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СЕКЦІЯ «БІОЛОГІЧНІ НАУКИ» 

 

Амінов Руслан 

студент 4 курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: д. м. н., проф. Фролов О. К. 

 

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН КІЛЬЧЕЦІВ НА 

ФАГОЦИТАРНУ АКТИВНІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ КРОВІ В КУЛЬТУРІ 

В останні десятиліття на тлі наростаючої алергізації населення, 

поліпрагмазії, зростання числа ускладнень і побічних ефектів фармакотерапії, 

неухильного збільшення кількості хронічних захворювань відзначається 

активний пошук можливостей застосування різних не медикаментозних методів 

впливу на організм людини. Так як більшість медикаментів мають синтетичне 

походження – є ксенобіотиками, які часто призводять до імунопатологій: 

імунодефіциту та алергії. Тому сучасні дослідники все більше звертають увагу 

на природні гомеостатичні фактори, перспективними серед яких є біологічно 

активні речовини, наприклад, синтезовані кільчецями. Дослідження останніх 

років підтвердили імуностимулюючу дію гірудотерапії (нормалізація 

фагоцитозу). За даними І. Шишкіної, здатність поглинати мікроби (фагоцитарна 

активність) нейтрофілів при лікуванні п'явками підвищується в два-три рази. 

Фагоцитоз – це процес , який об'єднує розпізнавання об'єкту, його поглинання, 

руйнування і виведення з організму. Останні дані експериментів, проведених на 

цільній крові, підтвердили факт підвищення фагоцитарної активності 

лейкоцитів під дією антигенів (АГ) кільчеців, порівняно з такою без їх 

додавання [3] . Мета роботи — дослідити вплив біологічно активних речовин 

кільчеців різної концетрації на фагоцитарну активність нейтрофілів та 

цитоморфометричні зміни лімфоцитів крові людини в культурі лейкоцитів. 

Об'єктом дослідження була кров молодого юнака віком 20 років, який 15-16 

днів після перенесення гострої респіраторної вірусної інфекції верхніх 

дихальних шляхів ускладнений гіпертонічним кризом, яка ще ніколи не 

піддавалася дії біологічно активних речовин кільчеців. Матеріалом для 

дослідження слугувала венозна кров у кількості 10 мл, стабілізована 

кристалічним гепарином (0,2 мг/мл «Спофа»), після чого було визначено 

кількість лейкоцитів і зроблені мазки для визначення лейкоцитарної формули. З 

цієї крові відбирали лейкоцитарну масу стандартним способом: із додаванням 

10% розчину желатину так, щоб його кінцева концентрація складала 1% для 

склеювання еритроцитів. Отриману лейкомасу , в якій заздалегідь ми визначили 

вміст лейкоцитів, у об’ємі по 50 мкл розлили в мікропробірки і додали 

відповідну дозу АГ кільчака медичної п'явки (МП) вида Hirudo medicinalis 

officinalis отриманих за способом [1] та по 50 мкл кип'ячену 20 хвилин 10 % 

суспензію пекарських дріжджів, після чого досліджувані зразки інкубували 

протягом 90 хв. при температурі 37 ºС. Мазки робили на 30 хвилині інкубації та 

ще через 60 хвилин з фіксацією їх у 100% етанолі протягом 10 хвилин. Ці мазки 

фарбували по комбінованій методиці Паппенгейму з подальшим аналізом по 

200 клітин. Культури лейкоцитів ставили у 3-х повторах, у мазках яких 
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отримали середні значення досліджуваних показників. Оцінювали фагоцитарну 

активність через 30 хв. та завершеність фагоцитозу, ще через 60 хв. 

Досліджувані зразки: контроль (вихідна фагоцитарна активність лейкоцитів 

крові без додавання АГ) та дослід із додаванням АГ: початкова доза становила 

10 мкг, яка в подальшому збільшувалася з інтервалом у 10 мкг до 120 мкг на мл 

суспензії лейкоцитів (10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120) . Після чого 

дослідили показники фагоцитарної активності: фагоцитарний індекс 

(показник), фагоцитарне число та завершеність фагоцитозу (90 хв). Додатково 

досліджували цитоморфометричні показники лімфоцитів. Кількість лейкоцитів 

досліджуваного дорівнювало 6,75 Г/л, що свідчило про тенденцію до 

лейкоцитозу за рахунок нейтрофілів. Ці зусилля вказували на напруженість 

імунітету в наслідок реконвалесценції перенесеної хвороби. Фагоцитарний 

показник контролю при інкубації 30 хвилин дорівнює 86% ± 0,6 ,що значно 

вище для здорових або молодого віку, а фагоцитарне число 5,6 ± 0,03, тому р 

<0,05. В навантажувальних тестах АГ МП мала тенденція до збільшення ФП, 

який коливався в межах від 89% до 91%, але зі зменшенням ФЧ при дозах АГ 

починаючи з 60 мкг/мл з урахованих до 4,16 - 4,30 при кінцевих концентрацій 

АГ МП. З 86% контролю ФП лейкоцитів збільшився до 95,7% досягаючи 

максимальних для нейтрофілів, які залишались статистично не змінюючи 

кривих концентрацій АГ МП в культурі. В концентраціях інших клітин при 30 

хвилинній інкубації кількість малих (< 6,0 мкм), середніх(7 - 9 мкм) і великих 

(> 10 мкм) [4] лімфоцитів відповідно дорівнювало 28,0 ± 6,6% ; 48,0 ± 0,28% ; 

