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SECTION 14. 
CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND BIOENGINEERING 

 

 

Костів Андрій Володимирович 

асистент кафедри фундаментальних дисциплін 

Донецький національний медичний університет, Україна 
 

Костів Микола Володимирович 

асистент кафедри фундаментальних дисциплін 

Донецький національний медичний університет, Україна 

 

 

АДСОРБЦІЙНІ ДОДЕЦИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТУ 

НАТРІЮ 
 

Адсорбційні характеристики додецилбензолсульфонату натрію (SDBS) на поверхні 

монтморилоніту можуть закласти основу для отримання оптимальної концентрації 

аніонної поверхнево-активної речовини. Найкращу довжину хвилі поглинання SDBS 

визначали за допомогою ультрафіолетового спектрофотометра. Були встановлені 

стандартні криві концентрації та поглинання SDBS. Кількість SDBS, адсорбованого на 

поверхні монтморилоніту при різних концентраціях, розраховували методом адсорбції при 

перемішуванні. Для спостереження за змінами структури, основних іонів, міжшарового 

простору використовували скануючу електронну мікроскопію – енергодисперсійну 

рентгенівську спектрометрію (SEM-EDS), дифракцію рентгенівських променів (XRD), 

дзета-потенціометр та інфрачервону спектроскопію з перетворенням Фур’є (FTIR). , 

потенціал та основні функціональні групи на поверхні монтморилоніту до та після 

адсорбції. Результати випробувань SEM з EDS (SEM–EDS) показали, що поверхня 

монтморилоніту після адсорбції SDBS була шорсткішою, а адсорбційна здатність поверхні 

збільшувалася зі збільшенням концентрації SDBS. Результати XRD показали, що SDBS, 

адсорбований на проміжному шарі монтморилоніту, відштовхує міжшарову воду і зменшує 

вміст міжшарової води. Зі збільшенням концентрації SDBS відстань між шарами 

монтморилоніту, доступного для адсорбції SDBS, ще більше зменшувалася. Крім того, 

міжшарова адсорбція і поверхнева адсорбція існують одночасно в монтморилоніті в 

розчині SDBS. Розподіл сумарної адсорбційної здатності SDBS у шарах та на поверхні 

монтморилоніту узгоджується з результатом адсорбції, змодельованим за допомогою 

кінетичної моделі псевдодругого порядку. Збільшення концентрації SDBS, адсорбованого 

монтморилонітом, є основною причиною зниження початкової швидкості адсорбції. Тест 

на дзета-потенціал показав, що додавання Н+ до розчину SDBS може зменшити 

електростатичне відштовхування та сприяти адсорбції SDBS на монтморилоніті. 

Результати цього дослідження дають експериментальну основу для вивчення механізму 

адсорбції SDBS на монтморилоніті. 

Монтморилоніт, як глинистий мінерал, що несе негативні заряди на поверхні, 

використовується як адсорбент для більшості органічних сполук. Завдяки великій кількості 

глинистих мінералів, що містяться в сланцю, поверхнево-активна речовина в рідині 

гідророзриву може адсорбуватися монтморилонітом в глинистих шарах при реконструкції 

пласта, що впливає на продуктивність рідини гідророзриву. Тому аналіз адсорбційних 
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характеристик аніонних поверхнево-активних речовин на поверхні монтморилоніту має 

базове значення для оптимального підбору складу рідини ГРП. 

Виявлення змін адсорбційної здатності та адсорбційних кінетичних характеристик 

ПАР на поверхні глинистих мінералів за різних часових, температурних та 

концентраційних умов може закласти основу для вивчення механізмів адсорбції. Методи 

дослідження адсорбційної здатності ПАР на поверхні глинистих мінералів переважно 

включають ядерний магнітний резонанс (ЯМР), спектроскопічну еліпсометрію та метод 

статичної адсорбції в поєднанні з використанням ультрафіолетово-видимого 

спектрофотометра або флуорофотометра. Метод ЯМР-визначення в основному 

використовується для перевірки спектрів Т1 і Т2 зразків до і після адсорбції ПАР 

глинистими мінералами з метою обчислення їх поверхневої адсорбційної здатності. Точні 

пояснення спектрів можуть значною мірою визначити точність результатів випробувань. 

Спектроскопічна еліпсометрія може бути використана для розрахунку товщини 

адсорбованих шарів на поверхні зразків шляхом перевірки відмінностей між станами 

поляризації падаючого та відбитого променів для зразків до та після адсорбції, а потім 

виведення величини адсорбції шляхом інтегрування інших відповідні параметри: однак, 

великі похибки тесту в методі для неоднорідних поверхонь призводять до неточних 

результатів. Метод статичної адсорбції в поєднанні з випробувальними приладами, такими 

як ультрафіолетово-видимий спектрофотометр, флуорофотометр, аналізатор загального 

органічного вуглецю або аналізатор рідинної хроматографії, використовується для 

перевірки адсорбційної здатності поверхнево-активної речовини на поверхні глинистих 

мінералів під різними умов. Метод в основному використовується для перевірки змін 

концентрації розчинів поверхнево-активних речовин до і після адсорбції, щоб отримати їх 

адсорбційну здатність за відповідною стандартною кривою. Порівняно з іншими методами, 

цей метод простий у експлуатації, широко використовується, використовує зрілі технології 

та надає переваги своєчасного вимірювання. У цьому дослідженні використовувався метод 

для перевірки адсорбційної здатності поверхнево-активної речовини на поверхні 

монтморилоніту. 

Випробовуючи адсорбційну здатність поверхнево-активної речовини на поверхні 

глинистих мінералів протягом різного часу, отримано зміни адсорбційної здатності з часом. 

Використовуючи різні рівняння кінетики адсорбції для підгонки, визначено моделі 

кінетики адсорбції з високою кореляцією. В даний час у дослідженнях адсорбції 

поверхнево-активних речовин на глинистих мінералах широко використовуються 

кінетична модель псевдопершого порядку і кінетична модель псевдодругого порядку. 

Загалом вважається, що кінетична модель псевдопершого порядку в основному показує 

фізичну адсорбцію, тоді як адсорбція, яка відповідає кінетичній моделі псевдодругого 

порядку, є переважно хімічною адсорбцією. У цьому дослідженні були отримані основні 

типи адсорбції аніонних поверхнево-активних речовин на поверхні монтморилоніту 

шляхом підгонки двох кінетичних моделей та поєднання їх з оцінкою інфрачервоних 

спектрів. 

Поверхнево-активна речовина може адсорбуватися на поверхні або проміжному шарі 

глинистих мінералів. Для дослідження адсорбції поверхнево-активної речовини на 

поверхні глинистих мінералів в основному використовуються наступні методи: 

спостереження за допомогою скануючої електронної мікроскопії (SEM), аналіз 

енергодисперсійної рентгенівської спектрометрії (EDS) та аналіз рентгенівської 

фотоелектронної спектроскопії. Спостереження SEM дозволяють виявити морфологічні 

зміни поверхні глинистих мінералів до та після адсорбції. Аналіз EDS та XPS в основному 

використовуються для аналізу наявних типів елементів та їх відносного вмісту відповідно 

до відповідних довжин хвиль рентгенівського випромінювання різних елементів на 
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поверхні глинистих мінералів. XRD-тест може виявити інформацію про міжшарові 

глинисті мінерали на основі характерних піків і кутів у спектрах і широко застосовується 

при дослідженні змін між шарами глинистих мінералів. У цьому дослідженні досліджували 

адсорбцію аніонних поверхнево-активних речовин на поверхні глинистих мінералів 

шляхом поєднання спостережень SEM з аналізом EDS. Крім того, за допомогою 

рентгенівського приладу було досліджено характеристики зміни прошарку глинистих 

мінералів до та після адсорбції. 

Встановлено, що електростатична сила впливає на адсорбційні властивості 

поверхнево-активних речовин на поверхні глинистих мінералів. Щоб виявити вплив 

значення pH на адсорбційну здатність, це дослідження перевірило дзета-потенціал 

глинистих мінералів у розчинах з різними значеннями pH за допомогою аналізатора дзета-

потенціалу. На основі цього отримано вплив значення рН на адсорбцію глинистих 

мінералів. У цьому дослідженні є спроба створити експериментальну основу для 

дослідження механізмів адсорбції аніонних поверхнево-активних речовин на поверхні 

монтморилоніту. 
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СКРИНІНГ СИНТЕТИЧНИХ БАРВНИКІВ 

У СЛАБКОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЯХ 
 

За останнє десятиліття різко збільшився асортимент харчових добавок, що 

використовуються у харчовій промисловості. Використання харчових добавок також 

актуально з метою підвищення конкурентоспроможності. У той же час гостро постало 

питання безпечності цих добавок для організму людини. Актуальність цієї проблеми 

зростає при врахуванні можливостей споживання багатьох харчових добавок людьми 

різного віку протягом більшої частини свого життя. Багато речовин при потраплянні в 

організм, особливо у комбінації з іншими подібними речовинами, можуть виявитись 

шкідливими для організму. Це особливо характерно для речовин, які здатні до акумуляції, 

тобто сумування їх ефекту, чи до перетворення у організмі з нетоксичної у токсичну форму. 

У випадку накопичення в організмі виникає складна залежність між біологічною 

активністю речовини, величиною дози, швидкістю виведення з організму та інтервалом 

потрапляння її в організм [1]. Більшість з пропонованих на теперішній час барвників мають 

штучне походження. З розвитком досліджень в галузі токсикології спостерігається 

тенденція до обмеження використання їх у харчових цілях майже у всіх країнах світу. В 

свою чергу, не викликає сумнівів безпечність більшості натуральних барвників, тому що 

адаптація людського організму до природних компонентів відбувається еволюційно. При 

цьому, для багатьох з них встановлено гранично допустимі концентрації. Система 

контролю харчових барвників як сировини зазначена у міжнародних документах, в той же 

час система контролю їх вмісту в кінцевій продукції практично відсутня. Тому актуальним 

залишається питання безпеки та контролю барвників синтетичного походження у 

продуктах харчування та напоях. 

Органічні синтетичні харчові барвники, що використовуються у харчовій 

промисловості являють собою суміш органічних барвників наступних груп: азобарвники, 

піразолонові, трифенілметанові, антрахінонові, індигоїдні, ксантенові, хінолінові та 

поліциклічні [2]. Всі вони отримані хімічним шляхом і серед них немає нешкідливих. Тобто 

організм людини щодня стикається з такими хімічними інгредієнтами, яки він просто не 

може переварити, засвоїти та вивести з організму. Це провокує захворювання шлунково-

кишкового тракту, підшлункової залози, печінки, серця. Ризик появи канцерогенного та 
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мутагенного ефектів також зростає [3, 4]. Тому контроль за вмістом будь-якого 

синтетичного барвника в їжі та напоях дуже важливий, і законодавче регулювання 

максимально допустимих рівнів вмісту синтетичних харчових барвників є важливим 

профілактичним заходом з обмеження шкідливого впливу їх на здоров'я людини [2]. 

За мету експериментального дослідження поставлено застосувати аналітичні методи 

дослідження під час проведення фізико-хімічної експертизи якості харчової продукції на 

прикладі слабкоалкогольних напоїв, що реалізується торгівельною мережею м. 

Кропивницького та надати рекомендації споживачам щодо вибору якісної продукції цієї 

групи, за низкою показників якості даного виду продукції. 

Для аналізу вмісту синтетичних барвників, як правило, використовується метод 

тонкошарової хроматографії, який дозволяє одночасно ідентифікувати 16 барвників [5]. 

Сполуки індивідуальних і сумішевих харчових барвників визначали методом тонкошарової 

хроматографії (ТШХ) на силікагелі в системах з рухомою фазою: Система А: н-бутанол 60 

мл, етанол 60 мл, вода 150 мл. Було проаналізовано широкий асортимент 

слабкоалкогольних напоїв (проаналізували продукцію, що виробляється в Україні та 

Європі від п’яти відомих брендів (табл. 1)). Отримані дані заносились до таблиць, за якими 

проводились статистичні розрахунки, що були оформлені у вигляді діаграми. 

Таблиця 1 

Загальна характеристика об’єктів аналізу 
№ 1 2 3 4 5 

Назва 

продукції 

Shake cocktails 

Дайкірі 

Tropic bar 

Pina Colada 

Somersby 

смак 

чорниця 

Shake 

cocktails Bora 

Bora 

In Shaker My 

Tai смак гуава 

та лимон 

Виробник ТОВ «Нові 

Продукти 

Україна» 

ДП ПАТ 

«Оболонь» 

Carlsberg 

Breweries 

A/S, Данія 

ТОВ «Нові 

Продукти 

Україна» 

ТМ «Своя 

Лінія», ДП 

ПАТ 

«Оболонь» 

Наявність 

барвників, що 

зазначено 

виробником 

«Спеціальний 

червоний», 

«Сонячний 

захід» 

Тартразін 

та 

сонячний 

захід 

Виробник не 

вказує про 

наявність 

барвників 

Виробник не 

вказує про 

наявність 

барвників 

Тартразин, 

діатомовий 

синій 

Походження 

барвника 

Синтетичні Синтетичні Виробник не 

вказує про 

наявність 

барвників 

Виробник не 

вказує про 

наявність 

барвників 

Синтетичні 

 

Хроматографічний аналіз підтвердив наявність синтетичних барвників у більшості 

вибраних для аналізу слабкоалкогольних напоях. Значення Rf відповідні обраній системі 

розчинників, підтверджують наявність у напоях синтетичних барвників (табл.2). 

Таблиця 2 

Результати ідентифікації синтетичних барвників за величиною Rf у досліджуваних 

зразках слабкоалкогольної продукції 

№ 1 2 3 4 5 

Назва 

продукції 

Shake cocktails 

Дайкірі 

Tropic bar Pina 

Colada 

Somersby 

смак 

чорниця 

Shake 

cocktails 

Bora Bora 

In Shaker My 

Tai смак гуава 

та лимон 

Заявлені 

виробником 

барвники 

«Спеціальний 

червоний», 

«Сонячний 

захід» 

Тартразін та 

«Сонячний 

захід» 

Виробник не 

вказує про 

наявність 

барвників 

Виробник 

не вказує 

про 

наявність 

барвників 

Тартразин, 

діамантовий 

синій 
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Продовження табл. 2 

Виявлені 

барвники 

«Спеціальний 

червоний», 

«Сонячний 

захід» 

Тартразін, 

«Сонячний 

захід» 

Не виявлено 
Не 

виявлено 

Тартразін, 

діамантовий 

синій 

Міжнародне 

маркування 

Е129 

Е110 

Е102 

Е110 
- - 

Е102 

Е133 

Величина 

Rf 

0,55±0,03 

0,65±0,05 

0,45±0,05 

0,65±0,05 

- - 0,45±0,05 

0,75±0,04 

Висновки Ідентифіковано 

барвник Е 110 

та Е129 

Ідентифіковано 

барвники Е 110 

та Е 102 

Не виявлено 
Не 

виявлено 

Ідентифіковано 

барвник Е 102 

та Е133 

 

У результаті проведених досліджень було встановлено:  

– у слабкоалкогольних напоях вітчизняного виробництва (90% від 100% 

досліджуваних) виявлено синтетичні барвники; – в Україні на законодавчому рівні 

дозволені деякі небезпечні барвники, що є забороненими в США, Євросоюзі та ін. країнах. 

У зв’язку з отриманими результатами були визначені перспективи подальших досліджень 

щодо контролю, таксономії, ідентифікації, безпечності застосування харчових добавок 

(зокрема барвників), які будуть сприяти вирішенню завдань, спрямованих на встановлення 

відповідності продукції рецептурам, вимогам безпеки. 

 

Списко використаних джерел: 
1. Свирида В.В. Харчові добавки: визначення, класифікація, проблеми використання /  

В.В. Свирида, В.О. Малєєв, В.М. Безпальченко // Наково-практичні розробки молодих учених 

на сучасному етапі розвитку хімічних технологій: Матеріали ІІ Всеукр. Наук.-практ. Конф. 

Молодих учених і студентів. – Херсон : ХНТУ, 2015. – С. 62–63.  

2. Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових 

продуктах : Постанова Кабінету Міністрів України № 12 від 4 січня 1999 р 

3. Food additive user's handbook. Edited by fim Smith, Blackie. Academic& Professional. – London : 

UK, 1996. – 286 р.  

4. Flavouring substances and natural sources of flavourings. – Vol. 1. – Strasbourg, 1992. – 630 c. 

5. Красникова Е. В. Современные методы контроля синтетических красителей / Е. В. Краникова, 

Н. В. Рудометова // Пищевые ингредиенты: сырье и добавки : научно-теоретическийи 

производственный журн. – 2007. – No 1. – С. 31–35. 

  



 Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives  |  Volume 2 
.  

14  

 

SECTION 16. 
MINING, OIL AND GAS ENGINEERING 

 
 

Pedchenko Larysa Oleksiivna 
Ph.D., Associate Professor of Oil and Gas Engineering and Technology Departament 

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine 
 

Pedchenko Mykhailo Mykhailovych 
Ph.D., Associate Professor of Oil and Gas Engineering and Technology Departament 

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine 
 

Pedchenko Nazar Mykhailovych 
postgraduate 

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine 

 
 

APPLICATION OF THERMALLY STABLE SHELL GAS 
SUPPORT STRUCTURES FOR STORAGE OF 

NATURAL GAS IN THE FORM OF GAS HYDRATES 
 

It is known that natural gas in various physical states is stored in underground storage 
facilities and in terrestrial (gas holders, isothermal tanks). Storage of natural gas in gas hydrate 
form, where shell gas support structures are used as storage facilities, can be an alternative to 
existing technologies. About 160 m3 of methane accumulates in 1 m3 of "combustible" ice [1]. 

Long-term storage of gas hydrate requires the maintenance of appropriate thermobaric 
conditions, which do not lie in the field of hydrate formation, to prevent regasification. Self-
preservation or forced preservation with a layer of ice allows to store them under non-equilibrium 
conditions, Increases resistance to the process of gas hydrates dissociation [2].  

The organization its effective sealing to prevent the loss of natural gas and the accumulation 
of gas and air explosive mixtures is a prerequisite for storage of gas hydrate. 

Gas-hydrate blocks manufactured according to the technology [3] are preserved with ice 
crust and are suitable for storage and transportation at temperatures up to -3°C and atmospheric 
pressure. Due to the high density and forced preservation of gas hydrate, sufficient conditions for 
its storage are the provision of thermal insulation and sealing. 

Shell gas support structures can be promising for long-term storage of such blocks - 
accumulators of natural gas and cold. Two-layer reinforced coating of polymer material with a 
thickness of 2 mm will provide high-quality sealing under relatively low pressure (0.2 - 0.3 MPa) 
[4]. A layer (up to 1 m) of porous material can provide high-quality thermal insulation of the 
construction. Materials with closed spherical pores with a diameter of 0.1 ... 2.0 mm have the 
highest resistance to heat transfer. Air in such pores is practically motionless and has the lowest 
thermal conductivity of all materials 0.023 W/ (m · K) [4]. 

Therefore, the thermal insulation of such structures is proposed to be performed with the help 
of polymer foams, which have a high level of stability, thermal conductivity of 0.04 W/(m ∙ K), and 
do not harden. Polyurethane foam or foamed carbamide resins can be enough  promising also. 

For a shelter made of transparent material, a layer of foam will be able to pass into the storage the 
scattered sunlight. This will regulate the flow of thermal energy to the storage. In addition, shell gas 
support structures are mobile technological objects and limit the impact of atmospheric phenomena. 

The principled schema of this gas-hydrate storage is shown in figure 1. The storage is a gas-
supporting terrestrial structure, thermally insulated with a layer of liquid foam. Its main elements 
are shelter, base and auxiliary equipment. 
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For example, in the proposed gas support structure with a radius of 25 m can store up to 
2870 tons of gas hydrate or 5.2 million m3 of natural gas with minimal energy consumption for 
cooling in the warm season due to polyurethane foam insulation (thermal conductivity  
0.035 W/(m · K) , density from 35 kg/m3) or foamed carbamide resins (thermal conductivity - 
0.037 W/(m · K), density - up to 25 kg/m3). 

 

  
Fig. 1. Principled schema of the terrestrial  thermally stable  mobile storage: 

1 - gas hydrate; 2 - the lower canvas of elastic and impermeable to gas and water material;  

3, 9 - a layer of liquid foam; 4 - the upper canvas of elastic and impermeable to water and 

gas material covered with a reflective layer; 5 - a ropes grid ; 6 - system of perforated pipes 

for the selection of gas and water from the bottoom of gas hydrate layers ; 7 - tight 

connection of the canvas of the shelter and the base; 8 - coating the base with the  

impermeable to gas and water material; 10 - water tank; 11 - solar collector; 12 - coolant 

heater; 13 - refrigeration unit; 14 - air cooling device; 15 - pump; 16 - heat exchanger in 

the form of a pipes system; 17 - gas extraction line; 18 - compressor; 19 - gas consumption 
 

Conclusions. 1. It is proposed to store natural gas in gas hydrate form and to use terrestrial 
shell gas-supporting structures. 

2. Due to thermal insulation with liquid foams that do not harden or polyurethane foam, it is 
proposed to minimize energy consumption for cooling storages during the warm period of the year. 

3. The proposed design of storage facilities allows to expand the scope of services to provide 
consumers with natural gas. 
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БІОХІМІЧНІ МЕТОДИ ОЧИСТКИ ГАЗОВИХ 

ВИКИДІВ ДО АТМОСФЕРИ 
 

В Україні спостерігається високий рівень забруднення атмосферного повітря 

внаслідок значних обсягів викидів забруднюючих речовин. Структура промислового 

виробництва, що склалася в Україні, пов’язана з розвитком енергетичної, металургійної, 

вугледобувної, хімічної та характеризується збільшенням із року в рік викидами, що 

призводить до збільшення навантаження на навколишнє середовище країни. 

На теперішній час практично у всіх промислових центрах України в атмосферному 

повітрі присутні шкідливі речовини в надмірній кількості []. Такі центри розташовані в 

Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Черкаській області, 

тому необхідно проводити попередню очистку повітря перед викидами до атмосфери [1-2]. 

 В промисловості існує велика кількість методів очищення  газових викидів [3-4].  

Найбільш перспективними є біохімічні методи очищення газів [5-6], які засновані на 

здатності мікроорганізмів руйнувати і перетворювати різні сполуки. Поглинання і 

знешкодження шкідливих домішок, що містяться в повітрі, при біологічній очистці 

здійснюється за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів. Особливістю методу є 

використання природних біологічних процесів без застосування чужих екологічній системі 

матеріалів та реагентів. 

Сутність біохімічного методу полягає в аеробному розкладанні, окисленні і 

асиміляції мікроорганізмами уловлених домішок. Розкладання речовин відбувається під 

впливом ферментів, що виробляються мікроорганізмами під впливом окремих сполук або 

групи речовин, присутніх в очищуваних газах. В результаті життєдіяльності 

мікроорганізмів відбувається розкладання шкідливих речовин, що містяться в повітрі, і 

перетворення їх в менш небезпечні речовини. 

Біохімічний метод газоочищення найбільше застосовується для очищення викидних 

газів постійного складу. Цей метод насамперед використовують для знешкодження 

органічних розчинників, що містяться в повітрі виробництва пластичних мас, процесу 

нанесення лакофарбових покриттів; для очищення газів хімічної та нафтової 

промисловості, в тютюновій, парфумерній, фармацевтичній та інших галузях та інше [7]. 
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В якості середовища проживання мікроорганізмів в біофільтрі можна 

використовувати компост, землю, торф, кору дерев, пластмасові елементи та інше. 

Активність мікроорганізмів залежить від технологічних параметрів, таких як: температури 

середовища, вологості, кислотності середовища, насичення киснем, наявності речовин для 

живлення мікроорганізмів в очищеному повітрі. 

Біологічний метод очищення можна проводити у наступних апаратах: 

1) у фільтрах з шаром зволоженого ґрунту або компосту; 

2) у біофільтрах з інертною насадкою, на поверхні якої штучно вирощується 

біоплівка активного мулу; 

3) в апаратах барботажного типу (скруберах) з водною суспензією мікроводоростей 

хлорели або активного мулу. 

Недоліком  цього  методу  є  те,  що  при біологічному  очищенні  необхідно  створити  

певний температурно-вологісний режим для мікроорганізмів, які  є  живими  істотами  і  

потребують  певного середовища  і  харчування.  Якщо  хоча б один із технологічних 

параметрів процесу не створено, то кількість  мікроорганізмів різко зменшується і вони 

можуть загинути.  

Екологічна досконалість очищення газових викидів визначається відношенням 

досягається рівня знешкодження та екологічно прийнятного рівня забруднення біосфери. 

Тому в кожному окремому випадку необхідно вибрати оптимальний вид мікроорганізмів 

та створити оптимальні умови їх проживання з урахуванням виду забруднення газових 

викидів [8].  
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АТАКА КРИПТОВАЛЮТНОГО СЕКТОРУ  

АРТ-ГРУПОЮ LAZARUS 
 

У середині грудня 2021 року було помічено підозрілий файл, завантажений на 

VirusTotal[1]. На перший погляд він виглядав, як додаток для роботи з децентралізованими 

фінансами (DeFi)[2]. Однак при більш ретельному аналізі з'ясувалося, що файл запускає 

ланцюжок зараження. При запуску програма поміщає в систему і шкідливий файл, і 

інсталятор легітимної програми. Шкідлива програма виконується за допомогою шляху до 

протрояненого установника. Потім створений бекдор[3] замінює протроянений додаток на 

легітимний, щоб приховати сліди першого. Проаналізувавши функції цього бекдору, було 

виявлено численні збіги з іншими інструментами групи Lazarus[4]. 

APT-група Lazarus спеціалізується насамперед на отриманні фінансової вигоди. 

Останнім часом криптовалютний бізнес є її основною метою. У міру того, як вартість 

криптовалют зростає, а невзаємозамінні токени (NFT)[5] і децентралізовані фінанси (DeFi) 

привертають все більше уваги, Lazarus продовжує активно атакувати криптовалютний 

сектор. 

Конкретно для цієї атаки оператор шкідливого програмного забезпечення 

використовував виключно скомпрометовані веб-сервери, розташовані в Південній Кореї. 

Інфраструктура серверів налаштована для атаки на кілька етапів. Сервери першого етапу 

поширюють бекдор, а ціль серверів другого етапу - зв'язок з імплантами. Така схема й у 

інфраструктури Lazarus. 

Хоча досі не зрозуміло, як саме зловмисники змушують жертву запускати 

протроянений додаток (0b9f4612cdfe763b3d8c8a956157474a), припускається, що для цього 

вони використовують цільові листи фішингу або повідомлення в соціальних мережах. 

Протроянена програма запускає ланцюжок зараження. Інсталяційний пакет маскується під 

програму DeFi Wallet і містить легітимний двійковий файл та шкідливий інсталяційний 

файл. 

Після виконання інсталяційний файл отримує розташування шкідливої програми 

наступного етапу (C: ProgramData \ Microsoft Google Chrome.exe) і дешифрує його за 

допомогою операції XOR з однобайтовим ключем 0x5D. Під час підготовки до наступного 

етапу зараження інсталяційний файл записує перші 8 байт, включаючи заголовок MZ, у 

файл GoogleChrome.exe і витягує решту 71 164 байтів із секції .data протрояненої програми. 

https://orcid.org/0000-0001-8693-3802
https://orcid.org/0000-0003-2821-8047
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Потім створений зловред завантажує ресурс CITRIX_MEETINGS зі свого тіла та зберігає 

його за адресою :\ProgramData\Microsoft\CM202025.exe. Отриманий файл є легітимною 

програмою DeFi Wallet. Нарешті, інсталятор виконує раніше створену шкідливу програму, 

використовуючи ім'я файлу як параметр: 

C:\ProgramData\Microsoft\GoogleChrome.exe "[поточне ім'я файлу]" 

Зловред (d65509f10b432f9bbeacfc39a3506e23), згенерований вказаною вище 

протрояненою програмою, маскується під нешкідливий браузер Google Chrome. Після 

запуску зловред перевіряє, що він був запущений з аргументом, перш ніж почати копіювати 

легітимну програму C:\ProgramData\Microsoft\CM202025.exe за адресою, представленою у 

вигляді параметра командного рядка, тобто переписує вихідний протроянений установник. 

Найімовірніше це спроба приховати сліди присутності цього установника. Потім зловред 

виконує легітимний файл, щоб приспати пильність жертви, демонструючи процес 

встановлення невинної програми. Коли користувач запускає нову програму, він бачить 

програмне забезпечення DeFi Wallet з відкритим кодом. Потім зловред ініціалізує 

конфігураційні дані, які складаються з прапорів, адрес командних серверів, значення 

ідентифікатора жертви та значення часу. 

Зловред випадковим чином вибирає адресу командного сервера і відправляє на нього 

сигнал. Цей сигнал є жорстко прописаним і незашифрованим значенням типу DWORD 

0x60D49D94. Відповідь від сервера містить те саме значення. Якщо від командного сервера 

надходить очікуване значення, зловред починає працювати як бекдор. Наслідуючи 

подальші вказівки командного сервера, бекдор шифрує дані з використанням заздалегідь 

заданого методу. Для шифрування використовується алгоритм RC4 та жорстко заданий 

ключ 0xD5A3. Після шифрування дані додатково кодуються методом base64. Бекдор 

генерує параметри POST із жорстко заданими іменами. Тип запиту (msgID), ідентифікатор 

жертви та випадково згенероване значення об'єднуються у параметр jsessid. Зловред також 

створює параметр cookie, в якому містяться чотири випадковим чином згенерованих 

чотирибайтових значення. Ці значення також шифруються за алгоритмом RC4 з 

додатковим кодуванням base64. Аналізуючи скрипт командного сервера, було помічено, 

що зловред використовує як параметр jsessid, а й параметр jcookie. Залежно від відповіді 

командного сервера, бекдор виконує ту чи іншу приховану дію, спрямовану на збір 

системної інформації або керування зараженим комп'ютером. 

Вважається, з високим ступенем упевненості, що це шкідливе ПЗ пов'язане з групою 

Lazarus, тому що виявився схожий зловред у кластері шкідливого ПЗ CookieTime 

(японський центр JPCERT назвав LCPDot). Донедавна кластер активно використовувався 

групою Lazarus. Бекдор, виявлений у ході останнього розслідування, і знайдений раніше 

протроянений додаток практично ідентичні. Серед іншого вони використовують один і той 

же метод зв'язку з командним сервером, одні й ті ж функції бекдору, процедуру 

генерування випадкових чисел і той самий метод шифрування даних підключення. Цей 

зловред також згадується у звіті Ahnlab, який розглядає його зв'язок з CookieTime (LCPDot). 

У свою чергу з'ясувалося, що кластер CookieTime пов'язаний із кластерами 

Manuscrypt та ThreatNeedle, які також приписують групі Lazarus. Це стосується не тільки 

бекдору, але й скриптів командних серверів, які демонструють кілька збігів з кластером 

ThreatNeedle. У скриптах командних серверів виявились майже всі імена функцій та 

змінних, а це означає, що оператори повторно використовували базу коду та сгенеровані 

скрипти командних серверів для шкідливого програмного забезпечення. 

Під час попереднього розслідування з'ясувалося, що гурт BlueNoroff, теж пов'язаний 

з Lazarus, скомпрометував DeFi-гаманець MetaMask. Як продемонстрував останній 

випадок, групи Lazarus та BlueNoroff намагаються доставити своє шкідливе ПЗ, не 

привертаючи до нього уваги, та використовують для залучення жертв витончені методи. 
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Галузь криптовалют та блокчейн-технологій продовжує розвиватися та залучати нові 

інвестиції. Тому вважається, що інтерес групи Lazarus до неї, як основного джерела 

прибутку найближчим часом не зменшиться. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМ  

СИНТЕЗУ ПРОГРАМНОГО КОДУ  

НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
 

Анотація: У статті розглянуто спосіб представлення елементів у системах  синтезу 
програмного коду на основі нейронних мереж. Описано загальну структуру більшості систем, 
узагальнено сутності в доменній мові та середовищі виконання. Виділено частини нейронної 
мережі, на які можна поділити нейронну мережу в системах синтезу програмного коду. 

 
 

Починаючи з 2014 року збільшився попит та інтерес до систем синтезу програмного 
коду, які змогли б писати програми зі зрозумілим людині вихідним кодом. 

Проте наразі більшість із відомих систем, таких як: Graves et al., 2014; Weston et al., 
2015; Kurach et al., 2015; Joulin & Mikolov, 2015; Grefenstette et al., 2015; Sukhbaatar). et al., 
2015; Neelakantan et al., 2016 року; Kaiser & Sutskever, 2016 року; Reed & de Freitas, 2016 
року; Zaremba et al., 2016 року; Graves et al., 2016, не в змозі використовувати 
повнофункціональні мови програмування, або  вони не створюють зрозумілий людині 
вихідний код [1, с. 1]. 

Тому в деяких таких системах використовують власний набір операторів. Цей набір 
та правила їх функціонування називають доменною мовою. Такий підхід дозволяє 
полегшити роботу систем синтезу програмного коду, не впливаючи на читабельність 
генерованої програми. Широко використовується доменна мова, розробленна в статті про 
систему DeepCoder [1, c. 17]. 

Використання штучного інтелекту є дуже  поширеним і перспективним, в тому числі 
в системах синтезу програмного коду. В основному мережі використовуються для 
прогнозування можливих операторів, наявних у вихідній програмі, залежно від пар 
вхідних-вихідних даних шуканої програми. 

Розглянемо загальний пронцип роботи  систем синтезу. Системи синтезу, зазвичай, 
працюють, приймаючи на вхід пари вхідних-вихідних даних програми. Тобто, 
представляючи шукану програму, як чорний ящик, отримуючи інформацію тільки про 
вхідні дані та перетворені за допомогою програми-чорного ящика вихідні дані[2]. Таким 
чином зрозуміло, що вхідні і вихідні дані мають бути описані певним чином, тобто 
включати дозволені типи змінних, бути обмеженими дозволеними діапазонами типів 
даних, а також бути структуровані, в залежності від обмежень, введених в доменній мові. 

Програми в таких системах зазвичай являють собою набір команд із спеціально 
розробленої доменної мови. Тобто для роботи систем потрібно, щоб була визначена та 
описана доменна мова, набір функцій доменної мови та визначені можливі аргументи цих 
функцій, описано загальні правила побудови програм з цих функцій, а також реалізовано 
виконання цих функцій. 
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Прогнозування і синтез вихідного коду програми відбувається за допомогою 
прогнозу нейронних мереж і алгоритмів пошуку. 

Для навчання нейронної мережі потрібні навчальні приклади. Навчальні приклади 
складаються з вхідних-вихідних даних програми та коду програми. 

Тобто, генеруючи код програми та вхідні дані для неї, ми зможемо отримати вихідні 
дані, виконавши програму на вхідних даних. 

Таким чином, можна зробити висновок, що більшість систем синтезу складаються з: 
- доменної мови; 
- середовища виконання програм; 
- нейронної мережі; 
- алгоритмів пошуку. 
Доменна мова в більшості систем складається з: набору функцій, типів даних та значень 

і обмежень для них, опис структури програми, опис прикладів вхідних-вихідних  даних. 
Таким чином, можна сказати, що  будь-яку доменну мову в системах можна описати 

за допомогою сутностей: «Значення», «Тип», «Функція», «Приклад», «Програма» та «Пул 
Функцій». «Пул функцій» використовується як зберігач всіх доступних функцій та 
взаємодія з ними, наприклад, отримання кількості функцій чи списку функцій. 

Розглядаючи приклади доменних мов в системах DeepCoder [1,c. 17], PCCoder [3, c. 2], 
RobustFill [4, с. 4], можна зробити висновок про повноту цих сутностей для опису доменних мов. 

Середовище виконання включає в себе: опис конкретного рядка виконання, що 
включає функцію і аргументи, а також опис процесу виконання програми. 

Таким чином, можна стверджувати, що середовище описується за допомогою 
сутностей «Середовище», «Ствердження». 

У вище зазначених системах за допомогою цих сутностей описуються середовища 
для виконання програм. 

Якщо розглядати нейронні мережі, що використовуються в системах DeepCoder [1,  
c. 15], PCCoder [3, c. 4], FlexCoder [5, с. 391], то можна зробити висновок про конкретну 
структуру нейронної мережі, а саме: вхідні частини, внутрішня частина і вихідні частини. 

На рис. 1 зображенно умовне розділення на частини системи DeepCoder, на рис. 2 - 
розділення PCCoder , рис.3 - розділення FlexCoder. 

 

 
 

Рис. 1. Розділення на частини схеми нейронної мережі системи DeepCoder 

Вхідні дані 

приклад 1 

Вихідні дані  

Приклад  1 

… 

Вектор прогнозів 

Об’єднання 

Шар 2 

Шар 1 

Шар 3 

Вхідні дані 

приклад 5 

Вихідні дані  

Приклад  5 

Фінальна активація 

Кодування 

вбудованою 

матрицею 
… 

… 

Вхідна частина 

Внутрішня частина 

Вихідна частина 



May 6, 2022 |  Vilnius, Republic of Lithuania  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

23 

 

 
 

Рис. 2. Розділення на частини схеми нейронної мережі системи PCCoder 

 

 

Рис. 3. Розділення на частини схеми нейронної мережі системи FlexCoder 
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Внутрішня частина може бути розглянута як частина для аналізу результатів 

енкодерів вхідних даних, тобто для аналізу результатів вхідних частин. 

Вихідна частина розглядається як частина, за допомогою якої здійснюються прогнози 

на основі результату внутрішньої частини. 

Застосування декількох вихідних частин являє собою реалізацію мультизадачного 

навчання, а саме жорсткий обмін параметрами [8]. Припускаємо, що можливо динамічно 

додавати вихідні частини у вже  переднавчену модель з вхідними, внутрішньою і вихідними 

частинами. 

Отже, за допомогою узагальнень, наведених в даній статті, можливо розробити 

шаблони сутностей абстрактної доменної мови, сутностей абстрактного середовища 

виконання, конкретизуючи реалізацію яких, можна описувати  реалізації доменних мов. А 

також використання виділеної в даній статті структури  нейронних мереж в системах 

синтезу програмного коду дозволить легко використовувати вже навчені частини з 

нейроних мереж інших систем. Це, в свою чергу, спростить розробку систем синтезу 

програмного коду для прикладних задач.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

ЗМІШАНИМ РІЧКОВИМ ТА  

АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 
 

Внутрішні змішані перевезення набувають все більшої популярності, а тому виникає 

необхідність створення і вдосконалення систем, які більш результативно реагують на 

швидку зміну ринкового процесу і відповідають вимогам клієнтів щодо надійності, 

гнучкості і зручності логістичного обслуговування.  

