлоры подтвердил клиническую 

эффективность биопрепаратов, что проявлялось в изменении структуры 
дисбактериоза в виде увеличения процента больных с эубиозом и 
компенсированным дисбактериозом (I степени), уменьшения больных с 
дисбактерозом II-III степени. 

Изучение микроэкологического статуса кишечника показало достоверно 
восстановление до уровня показателей здоровых людей количества 
бифидобактерий (до лечения Ig 5,12±0,16, после Ig 7,34±0,30, р<0,05) и 
лактобактерий (до лечения Ig 6,05±0,01, после Ig 6,64±1,09, р<0,05). Кроме 
того, отмечено антагонистическое влияние «Плантофермина» на условно 
патогенные микроорганизмы (клебсиеллы, протей, гемолизирующие штаммы 
эшерихий грибы рода Candida) и их ассоциации.  

Однако следует отметить, что у 15,2% наблюдавшихся лиц не отмечено 
положительных сдвигов по клиническим данным и у 19,3% - по составу 
кишечной микрофлоры. 

Следует выделить еще одну деталь: во-первых, превышение улучшения 
общего состояния по клиническим признакам по сравнению с 
микробиологическими критериями в обеих обследованных группах, а во-
вторых, не было ни одного случая, когда выявилось бы улучшение показателей 
в составе кишечной микрофлоры без соответствующих изменений жалоб и 
результатов объективного обследования больных. 

Заключение и выводы.  
Безусловно, эти результаты можно объяснить влиянием базисной терапии 

бронхиальной астмы, тем не менее, нельзя исключить и того, что определенную 
положительную роль сыграла и нормализация кишечной микрофлоры 
пробиотиками. 
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Анотація. У статті розглянуто причини винекнення аритмії та її профілактика в 

умовах сьогодення. Види порушення ритму серця, його наслідки для здоров`я людини. Сучасні 
методи діагностування та лікування. 

Ключові слова. Аритмія, серцевий ритм, стрес, тривога, дистанційне навчання. 
Abstract. The article considers the causes of arrhythmia and its prevention in today's 

conditions. Types of cardiac arrhythmias, its consequences for human health. Modern methods of 
diagnosis and treatment. 

Keywords. Arrhythmia, heart rate, stress, anxiety, distance learning. 
Вступ.  
Порушення серцевого ритму є одним з найбільш поширених патологічних 

станів серцево-судинної системи. Один із сорока україських студентів страждає 
на серцеву аритмію. За чверть століття її поширення в Україні зросло у 6 разів. 
Про це свідчать дані Асоціації кардіологів [1]. Зважаючи на ситуацію, яка 
склалася в Україні поглибленним виченням хвороб серця, а зокрема серцевої 
аритмії викликаної через стрес займаються Асоціація кардіологів України, 
Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, ДУ 
"Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка 
М.Д.Стражеска" НАМН України." 

Основна частина.  
Як зазначає Сичов Олег Сергійович (президент ГО «Асоціація аритмологів 

України», член Європейського товариства кардіологів (ESC) та Європейської 
асоціації ритму серця (EHRA)) «…саме стресові ситуації та стан тривоги 
негативно викликають психічні розлади та стають причиною такого 
захворювання, як серцева аритмія». Вчений наголошує, що в наш час 
вразливими до цієї хвороби є не тільки дорослі люди, а й тінейджери та 
студенцтво. За словами Володимира Коваленка (директор Інституту кардіології 
ім. Н.Д.Стражеска АМН України), «... більшість молоді, навіть не підозрює про 
те, що має аритмію. Багато порушень серця пацієнт може не відчувати, тому 
дуже важливим є своєчасний огляд пацієнта у лікаря…»[6] Також на розвиток 
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аритмії впливають спадкові чинники, стрес, надмірне психічне навантаження, 
алкоголь, зайва вага, тютюн та відсутність фізичної активності, зазначає ректор 
Дніпропетровської медичної академії, кардіолог Георгій Дзяк. 

В Україні нараховується близько 55 тис. хворих з різними видами аритмії. 
Про це свідчать дані Асоціації кардіологів.[1] Порушення серцевого ритму 
можуть призводити до розвитку гострої чи хронічної серцевої недостатності, 
раптової серцевої смерті. Тому дане питання є, на сьогодні, надзвичайно 
актуальним та потребує ранньої діагностики та адекватного лікування. 

Наше серце – дивовижний орган, який має особливі клітини, здатні 
самостійно виробляти електричний імпульс. Під впливом цього імпульсу серце 
скорочується. Клітини, які виробляють імпульс, називають водієм ритму. У 
нормі водієм ритму є синусовий вузол, розташований у стінці правого 
передсердя, тому нормальний за джерелом походження серцевий ритм 
називають синусовим. При аритмії ця послідовність може змінитися, а частота 
може бути як значно менше, так і в кілька разів більше норми (норма – від 60 до 
80 ударів на хвилину). Існує кілька основних різновидів аритмії: тахікардія, 
брадикардія, екстрасистолія і миготлива аритмія. 

Чому ж таке трапляється? Причини виникнення того чи іншого виду 
аритмії різноманітні. Їх можуть викликати захворювання серцево-судинної 
системи: ішемічна хвороба, пороки серця, запалення серцевого м’яза 
(міокардити), артеріальна гіпертонія. За даними спостережень наукових 
співробітників Інституту серця зазначено, що в умовах сьогодення, аритмія 
діагнастована у значної кількості школярів та студентів, а саме через 
недосипання, надмірне навчальне навантаження, малорухливий спосіб 
дистанційного навчання, через постійне сидіння за гаджетами, стрес, 
тривожний стан, шкідливі звички.  Також до виникнення аритмії призводять 
обмінні порушення всередині міокарда (наприклад, коли порушений баланс 
калію, натрію і кальцію). Стреси, нервові та фізичні перевантаження, куріння і 
зловживання алкоголем, деякі лікарські та токсичні речовини теж часто 
призводять до аритмії.  

Ми провели власне дослідження серед студентів коледжу.  У опитувані 
брали участь 25 респодентів. Щоб визначити чи може дистанційне навчання 
бути однією з причин серцевої аритмії, студентам було запропановано 
відповісти на запитання анкети. Ми отримали такі результати: 

1. Під час дистанційного навчання 16 студентів використовують телефон, 
комп`ютер/ноутбук – 6, планшет – 3. Тривале навчання за телефоном 
може викликати погіршення зору, головний біль, роздратованість. 

https://www.radiosvoboda.org/a/2034393.html
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2. В середньому кожен студент на підготовку до занять витрачає до 5 
годин. Враховуючи, що студенти дистанційно навчаються за гаджетами 
до 7 годин та ще 5 годин на виконання домашнього завдання – це може 
сприяти фізичному та психо-емоційному перенавантаженню. 