24,0 ± 1,0% , що достатньо сильно відрізнялося від контрольних значень ( 21,0 ± 

1,2% ; 67,0 ± 4,4% ; 12,0 ± 1,1%) відповідно р<0,05. В 10 мкг/мл концентрація 

АГ МП перевищувала кількістю малих (до 48% ± 0,28) за рахунок зниження 

великих (6,0 ± 1,3) . При інших концентраціях до 70 мкг/мл кількість малих 

лімфоцитів різько зменшувалася до 6 -14%. З 70 мкг/мл різько збільшувалася 

кількість малих до 32% ± 0,7 , але при низьких значеннях великих 12% ± 1,2 . 

Зроблений висновок, що у досліджуваного хворого реконвалесценція 

супроводжується напруженістю імунітету і характеризується лейкоцитозом за 

рахунок нейтрофілів. Збільшення їх фагоцитарної активності, але недостатній 

перетравленості і збільшення активованих лімфоцитів (малих і великих класів). 

При цьому низькі концентрації АГ МП проявляють імуностимулюючий вплив 

на лейкоцити тоді, як високі концентрації пригнічують. Значне зменшення долі 

великих лімфоцитів в навантажувальних АГ МП в культурі лейкоцитів 

свідчило про їх апоптоз, тоді як перерозподіл частот зменшення малих 

лімфоцитів і збільшення середніх, як початкові фази імунітету, а збільшення 

малих лімфоцитів при високих концентраціях - характеризувала їх 

апоптотичними реакціями. Представляє інтерес подальше вивчення впливу доз 

АГ МП на функціональну активність лімфоцитів для встановлення механізмів 

впливу гірудотерапії. 

Література 

1. Пат. 80665 Україна, (51) МПК (2013.01), A61K 38/00 A61K 39/00. Спосіб 

отримання антигенів із медичної п’явки / Фролов О. К., Литвиненко Р. О., 

Копійка В. В., Федотов Є. Р.; власник Державний вищий навчальний заклад 
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«Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України. — № u 2012 13751 ; заявл. 03.12.2012 ; опубл. 10.06.2013, бюл. 

№ 11. 

2. Фролов О. К. Вплив біологічно активних речовин медичної п'явки на 

ізольовані зразки крові під час гірудотерапії/ О. К. Фролов, В. В. Копійка, Є. Р. 

Федотов //Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2010. № 3. – С. 

36-41. 

3. Фролов О. К. Основи імунології : навч. посіб. для студ. біологічного 

факультету денної та заочної форм навчання / О. К.Фролов В. В. Копійка, Є. Р. 

Федотов. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С.11- 12. 

 

Антонщук Юлія 

студенка 5 курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к. б. н., доц. Федотов Є. Р. 

 

ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ ГОСТРИХ  

РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

Осінньо-зимовий період нам нагадує про грип. У магазинах, на вулицях 

спостерігаємо все більше людей, що кашляють, чхають. Усе частіше в 

лікарняних листках значиться категоричний діагноз "ГРЗ" або "ГРВІ", однак ми 

не замислюємося, що під ним приховується та як з цими захворюваннями 

справляється наша імунна система. 

ГРЗ – збірна група захворювань, спричинювана різними збудниками 

вірусного та невірусного походження, що поєднані на основі спільних 

особливостей епідеміології, патогенезу та клініки [1, с. 6-12]. В Україні 

щорічно на ГРЗ хворіє від 10 до 14 млн. осіб, що становить 25-30% усієї та 

близько 75-90% інфекційної захворюваності в країні [2, с. 26-27]. Протягом 

року кожна людина встигає перехворіти на респіраторне захворювання 

щонайменше 3-5 разів, у більшості випадків забуваючи про короткочасний 

неприємний епізод відразу, як тільки настає одужання. Проте наслідки цих 

захворювань можуть стати причиною досить тяжких ускладнень [3, с. 551-557]. 

Метою статті є порівняння клінічних даних обстежених хворих на гострі 

респіраторні захворювання, які мешкають в Запорізькому районі з показниками 

норми. Об’єктом дослідження була капілярна кров 40 хворих людей на ГРЗ, які 

зверталися до лікарні. Методами дослідження було визначення кількості 

кількість еритроцитів, гемоглобіну, лейкоцитів, лімфоцитів, ШОЕ та формула 

крові.  

Під час порівняння було з’ясовано, що кількість палочкоядерних 

нейтрофілів та лімфоцитів значно відрізняються від норми і це свідчить про 

активацію специфічної тобто лімфоцитарної ланки імунної відповіді. При 

порівнянні даних в залежності від статті достовірних відмінностей не з’ясували. 