Використання комплексного підходу до моделювання змішаних пасажирських 

перевезень у внутрішніх транспортно-логістичних системах основується на  ефективному 

застосуванню теорії транспортних процесів та відповідних методів розв’язування задач 

транспортної логістики,. Це  дозволяє приймати оптимальні рішення в умовах 

багатокритеріальності та невизначеності, що підвищує ефективність внутрішніх змішаних 

систем перевезень.  

Розглядається задача організації змішаних перевезень з використанням річкового та 

автомобільного транспорту  для реалізації туристичних поїздок з метою проведення 

екскурсійних турів.  

Організація перевізного процесу полягає в перевезенні пасажирів спочатку водним 

транспортом до річкового порту (шлюзу),  а потім вже використання автомобільного 

транспорту (автобусів) для подальшого перевезення.  

Перевізний процес при змішаних перевезеннях складається з послідовної доставки 

пасажирів різними видами транспорту і проміжної пересадки. Змішаний перевезення 

пасажирів можна представити як ряд сукупностей, що складаються з певних транспортних 

процесів, які повинні бути послідовно реалізовані.  Така задача є багатокритеріальною. Для 

оптимізації змішаних перевезень вибираємо метод перебору варіантів перевізного процесу.    

Для оцінки варіантів перевезення використовуємо наступні критерії: 

- час (Т), год; 

- відстань (S), км; 

- вартість перевезення, грн. 

За умови прибуття судна в порт призначення розрахунки будуть проводитися для 

визначення оптимальності можливих варіантів екскурсійних маршрутів. Загалом для п’яти 

варіантів маршрутів було задіяно п'ятнадцять пам’яток. В таблиці 1 приведено можливі 

маршрути перевезення.  
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Таблиця  1   

 
Маршрут №1 

 
Маршрут №2 

 
Маршрут №3 

 
Маршрут №4 

 
Маршрут №5 

 

Прийняття рішення в умовах невизначеності, як і в умовах ризику, вимагає певних 

альтернативних дій. Різниця поміж прийнятими рішеннями в умовах ризику та 

невизначеності полягає в тому, що в умовах невизначеності  ймовірнісний розподіл, який 

відповідає певним станам невідомий, або не може бути визначеним. Ця нестача  інформації 

спричиняє використання відповідних критеріїв оцінки ситуації [1]: 

1. Критерій Лапласа. 

2. Критерій Вальда, 

3. Критерій Севіджа. 

4. Критерій Гурвіца. 

Величини параметрів по кожному варіанту маршруту приведені в таб. 2. 

Таблиця  2  

Результати розрахунку параметрів для різних схем маршрутів 
№ маршруту Схема доставки Час Т, год. Відстань S, км. Вартість перевезення 

Впер, грн. 

1 1-2-3-4-7-1 2,70 114 2622* 

2 1-5-6-4-7-1 2,60 118 2714* 

3 1-2-8-9-7-1 2,62 120 2760* 

4 1-2-10-11-12-1 2,73 117 2691* 

5 1-6-13-14-15-1 3,02 125 2875* 

Min  2,60 114 2622 

* - вартість перевезення розрахована з урахування тарифу на 1 км (20 грн =1 км), однак без 

включення до вартості можливих простоїв автобусу 
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Аналіз результатів розрахунку показують, що  найбільш придатним маршрутом 

доставки будуть: 

- за параметром “час”: маршрут № 2; 

- за параметрами “відстань” та “ вартість”: маршрут №1. 

Таким чином, для випадку коли всі критерії мають однакове значення, скористаємося 

підходами  ухвалення рішень в умовах невизначеності. 

Для отримання порівняльних результатів зведемо параметри (табл. 2) до відносного 

вигляду, поділив елементи кожного стовпця на його мінімальне значення (табл. 3). 

Таблиця 3  

Відносні значення параметрів по маршруту 
№ 

маршруту 

Схема доставки Час Т, 

год. 

Відстань S, 

км. 

Вартість перевезення 

Впер, грн. 

1 1-2-3-4-7-1 1,04 1,00 1,00 

2 1-5-6-4-7-1 1,00 1,04 1,04 

3 1-2-8-9-7-1 1,01 1,05 1,05 

4 1-2-10-11-12-1 1,05 1,03 1,03 

5 1-6-13-14-15-1 1,16 1,10 1,10 

 

Для прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності використовуємо:  

- критерій Лапласа спирається на принцип недостатньої підстави, згідно якій всі 

стани природи Si (i=1,n) вважаються рівно ймовірними. Вірогідність qi, визначаються за 

формулою  qi=1/n : 
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- критерій Вальда (мінімальний або максимальний критерій), заснований на 

принципі найбільшої обережності. Для критерію Вальда на першому етапі слід визначити 

найбільший елемент в кожному рядку.                         

- критерій Севіджа заснований на використанні матриці ризиків, елементи якої 

визначаються за формулою, а потім з них вибирається найбільший. 
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- критерій Гурвіца заснований на двох наступних припущеннях: природа може 

знаходитися в самому невигідному стані з вірогідністю (1-α) і в найвигіднішому стані з 

вірогідністю α (α =0,5), де α - коефіцієнт довіри. 

Якщо елементами матриці є втрати, то вибирають дію, яка виконує наступну умову: 

 jiji VVW max)1(minmin  
                                   (3) 

Результати розрахунків за всіма критеріями наведені у табл. 4. 

Таблиця 4 

Вибір схеми доставки по критеріях ухвалення рішення 
№ 

маршруту 

Критерій 

Лапласа 

Критерій 

Вальда 

Критерій 

Cевіджа 
Критерій Гурвіця 

  
 

  

 

1 1,01 1,04 0,04 1,00 

2 1,02 1,04 0,04 1,04 

3 1,04 1,05 0,05 1,05 

4 1,03 1,05 0,05 1,03 

5 1,12 1,16 0,16 1,10 

Min 1,01 1,04 0,04 1,00 
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Висновки. Згідно проведених розрахунків найоптимальнішим варіант маршруту №1.  

Усі чотири критерії показали мінімальне значення серед усіх запропонованих маршрутів. 

Однак за критеріями Вальда та Севіджа дуже близький до оптимального другий маршрут, 

але раціонально все ж таки використовувати перший маршрут. Пошук оптимального 

маршруту хоча і має своє місце, однак цей маршрут вигідно розглядати саме з точки зору 

мінімальних витрат як часу, так і фінансових затрат. Проте необхідно не забувати про те,  

що всі запропоновані маршрути приблизно однакові за часом відвідування місць, натомість 

включають різні екскурсійні програми. 

Зниження транспортних витрат і економія часу можливі за рахунок застосування 

нових транспортних технологій водного транспорту, реорганізації транспортної 

інфраструктури та інтеграції транспортних систем.  

 

Список використаних джерел: 
1. Таха Хэмди А. Введение в исследование операций. 6-е издание. Пер. с англ. М.:  Издательский 

дом «Вильямс».2001. 912с. 
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TEACHING MATHEMATICS IN THE NEW 

UKRAINIAN SCHOOL: THE GENDER ASPECT  

OF THE PROBLEM 
 

The important skills of the teacher include the organization of educational activities taking 

into account the gender and age characteristics of students. Due to the lack of a single definition 

of the concept of “gender approach in learning” does not lose its relevance theoretical study and 

practical use of gender-oriented learning. In particular, in mathematics. 

Researchers believe that people of different genders have differences in the pace of 

intellectual development, motivation, performance and behavior. The reason for this is biological 

differences. For example, they identified two main types of functional asymmetry of the brain: 

left hemisphere and right hemisphere [3, 79]. According to most researchers, the first type 

predominates in girls, and the second – in boys. It should be noted that the difference in the level 

of mathematical abilities of students of both sexes begins to manifest itself in early adolescence. 

This difference applies mainly to complex forms of mathematical thinking [2, 45]. 

However, gender-based learning is based not only on biological differences, but also on 

socio-cultural ones. In this regard, the gender approach in learning should be implemented through 

such areas as: organization of the learning process taking into account the gender characteristics 

of students; creation of educational and methodical literature and compilation of tasks taking into 

account the gender characteristics of students; creation of educational institutions and classes 

focused on the practical application of the gender approach [1, 6]. 

That is, gender-oriented learning is the creation of a gender-comfortable environment, 

taking into account the individual characteristics of the student according to his gender. It should 

be emphasized that such work can be carried out without separate training. After all, the teacher’s 

ability to notice gender-specific features that distinguish one student from another, is crucial for 

the organization of student productive learning activities and personal development [4, 138].  

Revealing the problem of gender-oriented teaching of mathematics at school, it is impossible 

to miss a very interesting point in the process, namely: teachers-mathematicians are mostly women 

who subconsciously in men’s education operate on women's methods of presenting material  

[3, 80]. The relevant circumstance creates a major contradiction in such training. 

Modern school mainly develops right-hemispheric (logical) type of thinking, which is often 

inherent in the neurophysiological nature of boys. This explains their interest in the study of 

algebra and geometry, which leads to significant mental activity during the relevant lessons. What 

can you say about schoolgirls who have difficulty understanding educational mathematical 

information. First of all, they lack discussions, repetitions and time to study it [2, 46]. 

At the same time, girls-students are characterized by a fairly rapid acquisition of the optimal 

level of efficiency. They are better oriented in the rules and typical tasks. It is much easier for 
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them than for students to build oral and written answers and break the whole into parts [1, 7]. 

Given this feature of the girls-students of mathematics teachers need to plan the presentation of 

new material for the first half of the lesson. In addition, during the lesson it is desirable not just to 

provide information, but to establish cause-and-effect relationships, which is a challenge for girls, 

but all this is necessary for the development of logical thinking [4, 139]. 

For better development of the hemispheric type of thinking in girls, it is necessary to offer 

them tasks on familiar topics. In particular, if a teacher combines math and language in class, 

students will remember faster. For example, it is easier to cope with arithmetic, manipulation of 

numbers and formulas. In addition, they are better than students at following the rules, can 

articulate and use them skillfully, and have a good ability to memorize at random. Therefore, it 

will not be difficult for girls to learn new words, rules, tables, diagrams and abstract symbols that 

require some degree of mechanical memorization [3, 82].  

When using gender-oriented teaching of mathematics to students, the teacher should use 

research, heuristic and problem-based methods. Involve young students in creative activities and 

solving spatial problems. Focus them on practical information; discuss the results of activities with 

the announcement of assessments. Alternate physical and cognitive activities. Conduct classes of 

shorter duration with a high rate of supply of material, etc. [1, 7]. 

The nature of the question for students should be open when it comes to thinking, not just 

repeating after the teacher and memorizing information. 

Given the above characteristics of girls and boys, the pace of lessons in algebra and 

geometry should be chosen average. And this despite the fact that for most guys it will be slow 

and overloaded with detailed explanations, and therefore will reduce their activity. For example, 

when consolidating the material learned after solving the first tasks, most students will need a 

more complex version. At the same time, female students, on the other hand, will be attentive and 

careful when taking notes. In particular, they will not feel the need for complex tasks to consolidate 

the acquired skills [4, 141]. 

Thus, researching the problem of gender-oriented teaching of mathematics in the new 

Ukrainian school, the author concluded that the effectiveness of algebra and geometry lessons is 

directly proportional to the mathematics teacher's consideration of gender characteristics of boys 

and girls.  
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ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ У ПОВІТРІ ЗА 
ДОПОМОГОЮ УСТАНОВКИ «КОБРА-3 

 
У нинішній час науково-технічного прогресу й переходу до нового змісту освіти 

помітно зростає роль експерименту у навчанні фізики в школі. Система демонстраційних, 
фронтальних і домашніх дослідів, експериментальних задач, фронтальних лабораторних 
робіт та фізичного практикуму сприяє глибшому й всебічному засвоєнню програмного 
матеріалу, допомагає учням ознайомитись з принципами вимірювання фізичних величин, 
оволодіти способами і технікою вимірювань, а також методами аналізу похибок.  

Експеримент у шкільному курсі фізики - це відображення наукового методу 
дослідження, що властивий такій науці як фізика. Постановка дослідів і спостережень має 
велике значення для ознайомлення учнів із сутністю експериментального методу, з його 
роллю в наукових фізичних дослідженнях, а також для озброєння школярів деякими 
практичними навичками. Вивчення явищ на основі фізичного експерименту сприяє 
формуванню наукового світогляду учнів, більш глибокому засвоєнню фізичних законів, 
підвищує інтерес школярів до вивчення предмета. 

Будь-якому фізичному експерименту притаманні наступні риси: втручання в явища, 
фіксація процесів зовнішнього світу спеціальними приладами; виділення реально 
досліджуваних зв'язків і усунення (приглушення) побічних і випадкових впливів; 
відтворення і кількаразове повторення досліджуваних явищ у визначених умовах; 
планомірна зміна умов протікання чи явищ процесу; організованість і спрямованість з 
метою зведення до мінімуму елементів випадковості [4, с. 3]. 

Новітнє обладнання німецького виробництва «PHYWE» ґрунтовно допомагає учням 
оволодіти глибше фізичними вміннями та навичками в час стрімкого розвитку науки  
[3, с. 37]. Певна частина фізичних досліджень потребує обробки результатів за допомогою 
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (виведення результатів на екран 
персональних комп’ютерів, побудова графік різних залежностей тощо). Цю проблему успішно 
можна вирішити з допомогою системи «Кобра 3», яка використовується для отримання 
вимірювань та обчислень при проведені експериментів з фізики, хімії і біології [1, с. 89].  

Нині розглянемо один з прикладів використання обладнання «PHYWE» при 
виконанні лабораторної роботи з фізики - «Вимірювання швидкості звуку у повітрі за 
допомогою установки «Кобра-3». Новітнє обладнання дозволяє знайти швидкість звуку в 
повітрі при кімнатній температурі та дослідити властивості звукових хвиль.  

Звуковими хвилями називаються механічні хвилі, частота яких лежить в межах від 20 
Гц до 20 кГц. Як фізичне явище звук характеризується частотою, швидкістю поширення та 
інтенсивністю. Звукові хвилі можуть поширюватися в будь-якому пружному середовищі. 
У рідинах і газах вони поширюються як поздовжні хвилі, й спричиняють згущення і 
розрідження середовища. У твердих тілах звук поширюється поздовжніми і поперечними 
хвилями. Звук передається лише через пружне середовище . 

Звукова хвиля, як і будь-яка інша хвиля, розповсюджується в пружному середовищі і 
дійшовши до межі розділу з іншим середовищем, частково відбивається в перше 
середовище (відбита хвиля) і частково переходить в друге середовище, частково 
поглинається середовищами. Якщо друге середовище акустично більш густе (швидкість 
поширення звуку менша), то при відбиванні фаза хвилі зміщення частинок зміниться на 
протилежну, якщо ж друге середовище акустично менш густе (швидкість поширення звуку 
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більша), то хвиля зміщення частинок своєї фази не змінить. Довжина хвилі, тобто віддаль 
між двома найближчими точками, які коливаються в однаковій фазі, при відбиванні не 
змінюються. Амплітуда коливань, тобто найбільше зміщення частинок від положення 
рівноваги, у відбитій хвилі зменшується [2, с. 61]. 

На рис 1. показано загальний вигляд установки для вимірювання швидкості звуку в повітрі.  
 

 
 

Рис. 1. Загальний вигляд установки для вимірювання швидкості звуку в повітрі:  
1 - система «Кобра 3», 2 - стрижень із затискним гвинтом, 3 - циліндричні опори,  

4 - вимірювальний мікрофон з підсилювачем,  
5 - стальний стрижень довжиною 100 мм з отвором 

 
Для вимірювання частоти запустіть програму «Timer /Counter» і встановіть 

параметри, які вказані на рис. 2.  
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Вікно програми для вимірювання швидкості звуку 
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Звуковий імпульс генерується шляхом удару двох металевих стрижнів один об один. 
Під час цього замикається електричний контакт, що запускає роботу першого таймера. 

Після того, як звук пройшов відстань s, звуковий імпульс реєструється мікрофоном. 
У цей момент перший таймер вимикається. Якщо відстань, пройдену звуком, задано 
заздалегідь, то у кожному досліді безпосередньо визначається час поширення звуку і його 
швидкість. При проведенні дослідів необхідно забезпечити приблизно рівну висоту точки 
удару і точки розташування мікрофону, щоб бути впевненим в тому, що звук пройшов 
дійсно ту відстань, яка була виміряна. Відстань s вимірюється від передньої сторони 
капсули мікрофона до стрижня, затиснутого в круглій стійці [2, с. 62-63].  

Хід виконання роботи: 
1. Зберіть установку, яка зображено на рис.1. 
2. З'єднайте вихід підсилювача мікрофона за допомогою провідників із входом 

«Таймер 1» блоку «Кобра 3». 
3. Для вимірювання частоти запустіть програму «Timer/Counter» і встановіть 

параметри, які вказані на рис. 2. 
4. Між джерелом і приймачем звуку встановіть деяку фіксовану відстань, рівну 

приблизно 30-40 см. 
5. У відповідності з наведеними описами не менше 5 разів проведіть вимірювання 

швидкості звуку. 
6. Змініть відстань на 10-15 см. У відповідності з наведеними описами не менше 5 

разів проведіть вимірювання швидкості звуку. 
7. Між джерелом і приймачем звуку встановіть відстань, рівну приблизно 60-70 см. У 

відповідності з наведеними описами не менше 5 разів проведіть вимірювання швидкості звуку. 
8. Результати виконання пунктів 5-7 внесіть до таблиці: 

№  1 2 3  
 

υ
с

 

1    

2    

3    

4    

5    
υ
с

 
    

 
Висновки. Нове обладнання німецького виробництва «PHYWE» дає можливість 

безпосередньо вивчати натуральні об'єкти, розвивати практичні уміння і навики, здібності 
до самостійної роботи. Така практична спрямованість освітнього процесу підвищує 
мотивацію тих, хто вивчає предмети природничо-наукового циклу, формує навички 
навчально-дослідницької діяльності,  розкриває творчі здібності. Застосування сучасного 
нового обладнання у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку 
освітнього процесу. Завдяки новому обладнанню на якісно вищому рівні реалізується 
принцип наочності навчання, який спирається на діалектико-матеріалістичну теорію 
пізнання, суть якої полягає у сходженні до абстрактного мислення, а від нього до практики. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У 

БІОГРАФІЯХ ВІДОМИХ СПІВАКІВ 
 

Дослідницьким питанням даної проблематики є широкий спектр даних та знань, що 

суперечать один одному та можуть приводити нас до різних висновків у дослідженнях 

успіху 

Об’єкт успіх як соціальний феномен. 

Предмет: уявлення про успіх як соціальний феномен 

Мета: описати основні фактори впливу на досягнення успіху 

Завдання: 

1. Виявити за допомогою біографічного методу основі фактори досягнення 

популярними співаками успіху 

Обґрунтування вибору методів аналізу 

Щодо методу проведення дослідження, то спочатку при його виборі виникла 

проблема, так як кількісні методи при дослідженні феномену успіху та його складових та 

факторів є не надто дієвими, та дещо поверховими, нами було обрано біографічний метод. 

До біографічного методу прийшли вперше в 1920-х рр. соціологи в США, а потім також 

соціальні дослідники у Польщі та психологи в Австрії. [Гай-Воронская А., 2007: c.2]. 

Взагалі, «у сучасній соціології утвердився методологічний плюралізм, що допускає 

застосування різноманітних якісних і кількісних методів у вивченні соціальної реальності. 

В останні роки склалося розуміння ефективності застосування такого спеціалізованого 

соціологічного методу, як метод «життєвого шляху». На думку західних соціологів, даний 

метод дозволяє розглядати життєву стратегію особистості і траєкторію її соціального руху 

в умовах суспільства, що трансформується як взаємообумовлені явища» [Єжов О., 2007]. 

Цей метод є найбільш підходящим для нас так як його специфіка полягає у тому, що 

він передбачає те, що соціальні інститути та тенденції пов’язані із індивідуальним шляхом 

конкретного індивіда. 

«Життєвий шлях людини включений в високодиференційовані багаторівневі 

суспільні процеси. Зокрема, він протікає при структуруючих впливах наступних факторів» 

[Єжов О., 2007]: 

Дизайн даного дослідження є повністю якісним та ідеографічним. Також є 

розвідувальним з елементами аналітичного, оскільки основною нашою метою є зібрати 

інформацію про чинники впливу на успіх. Будуть присутні елементи групування та аналізу, 

то ми говоримо про наявність елементів аналітичного дизайну. 



May 6, 2022 |  Vilnius, Republic of Lithuania  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

35 

 

Процедура відбору документів та проведення аналізу біографій успішних 

музичних виконавців 
Перейдемо безпосередньо до дослідження. Для нього мною буде обрано трьох 

успішних у свій час представників поп-музичної культури, та проаналізовано їх біографічні 
дані із різноманітних джерел. Загалом же у даному дослідженні я хочу визначити фактори 
досягнення індивідом успіху і у майбутньому уточнити сам зміст феномену "успіх". 

Для дослідження нам необхідно було відібрати індивідів, що досягли успіху у певній 
сфері діяльності (так як для свого дослідження я обрала «соціальний», а не «життєвий 
усіх»). 

Досліджувати саме «соціальний успіх» ми вирішили тому, що, по-перше, його легше 
інтерпретувати та за певними індикаторами відібрати необхідні одиниці аналізу. 

Сферу ж, у якій досягли успіху індивіди, чию біографію було проаналізовано 
обиралися наступним чином: 

Для цього було обрано сферу шоу-бізнесу, а саме біографії популярних протягом 
певного періоду часу співаків. 

Отже, для дослідження мені необхідно відібрати дев’ятьох індивідів, життєві шляхи 
яких і стануть одиницями нашого аналізу. А зробили ми це наступним чином: продивитися 
150 рейтингів (точніше рейтинги десяти найпопулярніших Інтернет-видань та те, як вони 
змінювалися протягом цих п’ятнадцяти років) виконавців за 2000-2005, 2005-2010 та 2010-
2015 роки, в кожен період входить перший рік цілком та не входить останній, тобто, 
виглядають інтервали наступними чином: 

[2000-2005) 
[2005-2010) 
[2010-2015) 
Після виділення трьох інтервалів обрати по 3 та об’єкти дослідження, які найчастіше 

зустрічалися на верхніх позиціях рейтингів за досліджуваний відрізок часу. 
Ми спеціально не буду відбирали сучасних популярних виконавців, так як вони в 

даний момент знаходяться ще в процесі набуття соціального успіху, в той час як обрані вже 
пережили певний «пік» свого «соціального успіху». 

Отже, за результатами дослідження було підтверджено гіпотези про те , що 
схильність до того чи іншого виду соціальної діяльності та бажання і практичні дії у 
напрямку досягнення своєї мети є одними з найбільш вагомих складових досягнення 
соціального успіху, а також про те, що щасливий випадок впливають на досягнення 
індивідом успіху. 

Гіпотеза про матеріальний стан родини як фактору впливу на досягнення індивідом 
успіху не була підтверджена, проте і не була спростована, це питання потребує окремого 
дослідження. 

Остання ж гіпотеза про те, що фактори впливу на досягнення успіху залишаться 
незмінними в залежності від періоду часу підтвердилася частково, оскільки, з одного 
виконавці із різних періодів все одно періодично з’являлися в рейтингах інших періодів, 
але на нижчих позиціях, а тому ми не можемо говорити про них як про абсолютно 
незалежні та різні періоди та і смаки суспільств на той час змінювалися не так швидко як 
зараз. Проте не можна сказати і того, що гіпотезу було повністю відхилено, оскільки вона 

Здебільшого, не самі індивіди, ні їх оточення не можуть виділити дані механізми та 
пояснити їх, проте на інстинктивному рівні, габітусу, та закладених у них культурних кодів 
та символічного капіталу інколи можуть ці механізми застосовувати. 

Соціальне оточення практично не вливає на можливість індивіда досягти соціального 
успіху. 

Спільних рис між об’єктами щодо світогляду та світосприйняття у достатній 
кількості, щоб говорити про тенденцію виявлено не було, проте їм усім властиві дещо 
подібні поведінкові практики. 
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ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ УЧЕНИХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ  

(2010–2020 РР.): ПОКАЗНИКИ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
 

Протягом останнього десятиріччя Кабінетом Міністрів України були прийняті 
кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої та 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою. Відповідно до світових тенденцій 
розвитку вищої освіти [4; 5; 6], в українській системі вищої освіти серед необхідних видів 
та результатів професійної діяльності науково-педагогічних працівників уже традиційно 
було визначено «наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection». Метою доповіді є визначення динаміки міжнародної 
наукової активності та факторів впливу на неї вчених педагогічних закладів вищої освіти 
України у вимірах наукометричних баз даних Scopus та WoS протягом другого 10-річчя 
ХХІ століття [1; 2]. Крім того, ми визначимо, як різні фактори (наприклад, історія вишу, 
якісний склад науково-педагогічного персоналу, розміщення, характеристики 
індексованих статей) впливають на наукометричні показники вчених українських 
педагогічних вишів [3]. 

Для дослідження нами було вибрано 19 закладів вищої освіти – генеральну сукупність 
українських педагогічних університетів, профілі яких були представлені принаймні в одній 
з баз даних – Scopus або WoS. Для кожного закладу вищої освіти були визначені три 
основні характеристики окремо за кожною базою – загальна кількість проіндексованих 
публікацій, загальна кількість цитувань, h-індекс станом на кінець вересня 2020 року. Крім 
того, для кожного педагогічного вишу по базі WoS були проаналізовані вищеназвані 
характеристики у вигляді часового ряду публікаційної активності закладу вищої освіти за 
останніх 10 років. 

Аналіз публікаційної активності науково-педагогічних працівників педагогічних 
університетів України станом на кінець вересня 2020 року за такими позиціями: а) загальна 
кількість проіндексованих публікацій; б) сумарна кількість цитувань публікацій; в) h-
індекс у контексті співвідношення між наукометричними базами (рекомендованими МОН) 
Scopus та WoS дає можливість виявити загальну перевагу у кількості індексованих 
документів та в активності щодо цитованості саме у базі WoS, причому така перевага 
спостерігається у більшості педагогічних вишів. До того ж відмітимо, що між показниками 
університетів у двох базах за всіма позиціями існує порівняно тісний зв’язок (коефіцієнти 
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кореляції відповідно 0,82, 0,61 та 0,53). Дещо слабший зв’язок між позиціями у рейтингу 
цих університетів (кореляція 0,49). 

Аналіз структури основних напрямків наукового пошуку вчених з педагогічних 
університетів (за показниками порівняльного аналізу баз) продемонстрував різне 
відношення менеджменту компаній-постачальників послуг Elsevier (Scopus) та Clarivate 
Analytics (Web of Science) до розширення напрямків охоплення публікацій вчених. У базі 
WoS значно ширше представлені гуманітарні науки та освітні й міждисциплінарні 
дослідження (очевидно, за рахунок існування у WoS Emerging Sources Citation Index, для 
видань якого не визначається імпакт-фактор). Крім того, саме в цій базі за рахунок 
розширення напрямків індексування з’явилися окремі напрямки з історії, філософії, 
соціальних та педагогічних наук. Саме наявність цих напрямків забезпечило загальну 
перевагу бази WoS у кількості індексованих публікацій та цитувань. Разом з тим, слід 
відзначити, що класифікація предметних областей журналів, що індексуються базою 
Scopus, більшою мірою відповідає визначеним МОН України галузям знань. 

Аналіз динамічних рядів публікаційної активності науково-педагогічних працівників 
педагогічних університетів протягом останнього 10-річчя показав, що, починаючи з 2015 року, 
кількість проіндексованих публікацій та показники індексування посилань за базою WoS у 
більшості закладів вищої освіти педагогічного профілю різко почали зростати (див. рис 1). Це 
можна пояснити як появою проекту, а потім і затверджених Кабінетом Міністрів України 
«Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», так і утвердженням євроінтеграційних 
тенденцій розвитку наукової та освітньої галузей нашої держави у той період. 

 

 
Рис. 1. Динаміка середніх значень індексації публікацій та індексів цитування за 

базою WoS педагогічних ЗВО України 
 

Зазначимо, що протягом досліджуваного періоду різниця між різними педагогічними 
вишами за обома показниками стала меншою. Так, коефіцієнт варіації часових рядів 
показників індексування публікацій за десятиріччя зменшився з майже 170 % до 53 %, а 
такий же коефіцієнт варіації часових рядів показників цитованості публікацій базою WoS 
знизився з 128 % до 82 %. Втім зазначимо, що відмінність вказаних показників між різними 
ЗВО педагогічного профілю залишається значною. 

У процесі дослідження ми також проаналізували, як вплинула політика менеджменту 
компанії-постачальника послуг Clarivate Analytics (Web of Science) щодо розширення 
напрямків охоплення публікацій вчених та територіального охоплення індексування 
видань на міжнародну публікаційну активність вчених українських педагогічних 
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університетів. Для цього ми проаналізували дані з варіаційних рядів, де для кожного ЗВО 
були визначені наукові журнали, у яких науково-педагогічні працівники найбільш активно 
публікували результати своїх досліджень. Серед найбільш популярних журналів 
виявилися: а) SCIENCE AND EDUCATION (видавець – South Ukrainian National 
Pedagogical University Named After K.D. Ushynsky); б) INFORMATION TECHNOLOGIES 
AND LEARNING TOOLS (видавець – The Institute of Information Technologies and Learning 
Tools); в) PSYCHOLINGUISTICS (видавець – Hryhorii Skovoroda University In Pereiaslav); 
г) EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN (видавець – Drohobych Ivan Franko State 
Pedagogical University); д) INTERDISCIPLINARY STUDIES OF COMPLEX SYSTEMS 
(видавець – National Pedagogical Dragomanov University). 

Для визначення впливу на наукометричні показники вчених педагогічних 
університетів України ми проаналізували вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. У якості 
зовнішніх факторів були взяті такі кількісні величини: число років з моменту заснування 
вишу, якісний склад науково-педагогічного персоналу, кількість населення міста, у якому 
розміщений університет. Як внутрішні фактори впливу були обрані характеристики 
індексованих наукових публікацій: кількість авторів кожної статті, що входить до h-індексу 
(один автор, від 2 до 5 авторів, більше 5 авторів); вид доступу статті (відкритий чи 
закритий); «вік» статті; фінансування статті (наявне чи відсутнє); квартиль видання, в 
якому надруковано статтю. 

Аналіз парних коефіцієнтів кореляції між наукометричними показниками 
українських закладів вищої освіти педагогічного профілю та змінними-факторами 
засвідчив, що ні вік ЗВО, ні кількість науково-педагогічних працівників, ні рівень 
населення міста ЗВО не впливають на наукометричні показники за базою Scopus. 

Серія однофакторних дисперсійних аналізів показала, що на формування ядра h-
індексу українських педагогічних університетів істотно впливають такі внутрішні фактори: 
«наявність фінансування конкретної публікації», «квартиль видання» (статті, розміщені у 
виданнях першого квартиля цитуються значно частіше) та «вік статті» (чим старша стаття, 
тим більший у неї індекс цитування). Навпаки, не виявлено впливу на формування ядра h-
індексу педагогічних закладів вищої освіти таких чинників – «кількість авторів статті» й 
«відкритість доступу до статті». 
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NEGATION IN PHRASEOLOGICAL UNITS  

OF THE PREDICATIVE STRUCTURE OF THE 

GENERALIZED PERSONAL STRUCTURE 
 

These phraseological units of predicate structure occupy the second position in quantitative 

composition after impersonal constructions and, as a rule, are constructed according to the model 

“not + verb-predicate in the form of the future tense, the second person”: водой не разольешь; в 

семи ступах не утолчешь; выше головы не прыгнешь; голыми руками не возьмешь; громом 

не прошибешь; далеко не ускачешь; до Москвы не перевешаешь; дуриком не возьмешь; 

зимой снега не выпросишь; иголки не проденишь; из себя не выскочишь; калачом не 

заманишь, etc. 

Phraseological units of predicative structure of a similar structure and generalized meaning, 

it would seem, should have a correlative-affirmative form as well as many other varieties of 

phraseological units of predicative structure: impersonal, definitely personal, infinitive and 

indefinite-personal. However, the specificity of the phraseological units of the predicative 

structure of the generalized personal type lies in the fact that they do not have correlative forms: 

“иголки не проденешь” does not allow “иголку проденешь”, “калачом не заманишь” does not 

allow the form “калачом заманишь”. In other words, assertive unipolarity is a kind of constitutive 

feature of phraseological units of predicative structure of a generalized personal type. This is the 

only model of negative “predicative” constructions that does not allow an alternative paradigmatic 

form of positive: it is formed only on the basis of denial – general («до Москвы не 

перевешаешь») and in rare cases intensified denial («ничего не скажешь», «ничего не 

попишешь»). 

In this case, what is interesting is not so much the fact of the real existence of unipolar 

negative constructions, phraseological units of predicate structure, as the reason (or reasons) there 

is no such phenomenon – there are no affirmative forms of some proposed model, and the negative 

form acts as an independent, genetically primary fact in the typological system of constructions 

of the same level, showing a well-known isomorphism with units of the lexical level, i.e. with 

units “derivatologically” organized on the basis of the “not” element, without which they cannot 

function: нетопырь, нельзя, невзгоды, невеста; недобор; недокорм, etc. 

But the marked isomorphism between units of different levels cannot be the reason for the 

described unipolar phraseological units of the predicate structure of generalized personal 

semantics. This, in our opinion, is rather a consequence of a deeper semantic-structural 

phenomenon. 

So, we are dealing with an interesting, two-faced linguistic phenomenon, which a) in 

linguistic reality manifests itself in a unipolar form and has no correlative correspondence (глазом 

моргнуть не успеешь = глазом моргнуть успеешь (?), b) according to the affirmative model, 

such phraseological units of predicate structure in the language are not formed at all, are not 
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structured: such models in the language there is no; c) phraseological units of the predicate 

structure of the generalized personal model in some cases enter into the relationship of syntactic 

synonymy with infinitive constructions, while maintaining the identity of semantics: in 

phraseological dictionaries, this fact is noted in the vocabula itself (the infinitive is given in 

parentheses as a stylistic variant): водой не разольешь = водой не разлить; в ступе не 

утолчешь = в ступе не утолочь; до Москвы не перевешаешь = до Москвы не перевешать; 

пива не сваришь = с ним пива не сварить; слова не добьешься = слова не добиться; стену 

лбом не перешибешь = стену лбом не перешибить, etc. 

This is another indicator of the high degree of semantic abstraction (generality) of the form 

of the 2nd person of the verb in these constructions: the degree of marked generality has become 

equal to the degree of generality of the semantic structure of the infinitive, i.e. its grammatical 

meaning, which allows the normative coexistence of a finite (personal in the form of a certain 

tense) verb of the type «…не перевешаешь» with its original the form «не перевешать». 

Moreover, the personal form of the verb and the infinitive in these constructions are united 

by one very stable indicator – the combination of the negative particle «не» with the perfect form 

of the verb both in the personal form (…не пробьешь) and in the form of the infinitive. Such 

parallelism, in our opinion, testifies, first of all, to one thing – the existence of a special lexical 

and grammatical form in the system of phraseological units of predicate structure. Let’s call this 

form a form of “negative resultant perspective” (conditionally). “Negative” because the 

combination is formed by the negative particle «не», «результирующий» because perfect verbs 

usually denote an action that has achieved a certain result [1, p. 599], “prospects” because this 

form of the predicate verb has the semantics of perspective in the future (true, this future tense 

cannot be qualified as a chronological slice in the literal sense); it is a time of “impossible 

completeness of action”, if we take into account the internal form of these phraseological units of 

predicate structure. 

Meanwhile, the existence of parallel generically personal and infinitive forms (let’s 

compare: соплей перешибешь = соплей перешибить) indicates the systemic synonymous 

relations of the real parallel forms of these constructions: you will not jump out of yourself = you 

will not jump out of yourself = it is impossible to jump out of yourself; you will not pull out with 

ticks = you will not pull out with ticks = it is impossible to pull out with ticks, etc.). 

Syntactic synonymy and its manifestation on the dune of the above-mentioned correlations 

of three-element models (generalized-personal-infinitive-impersonal-infinitive) are implemented, 

as it was seen from the examples, almost completely. This applies even to those rare (in our 

opinion, secondary) formations that represent positive constructions, that is, 4-5 exceptions to the 

general rule. These are «пальчики оближешь», «язык вывихнешь», «язык сломаешь», «язык 

проглотишь» and «соплей перешибешь». 

Regarding the last example, let’s say that this expression is undergoing a stage of formation: 

it is not generally accepted, since in one dictionary it is represented only in the infinitive 

“execution” [2, p. 469], and in the other in a generalized personal form [3, p. 317; 5, p. 637]. And 

in general, the reality of affirmative (positive) instances is due, in our opinion, to the peculiarities 

of the semantic structure of the predicate verb and its compatibility with the word “language”. The 

verb «вывихнешь» as well as the verb «сломаешь» originally carry the connotation of a “negative 

process” – dislocate (injure yourself) [4, p. 110], break (damage, render something unusable) [4, 

p. 332]. Therefore, the expressions «нормальным языком не выговоришь» are no less real in 

the language (let’s compare: язык сломаешь; язык вывихнешь), as well as the descriptive-

negative expression «такой вкус не забудешь» (не забыть) = пальчики оближешь, язык 

проглотишь. 

It is interesting not that there are any exceptions to the general rule of functioning of 

phraseological units of the predicate structure of generalized-personal semantics (exceptions 

always confirm the rule), but that they are exceptions not included in the above-mentioned 
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trichotamic model, which includes the generalized–personal form↔ infinitive form↔impersonal-

infinitive form: пальчики оближешь= пальчики облизать(?) = пальчики можно облизать(?); 

язык вывихнешь - язык вывихнуть(?) = язык можно вывихнуть (маловероятно), язык 

проглотишь = язык проглотить(?) = язык можно проглотить (?!), etc. 

In general, the property of homogeneity (unipolarity) of the phraseological units of the 

predicative structure of the analyzed group is due solely to the semantic and cognitive indicators 

of these constructions, which have not been studied so far from the point of view of the category 

of assertiveness. 