3. 19 респодентів відчували нестачу спілкування з викладачами. 
4. 18 студентів під час дистанційного навчання відчували надмірне 

перенавантаження. 
5. Відчуття тривоги та переживання викало у 19 респодентів, через 

відсутність на заняттях з технічних причин, нерозуміння викладачів 
через відсутність звуку. 

6. Погіршення фізичного стану після дистанційного навчання відчували 17 
студентів. 

Можемо зробити такі висновки погіршення фізичного та психо-емоціного 
стану, надмірне розумове перенавантаження, довготривалий сидячий спосіб 
життя, постійна тривога, емоційна напруга, боязнь під час дистанційного 
навчання можуть бути одним з чинників розвитку захворювання, як серцева 
аритмія. 

Методи сучасного лікування. У більшості випадків діагностованої аритмії 
хворому рекомендують проведення інвазивної методики радіочастотної абляції, 
коли внутрішньосерцево вводять електрод, під час нагрівання якого струмом 
високої частоти відбувається знищення вогнища аритмії. Ефективність цієї 
процедури становить 96%, тобто дає змогу більшості пацієнтів позбутися 
порушення ритму назавжди і жити без застосування медикаментів.[2] 

Якщо аритмія вимагає лікування, у кардіоваскулярному центрі 
проводиться підбір медикаментозної антиаритмічної терапії, електрична 
кардіоверсія (дефібриляція) – відновлення серцевого ритму, черезстравохідна 
електрокардіостимуляція серця. 

У разі, якщо без операції не обійтись, кваліфіковані фахівці обласного 
клінічного кардіоваскулярного центру проводять ряд втручань. Це 
радіочастотні катетерні абляції (деструкції) аритмій, імплантації 
ендокардіальних одно- та двокамерних електрокардіостимуляторів (ЕКС), 
імплантації автоматичних кардіовертерів-дефібриляторів (ІКД), імплантації 
ресинхронізаційних систем кардіостимуляції (трикамерні ЕКС). 

Також тепер здійснюється підбір антиаритмічної терапії, а при 
порушеннях ритму та провідності проводиться імплантація штучних водіїв 
ритму та кардіовертерів-дефібриляторів. Окрім цього в центрі ведеться реєстр 
хворих, що потребують імплантації штучного водія ритму. На сьогоднішній 
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день в реєстрі перебуває 86 хворих. За 2019 рік  імплантовано 108 
кардіостимуляторів, з них 75 за бюджетні кошти. За 2020р. імплантовано 25 
штучних водіїв ритму. 

Висновок:  
‘’Лікарі стверджують, що можна зменшити кількість хворих на серцево-

судинні хвороби, змінивши їхній спосіб і якість життя. Адже крім спадкового 
чинника, на розвиток аритмії впливають алкоголь, зайва вага, тютюн та 
відсутність фізичної активності. Щоб не захворіти на серцеву аритмію 
потрібно: 

• ввести звичку лягати спати до 23-00, сон не повинен перевищувати 8 
годин; 

• зайнятися спортом (плаванням, ходьбою); 
• водні процедури — слід урізноманітнити контрастним душем, 

обтиранням; 
• харчування має бути повноцінним і різноманітним, з достатнім вмістом 

мікроелементів і вітамінів. 
• менше солі та насичених жирів, більше фруктів, овочів та клітковини; 
• відмова від шкідливих звичок; 
• обмежити час користування гаджетами; 
• уникати стресових ситуацій. 
Але все-таки краще не відкладати візит до лікаря, особливо якщо аритмія 

триває по кілька годин або вона стала періодично повторюватися. і регулярні 
консультації у лікаря – ось запорука здоров'я серця. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые примеры и предложены подходы к 

использованию маркетинговых приемов. Актуальность исследования- во всестороннем 
изучении рынка, спроса и предложения. .Цель исследования- в выявлении потребностей в 
том или ином продукте или услуги. Конкурентоспособность, клиентоориентированность и 
качество предоставляемых услуг напрямую зависит от правильно разработанной концепции 
продвижения. Использовались методы архивного поиска, сравнительного анализа, изучалась 
литература как отечественных, так и зарубежных авторов.  

Ключевые слова. Рынок, продукт ,бизнес ,маркетинг, потребности 
Abstract The article considers some examples and suggests approaches to the use of 

marketing techniques. The relevance of the study is in a comprehensive study of the market, supply 
and demand... The purpose of the study is to identify the needs for a particular product or service. 
Competitiveness, customer orientation and quality of services provided directly depends on a 
properly developed concept of promotion. Methods of archival search, comparative analysis were 
used, the literature of both domestic and foreign authors was studied 

Keywords. Market, Product, Business, Marketing, Needs 
Введение.  
Каждый завод или фабрика, которые существуют в бизнесе длительное 

время, хорошо понимают необходимость маркетинга. Сегодня во всем мире 
движущей силой успеха всех бизнесов является острое понимание меняющихся 
настроений, пожеланий, импульсов, мечтаний и капризов покупателей. 

Человек, проводящий анализ, должен спросить себя: «Действительно ли в 
этом продукте существует потребность, является ли эта потребность 
длительной или это будет каприз моды, будет ли это продажа одной единицы, 
или же существует постоянная потребность в этом продукте. Устанет ли 
потребитель от этой продукции, потеряет ли к ней интерес или же спрос будет 
расти? Представляет ли продукт интерес для всех, не имея национальных, 
этнических границ или же спрос на него ограничится местным рынком. Должен 
ли я вкладывать большие капиталы, ожидая бойкого бизнеса, или же я должен 
произвести ограниченное количество, пока я начну развивать производство». 
Ясно, что расходы на единицу продукции будут уменьшаться при росте 
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производства, то есть чем больше я продам, тем меньше расходы на единицу и 
больше моя прибыль. 

Теоретико-методологическое обоснование Была проведена большая 
работа по изучению отечественной и зарубежной литературы. При написании 
доклада применялись историко-генетический и историко-типологический 
методы  

Основная часть.  
Если вам доведется посетить обувную фабрику в Италии, то вы тут же 

поймете, что значительная часть прибыли, заработанной от продажи туфель по 
всему миру, тратится на разработку новых моделей, некоторые из которых 
весьма вызывающие, другие же малоприемлемые. И всё это делается для 
привлечения внимания женщин. Как текстильная, так и обувная 
промышленность преуспевает или же приходит в стадию упадка только 
благодаря пониманию или непониманию потребностей и капризов женщин. 
Обе промышленности удовлетворяют тщеславию женщин и обе 
промышленности тратят колоссальные деньги на маркетинговый анализ и 
опрос населения для выяснения того, что по мнению женщин представляет 
собой хорошая одежда и обувь, а также что женщины мира или данного 
региона предпочитают носить. 