Для того щоб дослідити більш значні відмінності потрібно розширити коло 

обстежуваних за віком та статтю. Подібні дослідження потрібні нам для того 

щоб виявити групу ризику серед людей, які можуть хворіти гострими 

респіраторними захворюваннями в Запорізькому районі. 
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Таким чином при ГРЗ ми спостерігаємо зміни у набутому імунітеті, що 

проявляються у збільшенні кількості лімфоцитів. Але дане питання потребує 

подальших досліджень для зменшення числа хворіючих на гострі респіраторні 

захворювання.  

Література 

1. Коломиец А.Г. Этиологическая структура респираторных вирусных 

заболеваний и современные возможности терапии./А.Г. Коломиец, Н.Д. 

Коломиец, В.Л. Ловицкий// Клиническая медицина.- 1997.-№ 2.- С. 6-12. 

2. Юлиш Е.И., Факторы местного иммунитета при респираторных инфекциях и 

методы их активации//Е.И.Юлиш. - Журнал «Здоровье ребенка».- 2010.-№5. - 

С.26-27. 

3. Preparing for this year's influenza season// J Respiratory Dis. — 2000. — Vol. 21, 

№ 9. — P. 551-557. 

 

Безфамільний Артем 

студент 4 курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: д. б. н., проф. Бражко О. А. 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  

5,8-ДИМЕТОКСИ-2-МЕТИЛ-4-S-ЗАМІЩЕННИХ ХІНОЛІНУ 

Синтез 5,8-диметокси-2-метил-4-S-заміщенних хіноліну проведено 

взаємодією похідних 4-хлоро-5,8-диметокси-2-метилхіноліну з 

меркаптокислотами в середовищі діоксану. Реакція закінчується випаданням в 

осад відповідних α-(хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот. Під час синтезу 

виявлено, що на синтез значно впливали замісники в хіноліновому циклі. 

Найбільш реакційно здатними для ядра хіноліну є положення 2 і 4. Необхідно 

відзначити, що положення 2 та 4 нерівнозначні в хіноліну й галогенування 

легше відбувається в 4-му положенні ніж у 2-му. 

При синтезі або виділенні нової, невідомої раніше органічної сполуки 

виникає необхідність у виявленні її будови. Для цієї мети нова сполука підлягає 

спектроскопічному аналізу. В роботі досліджується використання 

Інфрачервоної спектроскопії протонного магнітного резонансу та тонкошарової 

хроматографії для проведення аналізу S-заміщених 4-меркаптохінолінів 

[Карташов, 2010]. 

Встановлено, що на температуру плавлення, Rf, ліпофільність сполук 

впливають замісники в 5,8-положеннях та другому положенні хінолінового 

циклу та утворення естерів по карбоксильній групі. Проведено якісні реакції на 

присутність гетероциклічного азоту, а також на наявність S, галогену, CH3-, 

CH3О- групи. Розраховано теоретичні ІЧ- та ПМР-спектри за допомогою 

комп’ютерного пакету програми АСDlabs та НyperChem і в порівнянні з 

експериментальними ІЧ- та ПМР -спектрами підтверджено структуру 

синтезованих сполук. Розшифровані ІЧ-спектри та підтверджено наявність 

основних функціональних груп. В ІЧ-спектрах сполук присутні інтенсивні 

смуги коливань, які характерні для валентних симетричних та асиметричних 
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коливань карбонільної групи та виявлені також смуги коливань, які характерні 

гетероциклу і замісникам 5,8-го положеннями.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ЦИРКОНІЮ  

У ТИТАНОВИХ СПЛАВАХ ТА НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУКАХ 

Титанові сплави використовують в авіаційній та аерокосмічній техніці, 

так як вони мають більш високу питому міцність у широкому інтервалі 

температур у порівнянні зі сталями, нікелевими та алюмінієвими сплавами.  

В авіаційному двигунобудуванні титанові сплави застосовують 

переважно для виготовлення таких відповідальних деталей двигунів як вузол 

компресора, тобто для дисків, лопаток, проміжних кілець, валів. 

При використанні титанових сплавів замість сталі можливо зменьшити 

вагу компресора на 30-35% через більш високу питому жароміцность 

титанових сплавів. Незважаючи на високу вартість матеріалу (титан дорожче 

сталі у 10 разів) використання титанових лопаток залишається єдиним 

технічним вирішенням завдань, які конструктор ставить перед технологом. 

Ефективність застосування титанових сплавів можна значно підвищити 

легуванням. Легування титану дозволяє у 2-3 рази підвищити його міцність, 

іноді і корозійну стійкість. Основний легуючий елемент у промислових 

титанових сплавах – алюміній, проте відповідно до тенденції 

багатокомпонентного легування сучасні промислові титанові сплави містять 

одночасно в якості легуючих компонентів і алюміній, і хром, залізо, цирконій. 

Цирконій - легуючий елемент, який мало впливає на температуру 

поліморфного перетворення титану - нейтральний зміцнювач [1]. 