Hence, the phraseological units of the predicate structure of this group represent 

constructions specific to the Russian language, formed on the basis of a special form of negation 

functioning, which serves as a functor for determining not only the generalized semantics of the 

verb-predicate, but also the category of predicativity of these constructions. In this case, we are 

referring to one of the creative possibilities of negation – it actualizes the predicativity of the 

construction: in the combination of «из себя выскочить», predicativity, simply put, is not visible, 

and in the construction of «из себя не выскочить», the same degree of predicativity is manifested 

as in the unit «из себя не выскочишь», because «из себя не выскочить» is almost synonymous 

with the full-blooded predicative constructions «из себя нельзя (невозможно) выскочить» and 

«из себя не выскочишь», «из себя никоим образом не выскочишь». As you can see, the last 

unit retains the identity of the model also when the enhanced negation is enabled. 
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ON THE PROBLEM OF İNTERACTİON  

OF MODALİTY AND PREDİCATİVİTY 
 

In modern linguistics, one of the main problems and, perhaps, the main one in performing 

the function of a text is related to the relationship between modality and predicate and to what 

extent they penetrate into each other. Considering that there is still no complete uniformity of 

opinions on each of the concepts under consideration and their interpretation, one can understand 

how difficult it is to make the problem completely clear. Lets first look at the concepts of predicate 

and modality and their interaction. It is noted that the predicate occupies an important, constructive 

place in syntax, and it is thanks to it that it becomes possible to transform language material into 

a fact of communication [1]. Although this definition is quite comprehensive, it does not fully 

reveal the essence of the concept and the linguistic phenomenon. 

Professor Gazanfar Kazimov considers predicativity in relation to a sentence and, 

considering it one of the important features of a sentence, notes that “The relationship between 

the subject and the predicate is the organizing center of the sentence structure. In order to make a 

sentence, it is necessary to connect the “building material” of words and phrases with each other 

in such a way that the right idea is expressed. To do this, it is necessary to correctly take into 

account and correctly mobilize case suffixes, postpositions, conjunctions, particles, modal words 

and all other grammatical means. In this aspect, the predicate has an important task: the predicate 

with the help of signs of time, person, modality leads to the emergence of predicativity, to the 

formation of a word, a phrase in the form of a sentence” [4]. 

A predicate can also be called the relation of the situation reflected in the discourse to the 

speaker’s world. Since this world exists in two dimensions, such as time and space, the coordinator 

of the perceived situation is also conveyed through two grammatical categories, which are 

basically person and time. For example, in the phrase “I am walking” it is shown that this situation 

coincides in space with the speaker (I), and in time with the moment of speech (i.e., there is a unity 

of time and space in this phrase). In the phrase “you were going” in the center of the situation is 

the speaker’s interlocutor (you), and in time – the event preceding the moment of the conversation. 

The situation described in the phrase “it will snow” does not describe the speaker and his 

interlocutor, and in time the situation coincides with the moment of the conversation. Of course, 

time and space can also be conveyed in another way, that is, by concretization. For example, “it 

will snow in Baku on March 30”. However, even here it becomes clear that the event will happen 

after the moment of the conversation, and the space is still not directly connected with “I” and 

“you”. In the discourses taken as an example, time is expressed by the predicate form of the verb. 

And space, in the broad and abstract sense of the word, is expressed by the category of a person. 

These two categories are present in any predicates and serve to compare the situation with the 

speaker’s world. 

The above examples do not fully reveal the problem. If we take into account that each of the 

“personal” tenses and their forms are used separately, or rather together, then the number of units 

of person and space can increase many times, and in language practice this is true (for example, 

first person + past tense, present tense, future tense). It simply follows from this that the syntactic 

“combination” of time and space (we ourselves consciously do not call it a coincidence, since in 

this expression the scope of this unity will be artificially narrowed) it does not cover all the 

richness of the concept of predicativity. Of course, the category of the person has a syntactic 
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meaning and correlates, coordinates the verb form with the subject. This makes it possible to 

differentiate the coincidence of a predicate with a predicate as a syntagma of a special type, and it 

is this that is called a predicate. And this means that the predicate is not a word denoting a separate 

time or a separate space, but a certain combination, unity of words, which serves to convey the 

semantic load, including “the speaker’s attitude to what has been said”. And this is done by certain 

formal syntactic means. If the content of the modality is the speaker’s attitude to the reflected 

situation, then the predicate is based on the attitude of the situation to the speaker’s world. 

Nevertheless, it is obvious that both signs manifest themselves in the unit of the text – the 

utterance, and in the syntactic model – as an absolute condition for its implementation. 

Some researchers identify predicativity with modality and consider modality to be a certain 

form of sentence predicativity. But there are also those who characterize modality as a form of 

expression of predicativity. In both approaches, if we proceed from idiomatics, predicativity 

comes to the fore, and modality remains in the background. But in fact, it seems to us that, without 

contrasting or identifying these two concepts, it is necessary to pay attention to their interrelation 

and connection. To clarify the semantic capacity and the relationship of these concepts, a parallel 

can be drawn with the relationship of the concepts of content and form in literary studies. While 

the content can be explained through the form and vice versa, the form can be explained through 

the content, it is impossible to explain them in isolation. Just as content does not exist without 

form and form without content, a predicate is impossible without modality and a modal predicate. 

Here the predicate is a “means” such as “form” and the modality is a “means” such as “content”. 

If this thesis is taken as a basis, then it is possible to bring some clarity to the understanding of 

both concepts. In this approach, the predicate acts as a means of expressing modality. To justify 

this, we can turn to the manifestation of modality at different levels. 

There are also those who call modality and predicate in some sense antipodes. In this 

approach, the idea is put forward that they characterize the utterance from different sides. To what 

extent can we agree with this statement? If the predicate carries elements and modalities, is one 

of the means of expressing modality, then it would be wrong to talk about “antipodality” here. In 

fact, one of them can be considered as “portable” (modality), and the other as “carrier” (predicate). 

But we can agree with this thesis by clarifying one point. The predicate is only one of the means 

of expressing modality, since, as we know, modality, along with grammatical means, includes 

lexical, phonetic (intonation), means of artistic expression and description (here inversion, artistic 

question, style can be brought to the center of attention in the greatest possible way), non-verbal 

means (transfer of the relationship with minor changes in the traditional forms of address found 

in the speech situation contained in the discourse itself, and in the written discourse), in modern 

journalism, it can be expressed through the widespread use of euphemistic means (replacing more 

acute moments with other expressions, hiding the true interest and, roughly speaking, the 

deliberate transfer of “black as white” and “white as black”). However, it should be borne in mind 

that, although modality is partially transmitted through predicativity, both of them ultimately 

generate discourse and are implemented in discourse. And putting them opposite is wrong. 

What we are saying about the unity of modality and predicativity sounds in general terms 

and is indirectly confirmed by the opinion of the Russian linguist G.V.Kolshansky. He considers 

the modality of a sentence to be a general semantic category. In his opinion, modality is realized 

through discourse and extends to the entire discourse. The legend cannot be divided semantically 

into two parts. The meaning of the sentence is complete. Semantics is born out of modality and is 

implemented in the process of communication [5]. However, according to T.P.Lomtev, modality 

can be attributed rather to logic as a semantic, or rather, semantic-communicative function. The 

modality extends throughout the sentence, but does not have a special means of expression. It is 

difficult to disagree with T.P. Lomtev in one point. This is also due to the fact that modality has 

no “special means of expression”. Of course, there are special means of expressing modality, but 

they are so diverse and manifest themselves at very different levels that it is impossible to 
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generalize them and offer a single pattern for all. Modality carries the speaker’s attitude to the 

reflected situation, and it is carried out at different levels and by significantly different means. 

However, as in the predicate, grammatical categories occupy the main place in the expression of 

modality. Basically, these are images of the verb, through which the speaker is able to show 

whether a situation has occurred, to question it or to convey whether it is needed. 

In the dictionary “terms of explanatory linguistics”, both the concept of modality and the 

means of its expression are somewhat limited. It is noted that “the expressed thought can be 

understood or used in context in a real or unrealistic way, in a possible or impossible way, in a 

desirable or undesirable way, in a necessary or probable way. Time and person are connected in 

meaning with modal meaning, forming a category of predicativity (our differentiation – F.S.). The 

concept of modality is expressed using grammatical and lexical means (verb forms, modal words, 

intonation, postposition)” [2, p.164]. M.Huseynzade considers modality as a logical-grammatical 

category that either confirms or denies the validity, reliability of a judgment about a particular 

case, event, thing, feature and quality [3]. Let’s focus on one moment of the last phrase. 

M.Huseynzade calls modality a “logical-grammatical” category, which in a certain sense sounds 

with the completeness of “content-form”. And this means that by its nature modality cannot be 

considered a purely social or purely individual category. 
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THE EMBODIMENT OF WILDE’S AESTHETIC 

CONCEPT IN THE INTELLECTUAL NOVEL  

«THE PICTURE OF DORIAN GRAY» 
 
The principal thing that made a significant impact on the development of the mid-19th 

English-language literature was aestheticism. Aestheticism is an intellectual and artistic 
movement in the European culture of the Victorian era, the main idea of which was the 
predominance of pure beauty as a substance of refined exquisite art over the morals. The rejection 
of any social and moralising tendencies for the sake of beauty was the specific feature of the 
«aesthetic movement», whose motto was to create «art for art’s sake». 

One of the chief figures of aestheticism is Oscar Wilde, the greatest playwright of the late 
Victorian period and a prominent representative of European modernism. 

The writer used to aspire to the wonderful things and supposed that only they were able to 
help one find true salvation from the primitive vulgarity of being in art – the genuine abode of 
Beauty, where joy and oblivion always prevail, where at least for a moment one may distance 
oneself from the strife and horror of the outer world. The author believed that art lives its life and 
is entirely independent of reality, and therefore it is in opposition to real life; that life imitates art; 
that «there is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly 
written. That is all» [10]. 

Oscar Wilde reflected his views of beauty, art and aesthetics in the novel «The Picture of 
Dorian Gray». «The Picture of Dorian Gray» is the only novel by Oscar Wilde, a unique work that 
occupies a leading position among the most significant art finds of the last third of the 20th 
century. The novel is a kind of «ode» to aestheticism, which, actually, expresses the tendencies of 
European decadence. Thus, we’ve defined the genre of this work as a decadent-style intellectual 
and philosophical novel. 

The search for true art is glorified and realised in the novel. The writer makes a clear 
distinction between morals and art, expressing the idea that «No artist has ethical sympathies. An 
ethical sympathy in an artist is an unpardonable mannerism of style» [10]. At the same time, O. 
Wilde makes a direct parallel between art and morality, because it is unacceptable for true art to 
be devoid of spiritual dimension. 

The main problems of the novel as well as the creative activity of Oscar Wilde have been 
the subject of research of numerous scientists such as Alan Sinfield [8], Christopher Craft [3], 
Hesketh Pearson [7], Joseph Pearce [6], Julia Prewitt Brown [2], Kimberly Stern [9], Megan 
Becker-Leckrone [1], Mitsuharu Matsuoka [5], Patrick Duggan [4] and others. 

The conflict between the beauty and morals that is a relevant problem in the modern world 
determines the timeliness of our research. The 21st century is an era of prosperity of 
commercialisation and mass culture. Due to the incredibly rapid development of new technologies, 
individual’s personality, art and an individual’s attitude towards it have been changing. Today we 
may observe the phenomenon of the stranglehold of films, TV shows and music that have no 
artistic value. In an effort to make a profit, art has become a kind of entertainment, being devoid 
of morality. There is a simplification of forms, unification and standardisation of works of art, the 
idea of the purpose of the artist as well as true art in this world is being lost. Social guidelines are 
also changing, material well-being, universal standards of beauty and appearance, which every 
person aspires to, are coming to the fore. 
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The purpose of the research is to analyse Oscar Wilde’s aesthetic concept in the context 

of the intellectual novel «The Picture of Dorian Gray». 

The aesthetic concept of Oscar Wilde consists of 25 aphorisms of the preface, which define 

the system of aesthetic perspectives of the author. The purpose of the preface is to make the reader 

take a special look at art as something that is in a completely different dimension which does not 

correlate with the level of day-to-day life. 

The first aphorism expresses the idea that «the artist is the creator of beautiful things» [10]. 

Indeed, the artist Basil created a wonderful portrait: «... clamped to an upright easel, stood the full-

length portrait of a young man of extraordinary personal beauty» [10], «... the painter looked at 

the gracious and comely form he had so skilfully mirrored in his art» [10]. But it was the picture, 

the gorgeous masterpiece that leaded to the creation of the terrible monster which Dorian turned 

into: «An exclamation of horror broke from the painter’s lips as he saw in the dim light the hideous 

face on the canvas grinning at him. There was something in its expression that filled him with 

disgust and loathing. Good heavens! It was Dorian Gray’s own face that he was looking at!» [10]. 

A moment before his death Basil said: «You told me you had destroyed it» [10], and Dorian 

replied: «I was wrong. It has destroyed me» [10], losing his soul forever. Putting the words like 

that into the mouth of young Gray, Oscar Wilde refuted his first thesis, perhaps even not expecting 

it. 

The next aphorism says: «Those who find beautiful meanings in beautiful things are the 

cultivated. For these there is hope. They are the elect to whom beautiful things mean only beauty» 

[10]. But this aphorism was also refuted in the novel. Both Basil and the shrewd Lord Henry see 

only the external beauty of Dorian, paying no attention to his terrible soul. No one believes that 

Dorian is able to commit a crime. The amazing beauty of young Gray also impresses James Vane, 

who, did want to avenge his dead sister, but didn’t implement his intention, just not believing that 

such a beautiful young guy could be so cruel and ruthless. As a result, James paid a high price for 

his mistake, like Basil did. 

Oscar Wilde did not like the philistine lifestyle because this concept excluded the awareness 

of any art, both realistic and romantic. The writer expressed this idea quite wittily, saying in the 

preface: «The nineteenth century dislike of realism is the rage of Caliban seeing his own face in a 

glass. The nineteenth century dislike of romanticism is the rage of Caliban not seeing his own face 

in a glass» [10]. 

The author’s object of art was fantasy, fictional reality. Oscar Wilde believed that reality 

was an ugly and vulgar thing, and he was very fond of the beauty that he found in fiction, in sweet-

lie world that may take the reader as far away from mortal reality as possible. He denied such 

principles as the principle of naturalism and the principle of true realism in literature. According 

to Oscar Wilde, reality was devoid of poetry and aesthetics, so it did not deserve to be the subject 

of artistic representation. This is exactly what is one of the principles of the author’s  

aestheticism – a distancing from reality, creating an illusion as well as immaculately beautiful 

world. The author believed that art didn’t have and should not have anything to do with truth; art 

expressed nothing but itself. One of the aphorisms in the preface says that «to reveal art and 

conceal the artist is art’s aim» [10]. 

Conclusion. Thus, we can conclude that Oscar Wilde fully reflected his aesthetic concept 

in the novel «The Picture of Dorian Gray». The main goal of the writer was to reveal the 

connection between art and real life. Excluding unpleasant aspects of reality, O. Wilde has 

managed to create a beautiful illusion where the reader is surrounded by beautiful people, beautiful 

places or beautiful speeches of the characters. We can also say that the author was able to find his 

own special non-standard way to solve the problem of the conflict between ethics and aesthetics. 

In his novel he created a world in which the ethics and aesthetics were expressed in a slightly 

different form than they were in real life. They did not contradict each other but play new roles in 

the context of beauty, forming a single and indivisible whole. This is the originality of the 
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embodiment of Oscar Wilde’s aesthetic concept in the intellectual novel «The Picture of Dorian 

Gray». 
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THE SYMBOLICS OF BIRDS IN THE DRAMATURGY 

OF LATE XIX CENTURY (IN THE WORK  

“THE WILD DUCK” BY H.IBSEN) 
 

Contemporaries called the end of the XIX - the beginning of the  XX century the   “the 

drama age”, and the dramaturgy of this period  was qualified as the “new drama”.  As time  went 

on, the boundaries of the “new drama” were erased,  the features   united it  were forgotten, the  

former novelty was gone, and the term “new drama” actually no longer existed. But for the 

contemporaries of that  “new  dramaturgy”, the association of  E. Zola, G. Ibsen, G. Hauptmann, 

A. Strindberg, M. Maeterlinck, B. Shaw, A. Beck, A.P. Chekhov and other outstanding  writers 

did not seem  unusual, and the term itself was full of  alive meaning. 

The creative work by Norwegian writer and playwright Henrik Ibsen (1828-1906) occupies  

perhaps the leading place  among the representatives of the “new drama”.   H.Ibsen’s creativity, 

which  marked  the beginning of a new drama, began in 1877,   from   work "Pillars of Society". 

Other creators of the “new drama” most often  aspired  to undermine, fundamentally change the 

usual forms of drama.  As for H. Ibsen,     while radically rebuilding the old forms,   writer  at the 

same time  stayed  “inside” them, even partially restored the severity of its structure.  Thus,  by 

such means   H. Ibsen  revived the principles of ancient drama. As a result, an  extraordinary    

phenomenon  was  observed: while  creating a new dramatic structure, H. Ibsen didn’t  refuse from 

traditions or controvert them.   Ibsen’s   creativity  gave  “a new  impuls  to the  all-European 

development of the ‘new drama’  in form  we  know it” [1, p. 256]. 

From the point of view of the  theme we have chosen,  i.e. the symbolics of birds in the 

dramaturgy of the turn of the centuries  the play “The Wild Duck” is of particular interest. 

We should emphasize  several  characteristic features of the play “The Wild Duck”. Having 

mastered the technique of tragedy H. Ibsen skillfully concentrated the unity of time, place and 

action in such   way that his characters behave in accordance with the situations. So, the playwright 

allows himself to draw peculiar images-caricatures in the background of the play. These characters 

are not alive people, they even are not conceived as such.  They   are “contrasting images”, and 

they can be likened to stones that are thrown into swamp water and which form circular waves 

around them. In “The Wild Duck” these “contrasting images”  are  presented by Relling and 

Molvick, and  in later plays   the same " sprinkling" in the course of action  are used. 

The peculiarity of “The Wild Duck” is that in this play, for the first time in Ibsen's 

dramaturgy, symbols begin to act.  E.g.  “A Doll’s House” (1879) is a purely realistic play, in 

“Ghosts” (1881) we see already the first symbolic hint that is contained in the very title of the 

play. As for “The Wild Duck”, here the symbols become more pronounced. "They appear not only 

in the title of the play, but also in the very symbolism of the dark attic." 

“The Wild Duck” is a play about the soul of a thirteen-year-old girl, Hedvig. She is still a 

child, so  she hardly  hold back tears when her selfish father didn’t keep his  promise – he simply 

forgot to bring   from the dinner party  something delicious  for her. At the same time, in her   

character  a  real  young lady, grown-up   person  is already  seen apparently. She    killed  herself 

without hesitation in the hope to regain her father's lost love.  But, as we see,   this father  was not 

worth it. The lazybones and rhetorician, whom  this girl  adores, cannot appreciate her sacrificial 

love. 
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We can say that “The Wild Duck” is a play about the soul of Hedvig,  or more precisely, 

Hedvig is the soul of the play. Her  soul   cannot be seen at first sight: it is so closed. Among the 

characters and personages of  the play, Hedvig at  first appears as a secondary character, as if a 

“side” figure,  who only  fills up the family of the photographer Hjalmar Ekdal. 

In this family,  except the photographer himself, who willingly shifts all the work in the 

atelier  upon others, there is also  a wife, Gina, who is  a simple,  unlettered, but kind and efficient 

woman; there is also a grandfather, a former lieutenant Ekdal, crippled by life.  Among them, 

Hedvig is a truly Ibsen’s character, a truly Norwegian one. Every day Hedvig is surrounded by an 

unusual, even some fantastic environment. There is a mansard   in Hjalmar Ekdal’s home that  is 

used  both as a photographer's studio and as a dining room. One of the  mansard  doors leads to a  

large  attic   where   something  like a forest (made from old fir trees)  is installed and " wildfowl" 

is found, there  are  many rabbits, pigeons and chickens.   The old lieutenant Ekdal,  having put  

his former officer's uniform, (which he is now forbidden to   wear), sometimes goes to the attic 

with his son to remember his glorious hunting exploits there  by  shooting rabbits. But the most 

important person in the attic is a wild duck with a  wounded  wing. Once upon a time, old Werle 

injured  that duck  while hunting - the duck  dived into the water and clung to the  water grass   to 

die there.    But  Werle’s  hunting dog pulled  the duck ashore; the duck   stayed   in the merchant's 

house, where, however, it did not take root - and was transferred, like many other things, to the 

Ekdals.  The wild duck in the attic enjoys special  respect, because it was  the only which  earlier  

truly involved in the free life of nature, because  this duck  is not an imitation of the nature, but  

it’s a part of it. And it is  the duck who is the favorite of Hedvig. 

But there is also another beginning, which in “The Wild Duck”  is significantly increased in  

comparison with   earlier  "new dramas"  by H. Ibsen. This beginning  is “metaphorically-

symbolic”  one. The  extravagance  of Hjalmar’s dwelling is not accidental. That  imitation  of a 

forest that is  installed in the attic and in which Lieutenant Ekdal and Hjalmar hunt their rabbits is 

not only an attempt to imitate the lieutenant's former life.  It’s  also a grotesque embodiment of 

the lie in which the Ekdal family lives. 

"The Wild Duck" is interpreted in the play in a different way.  The duck belongs to Hedvig. 

Hedwig loves  it and is proud of  it. And every evening the  girl  prays that  the duck  will  be  alive 

and well. And most importantly,  the duck  was destined to become the victim that could return 

Hedvig her father's love. However, in reality, Hedwig herself became  such  victim.  "Wild Duck"  

image is woven into the  “canvas” of the drama  firmly, both symbolically and  by plot,   it 

embodies its atmosphere in such a  great extent that it could naturally become its headline. So, the   

title  of drama  is meaningful, but quite  natural. 

The growth of the symbolic  beginning in “The Wild Duck”  doesn’t reduces the 

concreteness of the life shown in it. The play is objective, like Ibsen's previous social-problem 

dramas. As G.N. Khrapovitskaya rightly notes, “not only every line, but also everything that 

appears in the play,   in its  all specificity  is important for the development of its action.” It 

concerns e.g.,  a  rifle  and a pistol, which are mentioned more than once in the play, and which 

begin to play  most  important role in its final: the appearance of Lieutenant Ekdal from his room 

with a gun in his hand makes  everybody   understand that  it was Hedvig  fired a pistol in the attic. 

In Ibsen's play, “the wild duck” symbol  is  double-natured. A domesticated wild duck that 

lives  in the attic, fattening in the  washtub, is a symbol of  the  life of   photographer Hjalmar,  

who prefers the miasmas of  falsehood  to the merciless truth. But the same wild duck that Hjalmar 

hates and wants to shoot, is already a symbol of the fate of the unfortunate girl Hedvig, who 

became a victim of the whole drama.   In the play, both meanings of the symbol are interpreted in 

detail. And as B. Schoen rightly notes, “this feature   adds Ibsen’s symbolics rigidity, strict 

semantic attachment, reduces its role to commenting  the action, to an indirect analogy  with  

happened events ” [4, p. 190]. 
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The  mansard  which  is used both as a dining room and as a room for Hjalmar's atelier is  

scene    where  action of play takes place   (with the exception of the first act). From this  mansard 

, a door leads directly to the attic, which plays an important role  in all drama. It is there that 

Hedvig  heard the words of Hjalmar, forcing her to  leave the life. 

The attic is also important because it clearly reproduces  Dr. Relling's  whole  theory of " 

everyday  falsehood". Here, in the attic, a "forest" is arranged, ( it consists  half a dozen old 

Christmas trees left after Christmas), there is a " wild fowl" - a whole brood of rabbits and old 

Lieutenant Ekdal, who once, in his days of prosperity, traveled far to the North and now hunts for 

rabbits in this attic "forest". 

The wild duck came to the Ekdals from the merchant Werle, Werle shot her while hunting: 

he wounded her wing with several pellets.  The duck dived deeply into the water to die there, old 

Werle’s hunting dog pulled it out of the water, saved it, and now, after many displacement the 

duck is alive. Describing the trials of duck, H. Ibsen emphasized very important idea – such life 

is not natural, it’s only existence. 

So, a wild duck is a symbol of the fate of the human whose life has hurt, but was not killed. 

The life, all circumstances deprived human the opportunity to strive upward, to achieve the ideal, 

so the human dives into the depths to die there, in silence. It is the most important tragic content 

contained in this symbol. However, there is also   another, less tragic aspect in work. The wild 

duck, which found shelter in the attic, was pulled out of the water by a dog, and now it lives in a 

trough of water, having grown fat and accustomed to its fate, not even trying to fly away. It hardly 

needs to be emphasized that  namely  this wild duck,  put up  with its fate,  is the symbol of the 

life of Hjalmar Ekdal and people like him, who built their existence on “ everyday  falseness”. 

Thus,   analysis  carried out in the article  confirm  that the symbolics of birds used  in the 

dramaturgy of the  XIX century, and in particular in H.Ibsen’s works  is not accidental. There were 

certain similar prerequisites for the  engendering  of  a “bird” symbol in cultures different both  in 

religion and mentality. There are  many specific  patterns in art,  that cause identical plots, themes, 

ideas, images in different  national  literatures. 
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TO THE PROBLEM OF MASS MEDIA FUNCTIONAL 

AND STYLISTIC STANDARDS 
 

The media is not only an information channel but also one of the important language 

authorities for modern speakers, which strongly influences the formation of language and speech 

culture. Lexical complexity of the text presented in mass media is caused by the fact that it is 

created by journalists both collectively and impersonally. Media covers a vast variety of topics 

which cause consumption of different styles and registers. The characteristics of oral and written 

speech, formal and informal styles are observed in media texts. Hence, comprehensive media texts 

are based on the complex of oral and written sources. 

It is known that the problem of functional and stylistic differentiation of language has not 

found its solution yet. There are different concepts of classification of functional styles, registers 

and sub-registers, the authors of which consider different criteria and use different terminology to 

describe the same linguistic phenomena. However, this situation is quite natural and explained by 

the fact that functional stylistics is one of the most dynamic branches of linguistics designed to 

reflect the development of language processes, movement and interaction of styles in different 

areas of language. Therefore, it is obvious that the differences in the concepts of functional and 

stylistic differentiation are largely determined by the goals pursued by the authors, in some way 

grouping the objective facts of linguistic reality. "The very selection of different styles can be 

made on the basis of different criteria," - the famous researcher Shmelev writes, - "there is no 

reason to think that, accepting one or another criterion, we are already in conflict with all other 

concepts of styles, with other principles of grouping functional varieties of language. We will be 

able to correctly assess the importance of different criteria only by considering different aspects 

of this multi-aspect problem. " [3] 

The basic criteria for determining stylistic status of the media language are traditionally 

defined in the concept of functional style and its features. Dobrosklonskaya says that style is a 

kind of language typically found in most common spheres of social life and partly different from 

other varieties of the same language in vocabulary, phonetics and grammar. Functional style is a 

kind of literary language in which language is always characterised by the principle of selection 

and combination of language means. For each functional style, the use of certain linguistic 

phenomena is predictable and reproductive [1]. 

Indeed, mass media communication is a socially significant area of social and linguistic 

practices.  Especially, the languages used in this socially significant area are characterized by the 

typical features of this communication, which primarily include the collective nature of the text 

production and its focus on vastly spread audience. Professor Ponomarev notes that one needs to 

enhance their culture of communication with the expansion of the Ukrainian literary language. 

However, there are people who have no right to make mistakes: they are actors, lecturers, 

announcers and other radio and television workers, teachers, professors and scientists - because 

their speech must be a perfect model for people [2]. The culture of speech, as well as the culture 

of thinking, is a reflection of level of education, general culture and intelligence. Language culture 
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begins with self-awareness of a linguistic personality. An important component of national 

consciousness is the attitude to a language its evaluation as a separate, original, capable of cultural 

accumulation of knowledge, experience of other peoples and their national language picture of the 

world [6]. Compared to other mass media types, television has a much greater influence on the 

formation of speech culture, as it covers a wider audience and all spheres of life; it promotes new 

entries and forms of any language. According to the researcher Styshov, media language practice 

proceeds the processes of formation, creation and popularisation of new means of expression, 

functional regrouping of vocabulary, creation and consolidation of new language standards which 

have a stronger impact on the listeners and viewers than on the readers [4]. 

Now, we shall consider some notable innovations in the speech of journalists of some 

channels, which show the ability to form and promote new standards in the field of media. 

Undoubtedly, in recent times the audience has noticed some variable forms, which are often 

perceived by ordinary viewers as violations or deviations from established standards. In fact, they 

have a different nature and motivation of usage. The presence of variable forms is a sign of a 

developed stylistic system of literary language. Variants of the literary standard are a sign of its 

dynamism, mobility and, consequently, a source of constant linguistic change, reflecting the 

search for adequate means of linguistic expression [6]. 

Here we give some examples of lexical innovations from Ukrainian mass media: автівка = 

автомобіль; хмаросряб, небосяг = хмарочос; стравоспис (від «страви» та «список») = меню; 

іншоземний = іноземний; пустка = пусто; кермування = керування автомобілем; поречка = 

непорозуміння; жахачка = щось, що може злякати; світлина = фотокартка; велопарко́вання 

= паркування для велосипедів; рельсохід = трамвай; водно́часно = одночасно; мер́ство = час 

обіймання посади мером; ме́рський («мерські вибори») = той, що стосується мерії; 

антивандальний = той, який запобігатиме вандалізму; далекочуй = телефон; емоційка = 

смайлик; ко́рок = затор (калькування з рос. «пробка на дороге»); летун = льотчик. 

To conclude, the language of mass media is gradually modifying generally accepted 

standards; modern Ukrainian speech is changing; the lexical structure of the language is 

gradually replenished; old vocabulary forms are actively modified; specific elements are 

“reactivated"; new words are formed. Taking into consideration the active influence of the 

Ukrainian media language on the culture of speech formation, it is necessary to emphasise the 

need to control the quality of broadcasting and print media language. We see the prospect of 

research in the analysis of the standardised nature of Internet texts and their impact on the 

formation of language competence. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НЕОЛОГІЗМІВ  

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ В 

НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ 
 

Російсько-українська війна, що розпочалась 2014 року, породила чимало нових слів. 

У віртуальному протистоянні, яке активізувалось на фоні реальних військових подій, 

основною зброєю виступає мова. В лексиконі українців звичними стали воєнні терміни, 

більшість з яких мають негативні конотації. 

Пейоративна лексика так званої «мови ворожнечі» російсько-української війни 

зустрічається також в німецькомовному просторі, насамперед в текстах мас-медіа та в 

науковому мовознавчому дискурсі. Зокрема, в зарубіжній германістиці є деякі лінгвістичні 

праці, присвячені неологізмам російсько-українського протистояння [1, 2]. Варто 

зазначити, що дослідники аналізують пейоративи не тільки антиросійського, але й 

антиукраїнського дискурсів. Більшість зазначених неологізмів передаються в 

німецькомовних текстах шляхом транскрибування чи транслітерації, як ось: Banderivсi, 

Rašyzm, Rašysten, Moskal, Kacap, Vatnik, Vyšivatnik, Raška, Kolorady, Chochol. Деякі поняття 

мають кілька варіантів експлікації в німецькій мові. Зокрема,  «бандерівці» передається як 

Banderovcy (від рос. бандеровцы) та Banderivсi (від укр. бандерівці), а також перекладається 

як Banderisten чи Banderisten-Faschisten. Такі поняття як «кацапські колоради», 

«кремлівський гад» та «воїни добра» також перекладені на німецьку мову: kacapische 

Kolorads, Kreml-Mistvieh, Kämpfer des Guten. 

Іноземні мас-медіа нещодавно звернули увагу на чергову появу воєнних неологізмів 

в україномовному писемному й усному дискурсі після початку повномасштабної війни. 

Насамперед, це лексеми пейоративного сленгу: рашизм, рашисти, мордор, орки, окупанти 

тощо. Їх німецькомовні еквіваленти Raschismus, Raschisten, Mordor, Orks, Okkupanten 

зустрічаються на сторінках інтернет-видань «Zeit Online», «Neue Zürcher Zeitung», «Stern», 

«Frankfurter Allgemeine». Українські неологізми експлікуються в німецьких медійних 

текстах методом транслітерації, що часто поєднується з описовим перекладом. Наприклад: 

«Die russischen Truppen kommen vermeintlich aus «Mordor», einer Brutstätte des Bösen» [3] – 

«Російські війська походять, нібито, з «мордору», осередку зла»; «Bereits vor Bekanntwerden 

der Gräueltaten in den Vororten der Hauptstadt wurden die russischen Soldaten als «Orks» 

bezeichnet – also als plündernde Banden unmenschlicher Wesen und willige Vollstrecker des 

Bösen.» [3] –  «Ще до того, як стало відомо про звірства в передмісті столиці, російських 

солдатів називали «орками» — тобто мародерськими зграями нелюдських істот і 

добровільних виконавців зла». 

Використання транслітерації з розширеним поясненням дозволяє більш точно 

розкрити зміст нових українських понять для німецькомовного читача. 

Особливої уваги заслуговує жартівливий «Словник сучасної української мови», що 

з’явився в соціальних мережах і нещодавно поповнився такими словами як шойгувати, 

чорнобаїти, макронити, дебахнулько, натівець тощо. На нашу думку, такі воєнні 

неологізми є актуальним об’єктом для подальших лінгвістичних досліджень, зокрема і в 

перекладознавчому аспекті. 
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ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ У СИСТЕМІ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Кінець 80-90 рр. ХХ століття відзначився кардинальними змінами у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства, у тому числі й кількісним і якісним зростанням засобів 

масової інформації (ЗМІ, массмедіа). Саме у цей час починають виникати раніше невідомі 

види інформаційно-комунікаційної діяльності: маркетинг, реклама, зв'язки з громадськістю 

(паблік рілейшнз, PR). Якщо взаємозв'язок реклами та маркетингу з ринковими 

перетвореннями був очевидний, в силу чого їх соціальна сутність не вимагала особливих 

пояснень з боку дослідників і професійного співтовариства, то зв'язки з громадськістю 

довгий час продовжували залишатися у сприйнятті громадськості як «терра інкогніто». 

Розуміючи PR-технології переважно як спосіб набуття дешевої популярності або 

використання сумнівних засобів для досягнення корисливих цілей, громадськість щиро 

вірила в існування «чорного піару» як системи прийомів та інструментів маніпулятивного 

типу, у зв'язку з чим оцінювала паблік рилейшнз негативно. З плином часу через низку 

причин (знайомство зі світовим досвідом управління політичними та соціально-

економічними процесами, адаптацію зарубіжних теорій і концепцій соціальної комунікації 

до вітчизняних умов, прихід на ринок іноземних підприємств з сильними традиціями в 

галузі суспільних зв'язків, впровадження в практику органів державного управління 

України технологій побудови взаємодії з різними групами громадськості, вдосконалення 

ринкових відносин, оперативне включення національної системи вищої освіти до 

підготовки фахівців у сфері комунікації) негативні асоціації терміну дещо ослабли. Проте, 

незважаючи на позитивну динаміку в сприйнятті даного феномену, його соціальна роль і 

місія залишаються незрозумілими, а сам паблік рілейшнз продовжують ототожнювати з 

непрямою рекламою («іміджевою» або «корпоративною»), журналістикою (прес-релізами 

та прес-конференціями), паблісіті тощо. 

На пострадянському просторі кафедри, що випускали фахівців зі зв'язків з 

громадськістю, розвивалися переважно на факультетах журналістики провідних 

національних університетів, тому вступ цієї категорії фахівців до спілок та асоціацій 

журналістів, обмеженість PR-інструментів сферою масмедіа, високий рівень мовленнєвої 

та лінгвістичної підготовки майбутніх PR-професіоналів і в цілому практично повний збіг 

навчальних планів та програм майбутніх журналістів і фахівців зі зв'язків з громадськістю 

були у певній мірі закономірними. Саме тому особливої актуальності набуває завдання 

пошуку та виявлення загальних і специфічних характеристик зв'язків з громадськістю та 

журналістики як двох видів інформаційно-комунікаційної діяльності. Це необхідно, 

передусім, для обґрунтування самодостатності кожного з них, а також для доведення 

розширення сучасного соціально-комунікативного простору за рахунок появи нових видів 

діяльності, затребуваних суспільством, часом, державою. 
Головною відмінністю журналістики і PR, на наш погляд, є їх цільова спрямованість. 