Если бы обувная и текстильная промышленность производили бы 
продукцию на основе потребности!? Это по существу и должна представлять из 
себя одежда и обувь, то продавалось бы только ограниченное количество 
таковой служащей людям многие годы. Это был бы очень скучный и мало кого 
воодушевляющий бизнес . Как  говорится зимние туфли нельзя носить весной, 
весенние – нельзя носить летом и так далее.  

И здесь для поддержания высокого уровня производства, торговли и 
прибыли после тщательного изучения рынка производители определили, что 
женщины не хотят носить хорошо сделанные удобные, практичные туфли на 
плоском ходу. Производители, годами выпускающие подобную продукцию, 
поняли, что при правильном подходе существует огромный рынок сбыта 
женских туфель, которые не практичны, непрочны, нефункциональны и не 
отвечают ни одному из требований обычной обуви. Обнаружив этот факт, 
производители туфель, в особенности в Италии, начали выпускать очень узкие 
туфли, чтобы придать женщинам ощущение изящности. Туфли с открытыми 
пальцами увеличивали сексапиль женщин, ведь видна была плоть. Разумеется, 
ноги промокали и простуды следовали за этим. Туфли с перепонкой вошли в 
моду потому, что шнурки были неэлегантны и, наконец, наиболее важным 
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новшеством явились семисантиметровые каблуки, которые придавали ногам 
удлиненный вид и делали женщин более высокими и стройными, придавая 
красивую форму икрам и щиколоткам, и тем самым делая еще больший повод 
женщинам их носить. Туфли, которые не имели никакой практической 
ценности были представлены женскому населению со всеми вышеуказанными 
атрибутами. Итальянская обувная промышленность, которая годами 
испытывала трудности, не имея возможности конкурировать с американской по 
экономическим показателям, теперь высоко оценила кусочек кожи и стала 
получать миллионные прибыли в течение последних десяти лет. Несмотря на 
выдающийся успех, свидетельствующий о талантливом маркетинге, 
производители обуви чуть не погубили себя, решив, что каблуки женских 
туфель должны быть еще выше и должны дойти чуть ли не до предела. Опять-
таки женщины послушно покупали туфли, потому что они были убеждены, что 
эти новые высокие острые каблуки придадут им более стройный вид. Однако 
они не учли, что в туфлях будет трудно ходить. Узкие острые каблуки 
раскачивались и не обеспечивали требуемую опору для ноги. Ноги начинали 
отекать, каблуки цеплялись за ковры, и следовала вереница несчастных случае. 
Несмотря на этот дискомфорт, новые туфли модельеров быстро раскупались 
пока инженеры и ученые не обнаружили, что женщина весом в 100 фунтов 
быстро идущая по бетонному полу оказывает давление в 2000 фунтов на дюйм 
из-за того, что весь вес приходится на очень маленькую поверхность. Как это 
не шокировало, было признано, что женщины в туфлях представляют 
серьезную опасность для полов в зданиях. Многие здания были построены, 
чтобы выстоять пожары, наводнения и землетрясения, но не могли выдержать 
давления каблука туфель даже миниатюрной женщины. Ясно, что после этого 
продажа туфель резко упала, заводы, склады и магазины понесли большие 
убытки и снова в моду вошли практичные туфли.  

Это пример маркетинга, доведенного до крайности, опять-таки пример 
того, как люди не добросовестно изучили маркетинг. 

Одним из наиболее удачных замыслов маркетинга было открытие 
американского производителя пищи. Было обнаружено, что процесс 
высушивания кукурузы с последующим нагреванием приводит к получению 
воздушной кукурузы, называемой в Америке «попкорн». После этого кукурузу 
окунули в мелассу и получился «Крекер Джеке» (хрустящая сладкая кукуруза). 
За очень короткое время нашли очень простой метод её изготовления и выросла 
конкуренция на рынке. В нашей стране, особенно в крупных городах, на 
просмотр кинофильма многие считают покупку попкорна обязательной. 
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Особенно это лакомство любят дети. 
Выводы.  
В докладе было показано,  какой вклад внес маркетинг в успех или провал 

данного завода или фабрики, или компании обслуживания. Затронуты вопросы 
маркетинговых стратегий, управления отношениями с клиентами,  

С теоретической и практической точки зрения материалы доклада могут 
быть рекомендованы для применения в учебном процессе экономических вузов 
в рамках тематики по теории маркетинга, а также работникам научно-
исследовательских структур для осуществления последующих научных 
изысканий в  данной сфере. 

                                           
Литература 
1. Котлер Ф., Картаджайа Х., Сетиаван А. Маркетинг 4.0. Разворот от 

традиционного к цифровому: технологии продвижения в интернете / 
Хорошилова М., перевод на русский язык. – М.: ООО «Издательство «Эксмо» 
2019.  

2. Нирмалия Кумар. Маркетинг как стратегия .М.Претекст2008.с 342 
3. Никишкин В.В. ж..Маркетинг в России (справочник гильдии 

маркетологов) 2017 г. с.171 
4. Никишкин В.В. К вопросу о проявлении апассионарности современного 

маркетинга. Практический маркетинг 2005 №1 с 17-20 
5. Скоробогатых И.И. Эволюция маркетинга и эволюция маркетинговых 

исследований в мире и России. ж. Маркетинг в России. 2017г. с.178 
6. Grether, D. Economic Theory of Choice and the Preference Reversal 

Phenomenon / D. Grether, C. R. Plott // The American Economic Review. – 1979. – 
N 69 (4). – P. 623–638. 

7. Zhuravleva G.P.,Aleksandrova E.V.  Institutional Foundations for searching 
the ways out of modern global permanent crisis. Scopus. Indian Journal of scienceand 
technology.2016.т 9 №42 с. 98637  

8. Актуальные проблемы науки: от теории к практике: материалы IV 
Всероссийской научно-практической конференции , под ред. Ю. П. Кожаева, О. 
Ю. Зевеке. – Москва, 2016. – 186 с 

 
 
 

 
 



Technique and technology of the future ' 2021                                                                                       October 2021 

Conference proceedings                                                                                                                                    47 

CID: GE17-014 
SOLVING THE PROBLEMS OF ADOLESCENT AGGRESSION IN 

DISTANCE LEARNING COURSES FOR TEACHERS 
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДЛІТКОВОЇ АГРЕСІЇ НА ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСАХ 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
Shopina Maryna Oleksandrivna / Шопіна М. О.,  

Candidate of psychological sciences /кандидат психологічних наук, 
ORCID ID 0000-0002-1637-3480 

Yakunin Yaroslav Yuriyovych /Якунін Я. Ю.,  
Candidate of chemical sciences /кандидат хімічних наук,  

ORCID ID 0000- 0001-5421-0546 
Institute of post-graduate education of Kiev University  

after Boris Grinchenko, Kiev, Ukraine 
Інститут післядипломної освіти  

Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.  
 