Цирконій - найближчий аналог титану, має близьку температуру 

плавлення і також володіє поліморфізмом. У порівнянні з іншими легуючими 

добавками цирконій для титану досить слабкий зміцнювач. Однак при 

підвищених температурах зміцнюючі властивості цирконію проявляються 

сильніше. З цієї причини цирконій нерідко входить до складу жароміцних 

титанових сплавів.  

При цьому дуже важливо знати при яких умовах і в яких кількостях слід 

додавати легуючі елементи. Найбільший інтерес для проведення визначення 



8 

цирконію представляють жароміцні титанові сплави, зокрема ВТ8, ВТ9, ВТ20, 

та неорганічні сполуки титану (ільменітовий концентрат). 

Визначення цирконію саме у цих матеріалах зумовлено необхідністю 

контролювати вміст мікрокомпонентів та домішок у руді, з якої йде виплавка 

титану та вмістом легуючих елементів вже у готовому титановому сплаві. 

Тому постає питання про розробку універсального та еспресного методу 

визначення цирконію у всьому діапазоні його вмісту (від 0,50 до 2,5%). 

Відомі різноманітні хімічні та фізико-хімічні методи визначення 

цирконію у титанових сплавах [2,3].  

З фізико-хімічних методів визначення велике значення мають 

спектральний емісійний метод, атомно – емісійний метод з індуктивно – 

зв’язаною плазмою(ICP) та атомно-абсорбційний метод [3]. 

Недоліком емісійного методу та методу ICP є те, що вони вимагають 

дуже великих матеріальних витрат, кваліфікованих спеціалістів та потребують 

градуювання приладів за допомогою стандартних зразків.  

Атомно-абсорбційний метод з використанням ксенонової лампи, 

характеризується такими якостями, як відсутність необхідності застосовувати 

додаткові джерела світла для корегування фону, можливістю одночасної 

реєстрації аналітичного сигналу атомного поглинання і фону, відсутністю 

втрати чутливості вимірів при корекції фону. Проте наразі ведуться численні 

дискусії та обговорення щодо методичних можливостей цього методу для 

визначення цирконію. 

З хімічних методів визначення цирконію велике значення мають такі 

методи: гравіметричний метод(фосфатний, феніларсонатний та осадження 

мигдальною кислотою), фотометричний метод з реагентом арсеназо III та метод 

комплексонометричного титрування [4]. 

Гравіметричний фосфатний метод, який рекомендований при проведенні 

аналізу у титанових сплавах (ВТ8,ВТ9, ВТ20), заснований на осадженні 

цирконію у вигляді його фосфату ZrH2(PO4)2. Недолік методу – має великий 

термін аналізу (визначення складає більше 8 годин). 

Фотометричний метод доцільно застосовувати лише для визначення 

цирконію в якості домішок у титанових рудах(ільменітовому концентраті) 

через можливість визначення в малому діапазоні вмісту цирконію (0,02-0,5%). 

Проаналізувавши методи визначення цирконію у титанових сплавах нами 

був вибраний метод прямого титрування комплексоном III з індикатором 

ксіленоловий оранжевий. Метод заснований на прямому титруванні цирконію 

комплексоном III у розчині 2н хлористоводневої кислоти. 

 

Рисунок 1 - Комплексне з’єднання цирконію з комплексоном III 
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Визначенню цирконію не заважає присутність у титрованому розчині до 

30мг алюмінію, 25 мг ніобію, 20 мг молібдену, феруму (2), танталу, 2 мг бору. 

Метод рекомендований при вмісті цирконію від 0,5% до 15%. 

Велику увагу при використанні титриметричного методу слід приділити 

процесу пробопідготовки так як саме цей етап є найбільш довготривалим та 

відповідальним. На сьогодні найбільш екологічним та безпечним для людини є 

автоклавний метод пробопідготовки проб [5].  

Отже найбільш перспективним на сьогодні є фізико-хімічний атомно - 

емісійний метод з індуктивно – зв’язаною плазмою,якщо буде вирішена 

проблема розробки стандартних зразків, причому для кожного виду деталей та 

типу сплаву вони повинні бути різними. 

 А для розробки та створення стандартних зразків нами пропонується 

використати класичний хімічний комплексонометричний титриметричний 

метод з індикатором ксіленоловий оранжевий. 

Література 

1. Солонина О.П. «Жаропрочные титановые сплавы» / О.П. Солонина, С.Г. 

Глазунов. – М.: Металлургия, 1976.- 448 с. 

2. Сплавы титановые. Методы определения циркония: ГОСТ 19863.13 – 91: 

01.07.1992. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1991. – 9 с. 

3. Сплавы титановые. Методы спектрального анализа: ГОСТ 23902-

79:01.07.1981. – М.:Государственный комитет СССР по стандартам,1991. – 25 с. 

4. Пономарев А.И. Анализ сплавов на основе ниобия, титана, хрома / 

Пономарев А.И., Бытковская Ю.И., Веселаго Л.И. – М.: Наука, 1970. – 216 с. 

5. Карпов Ю.А. Методы пробоотбора и пробоподготовки: учебное пособие / 

Ю.А.Карпов, А.П.Савостин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 243 с. 