Так, мета журналістики - максимально об'єктивне інформування аудиторії про події і факти 
дійсності. В основу інформування лягає соціально значущий факт, здатний впливати на 
масову свідомість лише в аспекті його важливості для життя суспільства, будучи її типовим 
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відображенням. Всі соціальні суб'єкти в рівній мірі можуть бути джерелами інформації, їх 
пріоритет у процесі масового публічного інформування визначається ступенем участі в 
суспільному житті, соціальною роллю, значенням [1]. Головною особливістю 
журналістики є прагнення до об'єктивності, виражене в неприпустимості заангажованості, 
свідомого просування тієї чи іншої точки зору, аргументів. Окрім того, журналістика є 
специфічним соціальним інститутом, діяльність в межах якого вимагає особливих 
професійних знань і навичок щодо створення різноманітних інформаційних продуктів 
широкого соціального та творчого напряму для каналів масової інформації. Вона впливає 
на прийняття рішень соціальними інститутами, на свідомість і характер поведінки масової 
аудиторії, стаючи завдяки цьому фактором, засобом соціального управління. Як продукт 
журналістської діяльності преса, засоби масової інформації (ЗМІ), мас-медіа відіграють 
важливу роль в обміні інформацією, налагодженні суспільних зв´язків і мають чимало 
спільного з PR. Однак за багатьма ознаками їх діяльність відрізняється від PR, що 
виявляється передусім в їх політичній, партійній, ідеологічній спрямованості. 
Журналістика є потужною суспільною силою, яка може бути будівничою або руйнівною. 
Залежить це від мети, ідей, а також від інтересів власників засобів масової інформації та 
самих журналістів [2]. На відміну від журналістської діяльності, PR вибудовуються на 
основі довгострокової відповідальності, прагнення переконати громадськість і досягти 
взаєморозуміння через добровільне прийняття нею поширюваних думок і ідей. Натомість 
мета PR - конструювання такого комунікаційного процесу, який би сприяв формуванню 
громадської думки. Серед основних цілей PR можна назвати такі: 

1. Позиціонування об’єкта PR. 
2. Підвищення іміджу. 
3. Антиреклама, тобто зниження іміджу. 
4. Відстройка від конкурентів. 
5. Контрреклама. 
6. Вивчення впливу зовнішнього середовища на діяльність (особи чи організації) [3]. 
Об'єктом, на перетворення якого спрямована будь-яка інформаційно-комунікаційна 

діяльність, виступає аудиторія - конкретні особистості, групи, соціальні інститути. 
Об'єктом журналістської діяльності є великі маси людей - масова аудиторія. Аудиторія PR 
є спеціалізованою. Один з базових принципів даного виду діяльності - сегментація 
учасників на цільові групи з подальшим створенням повідомлень для кожної з них. PR 
передбачає передачу повідомлення строго певному одержувачу інформації. Існують 
відмінності і в застосовуваних у журналістиці і PR інструментах. Інструменти журналіста 
- це медіа інструменти, які можна застосовувати виключно в засобах масової інформації. 
Інструменти фахівця з PR відрізняються значно більшою варіативністю: це як медіа 
інфраструктури (прес-релізи, факт-листи, брифінги тощо), так і інструменти, що не мають 
- відношення до сфери медіа (виставки, презентації, дні відкритих дверей). Таким чином, 
ці види діяльності значно різняться як за метою так і за  інструментами та об'єктами 
діяльності. Загальною властивістю журналістики і PR є робота з інформацією, що володіє 
двома сутнісними ознаками - соціальною значимістю та соціальною актуальністю. Якщо 
для журналістики обґрунтування цих властивостей переданої інформації не потрібно, то 
для PR картина зворотна. Модератором у процесі обміну соціально важливою та соціально 
актуальною інформацією є ЗМІ. І журналістика, і PR через свої онтологічні властивості 
мають дуже суворі етичні регулятори, основу яких складають кодекси професійної 
поведінки. Те, що дозволено в інших видах діяльності (гарантія результату, неувага до 
засобів досягнення цілей, у тому числі використання «сумнівних» засобів, поширення 
інформації, що вводить в оману, тощо), у паблік рілейшнз і журналістиці заборонено. В 
цілому розуміння соціальної відповідальності за вчинювані дії, усвідомлення суспільного 
резонансу, викликаного журна- листською та PR-інформацією, постулюється як одна з 
головних професійних якостей і спеціаліста зі зв'язків з громадськістю, і журналіста. 
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Таким чином, паблік рілейшнз і журналістика являють собою взаємопов'язані, але не 

тотожні види інформаційно-комунікаційної діяльності; незважаючи на схожість знань, 

умінь, навичок, необхідних для успішного оволодіння обома професіями, вони 

відрізняються один від одного за такими значущими критеріями, як суб'єкт діяльності, її 

мета, об'єкт та інструменти. Тим не менш у цих видів діяльності є і схожість, яка 

проявляється насамперед в оперуванні соціально важливої та актуальної інформації, 

вираженої соціальній місії та регулюванні за допомогою не стільки юридичних норм, 

скільки професійних етичних кодексів. Ця принципіальна схожість дозволяє нам зробити 

висновок про взаємну затребуваність журналістики і PR: для успішного функціонування 

PR необхідний массмедійний ринок, а журналістам потрібні ефективні PR-фахівці. 
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ІНШОМОВІЗМИ У ТЕМАТИЧНІЙ ГРУПІ ЛЕКСИКИ 
«МОДА» СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
Лексикон кожної літературної мови перебуває у постійній динаміці. На сучасному 

етапі розвитку європейських мов великий вплив мають процеси глобалізації у фінансово-
економічній, політичній, інформаційній сферах суспільного життя, вироблення нового 
«інформаційного режиму» функціонування національної мови. Є спільні і специфічні риси 
оновлення лексиконів сучасних літературних мов. Розвиток мови, детермінований інтра- 
та екстралінгвальними чинниками, входить у суперечнiсть з її традицiйнiстю i 
консерватизмом. З одного боку, збагачення мови є об’єктивним процесом, що визначається 
розвитком науки, розширенням мiжнародних зв’язкiв, торгiвлi тощо. З іншого – у випадку 
домiнування iноземних запозичень у різних сферах лінгвосоціуму веде до реальної загрози 
розмивання основ етнокультурної iдентичностi.  Тому проблема дослідження іншомовних 
запозичень у різних тематичних групах лексики є актуальною. 

Мета нашої розвідки – проаналізувати іншомовізми у лексиконі сфери моди в  
сучасній українській мові. 

Закономірно, що проблема іншомовних запозичень постійно перебуває у полі зору 
науковців у контексті вивчення ідентичності національної мови. Варто виділити роботи  
Ю. Жлуктенка, Л. Лисиченко, О. Тараненка, Б.  Ажнюка, Є. Карпіловської,  В. Сімонок,  
О. Стишова, М.  Навальної, Н. Гудими, Ю. Молоткіної  та ін. Явище запозичення 
мовознавці кваліфікують як  динамічнй процес, під час якого «відбувається поступове 
просування від одноразових, оказіональних використань певної запозиченої лексеми на 
шляху її поступового засвоєння засобами мовної системи і нарешті включення такої 
одиниці як повноправного елемента в систему мови-рецептора з присвоєнням 
характеристик, властивих питомим одиницям відповідних класів» [1, с. 232]. Запозичення 
та їх активізація «є наслідком таких екстралінгвальних чинників, як демократизація 
суспільства, що покликало за собою лібералізацію літературної мови, культурну 
асиміляцію» [2, с. 189].  Науковці суголосні в тому, що нові поняття часто приходять у 
мову-реципієнт разом зі своїми найменуваннями з мови-донора. Такі процеси 
спостерігаємо в тематичній групі лексики «Мода» сучасної української мови. 

Сфера моди поповнилася великою кількістю запозичень іншомовного походження, 
оскільки світові тенденції мають суттєвий вплив на лексику літературних мов. Зауважмо, 
що в українському мовознавстві водночас функціонують два терміни: «запозичені слова» 
та «іншомовні слова». Встановити, коли іншомовне слово набуває статусу запозиченого, 
досить складно. Необхідно враховувати всі етапи адаптації запозиченого елемента у мовній 
системі. Спостерігаємо, що в сучасній лінгвістиці вже усталився термін «іншомовізм» як 
синонім до терміна «іншомовне слово», а для номінації нових входжень з інших мов – 
терміни «неозапозичення», «новітні запозичення». У рамках нашого дослідження на основі 
інтернет-джерел сформовано корпус іншомовізмів сфери моди. Тематичну групу лексики 
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«мода» розподілили на менші об’єднання – лексико-семантичні групи, які часто мають ще 
свою внутрішню ієрархію. 

До лексико-семантичної групи «індустрія моди» входять запозичені назви сучасних 
модних тенденцій, назви стилів, наприклад: кежуал «повсякденний стиль, частіше це поняття 
стосується одягу, рідше зачіски чи аксесуарів» (Вам здавалося, що ви прихильник романтизму, 
а з'ясувалося, що в шафі все ж переважають толстовки, джинси і футболки з яскравими 
принтами в стилі кежуал (fatline.com.ua)); нормкор «мода на «немодний» одяг: щоденний і 
комфортний» (Реклама в стилі нормкор може стати справжньою знахідкою для бізнесу, що 
спеціалізується на найрізноманітніших сферах життя (fractus.com.ua)). 

Лексико-семантична група «одяг» об’єднує семантичні множини за такими ознаками: 
за особами носіння – «жіночий одяг», «чоловічий одяг», «дитячий одяг», за сезонністю – 
«зимовий одяг», «весняний/осінній одяг», «літній одяг», за способом носіння – «верхній 
одяг», «нижній одяг». Зокрема, до семантичної множини «нижній одяг» належать такі 
запозичення з англійської: боді «жіноча або дитяча білизна, яка облягає тіло» (На відміну 
від блузок боді не витягується з штанів, джинсів або спідниці (newsdaily.com.ua)); 
монокіні «елегантний, але в той же час сексуальний варіант злитого купальника, 
головними ознаками якого є вирізи з боків» (Багато хто вважає, що монокіні – це марна 
трата грошей. Адже засмагати в ньому в принципі не вийде… (ukrinform.ua)). 

Семантичне моделювання лексико-семантичної групи «Взуття» побудоване за тим же 
принципом, що й у попередній групі: за особами носіння – «жіноче взуття», «чоловіче 
взуття», «унісекс», «дитяче взуття»,  за сезонністю – «зимове взуття»,  «весняне/осіннє  
взуття», «літнє взуття». До семантичної множини чоловіче взуття увійшли такі 
неозапозичення: дезерти «черевики із замші на креповій підошві із двома парами дірочок 
для шнурків» (womensshelterofhope.com) (Дезерти ідеально поєднуються з джинсами, 
чиносами, а також шортами (men.24tv.ua));  монки «вид взуття, в якому відсутня шнурівка, 
але при цьому вона забезпечена однією або двома пряжками» (Дрес-коди багатьох 
організацій сьогодні допускають монки, тому ви зможете носити їх в офісі (arber.ua)). 

Лексико-семантична група «головні убори» не велика, але іншомовізми у ній також 
зафіксували: біні «будь-яка в’язана шапка, яка щільно обхоплює голову» (Шапка біні, 
надіта на потилиці трохи сторчма, послужить ідеальним доповненням вашого сезонного 
образу (garne.com.ua)); борсаліно «тип фетрового капелюха з широкими крисами й заломом 
на наголовку» (Сучасна інтерпретація образу з головним убором борсаліно 
(uk.garynevillegasm.com)). 

Лексико-семантична група «аксесуари» об’єднує семантичні множини «сумки», 
«окуляри», «біжутерія»: мінодьєр «різновид клатча, який називають ще  театральною 
сумочкою» (Скажімо, красивий мінодьєр здатний доповнити і додати родзинку різним 
однотонним сукням, спідницям і блузкам) (stm.net.ua); слінг «однолямочний рюкзак, який 
можна носити через плече, спереду або навколо талії» (Якщо ви дбаєте про безпеку, але 
вважаєте за краще носити рюкзак за спиною, є безпечні слінги (і не тільки сумки, а також 
рюкзаки) з захистом від крадіжки (з блокуванням блискавки, з яким ви будете впевнені в 
собі, яким би чином не наділи свій рюкзак) (probag.com.ua)). 

Укладання корпусу лексичних одиниць зі сфери моди слугує основою для подальших 
прикладних процедур: визначення когнітивної і комунікативної ваги нових номінацій; 
аргументування доцільності їхнього повноцінного входження до лексико-семантичної 
системи мови; усунення надлишкових або невдалих неозапозичень; соціолінгвістичний 
моніторинг вибору номінацій, які перебувають у конкуренції. Така послідовність операцій  
сприятиме  виробленню механізму створення балансу питомого і запозиченого в лексиконі. 
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Поняття «стиль» належить до загальноестетичних категорій, широко 

використовується для осмислення тенденцій літературного процесу, з’ясування 

національної специфіки літератур та творчої індивідуальності митців. Універсальність та 

міждисциплінарний характер дефініції полягає у тому, що терміном оперують лінгвістика, 

культурологія, естетика, мистецтвознавство. А це породжує певну складність розуміння 

терміна, подекуди призводить до небажаної синонімії й розмивання понятійних меж. 

У літературознавстві спостерігаємо багатозначність тлумачень окресленого поняття. 

Так, скажімо, дослідники виділяють: стиль доби і стиль напряму й течії; стиль письменника 

і стиль певного періоду його творчості; стиль твору і стиль його окремого елемента. Відтак 

найпоширенішим у науці про літературу є розуміння стилю як індивідуальної творчої 

манери, «творчого обличчя» окремого письменника. 

Індивідуальний авторський стиль неодноразово ставав об’єктом теоретичних 

рефлексій з огляду на багатозначність самих понять стилю, поетики, манери та 

необхідністю конкретизації цих дефініцій (праці В. Жирмунського, П. Сакуліна,  

Г. Клочека, В. Леденьової, А. Ткаченка [3] та ін.). 

Термін «стиль» у літературознавстві, крім термінологічної конкретизації, потребує й 

чіткого розмежування з такими категоріями, як манера, метод, напрям тощо. 

Літературознавчий термінологічний слововжиток дозволяє виділити принаймні три 

тенденції у трактуванні терміна «стиль». 

Перша тенденція полягає у досить широкому  розуміння поняття  – категорія стилю 

застосовується до найрізноманітніших явищ літератури, що належать до сфери як мікро-, 

так і макропоетики (окремий твір певного автора, літературне угруповання, ціла епоха 

тощо). 

Другий підхід передбачає використання цього терміна виключно щодо авторських 

персоналій – сукупності прийомів, образів, а також тем, мотивів, які роблять впізнаваним 

художній «почерк» письменника. 

Представники третього підходу вважають можливим вживання терміна «стиль» 

тільки у зв’язку з певною добою (Д. Чижевський). 

Недостатньо аргументованим є трактування цього поняття через інше – художню 

манеру. Так найпоширенішим у науці про літературу є поняття стилю як індивідуальної 

творчої манери, «творчого обличчя» окремого письменника». А відтак дефініція «творче 

обличчя», як, зрештою, і манери в цьому контексті (за умови ототожнення її зі стилем) є 

вельми умовною. 

Попри всю умовність такого поділу для сучасної літературознавчої науки, сутнісним 

і незаперечним залишається головне – нерозривний зв’язок категорії стилю з категорією 

таланту, творчого обдарування. Справді, стиль, найвища форма творення естетичної 

реальності, передбачає своєрідність погляду на світ і самоусвідомлення в ньому, глибоке 

проникнення в сутність зображуваних реалій, широту обсервації екзистенційних явищ. 
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Однак, предметом дискусій стає не тільки визначення стилю в терміносистемі 

літературознавства, а й обсяг цього поняття. У цьому випадку йдеться про ідіостиль 

(індивідуальну авторську манеру). Раніше вже згадувалося «вузьке» трактування цього 

поняття як сукупності особливостей художньої мови, однак воно не враховує цілого 

комплексу посутніх чинників, що не зводяться до мовних прийомів. 

У сучасних наукових працях зустрічаються два терміни: «ідіостиль» та «ідіолект», які 

часто ототожнюють. Під ідіолектом розуміють сукупність мовно-виражальних засобів, які 

виконують естетичну функцію й вирізняють мову окремого письменника з-поміж інших; 

система змістовних і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам окремого 

автора, яка робить унікальним втілений у цих творах авторський спосіб мовного 

висловлення; своєрідна мова окремого індивіда. 

Ідіостиль – це складний, багатоаспектний прояв особистості автора тексту, 

пов’язаний з його творчою індивідуальністю, професійною майстерністю, особливостями 

світовідчуття та світосприймання, оцінки суспільно-політичних явищ. Автор перетворює 

загальновживані мовні засоби на особливі, творить свій унікальний мовний світ. Кожній 

творчій особистості притаманна мовна індивідуальність (ідіолект) та особливий стиль 

(ідіостиль). 

Переважна більшість науковців дотримується думки, що ідіолект є складовою 

ідіостилю автора. А відтак ідіостиль відтворюється засобами ідіолекту, який є сукупністю 

мовних засобів індивідуального мовлення. Зауважимо, що ідіостиль автора виражають не 

тільки мовні засоби, а й структурні, композиційні та графічні особливості. 

На думку дослідниці О. Селіванової, «ідіолект є індивідуальним різновидом мови, що 

реалізується в сукупності різних ознак мовлення окремого носія мови, а в письмовому 

мовленні виявляє риси ідіостилю» [2]. 

Розглянемо детальніше також поняття «індивідуальний стиль письменника». У 

літературознавчій науці відомі різні підходи до окреслення цього поняття. Здебільшого це 

певні риси неповторного авторського стилю, за допомогою яких митець розкриває свої 

погляди на оточуючий світ, історико-літературні обставини, робить певний внесок у 

розвиток стильового спрямування літератури певного періоду, її жанрово-родових виявів 

та ідейно-тематичного спрямування. 

Образ автора у тексті визначається як відображення індивідуальності письменника у 

написаному ним, навіть коли ставлення до зображуваного виявляється не прямо, а 

опосередковано. Відтак у процесі читання автор постає перед реципієнтами як соціальна 

особистість з її знаннями, улюбленими художніми прийомами й засобами, темами і 

проблемами, авторськими почуттями, думками та переживаннями, визначальними 

засобами побудови текстів, створення образів, творча манера письменника, використання 

досвіду попередників і сучасників. 

Формування творчої індивідуальності письменника тісно пов’язано зі складними 

процесами історичного, суспільного, соціального та політичного формування різних видів 

мистецтва. Справжній майстер художнього слова у силу власної творчої індивідуальності 

найбільше бажає того, щоб значні риси характеру, прогресивні погляди, життєві 

переконання відчувались у створеному ним художньому тексті. 

П. Білоус виокремив складові чинники індивідуального стилю письменника: 

 світовідчуття, світогляд, світорозуміння (важливими умовами формування 

творчого почерку митця є ті обставини, враження, події, які сталися в долі особистості у 

різні життєві періоди, тип сприймання дійсності); 

 зображення (індивідуальний стиль реалізується через поєднання ряду 

характеристик: методу (поєднання ознак, характерних для певної літературної епохи, 

напряму, стилю, з авторським підходом до зображення життєвих явищ), теми (оригінальне 

авторське висвітлення актуальних тем, трактування яких залежить від життєвого і творчого 
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досвіду, світоглядних позицій, сповідування тих чи інших моральних цінностей), жанру 

(прагнення до індивідуального використання колись сформованих, готових до 

використання жанрів), формально-змістових чинників) [1]. 

При дослідженні індивідуального стилю митця необхідно враховувати багато 

формально-змістових чинників та конкретних характеристик, а саме: особливості 

конкретної суспільно-історичної доби, тенденції літературного розвитку і зв’язку із ними 

митця, специфіку художнього мислення письменника, особливості жанрово-родової 

приналежності твору, вибір провідних мотивів та ідей, прийомів побудови тексту, 

окреслення ідейно-тематичного змісту, створення неповторних образів діючих персонажів, 

дослідження особливостей мови твору. 

Стиль письменника є відтворенням як індивідуальних особливостей творчості митця, 

так і є вираженням національних традицій. Відтак неповторні стильові манери митців 

мають тісний зв’язок зі стильовими напрацюваннями своїх попередників, з культурними 

традиціями і надбаннями того народу, вихідцями із якого вони є. 

Висновок.  Поняття «стиль» має міждисциплінарний характер, вживається в різних 

аспектах у літературознавстві, лінгвістиці, філософії, естетиці, мистецтвознавстві. 

Тлумачиться як та сукупність особливостей творчого почерку, що відрізняє твори одного 

письменника від творів інших митців. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ МЕДИЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 
Медична термінологія – це сукупність слів і словосполучень, які використовують 

спеціалісти на позначення наукових понять медицини й охорони здоров’я. На сучасному 
етапі можемо простежити тенденцію переходу медичної лексики ps своєї терміносистеми 
у мову ЗМІ. Медична термінологія у нових контекстах дає змогу точно, влучно описати 
події, явища, процеси. Вивчення особливостей функціонування медичної термінології у 
ЗМІ належить до актуальних напрямів лінгвістичних студій. 

Мета нашої статті – проаналізувати функційний потенціал різних лексико-
семантичних груп медичних термінів у політичному дискурсі. 

Дослідження функціонування медичних термінів у різних стилях перебуває у полі 
зору науковців. Д. Сизонов ґрунтовно дослідив лінгвопрагматичний потенціал та 
функціонально-стильові параметри медичної термінології [1]. Він описав 1450 медичних 
термінологічних одиниць у ЗМІ, окремо виділяв терміни, номенклатуру, вживання яких 
залежить від конотативного навантаження. Також зазначив, що у мас-медійних текстах 
функціонує антонімія, синонімія, омонімія медичних термінів [2]. На основі цієї праці 
дослідник уклав словник «Медична термінологія в українських ЗМІ», який побудовано за 
алфавітним та функційно-парадигмальним параметром. 

Т. Єщенко розглянула медичний термін в аспекті сучасної теорії тексту, описала його 
потенційні можливості у вираженні текстової категорії «інформативність», що витворює 
національну мовну картину світу і віддзеркалює специфіку наукового мислення українців 
[3]. 

За нашими спостереженнями, медична термінологія активно семантично 
переосмислюється у газетних текстах. Журналісти часто використовують її, щоб надати 
оцінку діям політиків, схарактеризувати політичну ситуацію. 

У політичному дискурсі частотні медичні терміноодиниці лексико-семантичної групи 
на позначення частин та органів тіла: язик, рука, груди, зуби, пальці, мозок, м’язи, шлунок, 
хребет, легені, тіло, серце, кров, нерви. Такі слова вживаються у переносному значенні: 
політичні м’язи, оголені нерви, нова кров, парламентські легені, депутатські мізки. 
Наприклад: І для влади, і для опозиції, так само як для парламентських, так і 
позапарламентських політичних сил чергова осінь – шанс не лише нагадати про себе, але 
й наростити політичні м’язи (slovoidilo.ua); Він періодично заохочує свої депутатські 
мізки до інтелектуальних процесів (varianty.lviv.ua). 

Вирізняються функціональним потенціалом одиниці лексико-семантичної групи на 
позначення хвороб та психічних станів: агонія, алергія, рана, параліч, істерія, апатія, 
ідіотизм, дебілізм, чума, проказа, діарея, кашель, колапс, біль, перезбудження, ейфорія, 
астма, коліки, діагноз, амнезія, соплі, грип, метастази, шизофренія. Ці терміни у 
переносному значенні увиразнюють текст, додають негативної конотації висловленому: 
політичні соплі, діагноз виборчої системи, політичний грип, корупційні метастази, чума 

https://www.slovoidilo.ua/
https://varianty.lviv.ua/
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української політики, хворе суспільство, словесна діарея, мовна шизофренія. Наприклад: 
Легенева чума української політики (pravda.com.ua); А в того чи то з пробудженої «пихи», 
чи з нового приступу ілюзійного вождізму так і хлинули політичні «соплі» (surl.li/avzzl); 
Янукович-опозиціонер проти Януковича-прем'єр-міністра, або чи сумісна політична 
амнезія з європейським вибором? (pravda.com.ua). 

Не можна оминути лексико-семантичну групу термінів на позначення ліків, медичних 
препаратів: пігулки, пілюля, вакцина, ін’єкція, панацея, валідол, валер’яна. За допомогою 
лексичних одиниць цієї групи автори статей дають зрозуміти, що українська політика 
лікується: пігулки від МВФ, пілюля Зеленського, фінансові ін’єкції. Наприклад: Пігулки від 
МВФ можуть бути як корисними, так і гіркими (cutt.ly/CYp1aro); «Дивовижна пілюля» 
Зеленського (cutt.ly/wYp0N2u). 

Наступна лексико-семантична група медичних терміни стосується позначення рідин 
та розчинів: формалін, нафталін. Лексичні одиниці сполучаються зі словами інших 
терміносистем й набувають переносного значення: політичний нафталін, громадсько-
політичний формалін. Наприклад: Медведчук – це політичний нафталін, який уже нікому 
в Україні не буде потрібний (gazeta.ua); Громадсько-політичний формалін (24tv.ua). 

До лексико-семантичної групи на позначення медичних втручань належать такі 
термінінолексеми: ін’єкція, операція, реанімація, щеплення, аборт, евтаназія. У 
політичному дискурсі вони метафоризуються: операція Конституції, оздоровлення 
фінансів, фінансові ін’єкції, морально-політичний аборт, реанімація справи. Наприклад: 
Удовенко зробив морально-політичний аборт, – нардеп Степан Курпіль (zaxid.net); 
Уважно вивчивши звернення президента до народу, неважко вгадати причину, за якою 
Янукович хоче оперувати Конституцію (golos.ua). 

У ЗМІ вживаються також терміни лексико-семантичної групи на позначення 
підрозділів медицини: терапія, патологія, неврологія, онкологія. Наприклад: …основні 
риси характеру Порошенка – це патологічна здатність до наживи та брехні 
(cutt.ly/vYp58q5); Поки не пізно, поки політична онкологія на 2-й стадії – треба йти! 
(m.day.kyiv.ua). За допомогою цих термінів автори статей емоційно відтворюють українські 
політичні реалії. 

До лексико-семантичної групи на позначення видів обстеження та лікування, медичних 
апаратів, пристроїв відносимо укол, голка, апарат штучного дихання, рентген, імплант, 
кардіограма, клізма, оздоровчі процедури та ін. Уживання такої лексики у переносному 
значенні надає образності мові газетних текстів,: таємний укол, Верховна Рада на апараті 
штучного дихання, фінансовий імплант, кардіограма цін, фінансова терапія. Наприклад: 
Верховна Рада попереднього скликання підтримувалася на апараті штучного дихання та 
наркотичній залежності (tsn.ua); …потенційна конфліктність, коли регіональні еліти 
консолідуються та відкидають кремлівський політичний імплант (college36). 

Загалом медична термінологія у газетних текстах найчастіше має негативну 
конотацію (політичні ідіоти, передвиборчий дебілізм, парламентські дауни та ін.). Виразно 
простежується процес детермінологізації медичної термінології. Лексичні одиниці з 
медичною семантикою виконують емоційно-експресивну роль, набувають різної конотації, 
надають мас-медійним текстам певного колориту, викликають у читача заплановані 
журналістами емоції, налаштовують реципієнта на певне сприймання тої чи тої ситуації. 
Функційний потенціал термінів різних галузей у політичному дискурсі потребує 
подальших студій. 
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МУЗИКА ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 
Музика. Чи можемо ми вважати її комунікацією між автором і слухачем? Однією з 

найзагадковіших властивостей музики є те, що вона здатна передавати інформацію. Це 
положення навряд чи можна довести з урахуванням сучасного рівня розвитку науки про 
музику. Проте на підставі емпіричних спостережень можна дійти висновку, що музика є 
одним із способів комунікації між людьми. Пропонуємо дещо поглибитися в цьому і 
поринути в світ музики. 

Питання мистецтва взагалі та музики зокрема розглядалася науковцями переважно в 
руслі культурологічних досліджень. Зокрема, в роботах Кущ Є. В., [1], Гончаренко П. В. [2], 
Берегової О. [3] музика досліджується як одна із складових духовно-культурної сфери 
суспільства, ефекти комунікації в сучасних музичних формах, взаємозв'язок між музичним 
мистецтвом та сучасним інформаційним суспільством. Проте поза увагою науковців 
залишається розгляд музики як форми соціальної комунікації. 

Мета статті – окреслити особливості музичної творчості як виду соціальної 
комунікації. 

На нашу думку, пісня не має сенсу, якщо автор не хоче через неї донести якусь певну 
інформацію до слухача. Специфіка прояву артистизму у вокально-виконавській діяльності 
зумовлена цілісністю музично-поетичного образу, сприйняття й інтерпретація якого 
потребує мистецької освіченості, смаку, розвиненого художнього й музичного мислення 
співака; сценічно-візуальним контактом співака із слухачами, який посилює значимість 
зовнішніх проявів артистизму в кінетиці, жестах [4]. Слухаючи сумну пісню ми неначе самі 
переживаємо історію музиканта, його біль, його почуття. Більшість філософів схиляється 
до думки, що музика виражає внутрішній емоційний стан людини. Вона здатна передавати 
певні емоції і емоційно впливати на людину. 

Наприклад пісня відомої американської співачки Lana Del Rey – «Summertime 
Sadness»: це історія про те, що «радість у коханні несе у собі безліч розчарувань». У самій 
пісні, Дель Рей співає про страх втратити кохану людину і передає це в рядку: «Kiss me hard 
before you go» (міцно поцілуй мене, перш ніж піти). Співачка висловлює свої почуття через 
текст і ми, як слухачі, ніби вислуховуємо її думки і разом переживаємо цю біль. 

Є цікавий феномен, який пов’язаний з психологією людини: коли ми почуваємо себе 
погано, то ми спеціально включаємо сумні пісні, щоб стало ще гірше. Відомий російський 
психіатр Володимир Бахтерєв вивчав вплив музики на здоров’я. Учений запропонував один 
із спеціальних «музично-лікувальних» рецептів: «Щоб превести людину із сумного стану у 
мажорний (веселий, бадьорий), треба спочатку потримати її у цьому стані сумною піснею, 
а згодом поступово перевести в оптимістичний стан ритмічною піснею» [1]. 

Той факт, що музика містить емоційний заряд, на думку П. Ківі, є загальновизнаним. 
Існують певні загальні уявлення про те, що виражає музика: смуток, радість, страх, надія 
та ін. Але коли ми говоримо, що музичний фрагмент сумний або радісний, ми не маємо на 
увазі, що він має здатність викликати ці емоції в людини. Ми говоримо про ці емоційні 
стани як про якості самої музики. 
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Також деякі пісню містять елементи рекламної комунікації. Це пов’язано з тим, що 

люди по різному сприймають інформацію: візуально, на слух і на дотик. Тому реклама в 

пісні цілком доречна і має гарний вплив на слухача. 

Наприклад рядки з пісні «Take Me Out To The Ball Game» - Frank Sinatra and Gene Kell: 

«…Take me out to the ball game, take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker 

i don’t care if i never get back, Let me root, root, root for the heme team, if they don’t win it’s a 

shame. For it’s one, two, three strikes, you’re out, at the old ball game…» У пісні рекламується 

бренд Cracker Jack, що випускає карамель, горішки, попкорн, які вживають під час 

перегляду спортивних ігор. 

Переваги такої реклами – це те, що слухач не може перегорнути її, досить невисока 

ціна і в слухача не виникає відчуття, що йому нав’язують цю рекламу.  Багато брендів 

використовуюь у рекламі пісні відомих виконавців адже значно зростає увага до такої 

реклами з боку аудиторії. Також надалі ця пісня буде асоціюватись з цим брендом. 

Наприклад, оригінальна версія пісні «Шльопки» співачки Ольги Полякової вийшла у 2013 

році, але спеціально для реклами "Семки" вона переписала текст і надалі стала обличчям 

марки. 

25 серпня 2015 р. глядачі змогли побачити прем'єру ніжної та романтичної пісні 

«Кохання». Творча, яскрава команда вклала всі свої емоції та почуття в роботу. Чудовий 

український виконавець Pianoбой, студія «95 квартал» та ювелірна компанія «Золотий Вік» 

створили унікальний сучасний хіт, що відображає філософію компанії, що нагадує про те, 

як важливо закоханим говорити один з одним про свої почуття, просто так, без особливих 

приводів, оголювати своє серце перед близькою людиною. Пісні з реклами ніби «заїдають» 

у нас у голові, таким чином ми згадуємо і рекламну продукцію яку там бачили. 

Також досить цікаво, що автори пісень висловлюють свої думки щодо певних 

суспільних проблем через тексти. Пересічні люди, як слухачі і фанати музикантів, 

неусвідомлено також починають переймати їх ставлення до певної теми, вважаючи, що це 

їхособиста думка. 

Багато теоретиків переконані в тому, що сучасна “масова людина” не здатна 

раціонально мислити, отже, духовна еліта суспільства повинна формувати її свідомість, 

уселяючи відповідні ідеї, думки, норми поведінки. Причому маніпулювання свідомістю 

“масової людини” не тільки неминуче, не тільки необхідне, але як система методів “легкого, 

непомітного” тиску має бути “гуманним”, “законним” засобом “для нав’язування людині 

певної поведінки, бо в іншому випадку довелося б вдаватися до насильства” [5]. 

Є приклади, коли музикант пише пісню, бо його обурює ситуація в країні і свою біль 

він висловлює за допомогою композиції. А. Шопенгауер виокремлює дві властивості 

музики: передавати емоції і емоційно впливати на людину [6]. У результаті музичні емоції 

стають властивостями самої музики. 

Гарним прикладом є пісня «Не твоя війна» (гурт Океан Ельзи). Ось рядки з цієї пісні: 

«..Так було добре, там і колись. Там, де без поту і там, де без сліз. Тільки не було в тому 

мети — Я так не можу, а як зможеш ти?!..». Через пісню ми відчуваємо біль музиканта за 

ситуацію в країні (пісня випущена 2016 р. в Україні) і його розпач щодо цього. 

Ще приклад, коли відома співачка Джамала написала пісню присвячену подіям у 

Криму 1944 року – «1944». З цією піснею вона виступила і перемогла на Євробаченні. 

Важливо пам'ятати про такі події, а в пісня вічно буде нагадувати про це не лише Україні, а 

й усьому світу. Музика сприймається як джерело інформації. Це пояснюється тим, що 

протягом багатьох століть музика була тісно пов’язана з побутовими умовами і, відповідно, 

наповнювалася певним змістом. Цей зміст загальновідомий і музика один з видів 

комунікації. 

Деякі пісні впливають негативно не лише на одну людину, а й на велику массу різних 

країн, адже музика, безперечно, є одним із наймогутніших чинників впливу на сприйняття 
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і свідомість людини.  Таким прикладом є пісня російської групи ЛСП – Номера. Підлітки 

спричиняли самогубство під рядки «…и камнем вниз с крыши дома…» (І каменем вниз з 

даху будинку). Після цього пісню заблокували на усіх музичних платформах. 

Таким чином, музика — це неймовірний світ, який до сих пір вивчається. Індивіди, як 

слухачі пісень, розкодовують подану інформацію і сприймають її через призму особистих  

міркувань. Музика є потужним засобом позитивного впливу на інтелектуальний, 

психологічний і фізіологічний стан людей будь-якого віку, на їх емоційно-почуттєву сферу, 

а також на комунікативні, перцептивні і креативні здібності. 
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ПЕРЕКЛАДОЗНАЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕТИМОЛОГІЇ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ 
 

Вступ. Медицина в цілому та медична термінологія зокрема є інтегральними 

частинами не тільки, як може здатися, на перший погляд, наукового дискурсу, а й нашого 

повсякденного життя, що полягає у постійній інтеграції з навколишнім світом, культурою, 

історією тощо. Наука знає та оперує багатьма різними інструментами, а саме методами та 

підходами для вивчення медичних явищ та закономірностей. Порівняльно-історичний 

метод дослідження можна вважати одним з найважливіших та найдієвіших при аналізі 

медичної термінології, адже століття розгляду проблем цього дискурсу завжди звертаються 

до наріжного каменю термінологічної одиниці – її етимології [3; 4; 5; 6]. 

При розгляді проблеми медичної термінології важливо розуміти, що її розвиток 

нерозривно пов'язаний зі становлення медицини як науки, яка не з'явилася кілька десятків 

років назад, як от комп'ютерні технології. Навпаки, це одна з найдавніших дисциплін, що 

еволюціонувала, спираючись на потреби, які виникали, та процеси, які відбувалися [6]. 

Мета дослідження. Наше дослідження має на меті дослідити роль етимології в 

перекладі медичних термінів у публіцистичних текстах, зокрема вплив чинника 

перекладацької термінологічної варіативності на інтер- та інтралігвальному рівнях. 

Матеріали та методи. Дослідження провадилося на матеріалі статей BBC News 

(англомовних оригіналів та українськомовних відповідників), присвячених Covid-19. 

Результати отримані шляхом суцільної вибірки із застосуванням описового й 

порівняльного методів, зіставного перекладознавчого аналізу, контекстуального аналізу. 

Результати й обговорення. Хоча джерела античної медицини сягають часів 

Стародавньої Індії та Вавилону, період розквіту Стародавньої Греції прийнято вважати 

першоосновою та витоком медичної термінології. Суспільство цієї античної цивілізації 

було доволі розвинутим для свого часу. Люди цікавилися всім, що їх оточує, зокрема 

людським організмом. Анатомія, етіологія та патогенеза хвороб – підрозділи сучасної 

медицини – найбільше цікавили науковців того часу, тому не дивно, що виникла потреба в 

позначенні певних понять, які б дали уявлення про процеси, які відбуваються з нашим 

організмом. Сьогодні багато термінологічних одиниці, що мають відношення до назв 

хвороб, до будови людського організму успадкували грецьке походження: autopsy – 

аутопсія (або ж розтин); tuberculosis – туберкульоз; osteomalacia – остеомаляція; 

pandemic – пандемія; asthma – астма; pneumonia – пневмонія (або ж запалення легень); 

cytokines – цитокіни; тощо [2]. 

Латинський період розвитку медичної термінології можна вважати 

правонаступником попереднього грецького, тому більшість науковців, говорячи про 

етимологію термінів, об'єднують ці періоди в один. Латинська мова, що у своїй основі 

сформувалася на базі давньогрецької, бере уже набуті лінгвістичні досягнення грецьких 

вчених-медиків та використовує їх для побудови нових понять. Медична термінологічна 

номенклатура набуває свого розквіту за часів панування латини, і перекладацький аспект 

відіграв не останню роль у цьому процесі. Відомо, що давньоримський науковець Авл 

Корнелій Цельс був стурбований проблемою відсутністю латинських еквівалентів для 

давньогрецьких медичних термінів. Він вирішив зберегти форму оригіналу, проте 

видозмінити її у відповідності до норм латини. Цей факт породжує подальшу традицію 
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звертатися до латинської мови при творенні нових термінологічних елементів та 

закріплення латини як міжнародної мови для медицини зокрема та для наук в цілому. 
Попри на той факт, що латина та давньогрецька мова поділяють нішу 

термінологічного підґрунтя для сучасної медичної науки на рівні інкорпорування в мову 
цілих термінологічних одиниць та використання окремих усталених терміноелементів з 
метою розширення номенклатури медичних концептів та понять, англійська мова не могла 
послуговуватися та покладатися лише на термінологічну базу, надану їй іншими мовами, а 
навпаки поступово, еволюціонуючи в лінгвістичному плані, додала свої питомі терміни, 
вибудувавши простору термінологічну міжмовну (у межах "латина – давньогрецька мова – 
англійська мова") систему та закріпивши за собою статус однієї з міжнародних мов 
медицини, відіграючи в нинішніх реаліях роль донора нових термінологічних одиниць для 
їхнього використання в інших мовах [4]. 

Феномен англійської мови як центра тяжіння у всесвіті фахових мов з акцентом на її 
інтернаціональний аспект може бути зумовлений процесом глобалізації світу, його 
окремих елементів та, що важливо для нас – медицини. Сучасний стан цієї науки зміг 
показати одну цікаву та важливу для розуміння річ: медицина, яка дотепер була значною 
мірою цариною виключно фахівців, що займалися нею (практикували її), поступово 
змінила свою спрямованість і зосередилась на потребах пацієнта. Звичайно, традиція 
звертання до нині мертвих мов у медичному термінологічному дискурсі зберігається та 
широко використовується, проте нещодавні глобальні виклики вкотре показали та довели 
значущість англійської мови для вирішення нагальних потреб. 

Зорієнтованість на пацієнта виражається насамперед через публіцистичні тексти та 
термінологічну базу, якою вони послуговуються. Сучасний індивід з досить 
нерозвиненими знаннями в царині медицини потребує передусім інформацію, яка не 
вимагатиме додаткового аналізу та опрацювання. Цей факт слугує причиною того, що 
сучасні автори медичних текстів, а також текстів, що орієнтуються на медичну тематику, 
лексично спрощують свій матеріал. Наприклад, у статях BBC News зустрічаємо airsacs 
замість alveoli, runny nose замість rhinitis, rash замість exanthema тощо. У вищезазначених 
прикладах терміни грецького та латинського походження витісняються автохтонними 
англійськими еквівалентами. У колективному розумінні застосування термінології 
грецизмів і латинізмів завжди свідчило про освіченість адресанта інформації, однак сучасні 
адресати, з огляду на темп світу, у якому ми живемо, та час, відведений для маніпуляцій з 
отриманою інформацією, роблять свій вибір на користь доступності матеріалу. 