Анотація. У статті розглядаються особливості впровадження дистанційного модуля 
для учителів різних спеціальностей з питань подолання підліткової агресії. Описуються 
основні причини дитячої агресії та засоби її подолання.  

Ключові слова: учитель, курси підвищення кваліфікації, післядипломна освіта, 
підліткова агресія. 

Abstract. The article considers the peculiarities of the introduction of a distance module for 
teachers of different specialties on overcoming adolescent aggression. The main causes of child 
aggression and means of overcoming it are described. 

Key words: teacher, advanced training courses, postgraduate education, teenage aggression. 
Вступ.  
Протягом 2019-2021-го навчальних років на курсах підвищення 

кваліфікації в інституті післядипломної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка, для вчителів різних спеціальностей було запропоновано 
дистанційний модуль для роз’яснення слухачам курсів принципам роботи з 
дітьми, що мають відхилення у поведінці. В даному модулі «Психологічна 
профілактика девіантної поведінки підлітків» із слухачами курсів було 
опрацьовано поняття і причини девіації дітей підліткового віку, прояви 
відхилень у поведінці неповнолітніх, визначення соціально–психологічних 
причин девіантної поведінки школярів, вікових детермінацій, соціальних 
девіацій; виникнення дитячої агресивності та жорстокості, були визначені 
ефективні превентивні заходи подолання асоціальної дитячої поведінки. 

Основний текст.  
Даний курс успішно пройшли 1354 педагогічних працівника, найбільшу 

зацікавленість учителі проявили до питання причин і засобів подолання дитячої 
агресії. Нижче наведено фрагмент курсу.    
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Першою причиною підліткової агресії є - негативний вплив найближчого 
кола спілкування. 

Під найближчим колом спілкування розуміються люди, з якими підліток 
взаємодіє щодня, або періодично але досить часто. Іншими словами, це люди, 
які формують загальне емоційне тло середовища, у якому живе дитина.  Це - 
члени сім'ї, друзі, приятелі, однокласники. Поведінка цих людей формує у 
дитини уяву про норми взаємодії з іншими людьми у соціумі. Якщо дитина стає 
свідком або жертвою насильства і конфліктів у сім'ї, суворих фізичних 
покарань, неповажного і грубого ставлення людей з найближчого кола 
спілкування, вона поступово звикає до такої форми поведінки, як до норми, і 
переносить засвоєнні зразки поведінки на інших людей.  

Спровокувати агресивну поведінку дитини можуть також  надмірна 
батьківська толерантність до девіантних проявів, що дитина набула поза сім'єю. 
Прояви агресивної поведінки батьків між собою та по відношенню до інших 
людей. Приниження учня вчителем у школі, постійна критика, висміювання; 
недооцінка досягнень учня, необ’єктивне оцінювання.  

У даному випадку, для усунення причин дитячої агресії можна порадити: 
Прищеплювати дитині адекватні норми поведінки у соціумі, навчати 

дитину поважати особистісний простір і права інших людей. І краще все це 
робити на прикладі власної поведінки. 

Не застосовувати фізичні покарання. У випадку, якщо дитина щось 
вчинила неправильно, вказувати їй на це не у вигляді зауважень, а у вигляді 
пропозицій альтернативного розв'язання проблеми. 

Цінити і демонструвати свою позитивну оцінку досягненнями дитини і не 
намагатися їх вдосконалити, якщо дитина заперечує. 

Пояснювати підлітку наслідки агресивної поведінки. 
Друга причина. Низька самооцінка особистості. 
Дитині як особистості, яка знаходиться у стадії стрімкого і безперервного 

формування, є дуже важливими оцінка оточення, як визнання успіхів цього 
розвитку, так і адекватна самооцінка. До цього слід додати й правильне 
ставлення дитини до своїх успіхів та невдач. 

Низька самооцінка особистості частіше всього виникає у дитини через 
нав'язування дитині цієї оцінки з боку людей з найближчого кола спілкування. 
Це може відбуватися через дії, про які описано раніше, так і через звичайні 
негативні висловлювання на адресу вчинків чи здібностей дитини. Хоча дані 
причини виникнення агресії у дитини схожі з тими, що походять від 
негативного впливу найближчого кола спілкування, краще виділити їх окремо, 
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бо тепер вони носять характер не подражання та копіювання, а є елементом 
самозахисту особистості від відчуття меншовартості і нікчемності. На цьому 
шляху дитина поводить себе агресивно заради компенсації негативних 
відчуттів і відновлення відчуття власної значущості. Найчастіше це 
відбувається, коли підліток перебуває в колі однолітків, але агресія заради 
самоствердження може розповсюджуватись і на дорослих. 

Зазвичай підлітки намагаються стати частиною групи однолітків, знайти 
своє місце у даному соціумі. Досить часто група однолітків навмисно провокує 
дитину на агресивні дії, заради прийняття у їхній соціум. І навпаки, якщо 
соціалізації не відбувається, підліток може переживати емоційні страждання та 
гнів, які, своєю чергою, призводять до агресивної поведінки. Або, підліток не 
знає, як іншим шляхом підвищити свій авторитет. 

У даному випадку, для усунення причин дитячої агресії можна порадити: 
Навчати дитину правильно, адекватно оцінювати себе. 
Розвивати в дитині емпатію. 
Пояснювати дитині як протистояти маніпулюванню з боку інших людей. 
Показати дитині альтернативні шляхи підйому власної самооцінки, 

наприклад, заняття у спортивних секціях; запропонувати гуртки, факультативи 
тощо. 

Третя причина. Надто агресивне Медіа-середовище: 
Жорстокі комп’ютерні ігри або телепередачі. Постійний перегляд 

пропаганди цинізму, насильства на телебаченні і в Інтернеті, також може 
призвести до агресивної поведінки підлітка. Дорослим важливо обмежувати 
перегляд відеофільмів та комп'ютерних ігор зі сценами насильства.  

Стежити за поведінкою дитини; наскільки вона змінюється після 
перебування дитиною у мережі Інтернет, звертайте увагу на різкі зміни 
настрою, спробуйте поцікавитись їх причинами. Намагатись контролювати 
Інтернет ресурси якими користується дитина, в тому числі за допомогою 
програми батьківського контролю 

Четверта причина. Проблеми зі здоров'ям. 
Причинами агресії можуть також бути і проблеми зі здоров'ям. Ці 

проблеми можуть бути як незначними, тимчасовими, так і серйозними. 
Незначні проблеми, можуть бути пов'язані з поганим самопочуттям 

дитини, тоді навіть звичайні завдання і вимоги, що поставлені перед нею, 
можуть викликати роздратування і як наслідок, агресію. 