 

Битківський Олександр 

студент 4 курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к. б. н., доц. Полякова І. О. 

 

ВИВЧЕННЯ ОЗНАК КВІТКИ LINUM HIRSUTUM 

Декоративне озеленення стає новою важливою тенденцією для 

розвинених міст. Неодмінною його складовою для сучасних міст України є 

квітково-декоративне оформлення міських парків, садів, скверів, бульварів 

тощо. Для оновлення асортименту рослин для ландшафтного дизайну, ведеться 

постійна кропітка робота з вивчення знайомих всім видів рослин у незвичному 

для них використанні. Тому питання створення стійких та довговічних 

композицій в умовах міського середовища є вельми актуальним. 

Знайома всім важлива олійна та технічна культура льон, все частіше стала 

приваблювати дизайнерів та садоводів. В наш час проводиться селекція і у 

напрямку створення нових сортів льону декоративного, а також введення в 

культуру багаторічних видів, які є привабливими для ландшафтного дизайну. 

Різні види льону (Linum austriacum, Linum perenne, Línum flávum) 

використовують в створенні міксбордерів, кам'янистих садів, альпінаріїв, а 



10 

також для зрізання у букети, які відрізняються особливою легкою ніжністю і 

красою [2].  

Розміри, забарвлення, кількість та рясність цвітіння є важливими 

показниками при виборі рослин для озеленення. Саме декоративність квітки 

приваблює та робить акцент у ландшафтному дизайні. Одним з перспективних 

видів за ознакою декоративності квітки є Льон жостковолосистий - Linum 

hirsutum. Це багаторічна рослина висотою 60-70 см, з густо опушеним стеблом, 

великими квітками 5 – 8 см у діаметрі. Цвітіння цього виду починається в 

травні-червні [1]. Рослини мають сидячі цільні крупні листки, розташовані в 

черговому порядку. Плід - округла або яйцеподібна коробочка з пласким 

гладким насінням. Льон жостковолосистий має ніжну рожево-бузкову квітку, 

яка вигідно виділяє його серед представників роду Linum. Розмір та колір 

зможуть доповнити картину, або навіть стати центром композиції.  

Метою нашої роботи було вивчити та порівняти розміри квітки, та їх 

кількість на рослині Linum hirsutum порівняно з іншими видами багаторічного 

льону. Було досліджено наступні показники: довжина бутону, довжина 

забарвленого конусу бутону та діаметр квітки. Отримані результати наведено у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 - Середні показники розміру квітки та бутону на рослинах 

Linum hirsutum, 2013 

 

№ Генотип 

Довжина бутону Діаметр 

квітки, 

мм 
Загальна 

довжина , мм 

Забарвлений 

конус, мм 

1 
Льон жостковолосистий –  

Linum hirsutum 
14,6±0,48 7,2±0,68 38,7±0,93 

 

З таблиці 1 видно що середня довжина бутону становить 14,6 мм, 

забарвленого конусу – 7,2 мм. Середній діаметр квітки льону 

жостковолосистого становить 38,7 мм. Вимірювання проводилися протягом 

місяця рано вранці. Також треба зазначити, що кількість бутонів на дослідних 

рослинах з дослідної ділянки Запорізького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, була дещо меншою і складала 3,5 

шт. на одну рослину. Порівняння проводили з дослідними рослинами, які були 

взяті у природніх умовах Запорізької області. Цей показник у них склав 5,1 шт. 

на рослину. Це свідчить, що пересаджені рослини почувались дещо гірше за 

рослини природнього середовища. Однак на нашу думку, при покращенні 

догляду за цими рослинами, можливо підвищити їх здатність до приживання та 

показники декоративності.  

Одним з основних критеріїв при виборі дослідного об’єкта серед інших 

представників роду Linum, був саме розмір квітки льону жостковолосистого. 

Порівняно з іншими видами Linum hirsutum має велику квітку. Також треба 
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зазначити, що цвітіння цього виду більш тривале за інші, а квітки тримаються 

на рослині майже до вечора, що робить Linum hirsutum значно декоративнішим. 

Використовуючи літературні дані [2], було зроблено порівняння діаметру 

квітки у L. hirsutum з іншими видами (рис. 1): 
 

 
Рисунок 1 - Порівняння діаметру квітки у різних багаторічних видів 

льону. 

 

З діаграми видно, що діаметр квітки у наведених видів льону порівняно з 

Linum. hirsutum значно менший, що вигідно виділяє цей вид серед інших. При 

введені льону жостковолосистого в декоративне озеленення цей фактор є дуже 

важливим, бо саме розміри квітки часто стають головними при виборі рослин у 

композиціях. 

Також треба зазначити, що колір квітки льону жостковолосистого 

неяскравий але насичений, тому може стати прикрасою будь якої клумби, 

розарію та ін., або навіть зайняти головне місце в композиції. 