Труднощі у глобальному просторі завжди виступали рушійною силою, що творила 
засоби для подолання цих проблем. Пандемія коронавірусної інфекції - черговий доказ 
цього процесу. Світу був необхідний термін для позначення цієї хвороби і він його отримав 
у найкоротший час. Як свідчать дослідники, між першим застосуванням Covid-19 та його 
занесенням до словника минув лише місяць. Термін, який є скороченням від coronavirus 
disease – поєднанням термінів латинського та англійського походження – був спрощений 
до компактної форми Covid, у чому ми вбачаємо прагнення до універсальності та 
глобальної доступності не тільки фахівцям, а звичайним пацієнтам. Стандартизація терміна 
є архіважливим процесом для сучасного медичного дискурсу, адже вона має пряме 
відношення до завдання медицини – якнайшвидше допомогти постраждалому [1; 6]. 

Досліджуючи розвиток української медичної термінології, не можна оминути її греко-
латинського походження, адже термінологічна медична номенклатура формувалася під 
впливом тогочасної західної цивілізації. Питомі українські терміни, як от нежить, 
лихоманка, застуда, кашель, гній тощо, також співіснували в системі термінологічних 
одиниць з грецизмами та латинізмами, однак чимала їх кількість була сформована під 
тиском російської мови. Звільнившись від цього ярма, ми все ще відчуваємо на собі ефект 
зросійщування, тобто використання  російських термінів або ж їхнього калькування, за 
існування власне українських відповідників. 
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Як бачимо, англійська та українська медичні термінологічні системи мають спільне 

джерело – давньогрецька мова та латина – для утворення сучасних термінологічних 

одиниць. Однак, аналізуючи цей факт крізь призму перекладацького аспекту, ми можемо 

спостерігати термінологічну варіативність при застосування у медичному тексті того 

самого терміна. У статтях BBC на медичну тематику ми знайшли приклади цього явища: 

sputum – густий слиз; autopsy – розтин; pus – гній; spots – везикули (пухирці); pathogen – 

збудник тощо. Причиною варіативності може слугувати прагнення перекладача до 

використання власне українських еквівалентів, які зрозуміліші для ширшого кола 

реципієнтів (в інших  фрагментах з нашої вибірки "autopsy – розтин" та "pathogen – 

збудник" супроводжують терміни аутопсія та патоген) або ж в українській мові відсутній 

усталений термін греко-латинського походження на позначення певного поняття (у 

прикладах "sputum – густий слиз" та "pus – гній") [5]. Приклад "spots – везикули" є цікавим 

з точки зору перекладацького рішення, оскільки автор перекладу спочатку навмисно 

ускладнює для розуміння цю інформації, застосовуючи термін везикула, проте згодом надає 

пояснення у дужках, що це пухирці. 

Висновки. Наше дослідження дозволяє дійти висновку, що відтворення етимології 

медичних термінів є потужним механізмом перекладу як спеціалізованих, так і 

публіцистичних текстів. Термінологічна варіативність може відображати як 

зорієнтованість авторів на потреби пацієнтів, так і прагнення позбутися інтерференції 

російської мови. 
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СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ 

СПОРТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  

У ДИСКУРСІ МАС-МЕДІА 
 

Інтерес до термінології в сучасному мовознавстві зумовлений як підвищенням ролі 

науки й техніки в розвитку суспільства, так і зростанням ролі термінології в сучасних 

мовах. Термінологічний фонд з кожним днем поповнюється новими термінами. Разом із 

тим велика кількість цих лексичних одиниць активно переходить до загальномовного 

вжитку. Таке явище називають стилістичною транспозицією. Активні семантико-

стилістичні процеси увиразнюють необхідність дослідження якісних змін, що відбуваються 

із термінологічними одиницями під час розширення сфери їх функціонування. Найменш 

дослідженою є стилістична транспозиція спортивної термінолексики. Тому задекларована 

проблематика є актуальною. 

Мета нашої статті – проаналізувати семантико-функціональні параметри спортивної 

термінології у дискурсі сучасних мас-медіа. Джерельною базою дослідження слугували 

інтернет-ресурси, серед яких сайти періодичних видань, інформаційні новинні сайти і 

блоги, сайти мультимедійних платформ, сайти державних організацій і установ. 

Спортивний термін – це слово або словосполучення, що використовується для 

позначення спортивних подій, їх місць та ознак, виконавців, спортсменів, а також виробів, 

спортивного інвентарю, окремих ознак і характеристик спортивних заходів, спортивних 

змагань і звань [1, с. 3]. У дослідженні опираємося на класифікацію Н. Баранник, у якій 

виокремлено такі тематичні групи спортивних термінів: 

- терміни на позначення видів спорту; 

- терміни на позначення спортсменів та інших осіб, пов’язаних зі спортом; 

- терміни на позначення предметів, понять, дій, що стосуються спорту [2, с. 6-7]. 

Лексичні одиниці тематичної групи назв видів і підвидів спорту є частотними у 

різноманітних політичних новинах. Порівняння політичних «сутичок» із видами спорту, 

особливо з двобоєм, є чи не найвлучнішим варіантом, який, на жаль, має негативну 

конотацію: Кожен мав усвідомлювати, що одна помилка у цьому двобої може коштувати 

цілої перемоги (Мультимедійна платформа іномовлення України «Укрінформ», 

27.09.2016). Найчастіше вживані слова цієї тематичної групи – перегони, боротьба, 

марафон, естафета, футбол, двобій. Журналісти порівнюють політичні новини й події зі 

спортивною грою, оскільки у політиці, як і в спорті, виразне протистояння суперників: А 

наразі може бути така боротьба, що «каменя на камені не залишиться» (Мультимедійна 

платформа іномовлення України «Укрінформ», 01.04.2019). 

Більш поширеною практикою в сучасних ЗМІ стало активне використання 

спортивних термінів на позначення осіб: гравець, команда, противник, рідше – 

супротивник, спринтер. Здебільшого вони вживаються у прямому значенні, оскільки 



May 6, 2022 |  Vilnius, Republic of Lithuania  |  Collection of scientific papers «SCIENTIA» 
. 

73 

 

цілком передають суть того, про що йдеться у політичному дискурсі: Традиційно для 

команди нового президента України, на його заході зібралися не лише причетні до 

політики люди, а й представники шоу-бізнесу (BBC. News|Україна, 09.06.2019); Політичні 

противники, не без задоволення, почали наступати одне одному на «хворі мозолі» 

(Мультимедійна платформа іномовлення України «Укрінформ», 27.09.2016); Єдина його 

проблема – він політичний спринтер, але не стайєр. Відтягування виборів суттєво його 

послаблює (Патріоти України, 18.05.2016). У політичному контексті запропоновані терміни 

мають здебільшого нейтральне емоційне забарвлення. 

Спостерігаємо активізацію процесу детермінологізації і запозичених лексичних 

одиниць, особливо таких, як аутсайдер, рефері. Остання лексема активно побутує не лише 

у політичних новинах. Переважно несе негативне емоційне забарвлення: «Тесла» для 

депутатів. Як Україна опинилася серед аутсайдерів світової галузі електрокарів 

(«Економічна правда», 25.10.2016); На початку нашої розмови ви самі сказали, що 

Московський патріархат розглядає понтифіка в якості рефері, а це означає, що з Риму до 

Києва йдуть вказівки, розпорядження тощо (Українська правда, 08.07.2011). 

Група найменувань предметів, понять, дій, що стосуються спорту, є найчисельнішою, 

оскільки кожний вид спорту оперує своїми власними термінами. Відповідно до цього, у 

дискурсі сучасних мас-медіа лексичні одиниці цієї тематичної групи є найбільш 

активновживаними (як у прямому, так і в переносному значенні). Найпоширенішими 

термінами серед проаналізованих, ужитими з прямим значенням, вважаємо такі: старт, 

фініш, удар, ривок; із переносним – арена, розтяжка, стрибок, нокаут тощо. Також у цій 

тематичній групі фіксуємо великий пласт запозичених термінів: нокдаун, нокаут, пресинг, 

фінт, офсайд тощо. Певна частина цих термінів вживається журналістами для 

підкреслення позитивного емоційного забарвлення, та все ж набагато більша кількість цих 

лексем використана для підсилення негативного ставлення до того, що відбувається: Фініш 

для екс-прем’єра: румунський варіант (Мультимедійна платформа іномовлення України 

«Укрінформ», 10.01.2014); Підвищення добробуту людей, реформування всіх інститутів 

влади, боротьба з корупцією та інші виконані обіцянки – це атака і удари в голову 

суперника (Аналітичний портал «Слово і діло», 11.01.2021); Для «розігріву» в бій пішли 

депутати-«свободівці» Олег Осуховський та Михайло Головко, після відходу Тягнибока у 

глибокий політичний офсайд надають послуги у вільному режимі (Інфокава, 09.09.2016); А 

із теперішніх його погроз можна лише посміятися. Ну кого він лякає своїми 

«аперкотами»? (Українська правда, 12.12.2017). 

Можемо зробити висновок, що аналізовані спортивні терміни вживаються у сучасних 

мас-медіа найчастіше для опису політичної ситуації в Україні, рідше – у світі. Значно 

менше спортивна термінологія задіяна для словесного змалювання економічної ситуації чи 

аналізу сфер освіти, культури. Разом із тим нерідко ці лексичні одиниці задіяні в прямому 

значенні, та все ж здебільшого журналісти послуговуються спортивною термінологією 

саме в переносному значенні з метою якомога емоційніше передати суть того, що 

відбувається в країні. 

Підтверджено гіпотезу, що ЗМІ – це майданчик, на якому відбуваються активні 

семантико-стилістичні процеси, а термінологічні одиниці – потужний ресурс для 

образотворення в дискурсі мас-медіа. Семантико-функціональні параметри спортивних 

термінів потрібно досліджувати і надалі. 
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HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL PREREQUISITES 

FOR THE EMERGENCE OF HERMENEUTICS AND ITS 

ROLE IN THE SYSTEM OF HUMANITIES 
 

In the historical and philosophical retrospective, the first attempts to decipher the meaning 

of ancient texts containing artistic and mythological images about the system of the world order 

come into contact with the emergence of the first efforts of the ancient Greeks towards the 

spontaneous generation of rational philosophical thinking, which consists in highlighting a 

fundamentally new position in relation to the established system of ideas. The rethinking of 

Homer's texts, which are the basis of Western European philosophical thought, necessitated a total 

reconstruction of texts that had lost their original meaning due to natural linguistic transformations 

associated with the displacement of certain lexical units from the dictionary of the ancient Greek 

language. In addition, the cognitive value of previous thinkers, who turned to an exemplary 

historical source of wisdom, required the transformation of the meanings of ancient texts, whose 

study and understanding faced the emergence of various kinds of distortions. On the basis of the 

practical need to reconstruct the most ancient texts in a form that is understandable to 

contemporaries, one of the first proto-hermeneutic practices is born, which consists in the desire 

to reproduce the system of linguistic constructions corresponding to the original, as much as 

possible consistent in their semantics. However, the established proto-hermeneutic tradition did 

not represent a systematic and mature system, but offered only a set of disparate methods, whose 

effectiveness was often based mainly on the intuitionism of the interpreter. 

Hermeneutics acquires the strongest position as a result of Christian intervention in ancient 

Greek culture, accompanied by the active involvement of Christian religious texts in ever larger 

sections of the population. With the expansion of cultural, trade and economic ties, there is an 

increasing need for the translation of sacred writings into Greek, namely the Old Testament, the 

understanding of the content of which required the application of certain principles of 

interpretation. In connection with the need to eliminate the emerging uncertainties, distortions and 

contradictions in the analysis of biblical texts, two opposing directions of the theoretical principles 

of hermeneutics are formed in the person of the Alexandrian and Pergamon schools, which were 

developed on the basis of two libraries. The diametricality of the views of the system of alternative 

conceptual foundations in solving one of the first hermeneutic problems, which consists in 

recognizing the absolute singularity or plurality of meanings in one particular word, leads to the 

formation of two fundamental principles of interpretation - hermeneutic nominalism and 

hermeneutic ... Born in the bosom of exegetics, which is a branch of theology, in which biblical 

texts were interpreted, hermeneutics is being introduced into the sphere of jurisprudence and 

philology, securing the status of the most important tool for explaining the semantic basis of the 

text. 
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A fundamental step in the development of hermeneutics as a science was the work of the 

outstanding philosopher and Christian theologian Aurelius Augustine “Christian Science, or the 

Foundations of Sacred Hermeneutics and the Art of Church Oratory”. The methodological value 

of this work comes down to the universalization and systematization of the previously used 

methods of interpretation in the face of such ancient Greek thinkers as Artemidorus of Daldian, 

Antiphon of Athens, Aristander of Telmes, Origen and others. A conceptually new discovery of 

Augustine was the theory of signs differentiated by the thinker into natural and artificial, as well 

as the introduction of a fundamentally new idea of the phenomenon of "understanding", 

correlating with the comprehension of "meaning", which is the basis of the methodological 

foundation of hermeneutics and semiotics. Being one of the founders of the principle of the 

contextual approach in hermeneutics, the Christian theologian sees in the interpretation of the 

Bible the presence of such semantic-linguistic constructions that can be understood only within 

the framework of theological discourse, which has a specific form of narration, in contrast to 

philosophical and artistic ones. The hermeneutic doctrine of Augustine, which became widely 

known until the beginning of the 9th century, remained the main methodological guide to the 

interpretation of religious texts. Starting from the 10th century, jurisprudence joins the 

hermeneutical corpus, the basis of the interpretative basis of which is the synthesis of scholastic 

and dialectical methods, which, in turn, contributes to the formation of a new discipline called 

legal hermeneutics. 

Among the prominent philosophers who have presented extensive works in the field of legal 

hermeneutics is Hugo Grotius, who detailed methods for interpreting specific linguistic 

constructions that have both contextual differences depending on the built-in contexts and 

meanings. The emerging inconsistencies and contradictions, often found in the interpretation of 

legal texts, were thus considered within the framework of the hermeneutic approach, which made 

it possible to strengthen its position in the formation of a separate section of jurisprudence, 

introducing the theory of interpretation into the general teaching program. 

The Lutheran theologian Matthias Flacius of Illyria, in view of the emergence of specific 

social requirements related to the solution of practical problems of the socio-political reform 

movements of that time, includes in hermeneutics the principle of contextual interpretation in the 

context of its translinguistic function, which makes it possible to avoid the polyvariability of the 

number of meanings of one particular word. 

The opposition of meaning as an inexhaustible source of understanding and meaning as a 

single and basic content of a particular semantic sign is most clearly seen in Flacius on the basis 

of the analysis of the logical opposition between the ratio of the part and the whole. The 

philosopher from the point of view of goal-setting, attention to which the thinkers of the past did 

not particularly conceptualize studies the principle of the hermeneutic circle as a fundamental 

concept of philosophical hermeneutics. 

The systematization of the methodological apparatus of hermeneutics gradually leads to the 

expansion of the spectrum of its consideration within the framework of Wolfianism, namely, in 

the person of I.M. Khladenius, thanks to which special recognition of hermeneutics is achieved 

by introducing this methodological toolkit into alternative areas of knowledge to theology, for 

example, history. Bringing hermeneutics to a completely new logical and philosophical level and 

accentuating psychology as the most important tool of hermeneutics allowed Chladenius to 

strengthen its status in private scientific disciplines. 

The analysis of various scientific and philosophical sources contains many different 

definitions of hermeneutics, subdivided according to their breadth and level of coverage. In a 

narrow sense, hermeneutics (Greek hermeneutike - interpretation) is the art of interpretation, the 

theory of interpretation and understanding of texts. In a broad sense, this term defines a trend in 

philosophy in which understanding is seen as a condition (comprehension) of social being. 
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The problem of understanding the meaning of a philosophical, scientific or artistic text, the 

source of which, as a rule, is a subject or a set of subjects, lies in the interpretation of hermeneutics, 

which is based on some “art of comprehending someone else's individuality”. The evolution of 

the hermeneutic method from a primitive form of exegesis to the most complex system of 

interpretations based on philosophy, history, psychology and logic brings hermeneutics to a 

completely new level, which consists in recognizing its autonomy in the system of humanities. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОТЕСТІВ ТА  

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН 
 

Різного роду протести та суспільні опори супроводжують соціальне та політичне 

життя людства вже не одне тисячоліття.  Від сприйняття цілими соціальними групами та 

окремими індивідуумами цих протестів залежить не лише характер їх перебігу, способи 

локалізації, але й наслідки і, зрештою, перспективи розвитку політичної і соціальної 

системи. 

Так, американський науковий журналіст Девід Робсон у своєму дослідженні для BBC 

Future зазначив, що «ненасильницькі протести мають вдвічі більше успіху, ніж збройні 

конфлікти, а якщо в них бере участь принаймні 3,5% населення, то зміни – неминучі» [5]. 

Професорка з політології Гарвардського університету Еріка Ченовет разом зі своєю 

колегою Марією Дж. Стефан у книзі Why Civil Resistance Works (2011) визначають, що: 

«протест – це цивільний метод, який використовується для ведення конфлікту соціальними, 

психологічними, економічними та політичними засобами без погрози або застосування 

насильства... Науковці визначили сотні ненасильницьких методів, включаючи символічні 

протести, економічні бойкоти, робочі страйки, політичну та соціальну відмову від 

співробітництва та ненасильницьке втручання, які групи завжди використовували для 

мобілізації громадськості, для протидії чи підтримки різної політики, делегітимізації 

супротивників та усунення чи обмеження джерел влади опонентів. Ненасильницька 

боротьба відбувається поза традиційними політичними каналами, що відрізняє її від інших 

ненасильницьких політичних процесів, таких як лобіювання, передвиборна агітація та 

законодавчі процеси прийняття рішень [2;17]. 

Вони також додають, що «ненасильницькі протести ефективніші для отримання 

результатів і, як тільки вони досягнуть успіху, з більшою ймовірністю встановлюють 

демократичні режими з меншою вірогідністю повернення до громадянської війни» [2; 26]. 

Е. Ченовет та М. Дж. Стефан у своєму ґрунтовному дослідженні дійшли до певних 

висновків. По-перше, на основі вивчення 323 мирних і збройних рухів опору в різних 

країнах світу, які прагнули зміни режиму, вигнання окупантів або сецесії в період між 1900 

та 2006 роками, вони доводять, що ненасильницький спротив продемонстрував себе значно 

ефективнішим, аніж збройна боротьба. Великі ненасильницькі кампанії досягли успіху у 

53% випадків, у порівнянні з 26% насильницьких опорів. На їхню думку, історичний досвід 

засвідчує, що громадянський опір може змінювати не лише внутрішній політичний 

порядок, але й міжнародну систему. 

Якщо взяти до уваги чотири випадки рухів супротиву: в Ірані (1977–1979 роки), на 

Палестинських територіях (1978–1992 роки), на Філіпінах (1983–1986 роки) і в Бірмі  

(1988 рік), то можна побачити, що Іранська революція є прикладом того, як збройний опір 

зазнав невдачі у прагненні скинути шаха, а мирна кампанія досягла успіху. Випадок 

Палестини показує, що насильницькі дії, якими керували лідери у вигнанні, практично 

нічого не досягали, а внаслідок масового народного виступу на окупованих територіях 

вдалося здобути часткову перемогу у вигляді поступок з боку Ізраїлю. Вдалий приклад 

ненасильницького спротиву демонструє рух «Сила народу» на Філіпінах, що привів до 

відставки диктатора-президента Фернанда Маркоса. Бірма показує крах 

продемократичного ненасильницького руху, коли виступи м’янмців хоча й призвели до 
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відставки керівника держави та призначення виборів на багатопартійні основі, однак 

переворот який стався у 1990 році скасував результати виборів та встановив новий 

диктаторський режим. Проте, цей випадок дав Е. Ченовет та М. Дж. Стефан можливість 

визначити причини невдалого спротиву. 

По-друге, були встановлені дві основні причини успіху ненасильницького опору:  

1) відданість мирним методам підвищує національну та міжнародну легітимність 

супротиву і заохочує до більш широкої участі, тому що цифри мають значення для того, 

аби рух набрав сили і став представляти собою серйозний виклик чи загрозу застарівшим 

елітам і окупантам; 2) в той час як уряди легко виправдовують насильницькі контратаки 

проти збройних повстанців, насильство режиму проти ненасильницьких рухів, швидше за 

все зіграє проти самого режиму. Члени режиму, в тому числі державні службовці, сили 

безпеки та представники судової системи, з більшою ймовірністю проявлять лояльність до 

ненасильницьких опозиційних груп, ніж до насильницьких. Зовнішнє міжнародне 

співтовариство, швидше за все, засуджує та санкціонує держави за придушення 

ненасильницьких кампаній, ніж за насильницькі. Неурядові ж організації частіше 

симпатизують та підтримують мирні кампанії [2; 32]. 

Звертаючись до професора Прінстонського університету Омара Васоу та його 

наукового доробку «Agenda Seeding: How 1960s Black Protests Moved Elites, Public Opinion 

and Voting» (2020), в якому політолог проаналізував погляди різних науковців на 

ефективність суспільних протестів, варто виділити дві основні думки серед них. Перша 

полягає у тому, що пересічні громадяни та групи масових інтересів мають незначний вплив 

на владу, а маргіналізовані групи мають прагнути до переможних коаліцій, зокрема такої 

ідеї притримуються прихильники теорій еліт. Друга ж думка навпаки стосується 

ефективного представництва групою людей поглядів, наприклад, виборчого округу. Це, на 

думку Омара Васоу, «кидає виклик моделі одностороннього потоку політичної комунікації 

зверху вниз від еліт на центральній сцені до глядачів в аудиторії і виявляє, що іноді 

«опозиційна контрпубліка» серед неелітних акторів може формувати масову думку» [6; 1]. 

На підтримку цього також можна згадати книгу The Politics of Common Sense (2015) 

американської професорки Нової школи соціальних досліджень Деви Вудлі та одну з 

основних тез, яку вона доводить: «маргіналізовані голоси мають можливість впливати на 

політичну поведінку та рішення навіть наймогутнішої владної еліти» [7; 151]. 

Докази «впливу знизу», коли активісти маргіналізованих груп долають нерівність за 

допомогою колективних дій, наприклад, за допомогою страйків або мітингів, чи за 

допомогою таких радикальних форм протесту як самоспалення, були задокументовані 

вченими в різних галузях, що вивчають плюралізм, політичну комунікацію та громадські 

рухи. 

Так, професор з міжнародних відносин Адам Робертс та професор з європейських 

студій Тімоті Гартон Еш Оксфордського університету у спільній праці Civil Resistance and 

Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present (2009) 

визначають, що більшість головних випадків з 1960-х років, коли громадянський опір 

використовувався як політичний інструмент для спроби змінити статус-кво, включаючи дії, 

організовані Магатма Ґанді, боротьбу за громадянські права США у 1960-х роках, 

Ісламська революція в Ірані 1979 року, кампанії проти апартеїду в Південній Африці, різні 

рухи, що сприяли розпаду радянського блоку в 1989–1991 роках, кольорові революції, такі 

як трояндова революція у Грузії, помаранчева революція в Україні, шафранова революція 

буддійських ченців у М’янмі в 2007 році, мають спільну основу – ненасильницькі дії проти 

таких викликів, як диктаторське правління, расова дискримінація та іноземна військова 

окупація. Саме роль народної влади була використана, щоб порушити статус-кво та 

встановити іншу модель управління, побудовану на принципах представницької 

демократії, прав людини та ліберальних ідеалів [4]. 
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Згадуючи помаранчеву революцію в Україні у 2004 році, яка була спрямована  проти 

свавілля тогочасної влади та яка закінчилась фактичною перемогою мітингувальників, А. 

Робертс та Т.Г. Еш ще не знали, що у 2014 році в Україні відбудеться друга революція – 

Революція гідності. Проте, мирний протест, під час якого у центрі Києва не було розбито 

жодної шибки, не спалено жодного автомобіля, не кажучи вже про людські жертви, – а саме 

таким був Майдан-2004, - не вдалося повторити за дев’ять років. 

Учасник обох революції та політичний діяч – Володимир Філенко в інтерв’ю для BBC 

Україна відзначив, що другий Майдан «назагал був жорсткішим та агресивнішим за 

перший» [1]. Ненасильницький опір перестав бути таким через ряд випадків демонстрації 

сили з владного боку, це стосується зокрема побиття та викрадення активістів. «Люди 

казали: «Нас б’ють, а ви нічого не робите, ми мусимо себе захистити, ми теж мусимо 

вдаватися до силових дій». Ця атмосфера сприяла тому, що заклик до насильницьких дій 

мав місце і сприймався», - згадує Володимир Філенко [1]. Саме тоді Євромайдан став по-

справжньому масовим, привернув національну та міжнародну увагу. Вже згаданий раніше 

науковець Омар Васоу у статті The New Yorker наголосив, що «це умовний ефект 

насильства, і на практиці це означає, що групи, які є об’єктами державного насильства, 

можуть отримати особливо прихильну пресу – і велику кількість висвітлення в ЗМІ» [6]. 

Магатма Ґанді відкидав насильство у будь-якому вигляді, проте стверджував, що були 

обставини в історії, коли сила була виправданою. Ганді не втомлювався повторювати, що, 

будь у нього вибір між бездіяльністю і безсиллям з одного боку і насильством з іншого, він 

без коливань обрав би насильство. 

Чи існує виправдання насильницьким методам? Це одне з тих питань, відповідь на 

яке знайти неможливо. Проте, Революція гідності залишила глибокий, визначальний і 

незабутній слід в історії, але не в прийнятих документах, не в прізвищах лідерів – вони 

змінювалися і будуть змінюватися. Її ідеали, надії і рішення разюче змінили українську 

ментальність, розпочали і продовжують формувати нову політичну ідентичність 

українського народу. 
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O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA  

YOSHLAR TARBIYASIDA DINIY-AXLOQIY 

BILIMLARNING O‘RNI 
 
Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston hududidagi axloqiy qarashlar o‘rta asr O‘zbek mutafakkirlarining 

axloq to‘g‘risidagi g‘oyalari va bugungi kundagi axloqiy qarashlar tahlil qilingan. Qadimgi va zamonaviy 

axloqshunoslik muammolari bayon qilingan. Yoshlar tarbiyasidagi axloqiy muamolar va ularning 

yechishdagi diniy qarashlar o‘rni. 

 

 

O‘zbekiston hududini arablar bosib olganidan so‘ng o‘zlari bilan birga yangicha axloqiy 

qarashlarni olib kirishdi. Bu qarashlar islom dini bilan bevosita aloqador Qur’oni Karimda ham 

axloq haqida quyidagicha oyat keladi: “Kim bunday jabru zulmdan keyin tavba qilib, o‘zini tutsa, 

albatta, Alloh uning tavbasini qabul qilar”(Moida surasi, 39-oyat).[1] Oyati Karimada shunday 

deb tushunsak bo‘ladi qaysiki odam gunoh qilganidan so’ng chin qalbdan tavba qilib aybiga 

pushaymon bo‘lsa, to‘g‘ri hayot yo‘liga o‘tsa uning gunohlari kechirilishi aytilgan. Bundan 

musulmon olamida axloq, axloqiy masalalar juda yuksakligini ko‘rishimiz mumkin. 

Navoiy o‘zing “Hayrat ul-Abror” asarida odob va axloq haqida shunday fikr bildiradi: 

“Masxaraboz kulgu uyg‘otishi uchun bir diram deb naq ikki shapaloq yeydi. Boyo‘g‘li  ham o‘z 

ko‘rinishi jihatidan masxarabozga o‘xshab ketgani uchun hujum qiladilar. Bu 

masxarabozliklarning barchasi hayo va odob kelsa darhol daf  bo‘ladi. Har bir aql-hushli inson 

o‘z so‘zini aql bilan so‘zlaydi”[2]. Bundan ko‘rinadiki, inson o‘zining odobi bilan go‘zal bo‘lishi, 

inson xushxulq bo‘lishi, o‘zidan kattalarni hurmatlashi kichik yoshdagilarni izzatda bo‘ladi. 

Bundan ko‘rinadiki, bugungi yoshlarimiz bundan ancha ibrat olishsa arziydi. Chunki Alisher 

Navoiy bundan VI asr avval insonlar masxaraboz va boyo‘g‘liga o‘xshab to‘g‘ri kelgan gaplarni 

gapirmasligi, suxbatdoshining katta yoki kichik ekaniga e’tibor berishi kabi yoritgan xislatlar  

bugungi kun uchun ham munosib axloqiy qarash bo‘lib ximat qiladi. O‘rta asr mutafakkirlaridan 

biri Imom al-Buxoriy o‘zining “Al-adab al-Mufrat” asarida axloq haqida quyidagicha hadis 

keladi: “Abu Dardo (r.a)rivoyat qiladilar: “Rasululloh (s.a.v): “Kimgaki muloyimlikdan nasiba 

berilgan bo‘lsa, unga yaxshilikdan nasiba ato qilingan bo‘ladi va kim undan mahrum qilingan 

bo‘lsa, yaxshilikdan ham mahrum bo‘lgan bo‘ladi. Qiyomat kuni mo‘min bandaning tarozusi og‘ir 

qiladigan narsa yaxshi axloqdir. Alloh Taolo yomon so‘z va yomon fe’llik kishiga albatta g‘azab 

qiladi”, dedilar[3]. Buni shunday deb tushuntiradigan bo‘lsak, bizni bu dunyodagi qilgan barcha 

ishlarimiz, odobimiz, xulqimiz, yaxshilik hamda yomonliklarimiz uchun qiyomatda javob 
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bershimiz hammasi borib bizning axloqimizga taqaladi bizni yaxshi amallarimiz jannatga 

boshlasa, yomon xulqimiz do‘zaxga boshlaydi, hadisda ham Alloh Taolo yomon so‘zli, yomon 

fe’llik kishilarni do‘zaxga kirishi aytgan. Shundan xulosa qilsak bu hadisdan yaxshi axloqli 

kishilarni Alloh Taolo ham yaxshi ko‘rishi, yomon axloqli odamlarni esa jazolab ularni do‘zaxiy 

qilishi aytilgan. Ahmad Yugnakiy o‘zining “Hibat ul-Haqoyiq” asarida axloq haqida shunday 

fikrlar bildiradi: 

“Asli toza kishi ko‘rkli bo‘ladi, 

Yoqimli xulqidan ko‘ngli to‘ladi. 

Birovning birovdan tafovuti ko‘p, 

Ammo ichi qora qachon kuladi”[4]. 

Ushbu to‘rtlikdan kimni qalbi pok, ko‘ngli toza, axloqi yaxshi bo‘lsa xulqi  go‘zal bo‘ladi, 

yomon insondan yaxshi xulqli inson o‘zining go‘zal axloqi bilan farqlanadi. Ichi qora axloqi buzuq 

inson Navoiy aytganiday masxarabozga o‘xshab qoladi. Keraksiz joyda ham o‘zini tiyolmay 

bexayolarcha kulaveradi. Keraksiz joydagi kulgu bexayolikdandir. Bulardan kelib chiqan holda 

axloqqa quyidagicha ta’rif berishimiz mumkin:  Axloq - insonning yurishi, o‘zgalar bilan 

muomalasi, o‘zgalarga munosabati, kiyinishi, umuman o‘zini tutishida namoyon bo‘ladigan  ota-

bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan qadriyatlarga asoslangan xulq-atvor me’yori hisoblanadi. 

Bugungi kunda ba’zi insonlar axloqni madaniyat deya noto‘g‘ri qarashlar ko‘plab uchramoqda. 

Bunga sabab yoshlar ongida paydo bo‘layotgan “ommaviy madaniyat” sabab bo‘lmoqda. 

Yoshlarning axloq-odobi, yurish-turishi, kiyinishi, so‘zlashi, xulqini G‘arb “madaniyati” 

o‘zgartirmoqda. Bu “madaniyat” bizning yoshlar axloqini buzib, o‘zining axloqsiz qarashlarini 

singdirmoqda. Bu tahdidlarga qarshi turishimiz uchun dinimizni yaxshi o‘rganishimiz kerak. 

Jumladan, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining “Ijtimoiy odoblar” kitobida 

har bir shaxs bilishi va amal qilishi lozim bo‘lgan diniy-axloqiy bilimlar bayon qilingan. “Anas 

ibn Molik(r.a)dan rivoyat qilinadiki: “Rasululloh s.a.v: “Farzandlaringizni hurmatlang va ularning 

odobini go‘zal qiling”, dedilar”[5]. Farzand go‘zal bir olmosga o‘xshaydi, uni go‘zal qilib 

qimmatbaho tosh qilib sayqallash faqat mohir zargarning qo‘lidan keladi. Farzand uchun ota-ona 

mohir zargardir, farzand odob-axloq, xulqni o‘z ota-onasidan oladi. Ota-ona farzandiga yaxshi 

tarbiyadan ortiq meros qoldira olmaydi, deyiladi. Islomda insonning odob-axloq masalasiga katta 

e’tibor berilgan. Yoshlarga o‘z dinini yaxshi bilishlari “ommaviy madaniyat” va boshqa tahdidlar 

ta’siriga tushmasligi uchun qalqon bo‘ladi. Alloh Taolo Qur’oni Karimda shunday marhamat 

etadi: “Ammo kim Robbining azamatidan qo‘rqib o‘zini yomonlikdan (havoyi nafsdan, shayton 

sharridan) qaytargan bo‘lsa, boradigan joyi, shubhasiz, jannatdir!” (Naziat, 40-41-oyatlar) [6]. 

XULOSA 

Yoshlarga axloq qoidalarini singdirishda din o‘tmishda ham, bugungi kunda ham muhim 

ahamiyatga ega bo‘lgan. Axloqi go‘zal farzandni tarbiyalash har bir ota-onaning yuksak 

mas’uliyati va burchidir. Tarbiya eng avvalo oiladan boshlanar ekan, unda sog‘lom ma’naviy 

muhit shakllanishiga har birimiz mas’ulligimizni unutmasligimiz lozim. 
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CREATIVITY AS A WAY TO PREVENT PROFESSIONAL 

BURNOUT OF TEACHERS 
 

In today's world, due to the Covid-19 pandemic, health issues have raised critical issues 
related to improving the efficiency of teaching and learning at all levels, as well as the 
effectiveness of higher education. In this case, the role of the teacher as a carrier of information, 
practical skills and abilities play an important role. However, it is not only the professional skills 
of the teacher that ensure the success of the classes and the ability to engage in their professional 
activities. The image of the university, the rating of the higher education institution, which is also 
an important part of the image of teachers who form the impression of the university as a whole 
by their own authority and scientific status, plays a significant role in the choice of higher 
education institutions [1]. However, in modern conditions, all the drawbacks of distancing and 
isolation have clearly manifested themselves, especially in the state of education at all levels. The 
lack of «live» communication for a long time has exacerbated such problems as professional 
deformities, emotional and professional burnout of teachers at all levels and educational 
institutions [2, 3, 4]. After all, high emotional dependence, strict timeframe (lessons, semester, 
year), organizational aspects of pedagogical activities (pedagogical workload, schedule), constant 
reform of the education system and responsibility to management and society as a whole for their 
work provoke mental disorders and diseases, which lead to professional maladaptation of teachers 
or burnout. 

Professional burnout is the depletion of a person's emotional, mental and energy resources, 
which is developed on the background of severe chronic stress at work. It is manifested by a 
complete loss of interest in professional activities and a sense of vanity of further development, 
lack of strength and desire to engage in activities that have recently been really interesting. 

According to many experts, one of the worst manifestations of professional burnout is the 
desire of a teacher to resign [5]. In the United States (according to a National Education 
Association survey), 28% of teachers said they would be more likely to retire after all quarantine, 
distance learning and lockdown, and 55% of teachers with more than 30 years of experience were 
considering leaving. [6]. Healthy, happy and busy doctors are crucial for a healthy population 
around the world. However, recent studies have shown, for example, that the percentage of 
American physicians who report burnout has increased significantly over the past two decades, 
and now nearly half of U.S. physicians report at least one symptom of burnout. 

The biggest danger is that this syndrome develops gradually, slowly, over the years. If you 
ignore its first signs, the feeling of satisfaction from a successful job begins to diminish, and the 
desire to leave a previously favorite activity will grow rapidly. 
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In addition, the longer a person accumulates such internal tension, the brighter it manifests 

itself. It is almost impossible for a person to cope with this on his own. Finally, instead of pride in 

a successful professional career, there may be a sense of desolation and lost time. Therefore, it is 

necessary to monitor such symptoms and take the necessary measures in the early stages. 

In fact, burnout is a person's reaction to chronic fatigue. One begins to have a negative 

attitude towards work and the subject of one’s professional activity, self-esteem decreases. This 

is a protective mechanism of the body, which we often do not even realize. It occurs when we 

have stress at work and we cannot cope with it. We do not rest, we accumulate negativity and in 

order to somehow deal with it, a person stops feeling. 

Burnout is a painful topic for all professionals working in the social sphere: teachers, 

educators, psychologists and doctors. The symptoms are almost the same, but manifest themselves 

in different ways. Teachers often have this rigidity and limitation within certain limits. This may 

be manifested by the lack of changes in curricula, which a person reads from year to year, which 

is a consequence of the lack of inner creativity, the desire to develop and more widely cover the 

material, to give more to their students. There is a constant fatigue on the physical and emotional 

levels, ceases to «burn» their subject, interest disappears and it is even passed on to others [8, 9]. 

What are the consequences of the formation of this phenomenon? First, the adaptability of 

the individual is significantly reduced. The teacher, having become accustomed to a certain style 

of performing his duties, ceases to strive for something new in their profession, uses unusual ways 

of performing tasks and gradually developed in the character traits are consolidated, deepened and 

become part of the human personality. Secondly, the quality of work decreases, a person begins 

to treat it formally and too abstractly. Teachers, educators, and physicians have an inappropriate 

attitude toward students or patients that is formal, and the leader begins to treat his subordinates 

only as tools that prevent them from realizing their full potential. Thirdly, relationships with others 

suffer greatly, because the communication patterns that we sometimes use successfully at work 

can be completely ineffective in personal life. Fourth point is that there is fatigue and professional 

burnout - work begins to seem monotonous and boring. In addition, all these symptoms are known 

to everyone who has worked in one place for a long time, performed the same functions, but did 

not learn anything new [10, 11]. 

How to deal with burnout? According to many psychologists, the following tips should be 

used for this. For a start, you should relax and «cleanse» the mind. To do this, you can sit in a 

warm bath, play sports, yoga, fitness, because burnout is not only emotional but also physical. For 

example, listening to classical and calm music balances emotions and gives a charge of vivacity, 

and walks in the fresh air clear the brain from bad thoughts. The main thing is that you need to 

find time for yourself. 

In addition, you should remember your own "want". After all, people at work often forget 

about their own needs, and we need not only to eat, drink and work, but also to have some pleasure 

in life. Everything in life should have a balance, personal and socially useful, and burnout mainly 

occurs when this balance is disturbed. 