До серйозних медичних проблем слід віднести пошкодження мозку, 
епілепсію, психічні розлади, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю тощо. У 
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будь якому випадку це питання не психологічного характеру, єдине що можна 
порадити, якщо у батьків виникають подібні підозри звернутись до лікаря 
невролога або психіатра за постановкою діагнозу і призначенням лікування. 

Якщо узагальнити все що було сказано, то головними інструментами 
протидії дитячої агресії, це уважне ставлення до дитини і повага до неї як до 
особистості. Батькам і вчителям слід пам’ятати, що власна поведінка є зразком 
для дітей.  

Для успішного отримання сертифікату, слухачам курсу необхідно було 
виконати практичне завдання: «Прочитайте педагогічні ситуації та дайте 
відповідь у таблиці, що на Вашу думку у цих ситуаціях можна сказати дитині 
або всім учням, вчителю, що опинився у даній ситуації та що можна порадити 
батькам дитини». 

 

Педагогічна ситуація 
Що можна 

сказати дитині 
(учням) 

Що може 
зробити 
учитель 

Щоб Ви 
порадили 
батькам 

Учитель прийшов замінити хворого колегу. Учні ведуть 
себе огидно: кажуть в повний голос, лаються, 
перекидаються записками, літачками.  Один хлопчик 
напряму грубіянить, з використанням ненормативної 
лексики.  

   

На уроці з кінця ряду передається записка. Учні мовчки 
читають її, дивляться на стелю і хихикають, після чого 
передають записку далі, не особливо приховуючи її від 
учителя. Учитель бачить записку, забирає її, розгортає і 
бачить повідомлення «подивися на стелю». Він дивиться 
на стелю, в цей час клас починає сміятись. 

   

Шановний вчитель з великим досвідом роботи входить 
до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. 
Карикатура виразна та смішна. Клас мовчки чекає 
реакції вчителя. 
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Анотація. У статті визначено педагогічні умови використання інформаційно-
комунікаційних технологій у школі (позитивна мотивація на використання ІКТ, урахування 
переваг ІКТ, з’ясовано можливості соціальної освітньої платформи EdEra для організації 
навчально-виховного процесу у початковій школі. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, освітня платформа, школа, 
переваги ІКТ. 

Abstract. The article defines the pedagogical conditions for the use of information and 
communication technologies in school (positive motivation to use ICT, taking into account the 
benefits of ICT, clarifies the possibilities of social educational platform EdEra for organizing the 
educational process in primary school. 

Key words: information and communication technologies, educational platform, school, 
advantages of ICT. 

Вступ. Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від традиційних 
засобів передачі та отримання інформації до активного використання 
інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості знань, 
інтересу до навчання. Інформаційно-комунікаційні технології – це не тільки 
нові технічні засоби, але й нові форми і методи викладання, новий підхід до 
організації процесу навчання. У Галузевій концепції розвитку неперервної 
педагогічної освіти акцентується на використанні «інформаційно-
комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання та мультимедійних 
засобів» у навчальному процесі [4].  

Швидке просування освіти України до світових стандартів, зумовило 
розробку «Концепції Нової української школи )». Реформа орієнтована на те, 
щоб зробити випускника конкурентоздатним у XXI столітті   – випустити зі 
школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, 
патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній 
світ та навчатися впродовж життя [7]. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202017/04/03/newschool-presentation-new-30-03-2017-(2).pdf
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Аналіз останніх досліджень. Проблема використання ІКТ у навчальному 
процесі активно обговорюється у сучасному науковому дискурсі. Теоретичним 
і методичним основам використання інформаційних технологій в освіті 
присвячені дослідження вітчизняних учених В. Бикова, Р. Гуревича, 
M. Жалдака, В. Клочка, Т. Коваль та ін. У наукових працях Н. Тализіної, 
Ю.Машбиця, В. Рубцова розкрито психологічні засади комп'ютерного 
навчання. 

Питання використання ІКТ для навчання вже розглядалося різними 
вченими. Як зазначає Г. Селевко, на практиці інформаційними технологіями 
називають ті, що використовують спеціальні технічні інформаційні засоби (ПК, 
аудіо, відео, кіно). І. А. Смоляннікова зазначає, що «сучасний фахівець в будь-
якій галузі повинен володіти навичками використання інформаційних та 
комунікаційних технологій у професійному контексті». 

Одним із головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до 
швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх 
сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них інформаційної 
культури, життєвих компетентностей, зокрема інформативної. 

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі має на меті підвищення 
якості освіти - однієї з насущних проблем для сучасного суспільства. 
Застосування ІКТ дозволяє в значній мірі просунутися в досягненні зазначеної 
мети, бо базується на даних фізіології людини: у пам'яті людини залишається 
1/4 частина почутого матеріалу, 1/3 частина побаченого, 1/2 частина 
побаченого й почутого матеріалу. 

За результатом теоретичного осмислення проблеми і, враховуючи 
практичний педагогічний досвід, ми визначили значення і переваги 
використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи.  

Уроки з використанням ІКТ : 
• сприяють кращому сприйняттю, більш активному і свідомому 

засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, музики, 
природознавства, української, англійської мов тощо;   

•   збагачують зміст і посилюють мотивацію навчання; підвищують інтерес 
до процесу пізнання; 

• забезпечують: зворотній зв’язок у процесі навчання; більш динамічній 
процес подачі матеріалу; розвиток творчих здібностей учнів; 
формування в учнів адекватної самооцінки; умови для організації 
самостійної роботи. 
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При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен 
забувати, що це урок, а значить складає план уроку виходячи з його цілей. При 
відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні 
принципи: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого 
підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки 
доповнює його.  

У наш час є безліч сайтів з навчальними дисциплінами, які надають 
допомогу вчителям у побудові цікавого уроку. Яскравим прикладом є 
платформа EdEra. EdEra — освітній проект, який створює онлайн-курси та 
освітній контент широкого спектра з використанням ІКТ. Соціальна місія 
проекту – зробити освіту якісною та доступною [7].  

На даній платформі містяться інтерактивні лекції як для учнів старших 
класів, так і для учнів початкової школи. Важливим аспектом є те, що режим 
он-лайн дає змогу змінювати формати подачі матеріалу в рамках однієї лекції. 
Таким чином задається динаміка процесу навчання.  

Але в той же час, необхідно розуміти, що збільшення часу безпосередньої 
роботи за комп'ютером молодшого школяра ініціює низку негативних 
наслідків: перезбудження нервової системи, втому очей, статистичне 
напруження м'язів спини і шиї, загальну стомлюваність організму. Тому, якою 
б привабливою не була навчальної діяльність з використанням комп'ютера на 
уроці, необхідно суворо дотримуватися встановлених санітарних норм і вимог 
безпеки життєдіяльності і  здоров’я учнів. 