Отже з отриманих даних, можемо зробити наступні висновки:  

1) Linum hirsutum має одну з найбільших квіток за діаметром в 

середньому (38,7 мм) порівняно з іншими видами льону; 

2) Цвітіння льону жостковолосистого тривале, що є важливим для 

створення квіткових композицій; 

3) Оскільки окрім декоративності квітки Linum hirsutum має ряд інших 

привабливих ознак (висоту, опушеність та великий розмір листової пластинки 

тощо), то він є дуже перспективною культурою для введення її в озеленення. 

Література 

1. Живетин В.В. Лен и его комплексное использование /В.В Живетин, JI.H. 

Гинзбург, О.М. Ольшанская / М.: Информ-Знание, 2002. – 400 с. 

2. Лях В.А. Ботаническое и цитогенетические особенности видов рода Linum 

L. и биотехнологические пути работы с ними /В.А Лях, А.И.Сорока // 

Монография.- Запорожье: Запорожский национальный университет, 2008. - 

129-133 с. 
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Бойку Ольга 
студентка 4 курсу біологічного фак-ту  
Наук. кер.: к. б. н., доц. Копійка В. В. 

 

ФАГОЦИТАРНА АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ  

ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 
Найбільш раннім рівнем імуноеволюції був фагоцитарний імунітет, 

основні аспекти якого збереглися і у найбільш організованих ссавців – у 
людини.  

Організм жінки з віком зазнає більш значимих нейроімуноендокринних 
змін, ніж у чоловіків. Імунна система є основною у підтриманні антигенного 
гомеостазу.  

Тому метою дослідження було вивчити особливості фагоцитарної 
активності нейтрофілів крові у жінок найбільш активного соціального періоду - 
середнього віку. 

Об’єктами дослідження були 20 жінок віком від 24 до 46 років, які були 
розподілені згідно міжнародної вікової класифікації людини на 2 групи. Першу 
групу склали 13 жінок віком від 21 до 35 років - (1-й період середнього віку), до 
другої групи – жінки віком від 36 до 55 років (2-й період середнього віку). 
Середній вік обстежених по 1-й групі склав 29,0±0,99 років, по 2-й – 37,86±1,39 
років.  

Дослідження проведено на базі лабораторії клітинних популяцій кафедри 
імунології та біохімії Запорізького національного університету.  

Застосовувалась методика визначення фагоцитарної активності 
нейтрофілів периферичної крові з використанням 1%-ї суспензії дріжджів. 
Обраховувався фагоцитарний показник та фагоцитарне число нейтрофілів 
крові.  

Статистичну обробку експериментальних даних проводили з 
використанням пакету статистичних програм Statistica 6,0 методами 
непараметричної статистики (критерій Мана-Уїтні, кореляційний коефіцієнт 
Спірмена).  

За фагоцитарним показником статистично значимих відмінностей між 
досліджуваними групами виявлено не було (за фагоцитарним показником 
U=0,21; за фагоцитарним числом U=0,24; n=20).  

Однак було відмічена тенденція до підвищення та звуження адаптаційних 
меж як для фагоцитарного показника, так і для фагоцитарного числа у 2-й 
віковій групі жінок (рис. 1, рис. 2). 

Диаграмма размаха (Фагоцитоз Бойку 05.11.13 15v*20c)
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Фагоцитарні показники мають позитивну кореляцію з віком 

досліджуваних (фагоцитарний показник r=+0,33; фагоцитарне число r=+0,12; 

n=20). Кореляційний аналіз виявив чітку тенденцію до збільшення з віком 

активності нейтрофілів за фагоцитарним числом, що проявилося у 2-й віковій 

групі (r= - 0,21 у 1-й групі та r=+0,25 - у 2-й). Такі показники свідчать про 

активацію з віком неспецифічної клітинної ланки імунітету жінок, що 

проявляється у активації поглинальної активності нейтрофілів. Це може бути 

пов’язане з початком вікових морфогенетичних перебудов в організмі жінки. 

 

Бондаренко Анастасія 

студентка 4 курсу біологічного фак-ту  

Наук. кер.: к. фарм. н., доц. Панасенко Т. В. 
 

ХРОМАТОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
Хроматографія – фізико-хімічний метод розділення та аналізу сумішей, 

що базується на розподілі їх компонентів між двома фазами — нерухомою і 
рухливою (елюент), що протікає через нерухому. Залежно від природи 
взаємодії, що обумовлює розподіл компонентів між елюентом і нерухомою 
фазою, розрізняють наступні основні види хроматографії — адсорбційну, 
розподільну, іонообмінну, ексклюзивну (молекулярно-ситову) і осадову [4]. 

Метою наших досліджень було визначити індивідуальність та чистоту 
новосинтезованих біологічно активних нітрогеновмісних гетероциклічних 
сполук методом тонкошарової хроматографії.  

Тонкошарова хроматографія є одним з найбільш простих та ефективних 
експрес-методів розділення та аналізу речовин у біологічних рідинах, харчових 
продуктах та інших об’єктах, що не вимагають складного устаткування. Даний 
метод має високу вибірковість та чутливість; можна визначити 10-20 мкг 
речовини з точністю до 5-7%. В тонкошаровій хроматографії нерухомою фазою 
слугує шар (0,25-0,5 мм) сорбенту, рівномірно нанесеного на поверхню скляної 
або пластмасової пластинки. Це може бути алюміній оксид, силікагель та ін.. 
Для хроматографування можуть використовуватися готові пластинки, що 
випускаються промисловістю, розміром 5х15 або 20х20 см [3].  