Is it worth going on vacation, planned, creative or maybe at your own expense - 10 days of 

rest, what could be better? Practicing psychologists often compare a person's emotional sphere to 

a jug filled with emotions, both positive and negative. In addition, when we burn out, naturally 

positive emotions decrease, they remain a little at the bottom, and the rest - the negative. In 

addition, on vacation, during holidays, you can fill this «jug» with fresh positive emotions, 

impressions or travels. 

You should try to enjoy your work! This is where the teacher's creativity will work! For 

example, a new lecture or practical / seminar session should involve links to history, art, feature 

film, memories or personal experience. This will make it easier to enter this new «river» and not 

drown. A creative person will always find examples, comparisons, analogies, etc. There are plenty 

of them in medicine and education. 
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Increasing the intensity and complexity of the work of teachers of all levels of education 

leads to increased mental stress. In addition, maintaining the mental health of teachers is an 

important task of modern education and medicine. One of the possible and effective factors for 

improving and maintaining health (and mental health as well) is creativity in the broadest sense 

of the term (including medical). Creativity can be used in two ways: prevention of occupational 

diseases in certain types of work (in this case - professional burnout of the teacher) and as art 

therapy (i.e. self-expression and self-knowledge of a human through art). 

It has been known that any kind of art reduces stress. Scientists have found that after 45 

minutes creative activity significantly reduces the level of cortisol - a hormone of anxiety and 

stress. Moreover, there is enough stress in teaching. In addition, the creative process helps to 

overcome sadness and depression. This is due to the emotional transfer of these feelings to the 

created object, even abstract or imaginary. Often expressing their negative emotions, people get 

rid of them. 

Art also helps solve problems. In particular, it is the writing skills of the teacher and not only 

in terms of writing articles or abstracts. The study showed better self-perception and self-criticism 

in those teachers who keep a diary or something like that. Listening to music or listening to it also 

improves brain activity, improves mood and relieves stress. Moreover, a strong memory is 

extremely important for a teacher, so music is useful for both children and adults, and it is never 

too late to start. 

Healthy body is healthy mind! Indeed, if the teacher is physically and mentally healthy - 

then the output of information, emotions, knowledge from him is also «healthy». Exercise, yoga, 

fitness is extremely useful not only to maintain good physical shape, but also increases self-

esteem, improves well-being and mood, forms a goal, and its achievement affects performance. 

One of the elements of a teacher's creativity is imagination. In addition, it must be constantly 

maintained and developed [12]. 

What do psychologists advise to increase the efficiency of «creative» teachers? First, keep 

your interest. Sean Patrick Lavet said, «A human remains a human as long as curiosity lives in 

him». The same can be said about the teacher. Interesting people always ask themselves questions 

that give rise to new answers and ideas. Secondly, present the same concept or fact or phenomenon 

in different ways. It has been proven that teaching the same material in different ways helps to 

consolidate knowledge better. Thirdly, do not forget about critical thinking and interdisciplinary 

connections. Creative teacher not only presents ideas, but also explains the connections between 

them. Fourthly, creativity can be shown in the game. Playing is something we usually do just for 

fun. When creative or innovative people play with things, concepts or processes, they open the 

door to new ideas. Finally, embody your creativity outside of teaching. Research shows that 

creative people are also creative in areas that are not relevant to their professional lives. They are 

fond of music, art and more. In addition, often use their creative hobbies while learning. 

Conclusions. Under the concept of burnout syndrome, in the modern sense, is considered a 

mechanism developed by the individual of a certain psychological protection, which manifests 

itself in the form of complete or partial «exclusion» of emotions in response to difficult life or 

professional situations. To overcome such an extremely destructive phenomenon in education, 

and not only medical as professional burnout, teachers at all levels should pay more attention to 

their own creative potential, be committed to their professions, but also be creative. However, do 

not forget about yourself, everything must be in balance - the balance between your own life and 

professional life. One of the possible and important ways to overcome professional burnout is to 

develop the creative potential of the teacher, a combination of creativity and professionalism. The 

syndrome of professional burnout of teachers is a very important social and psychological 

problem, the solution of which requires a coordinated interaction of teachers, psychologists and 

educational institutions, where these teachers work. 
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EXPERIENCE OF APPLICATION  

OF MODERN STUDYING METHODS  

IN HIGHER MEDICAL SCHOOL 
 

Annotation. Modern realities of life require the widespread use of modern newest methods, primarily 

distance learning in higher medical schools of Ukraine. The article describes the features of distance 

learning in the discipline "Histology, cytology and embryology" in conditions of quarantine. Many years 

of experience in the use of innovative technologies at Zaporizhzhia State Medical University of the Ministry 

of Health of Ukraine contributed to the effective and timely organization of distance learning at the 

Department of Histology, Cytology and Embryology. The use of a personal competence approach to each 

student contributed to a better assimilation of the educational material, which allowed them to gain high-

quality and deep knowledge. 

 

 

Introduction. During the period of reforming the healthcare sector, the importance of the 

human resources potential of medical institutions is growing, so the training of high-quality, 

competitive specialists in higher medical educational institutions is of particular importance [1, 2, 

3]. The introduction of innovative technologies involves the implementation of the principle of 

practical psychology, which is assimilated only 10% of the material perceived by ear and 90% of 

what, while learning, they did themselves [4, 5]. Moreover, the period of reforming the healthcare 

sector and medical education coincided with the introduction of martial law in Ukraine. The 

difficult life situation that has developed in our country today requires adaptation to changing 

conditions of everyday life, work and education. Despite the complexity of the situation, higher 

medical educational institutions in Ukraine continue distance learning in order to create a safe 

environment for teachers and students. 

The aim of the study is to reveal the concept of "distance learning", to determine the 

preferences and shortcomings in the application of distance learning for students in general and in 

the study of the discipline “Histology, Cytology and Embryology”. 

Results. Distance learning is a form of learning that requires the use of computer and 

telecommunication technologies that provide interactive interaction of teachers and students at 

different stages of learning and independent work with the materials of the information network. 

Distance education is a new "phenomenon" for Ukrainians, as it has rarely been used in the 

educational process. However, in many countries around the world, this form of education is 

active. For example, in the United States, 2.5 million children study at home on their own, and 

their number is growing every year. The system of distance education in Ukraine is only taking 

its first steps, but every year it will improve. We hope that the successful experience of distance 

learning in other countries will be used in educational institutions of Ukraine. 

Today, the distance form of education gives us all the opportunity to create a system of 

continuous self-study, the general exchange of information [6, 7]. It should be noted that today 

Zaporizhzhia State Medical University is one of the leaders in higher medical and pharmaceutical 

education in Ukraine for the introduction of new information and communication technologies in 

the educational process. Today, the university's web portal is an important part of the information 

space not only of the health care system of Ukraine, but also of the world, because it supports 

higher education by both domestic and foreign future doctors and pharmacists. In view of this, the 
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web portal of the university provides access to the web pages of each department, which contains 

all the information necessary for the full preparation of students for classes during all educational 

periods. 

The peculiarity of quality distance education is that in all departments of the university 

students have access to electronic learning materials posted on the university's web portal, 

including presentations, lecture texts, guidelines for preparation for practical classes, banks of 

situational problems and videos and more. The availability of such educational materials 

significantly facilitates the search for information on each discipline studied, and improves the 

quality of its assimilation by students. 

Innovative technologies and interactive methods of distance learning in the training of future 

doctors are implemented at the Department of Histology, Cytology and Embryology 

systematically and consistently. Initially, the management of Zaporizhzhia State Medical 

University launched the material base - high-quality technical equipment of the department with 

two interactive whiteboards, a computer class, webcams with a microphone, high-speed high-

power Internet, without which interactive learning is impossible. Due to this, interactive 

interaction has been established with students studying at the department. One of the stages of 

introduction of innovative technologies in the educational process was introduced by the staff of 

the department in interactive practical classes diagnostics of elements of histological specimens 

using the Internet resource Histology Guide - virtual microscopy laboratory. This progressive 

method makes available the visual art of recognizing the structure of cells and tissues and 

understanding how this is determined by their function. Rather than reproducing the information 

found in a histology textbook, a user is shown how to apply this knowledge to interpret cells and 

tissues as viewed through a microscope. Because of the high cost of purchasing and maintaining 

microscopes and preparing or purchasing slide collections, histology is taught today without 

laboratories. A histology atlas is frequently used as a replacement. This is unfortunate because no 

matter how good the few images in a textbook or histology atlas are, they cannot replace the 

experience of viewing a specimen through a microscope. 

In order to improve the quality of the educational process and better communication between 

students and teachers during quarantine, Zaporizhzhya State Medical University has introduced 

online training in Microsoft Teams based on the Microsoft Office 365 platform. Microsoft Teams 

provides an opportunity to conduct quality and high-quality online training. During the pair, 

teachers show students micrographs of studied cells, tissues and organs, focusing on the features 

of their structural organization. Situational tasks, clinical correlations, and videos are considered 

and discussed in order to better master the topic of the lesson. A team of teachers and students 

also prepare and present reports on the topic of practical training. The student presents the 

histological characteristics of a particular organ or system of organs with clinical correlations, 

clearly demonstrates the techniques of clinical thinking. Other students listen to and actively 

discuss the presented material. This communication is a form of interactive learning. Teachers of 

the department, involving students in active forms of education, periodically organize practical 

classes on the type of conference, when after the report opponents speak, ask questions, suggest 

possible ways to eliminate pathology given the morphological changes in the body. Together with 

the students, videos on the diagnosis of histological slides and electronic microphotographs were 

created and presented on the electronic resources of the department. We also consider our 

innovative implementations to be training in the interdepartmental training center, organization of 

traditional thematic educational conferences with reports of students. 

The next project of the staff of the department was the development of original tasks for 

both practical and final classes on the platform Microsoft Office 365 and Microsoft Teams. The 

Microsoft Office 365 platform has become the basis for interactive student learning. Performing 

these tasks, students study the microscopic and submicroscopic structure of organs and their 

components on light and electronic microphotographs, solve situational problems and 
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interrelationships. Teachers of the department created and presented in Microsoft Office 365 

Sharepoint illustrated video lectures on histology, cytology and embryology, original online 

courses that can be studied remotely for independent work of students. 

Students are also remotely practicing negative assessments and missed practical classes in 

accordance with the schedule of the department. Participants in the educational process have the 

opportunity to communicate with each other in the Microsoft Teams chat. Lectures are held in 

real-time video events in specially organized online lecture halls of Zaporizhzhia State Medical 

University. Knowledge control is carried out with the help of Microsoft Forms, where students 

take tests, as well as teachers evaluate the results of individual assignments and oral answers in 

Microsoft online classes. The grade for practical training, as an average for the performance of all 

tasks, is published in the electronic journal of the automated control system of Zaporizhzhia State 

Medical University. Using individual e-mail addresses, the participants of the educational process 

maintain a constant communication. Teachers provide students with consultations both for 

practical classes and exams, answer questions, help to solve problems. In our opinion, distance 

learning has certain shortcomings, given the specifics of our discipline. While outside the 

university, students do not have the opportunity to use microscopes to study histological 

specimens, they cannot visit the library and reading room, they do not have wide access to the 

university's facilities. There is also no direct communication between students and the teacher. 

Conclusions. The use of modern interactive distance learning at the Department of 

Histology, Cytology and Embryology of Zaporizhia State Medical University brings the process 

of professional education to the level of conscious competence of specialists, which is formed by 

awakening interest in learning, effective learning, independent search for learning tasks. in the 

team. 
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GAMIFICATION AND ITS ROLE IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 
 

The world is changing fast and it is becoming more global, so many opportunities and threats 

arise. Everybody has to look around and see what’s happening now and where the world is going. 

That’s why it’s important to observe and follow trends in different domains in our lives and react 

to the changes around. Teaching Ukrainian as a foreign language requires a combination of 

traditional forms of learning and the capabilities of suitable game mechanics. As in the traditional 

approach, the lesson is divided into stages (presentation, practice, activation), but each action 

(activity) turns into a game. Student engagement is supported through Points, Badges and Levels. 

The end-to-end story throughout the game maintains learning interest from lesson to lesson. This 

study was conducted to assess the effectiveness of the implementation of the use of game elements 

and mechanics in a non-game context, widely used in business. The same approach works great 

in the educational field, when foreign students study Ukrainian as a foreign language. 

In the ancient times punishment and rewarding systems have always been used with every 

aspect of life. The most common use of first gamification examples other than games itself, it has 

been used by military purposes. Being able to promote and getting rewarded when you have done 

something good or get punished when you have done something bad, these kind of rules and 

management systems are used by the military to motivate soldiers and captains to engage a more 

modern army [1]. 

History of Gamification and Its Role in the Educational Process  "play" are considered in 

the works of E. Berne, I. Huizing, A. Leontiev, D. Elkonin, I. Kohn, S. Shmakov, P. Ershov. 

Analysis and approaches to the creation and development of games are found in the works of  

T. Fullerton, Jesse Schell, Jane McGonigal, Brands Brathwaite, Raf Koster, Steve Pig,  

Katie Salen, Eric Zimmerman, Scott Rogers, Ernes Adams, Chris Bateman, Richard Boom,  

David Freeman, Chris Crawford, Richard Bartle, David Perry, David Parlett, Donald Norman. 

The term "gamification" first appears in 1980 when Richard Bartle, a renowned game 

developer and researcher from the University of Essex in England, was brought in to develop a 

project called MUD1.  It was MUD1 that first gave people the opportunity to enter a shared virtual 

world, becoming the inspiration for games like Second Life and World of Warcraft. Bartle's role 

in this project was to develop a collaboration platform and gamify it, turning work into a game. 

Then this did not mean at all what is now being put into the concept of gamification. 

Gamification fosters a meaningful, playful approach to education. The sphere of 

Gamification is still very young, but it cannot be said that it is something completely new. There 

are many studies and publications on this topic, among them – the work of M. Barber,  

J. McGonigel, D. Clark, Lee Sheldon, K. Werbach and others. 

Foreign researchers offer different interpretations of the concept of "gamification".  

G. Sickermann [5], who was one of the first to describe the use of game elements in a non-game 

environment, defines Gamification as the process of using the game mechanism and thinking in 

order to increase the audience and solve problems. E.J. Kim [3] believes that Gamification is the 

introduction of gaming technologies in order to make the task more exciting and interesting. There 

is an introduction of elements of pleasure into activities that usually do not provide us with it.  

K. Kapp [4] gives a broader and more precise definition of the concept of "gamification": it is the 

https://orcid.org/0000-0001-8542-4600
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implementation of the principles of game mechanics, aesthetics and thinking in order to attract 

students to an active learning process, increase motivation and solve problems. 

Gamification is a growing phenomenon of interest to both practitioners and researchers. 

Defining gamification as “the process of making activities more game-like” focuses on the crucial 

space between the components that make up games and the holistic experience of gamefulness. 

Gamification is based on methodological approaches and examples from Kevin Werbach, 

professor at the Wharton School of Business (Pennsylvania State University) and author of the 

world's first course on gamification, as well as renowned game designer and entrepreneur Yu Kai 

Chou [2]. 

Gamification has become more than just a management hobby. It began to be used in areas 

where people didn't even think about gamification, but just wanted to get people to do something. 

The spread of gamification, in particular to education, is really valuable in terms of an educational 

experience – this is Duolingo, a language learning app that's really carefully designed with 

gamification in mind, and that's a big reason it has become so successful. It is a method of 

motivating people at work and in school that changes their lives. 

According to the authors of the book, there are six steps to gamification, and they all start 

with the letter D, which is why it is sometimes referred to as the "D6 concept." The main idea in 

setting goals. Then design “loops of activity”, choose the right tools, and start building. By 

building such a structured process, you really touch on all the key elements of an effective system. 

Gamification doesn't have to be about points, badges, and leaderboards. The mastery of making 

the course interesting is gamification. There are many different examples of gami cation. I had to 

deal with such non-standard and most creative use of gamification as Quest to Learn. It is based 

on organizing the entire curriculum and structure of high school according to the principles we 

learn from games. And they were able to show really remarkable results. 

Duolingo is a series of gamification mechanics that work great for a wide variety of users. 

So those people who are really involved in the story go there. This allows many different types of 

users to be used to learn languages. He has changed the lives of countless people, especially those 

who want to learn English and take the English as a foreign test so they can study in the States or 

elsewhere. I would say that this is perhaps the most impressive use of gamification out there at the 

moment. 

Many teachers spend hours looking for engaging assignments. Gamification helps generate 

interest in learning. What is the result of such training? 

▪ Students engage in assignments quickly. 

▪ Students don't miss lessons. 

▪ Are not distracted during the lesson. 

▪ 100% collected and mobilized. 

▪ Remember all the words. 

▪ Do all homework. 

▪ Take additional tasks. 

▪ They understand that learning Ukrainian is not boring. 

Conclusion. 

Gamification has been a very frequent research topic in the area of education in recent years, 

with some positive results, such as increasing student engagement and motivation. However, 

studies on gamification as an instructional strategy are recent and need more data to help teachers 

in its use in the classroom. Thus, this work describes a gamification experience of a social game 

with students, graduate students, and discusses how the elements present in games can provide 

engagement and favor learning. Therefore, gamification and mobile learning can be good 

alternatives to increase the quality of teaching, generating meaningful experiences in the class. 

The results obtained have confirmed hypothesis: the end-to-end history of the entire game 

retains interest in learning from lesson to lesson when foreign students study Ukrainian, increases 
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their motivation to learn, and, as a result, improves academic performance. Promising directions 

for further research may be related to theoretical generalizations in the field of gamification 

methods in teaching Ukrainian as a foreign language, as well as on the development and 

implementation of modern complex methods. 
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INTENSIVE METHODS  

IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
 

Intensive foreign language training is a training, which aims mainly at mastering 

communication in the language studied. It is based on psychological reserves of personality and 

activities of students. In particular, it manages socio-psychological processes in the group and 

manages teacher communication with students, and students among themselves. Such method is 

usually carried out in a short time [5, p. 5]. 

Characteristic features of these methods are the following: 

 focus on mastering oral foreign language speech in a short time; 

 daily concentration of study hours; 

 creating an environment of immersion in a foreign language atmosphere; 

 activation of reserve capabilities of the individual; 

 increased attention to various forms of pedagogical communication; 

 learning motivation is maintained constantly [1, p. 5]. 

Intensive teaching methods are based on the theory of G. Lozanov's activity “Fundamentals 

of suggestopedic teaching method”. 

The creation of the suggestopedic method is connected with the social need in the 

accelerated learning of foreign languages and, above all, in the mastery of oral speech and reading. 

The method got its name from the Latin word suggestion, which means suggestion. This method 

is based on the socio-psychological model [8, p. 5]. 

Suggestion is a psychological impact on a person, designed for uncritical perception, and 

possible ill-considered action [8, p. 5]. 

In terms of influencing a person, suggestion has a number of significant features. Lozanov 

singles out such features as directness, automation, speed, accuracy, and economy. By directness, 

we mean the direct introduction of information into the functional areas of unconscious or 

insufficiently conscious mental activity. In this case, logical discussion is absent. Consciousness 

provides only for the results or some reference points. Sudden automation is an essential feature. 

It covers mental activities, including memorizing a large amount of material. Suggestion is 

characterized by the speed of manifestation of suggestive processes. The author explains this 

phenomenon both by the functional peculiarities of suggestive processes, and abbreviations 

because of directness and automation. According to Lozanov suggestive reactions, according to 

G. Lozanov, suggestive reactions very often differ in accuracy of reproduction [4, p. 5], [7, p. 5]. 

Suggestive processes are characterized by high efficiency. It may also be classified on 

various grounds. Thus, according to the degree of activity of the instigator we distinguish between 

arbitrary and involuntary suggestion, depending on the state in which the insinuator is. In relation 

to the subject to suggestive processes, one can distinguish suggestion and self-suggestion. 
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The term suggestibility is closely related to the concept of “suggestion”. Suggestion is 

inherent in the human psyche. The suggestibility level varies significantly among different people 

and at different ages. Each person has a different degree of suggestibility. The difference in the 

level of suggestibility is especially noticeable depending on the age of the person. Children at the 

age of 8-10 years are very suggestible. Adults have an increased critical thinking. Moreover, they 

are self-aware, they strive for moral improvement, and they form their views and beliefs. Self-

suggestion also plays an important role here [5, p. 5]. 

Interest, need, confidence of students in mastering a particular subject is a necessary condition 

for suggestion. The conditions for its satisfaction create a willingness, a favorable predisposition of 

the individual to a particular activity. Means of the suggestopedic method can be divided into two 

groups: direct and indirect. Means of direct suggestion are ways of such influence, when one person 

communicates to another in an imperative form. Certain ideas must be then unconditionally accepted 

and implemented. Hints (jokes, advice, and analogies), approval, praise, and condemnation 

characterize the indirect suggestion. The soft tone prevails. If the teacher is ironic, the seriousness 

of his / her tone sometimes causes the reaction he expects [8, p. 5], [7, p. 5]. 

Relaxation (from the Latin – relaxatio – reduction of tension, weakening) plays an important 

role in the suggestopedic method. Relaxation helps to disconnect consciousness from other stimuli, 

and, thus, creates favorable conditions for the perception of the suggested information [3, p. 5]. 

According to G. Lozanov, there is no need for special autogenic training in the learning 

process. It is only necessary to establish a calm attitude and trust in the proposed suggestive 

program. Hence, the listeners have passive behavior. They do not make efforts to perceive and 

remember the material, and indulge in its calm intuitive perception. Numerous experiments 

conducted under the direction of G. Lozanov in Sofia and Moscow have convincingly proved that 

relaxation in the learning process has a positive effect on the acquisition of foreign language 

speech [3, p. 5]. 

On the contrary, a number of Soviet educators and psychologists is explaining a state of 

relaxation through special training. Studies conducted in Perm under the leadership of  

I.E. Schwartz, who developed a special method of self-training, are of a great interest. 

The authors of the suggestopedic method made it the basis for the rapid accumulation of 

language resources by students, as well as the basis for overcoming the barrier of 

misunderstanding. At the same time, two forms of translation were successful. At the stage of 

super memory, the first sentences of the text include translation. This is a kind of line-by-line 

translation, which provides all students with a full understanding of the foreign language material, 

and prevents possible forgetting of the given information [4, p. 5]. 

This method accounts for another translation type, which is presented in textbooks. Thus, 

we mean the translation into the native language, which is parallelly given in the right column. 

Suggestopedic method is widely used in textbooks and in organizations of the educational 

process [5, p. 5]. 

The study of each text includes three stages in methodology. They are deciphering, 

memorization of the material, and creative exercises. 

Deciphering is carried out through reading the text by the teacher, and at the same time 

explaining new language phenomena. 

Memorization training is based on contrast reading with musical accompaniment. This is 

the so-called concert state. The initial reading is accompanied by a literary translation of the 

sentences into the native language. When re-reading, the translation is removed. Listeners preserve 

foreign language reading at different volume levels with possible choral repetition. Finally, 

students read the text at the usual volume, at a normal pace, having the musical accompaniment 

[6, p. 5]. 

After the lesson, the teacher informs the students about the acquisition of a certain number 

of language units and gives them homework. Mostly they have to rewrite the text or part of it. 
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Role-play is the final stage of the lesson. It accounts for usual traditional methods of dramatization 

and various excursions [2, p. 5]. 

According to G. Lozanov, the suggestopedic method proved to be a very effective way of 

teaching various subjects, including foreign languages. In the conditions of our country, the 

combination of suggestopedic and traditional teaching methods is the most rational [6, p. 5]. 

So, intensive methods methods attract particular attention of methodologists and teachers. 

It is because these methods in language teaching improve mental abilities of students, and help 

them memorize a large amount of foreign language material. They are efficient to use at different 

levels. 
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EXPECTATIONS FROM THE FUTURE PROFESSION 
 

Bukovinian State Medical University (BSMU) is one of the largest higher educational  
establishments of western part of Ukraine with over 75 years of history. The Faculty of Pharmacy 
has more than 15 years of experience in teaching Pharmacy, providing high-quality educational 
Master programs. Nowadays, it enrolls about 800 students and involves 17 departments with over 
a hundred of MD/professors and PhD/associate professors [4]. Historically, the fundamental role 
of pharmacists as a healthcare practitioner was to check and distribute drugs, but nowerdays the 
functions of a pharmacist have expanded significantly and require knowledge of  selection, 
dosages, interactions and side effects of medications, communication skills, management, 
organization etc. Pharmacists monitor the health and progress of patients to ensure the safe and 
effective use of medication, in some countries have prescriptive authority to prescribe medicines 
in collaboration with a primary care physician through an agreed upon protocol called a 
collaborative practice agreement. Pharmacists are often the first point-of-contact for patients with 
health inquiries and play a significant role in assessing medication management in patients, and 
in referring patients to physicians. 

The basic five-year curriculum at BSMU embraces physics, chemistry, biology, 
bacteriology, physiology, pharmacology, and many other specialized courses such as dispensing 
pharmacy. As the pharmacist is engaged in business as well, special training is provided in 
merchandising, accounting, computer techniques, and pharmaceutical jurisprudence. The Faculty 
has a training drugstore giving the opportunity for students to study and practice there, to gain 
practical skills and knowledge that will increase their efficiency in their future professional 
activities [4].  

The results of the educational activity's success depend on the student's positive attitude to 
the chosen profession. Therefore, the purpose of our study was to understand the motive of 
students of the first year, their attitude to the future profession and the opportunities for self-
realization by means of a questionnaire survey. 

Methods. A survey of 80 first-year students of the Faculty of Pharmacy was conducted 
during 2020-2021 years. Questionnaire survey items were based on motivation and future image, 
reasons for choosing the Master's program for specialty “Pharmacy, industrial pharmacy”, 
statements of future pharmacists. The results of self-evaluation were analyzed too. Each question 
was a multiple answered, and "others" were freely described in the extra columns. Each item was 
to be selected in three stages, better than the standard (3 points), equivalent (2 points), inferior  
(1 point), and their average value ± SD was tabulated [2]. Also, we examined gender differences 
in some survey items. 

Results and Discussion 
The collection rate of the questionnaire was 76.2% (80 out of 105 students), with 13 males 

and 67 females. Traditionally, girls predominate among students of the Faculty of Pharmacy, as 
the profession of pharmacist is more popular among women. 
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As mentioned above, the results of the educational activity's success depend on the student's 

positive attitude to the chosen profession. The motivation of students-pharmacists, as an index of 

a student's attitude to their future profession, was determined based on the combination of 

questions. Motivation is a psychological concept that refers to a person’s willingness to put forth 

effort in order to achieve educational goals. Active, independent, self-directed learning requires 

motivation [2].  The survey and its results concerning a motive for becoming a student of the 

Faculty of Pharmacy are shown in Table 1. (multiple answers could be selected). 

Table 1 

Why I chose the Faculty of Pharmacy 

I find the profession of pharmacist interesting (77.5%)  

It looks like I can get a decent salary (78.75%)  

I want to be useful for society (65%)  

I am interested in research (51.25%)  

I like chemicals and mathematics (47.5%)  

This is a socially respected profession (36.25%)  

It is an alternative to the medicine (33.75%) 

It is an opportunity to start own business (32.5%) 

It was a decision of my relatives (27.5%) 

I am not sure (15%).  

 

There was no difference in the trends of men and women, but the choice that the profession 

of a pharmacist looks interesting was more favored by girls and the boys were more interested in 

salary. 

To many people, a pharmacist is someone who wears a white coat and works behind a 

counter filling prescriptions, or providing advice to treat common ailments.  We put our faith into 

a pharmacist, and don’t normally take the time to think about what it takes to be one. Although 

some areas of pharmacy are not well known to ordinary people, these professionals often help to 

improve our daily lives.  

However, we asked students what they think about the profession of pharmacists in today's 

world. The results are shown below in table 2. In general, the survey shows that students of our 

faculty do realize that Pharmacy is more than preparing or dispensing drugs; it reaches far beyond 

the community shop-front level. The field of pharmacy science is broad, challenging and 

potentially lucrative. 

Table 2 

Ideas about the profession of pharmacist in the modern world 

A job with satisfactory income (86.25%)  

I believe that this is a big responsibility (77.5%)  

It is a medical profession (75%)  

A profession that can give a sense of satisfaction (71.25%) 

A profession rooted in science (68.75%)  

A profession related to business (40%) 

 

On the other hand, the view on the profession of pharmacist and its image in society was not 

pretty optimistic: this profession is respected by other medical professionals (26.25%), respected 

in society (40%), representatives of this profession have strong authority (27.5%). While 

pharmacists are perceived as hard job, students do not feel that the social status of the profession 

is high and that they are highly respected by other medical professionals. 

As for the future place of work, the girls were most likely to be hired in medical institutions, 

followed by research institutions, then by decreasing order: pharmacies, pharmaceutical 

companies, at administrative offices, medical and hygiene organizations, chemical companies. 
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Men were hoping to start own business, to work at pharmaceutical companies, medical 

institutions, and less in pharmacies, research institutes, administrative positions, chemical 

companies, health and sanitation organizations. 

The results of self-evaluation were analyzed. About a half of the students in all the items 

evaluated themselves as being equal to others. For the sense of responsibility (total average  

2.2 ± 0.6), the enthusiasm about profession (2.6 ± 0.5), the adaptability (2.2 ± 0.4) tended to be 

evaluated as superior to the standard (score 2.0). However, leadership power (1.9 ±0.4), mental 

maturity (1.8 ± 0.5), logical thinking ability (1.9 ± 0.6), aggressiveness (1.3 ± 0.5), self expressive 

power (1.7 ± 0.5) was inferior. However, based on self-assessment, it was characteristic that such 

essential leadership skills as, for example, logical thinking ability, spiritual maturity, and 

leadership ability are lower. Based on the results of other surveys, we found that the majority of 

students did not believe that pharmacists will have a respected role in multidisciplinary teams or 

in public. Approximately half of the students also said that they had no confidence in taking 

leadership roles or thinking logically when compared with the average person [3]. In Ukraine, 

since the age of admission is quite young (about 17 years), the university plays a significant role 

in terms of personality formation and need to teach students pharmaceutical care and the various 

roles pharmacists can play in the future. 

Conclusion. The mission of higher education, including the Faculty of Pharmacy, is to 

maximize the impact of five years of education on the development of not only the professional 

skills of pharmacists, but also more active members of society in the future. The University needs 

to pay attention to the new curriculum to adequately support these benefits, so called “soft skills”. 

Along with that, the university environment can cultivate critical thought ability, logical thinking 

ability, and leadership ability in group activities. School and pharmacy teachers should also 

support students by providing training and introducing new curriculum to develop their 

professional attitudes and leadership skills. 
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Nowadays, knowledge of English is one of the standard skills, such as stress resistance and 

sociability. It is obvious that we are moving towards globalization and educational field as well. 

In the context of educational reforms, higher education institutions pay an extremely important 

role to learning a foreign language. 

That is why the object of our research became professionally oriented texts for the forming 

of English-speaking professionally oriented reading competence of future theologians, namely the 

stylistic means that are most common in them. The selection of stylistic means was carried out 

from professionally oriented texts on religion (religious movements, religious figures, religious 

holidays, sacraments of the church, religious symbols), abstracts from the Bible, parables, prayers. 

Selected texts are characterized by the presence of epithets, hyperboles, periphrasis, metaphors, 

metonymies, euphemisms, similes and antitheses. We will talk in more detail about the stylistic 

features of chosen professionally oriented texts. Let’s start with epithets. 

Epithet on the interplay of emotive and logical meanings in an attributive word, phrase or 

even sentence, used to characterize an object and pointing out to the reader some of the properties 

or features of the object with the aim of giving an individual perception and evaluation of these 

features or properties [1].  Here are examples of epithets from professionally oriented texts for 

teaching reading of future theologians: successful spiritual mission; majestic shrine; brilliant 

career; ultimate bliss; divine words; wise and discerning heart; spiritual brothers; spirit of truth; 

sons of thunder; treasury of blessings; treacherous kiss (a Juda’s kiss); word becomes unfruitful 

[2]. 

Another stylistic mean is hyperbole. That is deliberate overstatement or exaggeration, the 

aim of which is to intensify one of the features of the object in question to such a degree as to 

show its utter absurdity [1]. The examples of hyperbole are: to save the world; but others fell on 

the good soil and yilded a crop, some a hundred, some sixty and some thirty times as much [2]. 

In professionally oriented texts we found also periphrasis that is a roundabout way of 

speaking used to name some object or phenomenon. In such cases a longer phrase is usually used 

instead of a shorter one [1]. Bright examples of this stylistic mean are: fruit of your womb; dry 

land; gatherings of waters; heavenly lights; by twos of all flesh in which there was a breath of 

life; in whose nostrils was the breath of the spirit of life; house of the lord; in order to have more 

time on the earth [2]. 

Analyzing selected professionally oriented texts, we found out that the most common 

stylistic device was a metaphor. Metaphor is a relation between the dictionary and contextual 

logical meanings based on the affinity or similarity of certain properties or features of the two 

corresponding concepts [1]. Among the textual metaphors crystallize: core of their faith; the grace 

will shine on these mountains; to plant seeds of faith; to sew the hearts of believers with book 

words; theological science flourished; left an indelible mark of his spirit on the entire further 

history of the Ukrainian Orthodox church; to darken the mind; cleanse us from every impurity; 

Jesus told Peter that he was to be the rock on which Jesus would build his church; he gave up his 
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life as a fisherman, to lead others to Jesus, by being a fisher of men for Christ; took in his hand 

the fire; to spread the Gospel; he usually has a small flame above his head; Satan entered into 

him; the icons bear witness to the reality of God’s presence with us in the mystery of faith; and he 

will come with glory; we are the temple of the living God; the bread and the wine became the body 

and blood of Christ in the Eucharistic liturgy; in the sacrament of marriage, a man and a woman 

are given the possibility to become one spirit and one flesh in a way which no human love can 

provide by itself; member of the flock of Christ [2]. 

Stylistic mean such as metonymy, another type of relation between the contextual and 

vocabulary meanings of a word, is also common in the texts. Metonymy is based not on affinity 

but on some kind of association connecting the two concepts which these meanings represent 

(when, for example, a container is used instead of the substance stored in it or when a certain part 

is used instead of the whole concept, etc.) [1]. Metonymy examples are: candidate for the vacant 

episcopal chair; to quarrel with Rome; head of the church; I will wipe out from the face of the 

land every living thing that I have made; and the floodgates of the sky were opened; they formed 

the foundation of the Christian church, initiating a movement that steadily spread across the face 

of the earth; for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord’s death, 

until he (Christ) remains with this church as its living and unique head; weapon of peace (meaning 

“cross”) [2]. 

Next we will talk about such stylistic device as a euphemism. Euphemism is used to avoid 

naming some unpleasant things, or taboo things [1], for example: advanced in age; to be past 

childbearing; now it happened that the poor man was carried away by the angels to Abraham’s 

arms [2]. 

We come across simile in the texts. The intensification of some feature of the concept is 

realized in a device called simile. Similes set one object against another regardless of the fact that 

they may be completely alien to each other. Simile gives rise to a new understanding of the object. 

Simile have normal elements in their structure – connective words such as like, as, such as, as if, 

seem [1]. Here we provide the examples of similes: and his face shone like the sun, and his 

garments became white as snow; the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle 

accounts with his slaves; I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens and as the 

sand which is on the seashore; Jesus’ robe and face shined as bright as the sun; at the supper 

Christ took the bread and wine and ordered his disciples to eat and drink it as his own Body and 

Blood; and suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind; and there appeared 

to them tongues as of fire, distributed as resting upon each one of them [2]. 

It is necessary to highlight an antithesis among the stylistic means. The antithesis is just 

another case of parallel construction, the two parts of an antithesis must be semantically opposite 

to each other [1]. Example of the antithesis: for this son of mine was dead and has come to life 

again; he was lost and has been found [2]. 

From the examples above, we can say that professionally oriented texts are full of stylistic 

means. The study of stylistic means helps future theologians to develop English-speaking 

professional reading competence, as their learning contributes to the language and speech 

preparation of future theologians for professional activities, as well as enriches their knowledge 

of religion, broadens their outlook and allows to use such an arsenal during foreign 

communication. 
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TEACHING ENGLISH AT NON- LINGUISTIC 

UNIVERSITY SCHOOLS; ADVANTAGES AND 

DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING 
 

The pandemic of COVID-19 necessitated the transition to distance learning in a number of 

universities all over the world. Internet technology has become an integral part of education. 

Teachers had to adapt learning materials which turned out to be time-consuming and face a lack 

of students' motivation and engagement [4]. Lecturers at the establishments of higher learning had 

to master the Internet resources promptly and get to know how to use the modern educational 

platforms (Skype, Zoom, Google Meet, etc.). 

Distance tuition became the main component of the educational process. A student is seen 

as a central figure of this learning model and lecturers are to search for the proper ways of 

interaction and select the appropriate teaching methods. One of the most common problems is 

technical difficulties such as the Internet instability or lack thereof, software updating, etc. Thus, 

at the beginning of the distance teaching it is worth drawing students' attention to specific 

computer vocabulary. This knowledge will enable them to figure out the problems faster. 

The next challenge for teachers is creating new material and applying it at the lessons 

interactively. In their turn, students should demonstrate a high level of self-control. Moreover, it 

is learning foreign languages via online platforms that requires self-discipline from the students 

[3]. A teacher's task is to provide help and advice and make use of any opportunity to support 

students whenever problems arise. 

It is essential to ensure an appropriate psychological atmosphere in a group of students in 

the situation where direct communication among students is missing. An anecdote or a funny story 

told by a teacher at the beginning of the lesson with the following discussion in the group helps to 

overcome the psychological barrier and get the students involved. Online games and quests can 

be used for the revision of the material studied earlier. 

There are certain difficulties in maintaining a control of students' progress remotely. To 

obtain reliable and objective evaluation results it is necessary to develop a brand-new approach to 

test preparation and greater task variability. It is advisable to define concrete deadlines for 

submitting results and use dedicated platforms such as Classroom, Moodle, etc. 

There are a lot of positive aspects in distance learning as well. Up-to-date software and 

technology make the presentation of new data more appealing for students and contribute to the 

effectiveness of the work. Students can study at their own pace and choose the most comfortable 

place for that. Tuition has become possible from any part of the world; it is neither expensive nor 

time-consuming as you do not waste time or money to get to the university. Distance learning is 

suitable for students of any language level and corresponds to the content and objectives of full-
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time education [2]. The interactivity of such lessons has increased significantly. Students contact 

their teachers and fellow-students freely, record lectures and seminars and listen to them whenever 

they want. 

It is much easier for lecturers to work with large groups. Among other things students 

receive easy access to the necessary information. Moreover, the usage of modern technologies 

increases students' technical knowledge, develop their social, psychological, and emotional skills 

[1]. 