Для профілактики зорового стомлення на уроках необхідно дотримуватись 
певних рекомендацій: оптимальна тривалість безперервного перегляду відео на 
комп'ютері для дітей 6-річного віку – 8 -10 хв., 7 - 10-річних – 10 - 15 хв., не 
більше чотирьох разів на тиждень [3]. 

Висновки.  
Основною метою ІКТ в освітній галузі є сприяння переходу від 

механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно 
здобувати знання. Основними педагогічними умовами використання 
інформаційно-комунікаційних технологій визначено: позитивну мотивацію 
вчителя та учнів щодо використання ІКТ, знання вчителем основних 
документів щодо інформатизації початкової освіти, врахування переваг ІКТ у 
НВП, наявність умінь працювати з електронними освітніми ресурсами на 
уроках. Наші подальші дослідження будуть спрямовані на визначення умов 
використання електронних освітніх ресурсів на уроках у школі. 
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Анотація. Проблема пралогічного мислення постала в процесі сорокарічних глибинно-
корекційних досліджень психіки учасників групових занять АСПП. Звертає увагу факт 
результативності глибинно-корекційного процесу і не лише в малих групах, а і у великих (≈ 
100 осіб). Стало зрозумілим зв’язок вказаного фактажу з універсалізацією психіки, яка має 
архаїчне походження, що єднає учасників глибинного пізнання за збереженості 
індивідуальної неповторності результатів. Доведено, що пралогічне мислення інтегрується 
з архаїзмами, що, за умов візуалізації презентантів учасників процесу, сприяє об’єктивності 
пізнання психіки в її цілісності (свідоме / несвідоме). 

Ключові слова: активне соціально-психологічне пізнання (АСПП), архаїзми, глибинне 
пізнання, закон співпричетності, особистісна проблема, пралогічне мислення, логічне 
мислення. 

Abstract. The problem of pralogical thinking arose in the process of forty years of in-depth 
corrective studies of the psyche of participants in ASPC groups. The fact of efficiency of in-depth 
correction process not only in small groups, but also in large ones (≈ 100 people) draws attention. 
The connection of this fact with the universalization of the psyche became clear, which has an 
archaic origin, which unites the participants of in-depth cognition while preserving the individual 
uniqueness of the results. It has been proved that pralogical thinking integrates with archaisms, 
which, under the conditions of visualization of the representations of the process participants, 
contributes to the objectivity of cognition of the psyche in its entirety (conscious/unconscious). 

Key words: active social-psychological cognition (ASPC), archaisms, in-depth cognition, the 
law of involvement, the personal problem, pralogical thinking, logical thinking. 
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Вступ.  
Глибинний підхід до пізнання сутності психіки в її цілісності передбачає 

розкриття суб’єктивізму психічного з використанням візуалізованих засобів у 
самопрезентації. Актуальність зазначеного підходу полягає у розкритті 
архаїчного спадку людства (включаючи й пралогічне мислення) в його впливові 
на психіку суб’єкта. 

Дослідження психіки в її цілісності (свідоме / несвідоме) започатковано у 
восьмидесятих роках – метод «Активного соціально-психологічного пізнання» 
(далі АСПП). Увага приділялась науковому узагальненню отримуваних 
результатів з метою уточнення сутності психіки у її функціональних 
взаємозалежностях, які задаються сферами свідомого й несвідомого. У такий 
спосіб метод АСПП, за своїми інструментально-методологічними 
можливостями забезпечує надання практичної допомоги суб’єкту, водночас 
сприяє поглибленню його знань про сутність психічного в його цілісності. 
Останнє передбачає аналіз стенограм, які базуються на аудіо й відеозаписах. 
Отже, вказаний метод сформувався та вдосконалювався під впливом 
результатів групової практики та наукових її узагальнень [3]; [4]; [5]; [6]. 

Основний текст.  
Одним зі значущих наших відкриттів було створення «Модель внутрішньої 

динаміки психіки» (рисунок 1). Звертають увагу стрілки 2 і 5, які окреслюють 
асиметрію функціональних взаємозв’язків «свідомої» і «несвідомої» сфер 
психіки. 

Цілісність психічного (свідоме / несвідоме) потребувало задіяння обох 
сфер психіки, а відтак – як вербальних (мова свідомого), так і невербальних 
(мова несвідомого) засобів пізнання. В невербальних засобах найбільш 
поширеними були тематичні психомалюнки, виконані самими учасниками 
пізнавального процесу. 

 

 
Рисунок 1 – Модель внутрішньої динаміки психіки 
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Згодом стало зрозумілим, що людині часто не вистачає художньої 
майстерності, щоб передати усі важливі аспекти (нюанси) власних станів та 
переживань. У цьому можуть надати допомогу репродукції художніх полотен, 
на засадах вільного їхнього вибору респондентом, з орієнтацією на емотивне 
реагування (небайдужість). Важливою в «Моделі» є підструктура «імпліцитний 
порядок». Відкриття здатності психіки до самоврядкування дало поштовх для 
розвитку психодинамічної парадигми завдяки об’єктивуванню 
опосередкованості співзв’язків та взаємовпливів сфер свідомого і несвідомого. 
Л. Леві-Брюль окреслив це як дієвість закону співпричетності, що є 
основоположним для формування пралогічного (архаїчного) мислення. Сказане 
вище пояснює здатність суб’єкта до ранжування підібраних для репрезентації 
ілюстрацій за їхньою емотивною значущістю («сліпа навичка руки»). 

Невербальні чинники каталізації пізнання психічного високо оцінив 
О. Тіхоміров [2]. Він указував: «…невербалізований смисл елементу завжди 
більший за обсягом, аніж його вербальний еквівалент» [2, с. 80]. Саме завдяки 
невербальним засобам (в якості репрезентантів), відкрилась перспектива 
констатації пралогічних резервів психіки, які специфічно забезпечують 
подвійність образів і видиме (реальне) і уявне. Це доводить, що інтуїтивна уява 
завжди передбачає «подвійність», що означає нерозривність з пралогічним 
мисленням. 

Наведемо приклад: респонденту О. було запропоновано виконати 
психомалюнок «Власне тату». О. зробила фото власного тату на тілі 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Власне тату респондента О.: «Символ повітря» 

 
Пояснення респондента О.: «Я зобразила таке тату, тому що повітря 

«існує» і його, водночас, ніби і «немає» – воно непомітне і невловиме. В ньому 
відображається моя всеприсутність і, водночас – неіснування». 

З огляду на результати представленого фрагменту дослідження, стає 
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зрозумілою проблема О.: п’ятирічну дівчинку (нині магістр психології) батьки 
віддали до бабусі. Розлука з батьками (особливо з мамою) для неї була 
драматичною. І ось результат – «тату», в якому вона поєднується з повітрям 
(мало відчутним, але життєво необхідним), хоча і невидимим. Це відповідає 
пережитій драмі, що близька до проблеми: «життя – неіснування». Символічно: 
«О. ніби є і її як ніби і немає». Респондент О. ідентифікуючи себе з повітрям 
ніби нівелює проблему розлуки з батьками (повітря без просторових меж). 