 На відстані 2 см від краю пластинки на стартову лінію за допомогою 
мікропіпетки або мікрошприца наносять проби аналізованого розчину (діаметр 
плям 3-5 мм). Після випаровування розчинника край пластинки поміщають в 
скляну камеру, на дно якої налитий розчинник (РФ) в кількості, достатній для 
утворення шару глибиною 0,5 см. Камеру закривають кришкою.  

 Вибір розчинника (РФ) залежить від природи сорбенту та властивостей 
аналізованих сполук. Часто застосовують суміші розчинників з двох або трьох 
компонентів. При хроматографуванні розчинник рухається знизу вгору 
(висхідний варіант) вздовж шару сорбенту з різною швидкістю переносить 
компоненти суміші, що призводить до їх просторового розділення. Після 
закінчення хроматографічного процесу пластинку виймають з камери, 
відзначають лінію фронту розчинника (зазвичай близько 10 см) і висушують.  
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 Якщо компоненти суміші забарвлені, то вони чітко видні на пластині 
після поділу. Незабарвлені сполуки виявляють різними способами. Якщо 
пластинку помістити в камеру з парами йоду, то чітко проявляються коричневі 
плями для органічних сполук з ненасиченими зв'язками. Хроматограму можна 
проявити, обробляючи її будь-яким реагентом, що дає з компонентами проби 
забарвлені сполуки. До складу нанесеного шару в готові пластини часто 
вводять люмінофор. При опроміненні такої пластини УФ-світлом вона 
флуоресціює, а розділені компоненти проби видно у вигляді темних плям. 
Речовини, що мають власну флуоресценцію, також виявляють в УФ – світлі [2].  

Ідентифікацію речовин на хроматограмі здійснюють за характером 
забарвлення плям, значенням коефіцієнта розподілення (Rf) і за допомогою 
стандартних речовин (свідків). 

 

 
 

де l – довжина відрізка від лінії старту до середини плями; 
l0 – довжина відрізка старт – фініш.  
 

На величину Rf впливає якість і активність сорбенту, його вологість, 
товщина шару, якість розчинників та інші фактори, які не завжди піддаються 
достатньому контролю [1].  

На базі лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин 
Запорізького Національного Університету були синтезовані сполуки:  

Сполука 1: натрієва сіль 3-(5,8-диметокси-2-метилхінолін-4-L- 
сульфаніл)-пропіонової кислоти;  
Сполука 2: натрієва сіль 2-(2-оксо-пропіламіно)-3-(хінолін-4-L- 
сульфаніл)-пропіонової кислоти.  
В якості рухомої фази використали систему бутанол-етанол-аміак у 

співвідношеннях 7:2:5; як відомо з літературних джерел така система часто 
використовується в хроматографічних дослідженнях алкалоїдів.  

В результаті отримали значення: 
для сполуки 1 – Rf = 64%;  
для сполуки 2 – Rf = 30% . 
Таким чином, встановлена індивідуальність новосинтезованих біологічно 

активних речовин, а також їх чистота. 
Література 

1. Гейсс Ф. Основы тонкослойной хроматографии (планарная хроматография) 
= Fundamentals of Thin Layer Chromatography (Planar Chromatography): в 2 томах 
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М.:Просвещение, 1998 – . – Т.1. – 1998.– 405 с. 
2. Дорохова О.М., Прохорова Г. В. Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи 
аналізу. – М.: Вища школа, 1991.- 256 с. 
3. Кнорре Д.Г. Фізична хімія/ Кнорре Д.Г., Крилова Л.Ф., Музикантів В.С. – 
М.: Вища школа, 1998. – 416 с. 
4. Патрушев Ю.В. Хроматографические методы анализа: Учебное пособие / 
Ю.В. Патрушев, Т.Д. Федотова. – Новосибирск: НГУ, 2008. – 82 c. 
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студент 4 курсу біологічного фак-ту 
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асист. Ткачук О. В. 

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВОДИ 

СТАВКІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ОРБІТА» 

Ставки фермерського господарства «Орбіта» знаходяться на території 

Василівського району  Запорізької області і підлягають впливу самих 

різноманітних джерел забруднення. Це зумовлює необхідність моніторингу 

гідрохімічного режиму ставків як з точки зору своєчасного одержання 

достовірної інформації про екологічний стан води в ставках, так і оптимізації 

заходів щодо його покращення.  

Відповідно до Водного кодексу України, оцінка якості води здійснюється 

на основі нормативів екологічної безпеки водокористування та екологічних 

нормативів якості води водних об’єктів. Діючі нормативи дозволяють оцінити 

якість води, що використовується для комунально-побутового, господарсько-

питного і рибогосподарського водокористування. 

Моніторингові спостереження включали відбір  та аналіз проб води. 