Independent educational and cognitive activity of students comes to the fore. Students have 

every opportunity to acquire professional skills and advance their knowledge. With the correct 

approach to distance learning the educational and cognitive skills are formed quickly together with 

linguistic competence. 

Distance learning at a reputable university is as valuable as traditional off-line education. In 

the context of war in Ukraine it has become the only real way to acquire knowledge and make 

teaching and academic activity possible. 
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Abstract: This article discusses the important role of communicative, interactive methods in the 
development of students' communicative activity, and the fact that such methods require students to 
communicate freely in a foreign language. 

 
 

Today, a great deal of attention is paid to the study of foreign languages in all educational 
institutions of the country. Sufficient conditions are being created for this. The fact that teachers 
conduct lessons using modern pedagogical and information and communication technologies is 
reflected in the learning of students. 

It is known that the nature of the subject of foreign languages is determined by the nature of 
the teaching process and a clear theory underlying the pedagogical and didactic system. Today, 
the difference between foreign language teaching and other subjects is the consideration of 
competencies (linguistic, speech, pragmatic, sociolinguistic). The conditions created for the 
organization of the educational process were objective and were considered an integral part of 
foreign language education in general, including foreign language education in particular. 

According to today's students, the traditional approach to the formation of language skills in 
one way or another, or one-sided, has failed to meet all the needs of the learning process, resulting 
in scientists developing new, modern, advanced methods that are highly effective. They managed 
to innovate the theory of teaching methods to a certain extent, as a result of which the 
communicative method, which is widely used in the world today, was created. 

Communication is very important in developing language skills. Learning a foreign language 
based on a communicative approach to simultaneously develop listening, writing, reading, and especially 
speaking skills is much more effective than the traditional method. For example, in developing the most 
important communication skills and abilities, it helps to make emotional connections between learners, 
has an educational value, and helps them solve problems. Communication plays an important role in 
working in groups, listening to and accepting the opinions of friends. 

The use of communicative games in the classroom helps to relieve the nervous pressure of 
learners, to ensure that all students are equally active during the lesson and to change the forms of 
activity. Makes the lesson more interesting, prevents students from being distracted, and focuses 
their attention on the topic's key issues. Students will have the opportunity to test the 
communication they encounter in everyday life in a foreign language during the lesson, which will 
greatly help them to communicate more comfortably in the future. Communicative games can be 
used to teach students to communicate faster than expected in a foreign language. 

It is important that communicative games be used in English language classes at non-
philological faculties of universities. Because it is a bit more difficult for students to learn a foreign 
language, especially if their speaking skills are not well developed. Therefore, using interactive 
methods and communicative games in the classroom can give the expected results in the formation 
of language skills. Through communicative games, it is possible to quickly and effectively develop 
all language skills in a foreign language at the same time, especially to develop communication. 

The difference between the communicative method and other methods is that the ultimate 
goal is to develop students' skills and abilities to communicate fluently in a foreign language and 
to communicate on various life and scientific, cultural, socio-political issues. 
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The communicative method is a modern, advanced approach that incorporates the best of 
all available methods in the history of foreign language teaching, focusing on oral communication 
in a foreign language. all other aspects of learning all serve to communicate this. In this case, it is 
crucial to ensure the interaction of the following activities of learning a foreign language, 
including: written speech, oral speech, practical and theoretical knowledge, all of which directly 
contribute to the development of students' communicative activity. The following three types of 
speech are especially important. 

The interactive method, which is one of the directions of communicative teaching, plays an 
important role in the development of students' communicative activity, because it is this method 
that requires students to communicate freely in a foreign language. This method is especially 
effective in teaching a foreign language with all types of speech. This means that students should 
work individually, in pairs and in groups, focusing on students' monologue, dialogic speech and 
especially polylogic speech, in which students can directly engage in monologue, dialogic speech 
and polylogic speech. They develop their skills and abilities. 

The formation of students' communicative activity requires a large and regular work of a 
Methodist teacher. The formation of such activities is based on a specific technology, i.e. a set of 
creative methodological work and activities, otherwise the results can be bad. 

It is expedient to follow all didactic principles in the formation of communicative activity. 
This directly requires a step-by-step approach to the formation of communicative activity. At each 
stage, one or another type of activity should be logically planned, especially in the formation of 
communicative activity by stages, the presentation of language materials to students for learning, 
adherence to the principle of transition from simple to complex. level of importance. 

In the development of communicative activity of language learners, the Methodist teacher 
should use monologues, dialogues and polylogues, which are the 3 main types of speech, as the 
stage is advanced. It is observed in practice that polylogical achievements give good results. 

In such lessons, which are based on the communicative method, including the interactive 
method, the teacher acts as a supervisor, observer or supervisor, and in the lesson students interact 
and perform all activities themselves, giving them the opportunity to speak and communicate 
during the lesson. 

Role-playing games, competitions-based activities, video-based language learning, listening 
to stories in a foreign language, live communication with foreigners are important factors in the 
development of students' communicative activity. In particular, the equalization of regular radio 
broadcasts in foreign languages, regular viewing of world television programs in English, reading 
newspapers and magazines in English will lead to the rise of students' speech to the level of 
modern standards. 

Mastering a foreign language, first of all, requires a thorough study of its written and oral 
forms. This is important in achieving a positive result. Communicating with a person requires 
access to the social interaction environment of the language. If your interlocutor does not use 
gestures, facial expressions, and body language in his or her response, it can be difficult for those 
learning a foreign language to understand his or her point of view. 

As a conclusion we may say that the purpose of communicative activities is to prepare 
language learners to respond to such relationships and environments. Communicative activity is 
divided into two types: written and oral. A learner of a foreign language through oral 
communication: to draw conclusions; to discuss; giving instructions; problem solving; talk about 
yourself; acquires skills to participate in role-playing and situational games. 
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ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ 
 
Професійна підготовка майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи нами 

ототожнюється з організованим, безперервним і цілеспрямованим процесом формування і 
розвитку в замовників освітніх послуг фахових предметно-специфічних компетентностей 
для майбутньої професійної діяльності, який здійснюється закладами вищої освіти та 
спрямовується на отримання кваліфікацій відповідно до освітньо-професійних програм 
освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» для успішного виконання посадових обов’язків 
відповідно до вимог швидкозмінного ринку праці, конкурентоспроможності та професійної 
мобільності у сфері обслуговування, що передбачає також неперервне фахове 
вдосконалення, стажування та підвищення кваліфікації в освіті впродовж життя [1, с.126]. 

Четверта промислова революція через розвиток і злиття автоматизованого 
виробництва, обмін даних і об’єднання виробничих технологій в єдину саморегульовану 
систему з використанням кіберфізичних систем, Інтернету речей, Інтернету послуг, 
Розумних будинків, заводів розмиває межі між фізичною, цифровою та біологічною 
сферами. Промисловість 4.0 викликала появу абсолютно нових бізнес-моделей, які 
сприятимуть радикально новим способам взаємодії в ланцюжку вартості. 

Упровадження цифрових технологій в усі сфери життя викликало кардинальні зміни 
в освіті та сформулювало нові вимоги до компетентностей, компетенцій та навичок, 
необхідних для життя в новому, цифровому світі, які супроводжуватимуться специфічними 
етичними явищами. У традиційній системі вищої освіти майбутні фахівці не набувають 
професійної підготовки у сфері етики. Дотримання етичних норм у епоху цифрової 
трансформації викликає процес появи етичних кодексів у сфері штучного інтелекту та 
стандартів. Етичні питання потрібно вирішувати на етапі проєктування цифрових рішень, 
розроблення технології. Бажано, щоб основи етики цифрових технологій викладали вже в 
закладі загальної середньої освіти, щоб школяр міг розуміти можливі ризики в цифровому 
середовищі, а також свої права як щодо технологій (наприклад, права на приватність та 
захист власних персональних даних), так і етичні норми різних професій. Найімовірніше, 
етику цифрових технологій слід вводити у освіту як частину навчальної програми. 

У етиці вищої професійної освіти можна вичленувати такі етичні принципи: базові 
теоретико-філософські етичні засади системи освіти; практичні етичні засади, 
сформульовані в етичному кодексі закладу вищої освіти; професійна етика учасників 
освітнього процесу. Етичні принципи безпосередньо використовуються у вирішенні таких 
проблем освіти, як мобінг (дії роботодавця чи окремих працівників, спрямовані 
приниження гідності і честі працівника, його професійної репутації у вигляді 
психологічного та/або економічного тиску), корупція, фаворитизм, ґендерна нерівність, 
академічний плагіат тощо. Останнім часом постала нова етична проблема – присутність 
педагогів та здобувачів освіти в соціальних мережах та месенджерах, що викликало чимало 
спірних та неоднозначних явищ, які торкнулися безпосередньо учасників освітнього 
процесу, та потребувало в деяких випадках адміністративного втручання й  розроблення 
етичних норм поведінки в мережі Інтернет. 
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Упровадження цифрових технологій в освітній процес професійної підготовки 

майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи підвищило вплив на традиційні етичні 

проблеми та породило нові, пов’язані з дистанційними технологіями, об’єктивністю 

інформаційних потоків, обробкою персональних даних здобувачів освіти, використанням 

відомостей про успішність, запровадженням специфічних способів взаємодії викладача та 

замовника освітніх послуг. Етичні проблеми породжуються різними новими глобальними 

трендами цифрових технологій освіти та потребують удосконалення та розвитку 

професійних компетенції педагогів із розуміння, запобігання та протидії мові нетерпимості 

в освітньому медіапросторі; культивування мовної терпимості; лайфхаків для здобувачів 

освіти, педагогів щодо дій під час кіберзалякування, безпечної роботи в Інтернет-мережі, 

протидії мові нетерпимості тощо. 

Поруч із очевидними перевагами названі тренди можуть бути джерелами певних 

етичних проблем. Дистанційні технології в освітньому процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, з одного боку, підвищують для 

здобувачів освіти доступність освіти, а з іншого, посилюють ризик небезпечного занурення 

в цифрове середовище, ведуть до появи залежності від інформаційних технологій. Ця 

гостра проблема турбує і викладачів, і батьків, і громадськість. Із розвитком дистанційних 

технологій професійна освіта, з одного боку, стає доступнішою та більш 

індивідуалізованою, а з іншого, менш якісною. 

Під час використання цифрових технологій зростає значимість персоналізації та 

адаптивного підходу для врахування психологічних особливостей майбутніх фахівців 

готельно-ресторанної справи та формування індивідуальної найоптимальнішої освітньої 

траєкторії для кожного. Це дозволить підвищити якість освіти, знизити ризик 

дискримінації, коли здобувачі освіти зі здібностями, які не досягають або суттєво 

перевищують середній рівень, опиняються в гіршому становищі порівняно з рештою. 

Адаптивний підхід має стати наступним кроком у розвитку як дистанційного, а й очного 

освіти. Освітня система на основі штучного інтелекту пропонує здобувачам освіти ті 

завдання, які відповідають його рівневі, забезпечують системність, наступність, плавний 

прогрес і підтримують упевненість у власних силах. Надалі відбуватиметься перехід на 

індивідуальні освітні траєкторії. 

Необхідною умовою створення персоналізованих освітніх траєкторій майбутніх 

фахівців готельно-ресторанної справи є предиктивна аналітика, за допомогою якої 

формуються прогнози щодо вибору спеціалізації в межах професії, що торкаються певних 

етичних проблем. З одного боку, складнощі виникають через те, що між навчанням та 

перевіркою його ефективності минає багато часу. З іншого, тут виникає відома проблема, 

коли алгоритми та цифрові технології підштовхують користувача до певної поведінки, 

обмежуючи його свободу волі. Щодо навчання це посилюється тим, що прогноз може 

вплинути на самооцінку та мотивацію замовника освітніх послуг, погіршити розвиток 

вольових якостей: здобувач освіти не сам вирішує, що він хоче і що він вивчатиме, а 

змушений слідувати вказівкам аналітичної системи. Планується, що вже найближчим 

часом в закладах освіти буде запущено обслуговування оцінки цифрового сліду студента – 

його успішності, поведінки та участі в суспільному житті. Система штучного інтелекту 

запропонує керівництву закладові вищої освіти рекомендації: відрахувати замовника 

освітніх послуг з низькою успішністю, направити на додаткові курси або стажування. 

Однак, тестуючи здібності людини, система освіти повинна допомагати вдосконалювати 

їх, вирівнювати баланс, давати ще більше можливостей, а не обмежувати розвиток. 

Таким чином, цифрова трансформація ставить перед освітою складні етичні 

проблеми, пов’язані з використанням цифрових технологій у процесі навчання, впливом на 

розвиток здібностей і професійну кар’єру. Більшість цих питань поки що не має 

однозначного вирішення. З одного боку, упровадження проривних технологій в інерційну 
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за своєю природою систему освіти, зокрема  освітній процес професійної підготовки 

майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, має проводитися з великою обережністю, 

а з іншого – ці зміни є необхідними й неминучими. 
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МЕНТАЛІТЕТ ЯК НАУКОВИЙ ФЕНОМЕН 

(ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 
 

Соціальна реальність 21 століття яскраво показала, що історичний процес 

визначається не лише економікою, політикою, боротьбою соціально-класових сил і 

розвитком культурних процесів, а й впливом психічних структур суспільства. У зв’язку з 

цією обставиною в гуманітарних дослідженнях все частіше почали звертатися до поняття 

«ментальність», маючи на увазі якусь особливу реальність (ідеальна, духовна чи просто 

психологічна) [2]. 

Звернення до проблеми витоків менталітету, його сутнісних характеристик особливо 

значущим стає в епоху посттоталітаризму, оскільки дозволяє проаналізувати історичний 

процес та подолати крайнощі класової інтерпретації історії, що обмежила сенс її розвитку 

економічними причинами. 

Уявлення про національну своєрідність народу та його культуру, про національний 

характер і національну історичну долю, про національний «образ світу» (тобто форми 

світовідчуття, світогляду нації) виявляються в міфології, релігії, фольклорі, звичаях, 

обрядах, літературі та мистецтві, суспільно-політичному, державно-правовому, морально-

етичному самовизначенні нації. Саме тому, розгляд цього процесу неможливий без 

загальнометодологічної та загальнонаукової постановки проблеми менталітету, що 

дозволяє при філософському, соціокультурному та гуманітарному аналізі досліджувати 

ментальність, того чи іншого народу [1]. 

Дослідження особливостей національного менталітету дає можливість глибшого 

проникнення у сенс людської історії у її різноманітних духовних проявах. Звернення до 

менталітету має соціально-культурний сенс, оскільки дозволяє чітко усвідомити сутність 

та своєрідність розвитку культури та суспільства, кожного народу в певний історичний 

період. Дослідження цього феномену, крім теоретичного значення, має і практичний сенс 

для політиків, економістів, менеджерів, психологів, філософів, істориків, культурологів, 

педагогів, оскільки дозволяє краще розуміти особливості розвитку суспільства, та 

формувати на цій основі ключові предметні концепції. 

Для розвитку української державності, необхідно знання менталітету свого народу, 

своїх духовних, культурних, психологічних особливостей, закладених у давнину. 

Ментальна матриця є у будь-якого соціуму, взятого в історичному розвитку, особливість 

якої необхідно враховувати під час виборів шляхів культури та цивілізації. 

Слід відмітити, що з проблемою менталітету дослідники стикаються у багатьох 

суспільних та гуманітарних науках: філософії, історії, етнології, соціальної психології, 

етнопсихології, соціології, культурології, політології. Крім науки, ця тема є предметом 

осмислення діячів культури та мистецтва, що знаходить свій відбиток як у художній 

творчості, так і в публіцистиці. Коріння своєрідності національного менталітету сягає 

давнину. Предмет аналізу буття коріння – народний фольклор (казки, билини, пісні, 

анекдоти), епічні твори, міфологія. Духовні основи менталітету – це найдавніші пам'ятки 

культури, що відбивають усі періоди історичного розвитку етносів, націй, народностей із 

властивими їм характерними рисами. 
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Найважливіша пам'ятка – Біблія (Старий і Новий Заповіт), що дійшла до наших днів 

у формі релігійно-художніх сюжетів, що містять певне світорозуміння та світоставлення до 

дійсності, як кодекс поведінки та сенсожиттєвих орієнтацій. У важливій для всіх 

мусульманських народів  священній книзі – Коран, де викладено основні життєві 

принципи, догми, цінності мусульманського світу, його основні ментальні маркери 

У дослідженні проблеми менталітету та ментальності зазвичай виділяють три основні 

підходи. Насамперед це соціокультурний підхід, що дозволяє з погляду соціальності 

досліджувати історію поняття «менталітет» та уявлення про реальний феномен. Це роботи 

представників «Нової історії», зокрема – М. Блока, Ф. Броделя, Ж. Дюбі, Р. Мандру,  

Л. Февра, які створили особливу методологію, що дозволила виявити «менталітет» як 

найважливішу категорію сучасної історичної антропології, де у основі лежить соціально-

культурна мотивація поведінки людей, аналіз явищ колективної психології, розкриття 

глибинних процесів людської психології. 

А.Я. Гуревич дав глибоке теоретичне осмислення робіт цих дослідників та 

обґрунтував власну концепцію феномену «менталітет». Найбільшими представниками 

даного підходу у розробці досліджуваної проблеми є праці таких відомих соціологів  

XX століття, як М. Вебера та П. Сорокіна, що досліджують ментальні структури у 

соціальній динаміці [3] та сповідують соціокультурний підхід. 

Розглядаючи в даному контексті роботи К. Маркса, необхідно наголосити, що ключ 

до вирішення актуальних методологічних проблем соціально-історичного та культурного 

пізнання – це основні історичні типи соціальності. Діалектика соціального та 

індивідуального, закладена у марксистській методології, дозволяє простежити діяльність 

людини в історичному розвитку. 

На особливу увагу при вивченні феномену «менталітет» заслуговують роботи  

М. Фуко та М. Хайдеггера, які зосередили увагу на апріорних структурах людського буття 

та апріорних дискурсивних формаціях (М. Фуко), що визначають досвід і поведінку як 

особистості, так і соціальних груп. Своєрідний підхід у вивченні апріорних структур 

свідомості як складової частини менталітету можна знайти і в роботах Б. Маркова,  

К. Хабермаса, де феномен «менталітет» осмислюється з точки зору дискурсивно-

комунікативної, а вивчення поведінки людини в суспільстві ведеться через мовну практику 

освоєння світу. 

У роботах таких авторів, як Є. Ануфрієва, Л. Лісової, О. Зіновйова, К. Касьянової,  

В. Кондакова, В. Курашова можна знайти прямо протилежні оцінки різних сторін 

менталітету, характеристику цього феномену через сферу життєдіяльності суспільства, 

аналіз та критику різних типів і видів менталітету. 

Одним із важливих чинників у вивченні теорії менталітету є розроблення цього 

питання з погляду психології. Такі найбільші психоаналітики ХХ століття як З. Фрейд,  

Е. Фромм, К. Юнг порівнювали менталітет із національним характером. Э. Фромм 

запровадив категорію «соціальний характер», підкреслюючи цим, що менталітет завжди є 

у соціально-психологічних установках, оцінках рідної культури. У цьому ж відношенні 

цікаві роботи сучасних психологів – І. Кона, К. Левіна та ін. Розкриття змістовного сенсу 

поняття «менталітет» можна знайти і в таких науках, як етнологія та етнографія: роботи  

Н. Вернадського, Л.М. Гумільова, В. Захарова. 

Отже, аналіз окреслених вище досліджень дозволяє зробити низку висновків: 

1. Менталітет почав застосовуватися як термін соціальної філософії, денотатом якого 

в соціальному бутті є ідеальна реальність, що відображає соціально-культурний стан 

суб'єкта історії (народу, нації, етносу, народності, соціальної групи, індивіда), яке 

складається в результаті історично тривалого та досить стійкого впливу природничо-

географічних, етнічних, соціально-культурних та цивілізаційних умов його буття і 

проявляється як у різних видах діяльності, так і у соціально-психологічних установках. 
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2. На відміну від поняття, феномен «менталітет» – це ідеальна соціальна реальність, 

яка представляє собою сукупність соціокультурних, психологічних, духовних рис, що 

важко піддається змінами, взятих в їх органічній цілісності і визначеності соціуму-носія. 

Сутнісні значення менталітету: соціальність, історичність, приналежність до конкретного 

соціуму, самоідентифікація, багатошаровість, поліфонічність. 

3. Носіями ментальних рис виступають такі соціуми: нація, етнос, народність, класи, 

соціальні верстви, стани чи касти, трудовий чи навчальний колектив, індивід – загальний 

«носій» менталітету, що є утворюючим початком всіх перерахованих ментальних утворень 

життєдіяльності суспільства. Сім'я (мікросоціум), як синтезний носій менталітету, 

хранителька ментальних характеристик нації. 

4. Менталітет будь-якого народу має давні витоки. Дослідити ці витоки можна 

вивчаючи найдавніші пам'ятки культури, своєрідність міфів, фольклору, епічних творів 

націй та народів. Стародавні витоки, «архетипи несвідомого» (Юнг) – це первинна матриця 

менталітету, що визначає тип самоідентифікації народу як менталітету. 

5. Менталітет нації багатошаровий. Основними компонентами менталітету є: 

- Соціокультурний компонент, що включає духовну, релігійну, естетично-художню, 

моральну, економічну та політичну сторони життєдіяльності суспільства; 

- Психологічний компонент, виражений на двох основних рівнях: 

1) рівень соціальної психології («національний характер»); 

2) рівень індивідуальної психології (конкретні прояви соціально-психологічних 

національних установок); 

- Цивілізаційний компонент, що є раціональними смислами і символами культури і 

виступає або в єдності, або в суперечності з її духовними сенсами і символами. 

Цивілізаційний компонент відбиває рівень наукового та технологічного знання. 
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ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЯК 

АСПЕКТ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
 

У сучасному світі люди мають доступ до інформації, що дозволяє їм дізнаватися про 

новини, дивовижні речі або практичні поради. Ми повинні розуміти, що крім позитивної 

сторони існує і негативна. Ми повинні перевіряти все, що читають в Інтернеті, тому що 

певні люди надзвичайно добре вигадують історії та продають їх засобам масової 

інформації. Іноді ЗМІ маніпулюють справжньою інформацією, щоб привернути увагу та 

зробити це спірним питанням. Тому ми оцінюємо достовірність інформації, що є важливим 

процесом у розвитку критичного мислення. 

«Критичне мислення» – це процес, коли людина вміє мислити самостійно та 

незалежно, розв’язувати поставлені завдання та обмірковувати власні судження, 

поставивши собі запитання «чому», «для чого» та інші, а також перевіривши дані [3, с. 410]. 

Перш за все, потрібно розуміти різницю між фактами й судженнями, що дозволить 

правильно оцінити ситуацію. Правдивість фактів – доведено на відміну від суджень, що є 

особистими переконаннями мовця. Наприклад, твердження про те, що Перша світова війна 

розпочалася у 1914 році є фактом, а речення про те, що борщ у Львові – смачна страва є 

судженням. 

Питання перевірки будь-якої інформації охоплює визначення особи чи організації, 

яка її поширює, повноваження автора на цю тему, посилань на джерела, авторитетність 

джерел, репутації [2, с. 44-45]. 

Л. Старкі [2, с. 66-68] подає поради щодо перевірки інформації:  

 визначення особистості людини, яка подала інформацію,  

 перевірка точності змісту (джерел інформації, помилок у тексті), 

 перевірка дат, 

 оцінка посилань (можливість перейти, кількість та інші), 

 перевірка правильності передачі цитат з інших ресурсів. 

Слід згадати, що освітянин Пауло Фрейре стверджував про необхідність критичного 

мислення. Він наголошував, що у масовому суспільстві люди стандартно мислять і 

зазвичай думають відповідно до інформації від засобів комунікації. Люди завжди мають 

інструкції, яка вказує, що робити в різних ситуаціях [1, с. 517]. Відомий науковець писав 

про цю проблему у суспільстві, де відбулися зміни, пов’язані з модернізацією, зокрема 

розвитку засобів масової інформації. Люди просто виконують інструкції завдяки 

технологічним засобам, але перестають критично мислити. Звичайно, сучасне життя значно 

відрізняється від минулого зважаючи на технології. Отже, цікавим питанням стає розвиток 

критичного мислення. 
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Розвиток критичного мислення у закладах вищої освіти дасть змогу допомогти 

студентам у перевірці достовірності інформації, розумінні фактів і суджень. Люди повинні 

виокремлювати фактичну інформацію, оцінювати джерела, докази, авторів. 

Найважливішим є факт відкидання недостовірної інформації та відновлення пошуку 

фактів.  
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ПЕДАГОГІЧНА ФАСИЛІТАЦІЯ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 

Переосмислення соціальної і професійної місії вчителя Нової української школи 

актуалізує необхідність підготовки фахівців, адаптованих до сучасних соціокультурних 

умов, здатних творчо працювати, приймаючи нестандартні рішення в ситуаціях ринкової 

конкуренції, уникаючи стереотипізації і шаблонів, забезпечувати випереджувальність 

розвитку країни, реалізовувати освітні проєкти національного масштабу, витримувати 

конкуренцію на європейському і світовому ринку освітніх послуг тощо. Відповідно до 

нових функцій змінюються й ролі учителя початкових класів в освітньому процесі. Нова 

українська школа потребує нового вчителя, який виступає агентом змін, тьютором, 

фасилітатором, коучем, ментором, модератором [5]. 

На сьогодні, під час дистанційної форми навчання особливого значення набуває роль 

учителя – фасилітатора (від англ. facilitate – допомагати, спрямовувати, полегшувати), 

тобто учителя, який стимулює та спрямовує процес самостійного пошуку школярами 

інформації; організовує спілкування й обговорення на нейтральному боці; налагоджує 

обмін думками, почуттями, враженнями; сприяє переходу зіткнень у конструктивне русло, 

виробленню певного спільного рішення. 

У науці виділяють фасилітацію соціальну (спостереження і вивчення діяльності 

людей в умовах присутності сторонніх спостерігачів), психологічну (стосунки людини з 

навколишнім світом), спортивну (підтримка команд або окремих спортсменів для 

підвищення їх ефективності), екофасилітацію (взаємодія і комунікація людини з 

навколишнім середовищем) та педагогічну (розкриття здібностей дитини, вплив 

особистості педагога за рахунок особливого стилю спілкування) [3]. 

Детальніше звернемо увагу саме на педагогічну фасилітацію, особливості якої 

розкриваються в роботах К. Роджерса ще у 50-х роках. ХХ ст. Він наводив у приклад 

австралійських аборигенів. «Ця група людей виживала в непридатному для життя 

середовищі, в якому сучасна людина загинула б за кілька днів. Секретом аборигенів було 

навчання. Молодь засвоювала знання про те, як знайти воду, вистежити дичину, вбити 

кенгуру, знайти шлях через пустелю. Ці відомості передавалися як непорушна традиція, 

жодне новаторство не схвалювалося. Навчання забезпечувало молоде покоління засобами 

виживання у ворожих та практично незмінних обставинах» [2]. 

Мета педагогічної фасилітації: знаходження правильного способу, який дозволить 

групі працювати творчо і результативно, підготовка активного, здатного до критичного 

мислення здобувача освіти, здатного приймати самостійні рішення. 

Особа учителя-фасилітатора – це потужний інструмент впливу сам собою. Це тренер, 

який досконало володіє технологіями ефективної комунікації. На думку Тоні Манна, 

фасилітатор має вміти: 

 «спрямовувати та структурувати дискусію у потрібне русло; 

 відбирати справді вдалі рішення групи; 
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 брати на себе ризик, виходити самому та виводити учасників фасилітації із зони 

комфорту; 

 працювати з різними групами; 

 орієнтуватися у всіх форматах бесід та зустрічей; 

 поєднувати різні інструменти та техніки у процесі роботи з групою; 

 швидко реагувати зміну обстановки, труднощі учасників – і, швидко їх долати; 

 протистояти стресу; 

 відкриватись людям, мотивувати їх на особистісні зміни» [6]. 
Професіонал понад усе ставить інтереси групи, відмовляючись від власної 

експертизи, не дозволяє учасникам ув’язнути в обговоренні, але водночас і не форсує події 

та не чинить тиск на учасників. Він відповідає за організацію обговорення, що дозволяє 

учасникам повністю сфокусуватися на зміст об’єкта дискусії. Фасилітатор підтримує 

конструктивний діалог та надає однакову увагу всім учасникам обговорення, ефективно 

керуючи дискусією, але не вступаючи до неї. Результатом такої зустрічі є прийняття 

групою найкращого із можливих рішень. 

У підготовці майбутніх учителів початкових класів доцільно використовувати різні 

моделі фасилітації, зокрема у ході вивчення навчальної дисципліни «Педагогічний 

менеджмент»: 

 Future Search («Пошук майбутнього»). За допомогою пошуку майбутнього у ході 

лекційних та практичних занять ми сприймаємо різноманіття точок зору не як проблему, а 

як перевагу. Відмінності між студентами й групами здобувачів освіти автоматично 

приводять до усвідомлення того, що життєспроможність організацій, закладів, навіть 

громад залежить від різниці в інтересах. Особистості, які мають різні інтереси, разом і 

відкривають розмаїття та взаємозв’язок своїх дій. Для наочної ілюстрації як працює ця 

методика використовуємо таку притчу: «Шестеро сліпих зібралися навколо слона і 

намагаються зрозуміти, на що вони натрапили. Перший сліпий намацує бік слона і каже: 

«Це стіна». Другий хапає тварину за хобот і резюмує, що «це схоже на змію». Третій, 

обхопивши слонячу ногу, стверджує: то не що інше, як дерево. П’ятий сліпий хапається за 

бивень слона і запевняє інших, що то спис. Шостий, тримаючи в руках хвіст, абсолютно 

певен того, що ніякий це не хвіст, а мотузка. Всі шестеро мають справу з одним і тим самим 

слоном, але кожен вважає, що тримає в руках щось відмінне від іншого» [1]. Те, що різні 

люди тлумачать одні й ті самі речі, спираючись на відмінні точки зору, є фундаментальним 

законом пошуку майбутнього. 

 Brainstorming («Мозковий штурм»). Метод застосовувався під час вивчення теми 

«Особливості формування іміджу ЗВО». Здобувачі освіти поділилися на генераторів і 

аналітиків ідей, та висловлювали найбільш можливу кількість варіантів вирішення 

завдання: «За рахунок чого сформувати позитивний імідж сучасному закладу вищої 

освіти?». Коли підсумовували наявну інформацію, знайшли нові, нестандартні ідеї. 

 Open Space («Відкритий простір»). Ця технологія була вперше використана у 

процесі підготовки Олімпійського села до Олімпіади 1996 р. у Атланті. «Перед зібраним 

колективом компанії AT&T, яка займалася плануванням Олімпійського села, стояла 

нездійсненна на перший погляд задача: в найкоротші терміни змінити план головного 

павільйону, який розроблявся протягом 10 місяців, таким чином, щоб він вміщав в 15 разів 

більше відвідувачів, ніж планувалося спочатку. За два дні роботи у «відкритому просторі» 

був створений фундамент необхідного учасникам плану» [4]. В освітньому процесі 

факультету початкового навчання ця технологія використовувалася на початку пандемії 

коронавірусної хвороби, коли постала нагальна потреба у стислі терміни відправляти 

студентів на дистанційні педагогічні практики. Тоді групи і співробітників, і студентів, і 

магістрів відповідали на багато приватних питань або знайти вирішення у рамках цієї 

проблеми. 
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Отже, фасилітація – затребувана в сучасному світі технологія, що містить корисний 

інструментарій для педагогів, метою якої є активізація діяльності, максимальне розкриття 

потенціалу всіх учасників освітнього процесу. Найбільш точно суть цієї технології 

сформулював Адольф Дістервег, який наголошував, що: «…Учитель має свідомо йти в ногу 

з сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній». 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВВНЗ УКРАЇНИ 
 

Нещодавно карантин змусив застосування онлайн-системи в навчальний процес 

закладами вищої освіти (ЗВО), необхідність переходити до онлайн-режиму переконало не 

тільки викладачів та студентів, але й значної частини служб, без яких діяльність 

університетів зупинилася б. 

У зв’язку з ескалацією російського вторгнення в Україну українська система освіти 

зазнала колосального потрясіння, спочатку навчальний процес на всіх рівнях було 

призупинено з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу, але згодом, 

розпочався активний освітній процес у дистанційному форматі. Використовувати всі 

можливості для навчання та здобуття якісної освіти в умовах війни є цілковито рішучим 

для підтримки постійного розвитку людського фактору в Україні. 

Кабінет Міністрів оприлюднив «Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2022–

2032 роки». Цей документ, є вкрай актуальним і важливим, в основу якого входить чіткий 

курс України стати рівноправним членом ЄС. Наперекір складній ситуації в Україні, наше 

головне завдання – продовжувати освітній процес. Також важливо реформувати систему 

освіти відповідно до нових викликів. Саме цим стратегічним документом визначено 

основні пріоритети системи вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства та 

економіки країни, а також головні характеристики, що будуть сформовані до 2032 року. 

Стратегію було ухвалено 23 лютого, за день до повномасштабної війни, яку розпочала росія 

проти України. З урахуванням теперішньої ситуації, завдання та заходи з реалізації 
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потребуватимуть коригування, проте стратегічні цілі та ключові завдання залишаються 

незмінними [1]. Зараз як ніколи, у лихоліття для нашої країни, увесь демократичний світ 

об’єднався та підтримує Україну. Міжнародні освітні організації надають безкоштовний 

доступ до онлайн-курсів, проектів і навчання з метою підтримки закладів освіти та 

студентів України. Україна – сучасна європейська держава і, саме сьогодні ми прагнемо 

повноправного членства в ЄС. 

Очікуваним результатом реалізації Стратегії є створення сучасної ефективної 

системи вищої освіти, яка задовольняє потреби громадян, економіки та суспільства, має 

гідну репутацію та є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку освітніх 

послуг [1]. Українська вища освіта завдяки реформувань зміниться, вона стане більш 

контекстуальною в глобальному сенсі. 

Зміни потребують високої ефективності навчання та виховання офіцерських кадрів у 

вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) України у цілому і підготовки до військово-

професійної діяльності зокрема. Згідно з основними напрямками професіоналізації в 

Збройних Силах України, все більшого значення набуває вивчення іноземної мови. 

Розширення співробітництва України з НАТО та збройними силами інших країн, участь у 

міжнародних заходах, миротворчих операціях, наукове співробітництво сприяє зростанню 

ролі мовної підготовки в рамках загальної професійної підготовки курсантів ВВНЗ 

України. Метою вивчення іноземної мови у ВВНЗ є практичне оволодіння різними видами 

мовної діяльності для виконання майбутніми офіцерами службових обов’язків [2]. 

Ми не ставимо під сумнів важливість спеціальних військових дисциплін, але разом з 

тим вважаємо, що справжнім професіоналам військового мистецтва необхідно обов’язково 

володіти іноземними мовами так, щоб військові фахівці могли оперувати іноземною мовою 

у різних ситуаціях на рівні максимально наближеному до рівня носія мови. Зростаючі 

потреби у військових фахівцях з високим рівнем іншомовної компетенції змушують 

здійснювати орієнтацію освітньої політики ВВНЗ на взаємозв’язок професії та мови, 

зближення військово-професійної та мовної освіти [3]. Відзначаючи важливу роль 

іноземної мови як учбової дисципліни в процесі підготовки фахівця, слід зупинитися на її 

основній функції, безумовно, одна із загальних функцій іноземної мови, як будь-якого 

іншого учбового предмету, полягає в забезпечені загального розвитку курсанта, розширені 

його світогляду, знань про навколишній світ, про людей, що говорять цією мовою. 

Саме тому, випускниками ВВНЗ України повинні бути висококваліфіковані 

спеціалісти, здатні мобільно використовувати знання з різних наукових галузей, постійно 

вдосконалювати свою професійну майстерність, приймати оптимальні рішення в умовах 

невизначеності та прогнозувати можливі наслідки, самостійно здійснювати пошук знань та 

оволодівати науково-практичною інформацією, а також використовувати її у своїй 

професійній діяльності [2]. Наша держава робить усі можливі кроки для мирного 

міжнародного спілкування, щоб захистити свою територію, свободу, життя та здоров’я 

кожного громадянина України. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ГУМАНІЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

У сучасному світі, що динамічно змінюється, є ціла низка проблем, від вирішення 

яких залежить добробут сучасного соціуму, перебіг соціальних процесів і світоустрій у 

цілому. Поряд із низкою економічних та політичних проблем, проблем, пов’язаних з 

екологією, існують проблеми духовного порядку, пов’язані з моральними смисловими 

орієнтирами сучасної людини, етикою спілкування та поведінки, а також культурою 

співіснування. Зараз суспільство вирішує проблематику, пов’язану з негативними 

проявами особистісного розвитку: роз’єднаність людей, крайній індивідуалізм, егоїстичні 

тенденції, прагматизм, відсутність широкої культурної складової світогляду, вузькість 

інтересів та кругозору, замкнутість на побутових проблемах, антигуманізм та егоцентризм. 

Усе це позначилося на людських взаєминах, що викликало регрес культури спілкування. 

Соціологи зазначають, що зовнішні та внутрішні конфлікти стали в житті людей постійним 

негативним фактором впливу на духовне життя кожної окремої людини та на суспільство 

загалом. І тим яскравіше все це проявляється у контексті різноманіття культур нашого 

світу, коли посилюється нетерпимість і навіть деяка ворожість стосовно інших, «не своїх» 

форм самовираження та прояву людської індивідуальності. У цій ситуації формування 

толерантності суб’єктів соціуму виступає гарантією дотримання прав людини та одним із 

основних методів подолання низки суперечностей та проявів конфліктних настроїв.  

Сьогодні поняття «толерантність» стало часто вживатися у різних сферах. Розуміння 

цього терміну поступово розширюється, збагачується, виходить із вузької площини суто 

наукового чи культурного феномену, стосується цілого блоку політичних та соціальних 

питань. У сучасному соціумі часто доводиться спостерігати відносини нетерпимості людей 

один до одного. Це виражається як в окремих аспектах сприйняття тієї чи іншої якості, 

властивості особистості, стилю спілкування, поведінки іншої людини, так і у сприйнятті 

цілісної структури особистості, цілісного вигляду індивіда, його культурного фенотипу. У 

сучасних умовах проблема культури спілкування та взаємовідносин є однією з 

найгостріших. І в цій ситуації проблема толерантності, вектор її вирішення відіграє істотну 

роль.  