Здійснення інтерпретації передбачає відстороненність психолога від 
поведінкового матеріалу, емотивну нейтральність, що забезпечується власною 
відкорегованістю. Узагальнюючи результати дослідження пралогічного 
мислення ми виявили їхню співзвучність із висновками Л. Леві-Брюля про 
мислення первісних людей [1]. 

Подаємо деякі важливі ознаки пралогічного мислення, що визначились в 
АСПП: 1) активність предасоціацій (позадосвідних асоціацій); 2) підкореність 
закону співпричетності опредметнених презентацій; 3) байдужість, 
нейтральність мислення до ігнорування їхніх суперечностей; 4) домінування 
емоційності сприйняття інтуїції над формалізованими знаннями; 5) схильність 
віднесення надприродного до психічної реальності; 6) видиме (відчутне) як і 
бажане (невидиме) парадоксально єднаються з пріоритетністю невидимого; 
7) сприйняття того, що діється, за збереження пріоритетності інтересу до 
бажаного, незалежно від його реалістичності; 8) вплив колективних уявлень та 
предисоціацій на сприйняття плинної реальності; 9) причинний зв’язок 
співвідноситься із двосуміжністю та двоплощинним зв’язком між явним і 
уявним; земним і небесним); 10) архаїчне мислення може ігнорувати причинні 
зв’язки між об’єктами, що пов’язано з нівелюванням суперечностей; 
11) ігнорування логіки фактажу ситуації – підміна її емотивними 
самовідчуттями; 12) наближеність до містики (до уявного) не заважає 
пралогічному мисленню зберігати, в роботі з візуалізованими презентантами, 
«іншу логіку», відповідну законам функціонування несвідомого; 13) для 
архаїчного мислення відсутній суто фізичний факт, він анімізується 
(психологізується) співпричетністю до невидимого, духовного, уявного, що 
незмінно наповнює його емотивно, що підлягає глибинному пізнанню. 

На відмінності пралогічного (архаїчного) і логічного мислення вказував і 
Л. Леві-Брюль, який присвятив вивченню вказаної проблеми тридцять років 
життя [1]. Водночас ми не зустріли досліджень, які б розкривали специфіку 
співіснування, співвіднесеності як і взаємозв’язків пралогічного та логічного 
мислення, що входить у подальші перспективи наших дослідницьких завдань. 
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Психоаналіз малюнків у діалогічній взаємодії в АСПП психолога з 
респондентом доводить доцільність поєднання слова (засіб логічного осягнення 
особистісної проблеми) через діалогічну взаємодію психолога з респондентом 
із використанням малюнків, які спонтанно обрані та упорядковані самим суб’єктом. 

Отже, використання в АСПП опредметнених засобів самопрезентації 
посприяло актуалізації архаїчного багажу психіки, що єднає людство. Все це 
зумовило проведення сеансів АСПП у великих аудиторіях (з екранізацією 
візуалізованих аспектів). Провідну роль відіграє діалогічна взаємодія, що 
забезпечує адекватний вихід на індивідуальну неповторність психіки кожної 
людини. 

Висновки.  
Наша сорокарічна практика переконує, що відбувається поєднання 

паралогічних особливостей мислення з логічними, що сприяє діагностиці 
неусвідомлюваних чинників особистісних проблем суб’єкта, згідно з 
динамікою: від академічних знань  до рефлексивних; від латентності 
незнання  до усвідомленого знання; від тривоги і відчуття безсилля 
(дифузність сприйняття проблеми)  до сили розуму (в диференційованому 
розумінні особистісної детермінації проблеми); від пралогічного сприйняття 
візуалізованого матеріалу  до його раціонального аналізу в діалогічній 
взаємодії, з підсумковою інтерпретацією. 

Індивідуалізованість психокорекційних результатів учасників АСПП 
зумовлена також динамікою розвитку групового процесу, а саме: від 
багатозначності символіки  до однозначності; від невидимості проявів 
особистісної проблеми  до видимого, впізнаваний в реальному житті; від 
непередбачуваного  до прогностично очікуваного; від інтуїтивно-
емоційного  до логічно осмисленого, зрозумілого. 

Представлений фактаж аргументує результативність проходження 
суб’єктом групи АСПП, завдяки наближенню його мислення поведінки в 
соціально-перцептивній площині до логічності сучасної людини. 
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Анотація. У статі розглядаються комунікативні категорії як загальні комунікативні 

концепти (поняття), які упорядковують знання людини про спілкування і норми його 
здійснення. Проведені сучасні експериментальні дослідження показали, що механізми 
мислення і вербалізації не однакові. Мовні засоби потрібні не для існування концепту, а для 
його повідомлення. Проблема навчання мови і розвиток мислення в процесі навчання і 
виховання є проблемою формування комунікативних категорій.  

Ключові слова комунікативні категорії, комунікативні концепти, механізми мислення, 
механізми вербалізації, мовні засоби, розвиток мислення, формування комунікативних 
категорій.  

Abstract. The aricle deals with with communicative categories as general communicative 
concepts (notions) that are ordered human knowledge about communication and norms of its 
implementation. Conducted modern experimental studies have shown that mechanisms of thinking 
and verbalization are not the same. Language means need not for the existence of a concept, but for 
its message. The problem of language learning and development of thinking in the process of 
learning and education is a problem of forming communicative categories. 

Key words: communicative categories, communicative concepts, mechanisms of thinking, 
mechanisms of verbalization, language means, development of thinking, forming communicative 
categories. 

Вступ.  
Для суспільства в цілому, для рівня його духовної культури, завжди були і 

є важливими питання культури мови або мовлення. Причиною є масовий 
характер комунікації, який є наслідком процесів глобалізації й інтеграції. Він 
виражається не лише в безмірному збільшенні кількості людей, які 
спілкуються, а й у розмаїтті представників різномовних культур. Особливої 
уваги на даному етапі розвитку суспільства заслуговує мова молоді, якій 
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притаманна бідність лексики, з одного боку, і значні запозичення з англійської 
мови, з іншого. Чимало праць присвячено проблемі взаємозв’язку мови і 
національної свідомості. Її різні аспекти досліджували такі вчені, як Ш. Баллі, 
У. Вайнрайх, А. Мартіне, Б. Серебреніков, Ф. Фортунатов, А. Шахматов. 
Я. Грім вважав, що мова є живою пам’яткою про народи. Гіпотеза Е. Сепіра та 
Б. Уорфа про вплив мови на людину дала поштовх обговоренню проблеми 
взаємозв’язку мови й народу. У ході досліджень вчені все більше схиляються 
до думки, що першочерговий вплив здійснює національна свідомість на мову 
народу, а дія мови на людину має другорядний характер. На думку вчених 
З. Попова й І. Стерніна, комунікативна свідомість містить в собі мовну, як 
основну деталь.  