Толерантність – це терпимість, поблажливість до будь-кого; це установка на 

ліберальне, поважне ставлення та прийняття поведінки, переконань, традицій та цінностей 

інших людей, що відрізняються від власних. Сформована в людини толерантність дозволяє 

їй легко вступати у комунікативні зв’язки з іншими людьми, етично грамотна позиція у 

спілкуванні робить людину толерантною. Толерантність у спілкуванні сприяє пізнанню 

позиції, думки інших. Відповідно до Декларації принципів толерантності, затвердженої 

резолюцією 5.61 генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року, 

толерантність означає повагу, прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття 

культур нашого світу, наших форм самовираження та способів проявів людської 

індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті 

та переконань. Толерантність – це гармонія у різноманітті. Це не лише моральний 

обов’язок, а й політична та правова потреба. Толерантність – це чеснота, яка уможливлює 

досягнення і сприяє заміні культури війни культурою миру [1].  
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Роль освіти у формуванні толерантності суб’єктів соціуму важлива. Саме тому освітні 
стратегії, освітню політику слід вибудовувати з урахуванням найважливіших принципів 
толерантності: повагу до прав та гідності людини, культурних норм та ідеалів, 
індивідуальних ціннісних орієнтацій. Слід відзначити взаємодію між поняттям 
«толерантність» та гуманізацією української освітньої системи.  

Як відомо, питання етики, моралі та моральності часто «виключають» з об’єктної 
сфери пильної уваги в різних сферах людської діяльності. Дуже часто в сучасному світі 
досліджуються проблеми, зумовлені різними економічними та політичними домінантами, 
так чи інакше пов’язані із суто матеріальною складовою буття. Питання, звернені у бік 
духовних координат, у духовну площину, часто витіснені зі свідомості суб’єктів соціуму 
глобальнішими проблемами. У той же час коріння, витоки глобальних викликів походять 
від недосконалості внутрішнього світу людини, яка є творцем, творцем усіх матеріальних 
та духовних цінностей. І питання етики, моральності є фундаментально утворюючими у 
тих створення гармонії мікрокосмосу кожного окремого індивіда, кожного суб’єкта 
соціуму, визначають спрямованість його особистості.  

Нова українська школа пріоритетом визнає завдання формування цілісної творчої 
особистості, духовно багатої та вихованої за канонами високих моральних принципів та 
ідеалів. Етично грамотна життєва позиція учнів, що виявляє себе у стилі їх спілкування та 
поведінки, у виборі поведінкових орієнтирів сприяє гармонізації відносин у сучасному 
соціумі, допомагає створити атмосферу міжособистісної взаємодії. Міжособистісні 
відносини, які мають деструктивний характер, є серйозною перешкодою для продуктивної 
навчальної діяльності, викликають негативні емоційні реакції її учасників, що негативно 
позначається на результативності процесу навчання загалом. Визнання прав і свобод 
людини у сучасних освітніх концепціях є ключовим.  

Наявність емпатії у суб’єкта діяльності як особистісної властивості має стати 
частиною його внутрішнього світу. Емпатія – це здатність уявити себе на місці іншої 
людини і зрозуміти її почуття, бажання, ідеї, вчинки; сприйняття внутрішнього світу іншої 
людини як цілісне, зі збереженням емоційних та смислових відтінків; співпереживання її 
душевного життя [2]. Емпатія – таке духовне єднання особистостей, коли одна людина 
настільки переймається переживаннями іншої, що тимчасово ототожнюється з нею. Ця 
емоційна особливість людини відіграє велику роль у спілкуванні, у сприйнятті ними одне 
одного, установленні взаєморозуміння, визнанні прав і свобод інших.  

У процесі міжособистісної взаємодії суб’єктів педагогічного процесу емпатійність 
кожного з них відіграє значну роль як у контексті розуміння низки вузькопрофесійних завдань, 
пов’язаних зі специфікою того чи іншого виду діяльності, так і в загальнопедагогічному 
контексті виховного процесу загалом, оскільки одним із завдань виховного процесу є 
формування моральних якостей особистості на основі загальнолюдських цінностей, соціально 
орієнтованої мотивації, гармонійності інтелектуальної, емоційної та вольової сфер розвитку 
особистості [3]. Емпатія робить людину більш гнучкою, творчою, відкритою позитивному 
досвіду, спонукає її йти на компроміс, орієнтуватися на думку іншого, приймати позицію 
партнера, визнавати його права. 

Отже, кореляція поняття «толерантність» з наведеними вище поняттями очевидна. 
Виховати толерантність можна лише за умов справжнього діалогу з визнання прав і свобод 
людей, з опорою на етично грамотну професійну та життєву позицію суб’єктів соціуму. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ  

УЧНІВ У ХОДІ НАВЧАННЯ 
 

Підсумковою ціллю формування дидактичної діяльності має виступати становлення 
здобувача як його суб'єкта, досягнення такого рівня розвитку здобувачів, коли вони 
опиняються в силах самостійно ставити мету діяльності, актуалізувати потрібні для 
вирішення завдання знання і способи дії; коли вони плануватимуть свої дії, отримавши 
результат з їх метою, саме самостійно здійснювати навчальну діяльність. 

   Наступними умовами сьогодення виступають:  
1. Підняття сходинки самостійності учнів у навчальній діяльності, по-перше, 

запомагає розширенню областей вживання формованих дій, знань і відносин на рівні 
інтегрованого навчання. 

2. Підняття сходинки самостійності отримується на підставі такої побудови навчання, 
у ході якої здійснюється перехід від нотаток учителя на необхідність використання певних 
знань і дій у вирішенні навчальної задачі до самостійного вирішення подібних знань і дій. 

3. Формування навчальної діяльності здобувачів передбачатиме таку організаційну 
роботу, при якій вони переходять від формування окремих операцій виконуваних дій до 
формування всього дії. 

4. Щабель незалежності дитини зростатиме і в тому випадку, коли вони будуть 
переходити від оволодіння діями в готовому вигляді до самостійного відкриття окремих 
дій і їхніх систем. 

5. Підняття ступеня самостійності має на увазі перехід учнів від усвідомлення 
закономірності оволодіння головними умінням до усвідомлення значимості оволодіння 
цілісною структурою навчальної діяльності. 

6. Перехід від завдань репродуктивного характеру до завдань креативних, які 
вимагають застосування знань і дій інтегрованого характеру водночас сприяє формуванню 
самостійності дітей [2,c.289-299]. 

Створення самостійності у навчальній діяльності є передумовою прояви даної якості 
в інших видах діяльності, не тільки в тих, в яких учень включається в даний час, а й тих, 
які його чекають у майбутньому. У зв'язку з цим особливого значення набувають завдання 
формування в учнів творчих потенцій. 

Зазначимо, що навчальна практика учнів з застосуванням системою знань, умінь і 
навичок виділяється двома взаємозалежними ходами: репродуктивним і творчим. 

Однак, як продемонструвала практика навчального процесу, подібний перехід 
виявляється можливим лише за систематичної і цілеспрямованої організації самостійних 
робіт на уроці, коли забезпечується розумне поєднання репродуктивного і продуктивного 
характеру навчальної діяльності при поступовому збільшенні частки творчості на уроці. 

Аналізуючи структуру діяльності, управління самостійною роботою залучає 
цілепокладання, схеми, організації, коригування та оцінку роботи учнів, діагностику її 
результатів. 

https://orcid.org/0000-0002-8075-1511
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Отже, убезпечити пряму будову роботи по формуванню у здобувачів бути готовим до 

самоосвітньої діяльності, є однією з основних пріоритетів педагога.  

Особливим завданням формування евристичної діяльності у школярів є розвиток 

уміння самостійно виконувати всі її ланки і переходити від однієї ланки до іншого. Як 

особливий вид пізнавальної діяльності самоосвіта, припускає: 

- Наявність позитивної мотиваційної активності; 

- Прояв значних вольових зусиль; 

- Наявність цілеспрямованості та самоорганізованості; 

- Досягнення високого рівня інтелектуального розвитку; 

- Сформованість певної сукупності пізнавальних умінь; 

-Досягнення високої самостійності, наявність адекватного рівня самооцінки. 

У навчальному процесі школи управління діяльністю здійснюється більшою мірою 

вчителем, а самоосвітня діяльність здійснюється при самоврядуванні особистості, тобто 

самоосвіта є не що інше, як перехід від системи зовнішнього управління до 

самоврядування. 

З точки зору нашого дослідження, більшу визначеність у трактування аналізу рівнів 

самоосвітній діяльності вносить робота В. Авдеева в якій автор для їх характеристики 

пропонує наступні структурні елементи процесу самоосвіти: 

- Усвідомлення учнями мети, вибір засобів і способів самоосвіти; 

- Планування самоосвіти; 

- Пізнавальну активність і самоосвіти; 

- Оцінку і контроль. 

Виділимо етапи процесу самоосвіти при евристичному навчанні математики: 

1. Усвідомлення особистістю потреби в знаннях, визначення мети самоосвіти. 

2. Діяльність особистості по самостійному придбанні знань; 

а) планування процесу самоосвітньої діяльності; 

б) визначення засобів і способів самоосвіти; 

в) безпосередня діяльність особистості за самостійним придбанням знань; 

г) оцінювання результатів діяльності, самоконтроль; 

д) визначення нових цілей.  

Виникнення нової пізнавальної потреби, маючи на увазі задоволення її шляхом 

самоосвітньої діяльності.[1,c.23]. 

Отже, самостійна робота здобувача початкової освіти - це цілеспрямована, 

систематична, керована власне здобувачем початкової освіти пізнавальна діяльність, 

неминуча для отримання відповідної освіти. 
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ФОРМУВАННЯ МІЖПІВКУЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У 

ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ 
 
Вивчення особливостей мозкової організації психічної діяльності дітей як з 

нормотиповим розвитком, так і в умовах дизонтогенезу актуалізує значні, донині не 
розв’язані проблеми з визначення наявності прямого зв’язку між виникненням різного роду 
труднощів (навчальних, функціональних, інтелектуальних, соціоадаптаційних, фізичних) і 
функціональною асиметрією мозку, атиповими формами домінантності півкуль. 
Різноаспектні питання дослідження домінантності півкуль, міжпівкульної взаємодії, 
впливу на стан вищих психічних, зокрема мовленнєвих, функцій, вивчались рядом 
фізіологів, неврологів, педагогів, психологів (Т. Ахутіна, М. Безруких, Т. Доброхотова, 
М. Захарійчук, О. Лурія, Ю. Мікадзе, Г. Семенович, Є. Хомська, І. Цепова, 
М. Чабайовська, Bogen, Dimond, Puccetty, Sperry, Wigan та ін.). 

Чи не найчисельнішою дизонтогенетичною групою, в якій психофізіологічним 
механізмом виступає саме порушення інтегративного поєднання лівої і правої півкуль 
головного мозку, є діти із функціонально-мовленнєвими труднощами. Як свідчать 
дослідження М. Аллена, Дж. Богена, А. Вігана, Т. Візель, Р. Юрової та ін. у дітей із 
заїканням поширена амбідекстрія, проте превалює приховане та яскраво виражене 
ліводомінування (Рібцун, 2022) [1; 3]. 

Щоб намітити основні напрями відновлювальної роботи з розвитку міжпівкульної 
взаємодії у дітей із заїканням, потрібно знати, як саме відбувається таке становлення в 
онтогенезі. 

Морфологічний і функціональний розвиток мозку протікає ієрархічно, у вигляді 
поступового формування між- та внутрішньопівкульних, диференційованих кірково-
підкіркових взаємодій. При цьому поступальний перехід від нижчого на вищий щабель 
розвитку відбувається при безперервній асиміляції та інтеграції, обумовлюється 
процесуальними та регуляторними рівнями цілісної психічної діяльності, а також 
детермінується об’єктивними універсальними нейробіологічними законами (Л. Бурлачук, 
І. Вітенко, М. Газзанінг, С. Даймонд, Дж. Х. Джексон, Дж. ле Дукс, Г. Костюк, О. Линьов, 
І. Марценковський, О. Напрєєнко, Д. Олпорт, І. Спіріна, А. Чуприков та ін.) [6; 7]. 

Так, на першому етапі формування міжпівкульної взаємодії (2-3 роки) за рахунок 
сенсо-вегетативних і нейро-процесів (гуморальних, фізіологічних, хімічних) відбувається 
поступове якісне становлення соматичного, афективного та когнітивного статусу дитини 
(зокрема механізму імпринтингу як у поведінці, так і в мовленні). 

На другому етапі (7-8 років) формується яскраво виражена домінантність півкуль, що 
забезпечує створення емоційно-мотиваційної основи діяльності (зокрема, мовленнєвої, 
навчальної), удосконалення інтелектуально-мнестичних функцій, засвоєння полісенсорної 
інформації. 

На третьому етапі (8-15 років) стабілізується довільна увага, удосконалюються 
процеси регуляції і за рахунок цього покращується соціальна адаптація та стійкість 
взаємодій як на внутрішньому (міжпредметні зв’язки), так і зовнішньому (соціально-
комунікативні інтенції) рівні (Дж. Буйо, Р. Брока, М. Дайд, С. Ортон, Д. Кімура, Г. Кохен, 
О. Петцль, Г. Семенович, А. Сірлеман та ін.) [9; 10]. 
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У ранньому онтогенезі вищі психічні функції представлені білатерально і однаковою 
мірою можуть забезпечуватись симетричними структурами як лівої, так і правої півкулі. У 
подальшому, по мірі дозрівання, кожна з функцій набуває своєї чіткої локалізації, 
відбувається спеціалізація півкульних структур. Зокрема мовні та мовленнєві функції і 
процеси латералізуються саме у лівій півкулі головного мозку. 

Як відомо, мовлення є складним функціональним утворенням, в якому виокремлюють 
гностичний, праксичний (базові функції) та смисловий (використання засобів мови) його 
рівні (за О. Лурією), котрі об’єднує асиметрична нейробіологічна основа. Починаючи з 
раннього віку, упродовж усього періоду дошкілля дитина оволодіває правопівкульним 
ритмізованим мовленням. Під час дозрівання кори головного мозку паралельно з 
ритмічним формується смисловий механізм, що є лівопівкульним. 

Для повноцінного цілісного гармонійного розвитку мовлення обидва механізми 
мають інтегруватись і нерозривно взаємодіяти. Проте буває так, що, внаслідок впливу 
негативних зовнішніх і внутрішніх чинників, у правій півкулі виникає перезбудження, яке 
призводить до збоїв ритмічного компонента мовлення, пошкодження інтегративних 
міжпівкульних зв’язків, що породжує виникнення заїкання (Т. Вітер, А. Казьміна, 
В. Кондратенко, С. Конопляста, В. Ломоносов, С. Миронова, Т. Морозова, Ю. Рібцун, 
А. Щолокова, Р. Юрова та ін.) [2; 8]. 

Ритмізоване правопівкульне мовлення у вигляді віршів, пісень, чисто- та скоромовок, 
домовлянок, промовляння автоматизованих рядів (пряма та обернена лічба, називання днів 
тижня та місяців) є тим вербальним інструментом, який може слугувати як корекційним 
(особливо на початкових етапах запуску плавного мовлення), так і пропедевтичним 
засобом у випадках погіршення якості психомовленнєвої діяльності внаслідок стресів. 

Разом із тим найбільш часто вживане розмовне мовлення є неритмізованим та 
аперіодичним, нюансованим, лівопівкульним, і саме при використанні такої форми 
висловлювань діти із заїканням відчувають найбільші труднощі. Водночас, поряд із деяким 
«нейрокогнітивним дефіцитом», діти із невротичним заїканням мають досить високі 
показники у стані сформованості фонетико-фонематичної та лексико-граматичної 
складових, зв’язного мовлення, які є лівопівкульними. 

Така неконгруентність у парціальній взаємодії лівої та правої півкуль головного 
мозку виступає одним із патогенетичних механізмів заїкання, що спонукає неврологів, 
учителів-логопедів, практичних психологів до цілеспрямованого медико-психолого-
педагогічного втручання, зорієтованого на відновлення інтегративних функцій, щоб 
смисловий рівень мовлення, зокрема програмування висловлювань, став домінантним, а 
ритмічний – підпорядкованим йому. 

Колізія між правою та лівою півкулею на рівні асоціативних зв’язків полягає в тому, 
що ліва півкуля виявляється неспроможною забезпечити повний контроль над 
мовленнєвими процесами. Надзвичайно багато таких інцидентів трапляється у випадках 
ліводомінування, особливо у дітей із заїканням. Незважаючи на часті амбідекстральні риси, 
за даними Т. Ахутіної, Т. Візель, Е. Симерницької, Brown-Sequard, Lundie та ін. кожна 
третя ліворука дитина має заїкання. 

Шульг (у т. ч. й прихованих, переучених) із заїканням характеризують: 
а) морфологічні розмірові та функціональні ознаки − ліва рука трохи більша правої, 

на тильній стороні лівої кисті вени в деякій мірі розвиненіші, нігтьова пластинка лівого 
мізинця дещо ширша правої, міміка лівої половини обличчя значно рухливіша; 

б) психофізичні немовленнєві особливості − недостатня сформованість зорової уваги 
та пам’яті, зниження рівня їх концентрації; недостатність оптико-зорово-рухової 
координації, що проявляється у загальній незграбності, дискоординованості, 
загальмованості, спотворенні пропорцій, наявності труднощів при малюванні; виникнення 
потреби у збільшенні тривалості виконання завдань; переважання аналітичності над 
синтетичністю; 
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в) неврологічна симптоматика − обмеженість працездатності, швидка втомлюваність, 

підвищена сонливість; епігастральні (головні) болі, енурез, тики, нав’язливі рухи, зниження 

сатурації і відчуття задухи в недостатньо провітрюваному приміщенні, у спекотні та дощові 

дні на вулиці, реакція на різкі (п’янкі) запахи, супровід тривалих поїздок у транспорті 

нудотою і досить часто блюванням; 

г) особливості психомовленнєвої діяльності − наявність мовленнєвих порушень, 

труднощів під час читання та письма у вигляді грубих помилок звуко-буквеного аналізу, 

оптичних «дзеркальних» похибок; вибірковість чи повне уникнення контактів; 

д) властивості емоційно-вольової сфери − надмірна вразливість, емоційна чутливість; 

боязкість, тривожність, дисфорія, депресивні прояви, підозріливість, аутоагресія, 

конформність, емоційне напруження; низький рівень загальної мотивації, подолання 

труднощів; недостатність самоконтролю у поведінці та мовленні; 

е) високий творчий рівень – наявність музичних здібностей, хисту до художньої 

творчості (Н. Батов, М. Безруких, Н. Брагіна, Р. Девідсон, В. Деглін, Г. Дейч, 

Т. Доброхотова, М. Захарійчук, В. Леутін, О. Лурія, С. Спрінгер, Е. Хомська І. Цепова, 

М. Чабайовська та ін.). 

Для дітей із заїканням, у яких спостерігається порушення динаміки нервових 

процесів, особливо в періоди загострення, окрім так званого «охоронного мовленнєвого 

режиму», доцільно дозувати інформаційне, психоемоційне, загальне навчальне 

навантаження, чергувати різні види діяльності (інтелектуальна, фізична, творча), 

складність виконуваних завдань, створювати умови для додаткового «розвантаження» у 

вигляді тривалих прогулянок, обов’язкового денного сну, проведення індивідуальних 

психологічних консультацій. 

Учителю, у класі якого перебуває дитина-шульга із заїканням, варто враховувати 

індивідуально-психологічні особливості під час навчання (Т. Ахутіна, С. Конопляста,  

Б. Котик, Ю. Мікадзе, Н. Пилаєва, Ю. Рібцун, А. Семенович, Р. Юрова, Kinsbourne, 

Marshall, Sperry та ін.). Зокрема, доцільно зробити так, щоб дошка була від неї праворуч, 

що, своєю чергою, запобігатиме виникненню оптичних помилок, зумовлених 

лівостороннім ігноруванням навколишнього простору [4]. 

Цілеспрямована робота з формування міжпівкульної взаємодії є ефективним засобом 

налагодження енерго-інформаційного обміну обох півкуль, координації, синхронізації 

функціонування мозку як цілісної інтегративної системи, активізації психомовленнєвої 

діяльності, розвитку емоційно-вольової сфери, мислення, уваги, мнестичних функцій, 

удосконалення ручної, дрібної, загальної моторики, розкриття творчих здібностей [5]. 

Такій роботі передує виконання попередніх вправ, зокрема: 

1) закріплення уявлень про число та цифру 2; 

2) уточнення поняття «половина» (половинка); складання симетричних предметних 

(сюжетних) зображень із парних (двох, чотирьох) частин; 

3) опанування поняттям «пара», знаходження у довкіллі пар предметів (їх частин): 

а) предметів і їх частин поза однією категорією: навушники, ракетки, весла, лижі, 

віжки, футбольні (хокейні) ворота, гусениці у бульдозера, береги у річки; кільця та леза 

ножиць, скельця та дужки в окулярах, колеса, педалі у велосипеда (самоката); стрілки 

годинника, дверцята шафи, ручки сумки (каструлі), горби у верблюда, отвори в розетці, 

кульки гантелі, сторони медалі (монети), двірники в машині, півкулі мозку, Землі на карті; 

б) одягу (частин одягу): шкарпетки; рукавиці, рукавички; рукава, манжети, холоші 

штанів; наколінники; 

в) взуття: чоботи, черевики, капці; ковзани, ласти; 

г) частин тіла (голови, обличчя) людей (тварин): вуха, щоки, губи (дзьоб), очі, брови; 

ніздрі, бивні, клики; руки (плечі, лікті, долоні; крила птаха, літака), ноги (коліна, стопи); 

вуса сома (вусики комах); роги тварин (ріжки равлика); 
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4) вирізування витинанок; 

5) виконання симетричних (парних) малюнків, у т. ч. прийомами монотипії, 

штампування, малювання долоньками, пальчиками (на папері, піску, манці); 

6) викладання букв (цифр) з двох елементів: 

а) друкованих (Г, Т, Ь, Р, Х, Ч); 

б) рукописних (а, в, х, д, и, з, б, л, п, р, у, ч; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9) тощо. 

Основна робота з відновлення міжпівкульної інтеграції відбувається за двома 

напрямами: 

1) природні дії, які завжди (майже завжди) виконуються обома руками – це є 

природним; 

2) фокусовані дії, які пропонуються для виконання саме з компенсаційною 

(корекційно-розвитковою, реабілітаційною) метою. 

Розкриємо можливі варіанти завдань із синхронізації роботи обох півкуль, 

налагодження міжпівкульних функціональних зв’язків. 

Природні дії можна класифікувати за окремими групами: 

1) ігрові (навчальні) дії: плескати в долоні, відкривати (закривати) книжку-картинку, 

підкидати (ловити) м’яч, ліпити сніжки (пиріжки; іграшки з пластиліну), будувати башту 

(палац з піску), розгортати цукерку, жонглювати, набирати текст на клавіатурі; 

2) навички самообслуговування: одягати шапку, взувати черевики, застібати ґудзики 

(кнопки), зав’язувати шнурки (бантик); повісити одяг на спинку стільця; одягати когось; 

3) культурно-гігієнічні навички: мити руки (голову), умиватись, витирати руки 

(голову) рушником; заплітати косу; 

4) трудові доручення: мити фрукти, чистити мандарин; прати (ручне прання), 

викручувати білизну; просіювати борошно, місити тісто, розкочувати тісто качалкою, 

згортати рулет; клеїти шпалери, витрушувати килимок, плести спицями; лузати квасолю, 

саджати розсаду, доїти корову (козу); 

5) фізично-музична діяльність: грати на піаніно (барабані, цимбалах; баяні; арфі; 

сопілці); плавати, боксувати, підтягуватись на турніку, лазити по канату, піднімати штангу; 

накачувати м’яч насосом, кермувати, працювати відбійником тощо. 

Фокусовані дії є надзвичайно різноманітними і можуть здійснюватись як із 

використанням окремих предметів, так і без них: 

1) фізично-оздоровчі вправи: загальної моторики − виконувати гімнастичні 

загальнорозвивальні вправи, робити комусь масаж, імпровізувати зображення поведінки і 

рухів тварин (птахів); ручної та дрібної моторики − масажувати (розтягувати) вушні 

раковини, катати долонями ребристі олівці (каштани, шишки), натискати (розтягувати) 

антистреси − поп-ит, симпл (поп-трубки, слайм), одночасно змінювати положення рук 

(кулак – долоня, долоня – ребро, ребро – кулак), виконувати перехресні рухи, пальчикові 

вправи – «Пальчики вітаються», «Мотор», «Дощик», «Салют» тощо; 

2) творчо-репродуктивні завдання: складати предметні (сюжетні) зображення з 

кубиків, конструювати симетричні будівлі, плести макраме, обводити пунктирні (контурні) 

зображення, самостійно «дзеркально» малювати – в повітрі, на папері (піску, манці): 

а) за уявленням – названі дорослим предмети, геометричні фігури, літери, цифри; 

б) за задумом – власні ідеї тощо. 

Представлені завдання доцільно виконувати із заплющеними чи розплющеними 

очима, поступово ускладнювати, помірно прискорюючи темп виконання, здійснюючи рухи 

під музичний, ритмічний мовленнєвий супровід, компонуючи з артикуляційними, 

дихальними, зоровими вправами. 

Підсумовуючи все окреслене вище, зазначимо, що «міжпівкульний дискурс» був і 

залишається одним із провідних як у безпосередніх, так і суміжних нейронаукам 

мультидисциплінарних дослідженнях. Міжпівкульна взаємодія є тим особливим 
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інтегральним механізмом об’єднання лівої і правої півкуль головного мозку в єдину цілісно 

працюючу синергетичну систему, що є основою для функціонування усіх вищих психічних 

функцій (як на вербальному, так і на невербальному рівні), у т. ч. дітей з особливими 

мовленнєвими потребами.  

Знання основних механізмів, етапів, закономірностей міжпівкульної взаємодії, 

систематичне виконання відповідних віку та психофізичним можливостям дитини із 

заїканням природних і фокусованих дій сприятиме цілісному сприйманню, встановленню 

асоціативних, функціональних, смислових зв’язків, запам’ятовуванню, переробці та 

відтворенню навчальної інформації, опануванню навичками швидкого безпомилкового 

читання та письма, активізації психомовленнєвої діяльності загалом. 
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ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У СТАРШІЙ ШКОЛІ В РЕСПУБЛІЦІ АВСТРІЯ 
 

Упродовж останніх років у школах Республіки Австрія спостерігається 

переорієнтація мовної політики, відбувається перехід від двомовності до багатомовності. 

Ця зміна парадигми в науці, а саме: навчання двох і більше іноземних мов, призвела до 

кардинально іншої оцінки явища багатомовності [1]. 

Мета дослідження – схарактеризувати цілі навчальної програми з іноземних мов у 

старшій школі в Республіці Австрія. 

«Багатомовність виступає не лише ключовим компонентом європейської 

ідентичності, а й освітніми цілями в європейських школах, наприклад, метою є L1 плюс L2, 

плюс L3» [2] і однією з програм «Барселона Ціль» (Barcelona Ziel): «Спілкування рідною 

мовою плюс дві іноземні мови» [3]. 

Для загальної середньої освіти в Республіці Австрія характерна дуальна форма 

навчання: з однієї сторони 4 роки навчання в обов’язковій загально-освітній школі 

(Hauptschule, HS), а з іншої – 4 роки і менше в академічній середній школі (AHS, середня 

школа та гімназія). У навчальну програму входить вивчення двох іноземних мов, 

наприклад: англійська, французька, італійська, російська, іспанська, чеська, словенська, 

боснійська, хорватська, сербська, угорська, хорватська, словацька і польська. Цілі навчання 

іноземних мов базуються на оволодінні рівня мовної компетенції CEFR, а саме: на рівні А2 

і частково B1 для першої іноземної мови: учень повинен оволодіти навичками читання, 

письма, аудіювання, говоріння. Друга іноземна мова після 2-го року навчання (8 клас) – 

рівень A1 (розмовний рівень) і А2 (розмовний рівень / аудіювання / читання / письмо) [1]. 

Цілі навчання іноземної мови визначаються наступним чином: 

1. Після 8-ми років вивчення першої іноземної мови, а саме у 12 класі, коли учні 

отримують атестат зрілості, ціль навчання першої іноземної мови – мовний рівень B2 

(читання, слухання, письмо, говоріння); 

2. Після 4-х років вивчення другої іноземної мови учень повинен оволодіти 

комунікативними навичками: повинен вміти приймати участь в бесідах, вміти доповнювати 

виклад тієї чи іншої комунікативної ситуації особистими коментарями та аргументовано 

викладати свою точку зору на письмі (рівень B1); навички читання повинні відповідати 

рівню B2; 

3. Після 6-и років вивчення другої іноземної мови учні повинні вміти будувати 

складні речення, діалоги й тексти, вміло підтримувати розмову (рівень B1 і частково 

компетенції рівня B2), читання – B2, письмо повинно відповідати рівню B1 і частково 

компетенції рівня B2; 

4. Вивчення третьої іноземної мови – факультативний предмет, після трьох років 

вивчення, учень повинен оволодіти навичками читання, аудіювання, письма та говоріння, 

що відповідають рівню A2. 

Учні, які закінчили академічні середні школи, повинні оволодіти, принаймні, однією 

іноземною мовою, проте також враховується можливість знання до трьох іноземних мов 

[4]. 

Висновки. Отже, цілі навчання іноземних мов базуються на оволодінні рівня мовної 

компетенції CEFR. Цілі навчальної програми у вченні першої іноземної мови полягають у 
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оволодінні мовою (мовний рівень В2). Після 4-х років вивчення другої іноземної мови 

говоріння В 1, читання В2. Після 6-и років вивчення другої іноземної мови говоріння 

повинне відповідати рівню B2, читання – B2, письмо – B2. Після трьох років вивчення 

третьої іноземної мови навички читання, аудіювання, письма та говоріння повинні 

відповідати рівню A2. 
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ЧИСЛА ФІБОНАЧЧІ НАВКОЛО НАС 
 

Таємниче число Фібоначчі, дорівнює 1,618, розбурхує уми вчених вже протягом 

декількох тисячоліть. Хтось вважає це число початком світобудови, хтось називає його 

числом Бога, а хтось, не мудруючи лукаво, просто застосовує його на практиці й отримує 

неймовірні архітектурні, мистецькі та математичні творіння. Число Фібоначчі було 

знайдено навіть в пропорціях знаменитої «Вітрувіанської людини» Леонардо да Вінчі, який 

стверджував, що знамените число, яке прийшло з математики, керує всім Всесвітом. 

На початку XIII ст. купець з італійського міста Піза Леонардо написав «Книгу про 

абак», де він виклав зібрані під час подорожі по країнах Сходу відомості з арифметики та 

алгебри. У цій енциклопедії тогочасної математики Леонардо розглядає і деякі нові, 

невідомі попередникам задачі. Більшість з них тепер становить інтерес тільки для істориків 

математики. Але це не стосується знаменитої «задачі про кролів». 

«Задача про кролів»: скільки пар кролів народиться за рік від однієї пари, якщо кожна 

пара дає щомісяця приплоду по одній парі, яка в свою чергу здатна до розмноження через 

один місяць (за умови, що жодна пара не загине)? Ця задача веде до числової послідовності 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, . .. 
кожний наступний член якої дорівнює сумі двох попередніх. 

Послідовність Фібоначчі – одна з найвідоміших формул математики. Кожне число у 

послідовності Фібоначчі – це сума двох чисел, які передують йому. Математичне рівняння, 

що описує число Фібоначчі: 𝑭𝒏+𝟐 = 𝑭𝒏 + 𝑭𝒏+𝟏. Число Фібоначчі часом називають 

«секретним кодом природи» та «загальним правилом природи». Кажуть, що дана 

послідовність керує розмірами всього, в тому числі як Велику піраміду в Гізі, так і багато 

речей, з якими ми стикаємося кожного дня. Розглянемо деякі приклади використання чисел 

Фібоначчі у нашому повсякденному житті. 

Пропорції Фібоначчі в архітектурі. Числа Фібоначчі і їх співвідношення, включаючи 

знаменитий «золотий перетин», широко зустрічаються в шедеврах світової архітектури, так 

як практично всі відомі архітектори використовували принципи «золотого перетину» при 

проектуванні та зведенні своїх архітектурних творінь. На цих же принципах створювалися 

і найбільші стародавні архітектурні споруди, включаючи знамениті єгипетські піраміди. 

Пропорції піраміди Хеопса, храмів, барельєфів, предметів побуту і прикрас з гробниці 

Тутанхамона свідчать, що єгипетські майстри користувалися співвідношеннями золотого 

перетину при їх створенні. Довжина граней Великої піраміди в Гізі дорівнює 783.3 фута 

(238,7 м), висота піраміди – 484.4 фута (147,6 м). Довжина граней, поділена на висоту, 

приводить до відношення φ = 1,618 (золота пропорція). 

Числа Фібоначчі у винаходах людини. Зупинимося на створенні ефективної сонячної 

установки. Американський школяр з Нью-Йорка Ейдан Дуайєр звів воєдино свої знання 

про дерева і виявив, що ефективність сонячних електростанцій можна підвищити, якщо 

залучити математику. Він знав, що гілки на деревах розташовуються згідно послідовності 
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Фібоначчі, а листя здійснює фотосинтез. У якийсь момент кмітливий хлопчик вирішив 

перевірити, чи не допомагає таке положення гілок збирати більше сонячного світла. Ейдан 

побудував на своєму задньому дворі дослідну установку з маленькими сонячними 

батареями замість листя і перевірив її в дії. Виявилося, що порівняно із звичайною плоскою 

сонячною панеллю його «дерево» збирає на 20% більше енергії і на 2,5 години довше 

ефективно працює. 

Числа Фібоначчі в літературі. Почнемо з величини вірша, тобто кількості рядків в 

ньому. Здавалося б, цей параметр вірша може змінюватися довільно. Проте виявилося, що 

це не так. Наприклад, проведений Н. Васютинським аналіз віршів А.С. Пушкіна з цієї точки 

зору показав, що розміри віршів розподілені досить нерівномірно; виявилося, що Пушкін 

явно віддає перевагу розмірам в 5, 8, 13, 21 і 34 рядків (числа Фібоначчі). Багатьма 

дослідниками було відмічено, що у віршах також існують кульмінаційні пункти, які ділять 

вірш в пропорції золотого перетину. 

Числа Фібоначчі в природі. Спостерігаючи за явищами, що відбуваються в природі, 

вчені зробили вражаючі висновки про те, що багато послідовностей подій, що відбуваються 

в житті, революції, катастрофи, банкрутства, періоди процвітання, закони і хвилі розвитку 

на фондовому і валютних ринках, цикли сімейного життя, і так далі організовуються на 

часовій шкалі у вигляді циклів, хвиль. Ці цикли і хвилі теж розподіляються відповідно до 

числового ряду Фібоначчі. Цікавий приклад рослини – дерево у якого число стебел (а 

значить і квіток) завжди є число Фібоначчі. Причина цього проста: будучи спочатку з 

єдиним стеблом, це стебло потім ділиться на два, потім від головного стебла 

відгалужується ще один, потім перші два стебла знову розгалужуються, потім всі стебла, 

крім двох останніх, розгалужуються, і так далі. Таким чином, кожне стебло після своєї 

появи «пропускає» одне розгалуження, а потім починає ділитися на кожному рівні 

розгалужень, що і дає в результаті числа Фібоначчі. Взагалі кажучи, у багатьох квітів 

(наприклад, лілій) число пелюсток є тим чи іншим числом Фібоначчі. Також в ботаніці 

відомо явище філотаксису. Зміст його в тому, що листя на гілці розташовуються уздовж 

гвинтової лінії, перебуваючи один від одного на строго певній відстані і обертаючись 

уздовж гілки під строго певним кутом. Як приклад можна привести розташування насіння 

соняшнику: якщо подивитися зверху на їх розташування, то можна побачити одночасно дві 

серії спіралей (як би накладених одна на одну): одні закручені за годинниковою стрілкою, 

інші – проти. Виявляється, що число цих спіралей приблизно збігається з двома 

послідовними числами Фібоначчі: 34 і 55 або 89 і 144. Які ж фізичні явища лежать в основі 

філотаксису? Чому листя виростають саме так? Виявляється, що саме при такому 

розташуванні листя досягається максимум припливу сонячної енергії до рослини. Живі 

системи також мають властивості, характерні для «золотого перетину». Наприклад: 

пропорції тіл, спіральні структури або параметри біоритмів тощо. У багатьох метеликів 

відношення розмірів грудної і черевної частини тіла відповідає золотій пропорції. Склавши 

крила, нічний метелик утворює рівносторонній трикутник. Але як тільки він розведе крила, 

одразу видно той же принцип поділу тіла на 2, 3, 5, 8. У людини в наборі хромосом 

соматичної клітини (їх 23 пари), джерелом спадкових хвороб є 8, 13 і 21 пари хромосом. 

Довжини фаланг пальців людини відносяться приблизно як числа Фібоначчі.  

Естетичність такої гармонізації світобудови сприймається людиною, яка завжди 

прагнула поліпшити навколишню дійсність, в якості стабілізаційного природного закону. 

Знаходячи золотий перетин в особі тієї чи іншої людини, ми інстинктивно сприймаємо 

співрозмовника як гармонійну особистість, чий розвиток відбувається без збоїв та 

порушень. Цим можна пояснити те, чому іноді нам з незрозумілих причин більше 

подобається одна особа, ніж інша. Виявляється, про наші можливі симпатії подбала 

природа! 
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Найбільш поширене визначення золотого перетину говорить, що менша частина так 

відноситься до більшої, як більша частина відноситься до всього цілого. Унікальне правило 

зустрічається у всіх областях природи, науки й мистецтва, дозволивши деяким іменитим 

дослідникам Середньовіччя зробити припущення, що три основні частини золотого 

перетину уособлюють собою християнські Отця, Сина і Святого Духа.  

Інтерес до чисел Фібоначчі в наш час зростає тому, що їх дедалі ширше застосовують 

у багатьох розділах математики (зокрема, в теорії чисел і в теорії наближень) та в теорії 

вимірювань. Числами Фібоначчі цікавляться як численні любителі, так і математики-

професіонали, відкриваючи все нові й нові властивості цих чисел. 

Чи є в природі гармонія? Безсумнівно, є. А її доказом служить число Фібоначчі. 

Дослідження чисел Фібоначчі та їх властивостей представляє інтерес з точки зору 

принципів пізнання єдності світу, оскільки в природі існує багато явищ, які описуються 

послідовностями чисел Фібоначчі. Важливо відзначити, що Фібоначчі як би нагадав свою 

послідовність людству. Вона була відома ще древнім грекам і єгиптянам. Одним із 

головних наслідків цих властивостей є існування так званих коефіцієнтів Фібоначчі, тобто 

постійних співвідношень різних членів послідовності. У природі, архітектурі, 

образотворчому мистецтві, математиці, фізиці, астрономії, біології й багатьох інших 

областях були знайдені закономірності, які описувалися числами або коефіцієнтами 

Фібоначчі. 
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