І. Стернін дає таке визначення комунікативній свідомості “Комунікативна 
свідомість – це сукупність комунікативних знань і комунікативних механізмів, 
які забезпечують увесь комплекс комунікативної діяльності людини. 
Комунікативну свідомість потрібно відрізняти від мовної”. [3, 5] Мовна 
свідомість (мовне мислення) – це механізми, які породжують сприйняття думки 
і збереження мови в свідомості. Для української людини – це сукупність даних 
про те, які одиниці і правила є в українській мові, як потрібно говорити 
українською мовою. Відповідно для англійців – це сукупність даних про те, які 
одиниці і правила є в англійській мові. Мовна свідомість – деталь 
комунікативної свідомості, яку досліджує психолінгвістика, нейролінгвістика, 
психологія та методика викладання мови. Цікавість до комунікативної 
свідомості народу починає виявляти культурологія, лінгвокультурологія, 
етнографія і наука міжкультурної комунікації. Під комунікативними 
категоріями розуміються загальні комунікативні поняття: ввічливість, грубість, 
комунікабельність, емоційність, дискусія, конфлікт, мовчання, грамотність, 
рідна мова, іноземна мова, культура мови тощо. Можна виділити деякі більш 
конкретизовані категорії: діалог, монолог, промова, публічна промова, 
слухання, говоріння. Все це відображається в прислів'ях та приказках народу 
(яйця курку не навчають, обіцянка-цяцянка, а дурню – радість), інше 
виявляються лише з аналізу комунікативної практики (через поріг не 
розмовляють). Деякі комунікативні категорії в свідомості людей можуть бути 
характерними тільки для певного етносу. Наприклад, комунікативна категорія 
small talk (жанр побутової розмови на загальні теми, які прийнятні в 
побутовому спілкуванні) притаманна західному англомовному світу. Хоча 
більшість комунікативних категорій, значною мірою подібні у різних народів, 
але в їх структурі, яскравості окремих компонентів помітні національні 
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відмінності. Менталітет – це специфічний спосіб сприйняття й розуміння 
дійсності, що визначається сукупністю стереотипів свідомості, які притаманні 
соціальній чи етнічній групі людей. 

Існують народи, в характері яких домінує експресивність, тобто схильність 
відкрито виражати свої емоції. До іншої категорії можна віднести народи, в 
характері яких домінує репресивність, тобто самоконтроль.  

Англійці вважають самоконтроль найважливішою ознакою людського 
характеру. Їх найбільша очевидна риса - стабільність і постійність характеру. 
Головними людськими якостями англійців вважається розуміння, тактовність і 
завбачливість. Цінностями в англійському суспільстві є матеріальний стан, 
гроші, положення в суспільстві, соціальне походження, працьовитість, 
дисциплінованість, акуратність, консерватизм.  

Психологічні особливості різноманітних етнічних груп описувалися 
раніше у працях мандрівників, істориків, географів, мовознавців і 
письменників. Робилися спроби виокремити найтиповіші риси національного 
характеру українців. Українці намагались уникати таких ситуацій, коли б їх 
принижували грубими словами. Ці якості проявлялися в усьому: і у 
відокремленні сина після одруження навіть наперекір економічній вигоді, і в 
основних принципах життя козацтва, і в подвірному, а не общинному 
землеробстві, і у більш прийнятному, ніж в інших народів, становищі жінки, і 
навіть у специфіці хорового співу (хоровий спів практично тільки у приспівах). 
Негативною рисою такої якості є надмірний розвиток ідеї особистості, що 
виявляється у відсутності організованості, згуртованості, а це, у свою чергу 
призвело до відсутності впродовж віків української державності. В 
українському суспільстві наголос робиться на внутрішньому (духовному) 
аспекті життя, а не на зовнішньому (матеріальному). Юрій Н. вважає, що 
українці в народній творчості мають більшу схильність до поезії, до пісенної 
творчості, ніж до ремесла [6]. Толерантність українців тісно пов’язана з іншою 
особливістю їхнього психічного складу – не агресивністю.  

Для англійців і українців притаманні такі риси як індивідуалізм і 
незалежність, невтручання  в особисте життя навколишніх (“Моя хата з краю – 
я нічого не знаю”, My house is my castle). Українці й англійці підтримують 
традиції своїх предків. Проте в українській та англійській культурах є багато 
відмінного. Англійці спілкуються з сусідами, проте без фамільярності, вони 
ніколи не виносять хатні справи та проблеми за поріг дому. Тоді, як українці 
звикли ділитися зі своїми друзями та сусідами своїми радощами та 
негараздами.  
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Дослідження Р. В. Серебрякової [44] категорій комунікативного 
оцінювання в українській та англійській комунікативній поведінці показало 
помітні відмінності в комунікативних традиціях двох народів. 

Дослідження похвали і компліменту в українському та англійському 
спілкуванні показало, що в українській комунікативній культурі перевищують 
компліменти зовнішньому вигляду людини в цілому, тоді як в англійській 
комунікативній культурі, провідне місце займають компліменти внутрішнім, 
моральним якостям людини.  

Комунікативні категорії розглядаються як загальні комунікативні концепти 
(поняття), які упорядковують знання людини про спілкування і норми його 
здійснення [1,2]. Сучасні експериментальні дослідження показали, що 
механізми мислення і вербалізації є різними. Слово - це ключ, що відчиняє для 
людини концепт як одиницю розумової діяльності. Отже, мовні засоби потрібні 
не для існування концепту, а для його повідомлення. Проблема навчання мови і 
розвиток мислення в процесі навчання і виховання – це передусім проблема 
формування у свідомості тих, кого ми навчаємо. Саме в цьому випадку мова 
виконує свою основну функцію – комунікативну.  

Висновки.  
Комунікативна свідомість – це сукупність комунікативних знань і 

комунікативних механізмів, які забезпечують увесь комплекс комунікативної 
діяльності людини. Комунікативну свідомість потрібно відрізняти від мовної 
[39, 29]. Мовна свідомість (мовне мислення) – це механізми, які породжують 
сприйняття думки і збереження мови в свідомості. Необхідно розмежувати 
національний менталітет і національний характер. Менталітет здебільшого 
пов’язаний з логічною діяльністю, а національний характер з емоційною 
сферою людини. Таким чином, категорія рідна мова в комунікативній 
свідомості не має яскравого позитивного ставлення до своєї рідної мови, не має 
традиції позитивно оцінювати людей за правильне володіння рідною мовою, не 
має норми удосконалювати знання в сфері рідної мови на протязі всього життя.  
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