Визначали токсичні елементи за офіційно затвердженими методиками та 

чинними в Україні державними стандартам  на базі сертифікованої лабораторії 

біоіндикації та біоекології РННВЦ «Екологія» Запорізького національного 

університету.  

Результати досліджень  екологічного стану води  ставків фермерського 

господарства «Орбіта» показали наступне. Нами було зареєстровано значні 

коливання рівня кисню у питній воді за сезонами року. В перший період 

спостережень - (16.05 – 20.10.13) мінімальний вміст кисню відмічався у літній 

сезон і складав 62,1 мг/л, а максимальний – 80,1мг/л. В першому ставку вміст 

кисню 5.06.13 складав 6,81 мг/л, а у другому 5,08 мг/л. В другий період 

(19.06.13)  вміст кисню збільшився (6,95 та 6,81 мг/л).  Розчинність кисню у 

воді зменшується при підвищенні температури, що й пояснює такі перепади 

цього показника за сезонами року. 

Лужність рН - один з найважливіших робочих показників якості води,  

багато в чому визначає характер хімічних і біологічних процесів, що 

відбуваються у воді. При низькому рН вода володіє високою корозійною 

активністю, а при високих рівнях (більше 11) набуває характерної милкої, має 

неприємний запах. Здатна викликати роздратування очей і шкіри. За 

показниками лужності питної води  сезонних коливань не відмічалось. Цей 

показник за весь аналізований період знаходився в інтервалі від 6,2 (19.06.13) 

до 8,2 (10.06.13) – слабо лужна реакція, що відповідає існуючим нормативам 

рН (6,0 – 8,5).  

Одним з важливих показників питної води є твердість. Розрізняють 

загальну, постійну, тимчасову, карбонатну та не карбонатну твердість води. 
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Загальною твердістю води називається сумарний вміст у ній іонів Ca
2+

, Mg
2+

, 

який виражений в мг-екв/л. Твердість питної води   коливалась у межах від 

12,87 мгекв/дм
3
 (10.06.13 – ставок 1) – мінімальна кількість, до 83,65 мг екв/дм

3
 

(04.07.13 - ставок 2 ) – максимальна, що не відповідає санітарним правилам та 

нормам:  цей показник не повинен перевищувати 7,0 мг екв/дм
3
. 

Для того, щоб віднести воду до певного типу жорсткості використовують 

наступну класифікацію:  

М’яка - 4 мг екв/дм
3
; середня-  від 4 до 8 мг екв/дм

3
 ; жорстка -  понад   8 

мг екв/дм
3
. Перевищення ГДК  по твердості води спостерігається у всіх пробах. 

Вода по цьому показнику не відповідає нормативним і класифікується як 

жорстка. Високі показники твердості у пробах свідчать про підвищений вміст 

кальцію у воді.  

Вміст іонів Cl
-
 в питній воді регламентується Державними санітарними 

правилами і не має перевищувати 350 мг/л. Якщо у воді є ще й аміак, висока 

окислюваність і певна бактеріологічна забрудненість – то таке джерело води 

непридатне для використання.  Вміст хлоридів у воді ставка 2 (водозабір) у всіх 

пробах знаходився в межах нормативів. Мінімальні показники становили 

219,33 мг/л (4.07.13), а максимальні – 334,36 мг/л (16.05.13), що є 

припустимими концентраціями для природної води.  Вміст хлор-іонів у воді 

ставків складає від 227,32-1379,8 мг/л. У воді ставка 1 з 16.05.13 по 5.06.13р.  

вміст хлоридів перевищує нормативні у 3-3,7 рази. 10.06.13 вміст хлоридів був 

у нормі,  а 10.06.13р. знов збільшився до 942,97 мг/л. 

Вміст нітратів у воді ставка 1 перевищений у 2 рази ( при ГДК 45 мг/л), 

що пояснюється близьким розташуванням госпдоговору. 

Таким чином, дослідженнями встановлено, що в  ставках фермерського 

господарства  50% води забруднено  хлоридами, а їх концентрація в деяких 

випадках сягає 3,5-5,5 ГДК. Перевищення ГДК по жорсткості води  

спостерігаються в усіх пробах, а їх концентрація в деяких випадках сягає 1,9-

11,5 ГДК. Вода по цьому показнику не відповідає нормативним і  

класифікується як  жорстка.  30 % проб  води ставків, від загальної кількості 
зразків забруднена нітратами,  їх концентрація сягає 1,5-2,5 ГДК. 

Результатом забруднення  води ставків різними токсикантами,  а також 

погіршення  їх екологічного стану  є порушення технологій утримання 

свійських тварин і птиці, системи удобрення та захисту сільськогосподарських 

культур від шкідників, хвороб і бур’янів, недотримання вимог санітарних норм 

і гігієнічних правил безпечної відстані розташування ставків відносно джерел 

забруднення (гноєсховища, компостні ями). 
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ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

БРОНХІТ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ 

Хронічні захворювання легень (ХЗЛ) є однією з найважливіших проблем 

охорони здоров’я та додають вагомий внесок до росту непрацездатності, 

збільшення випадків інвалідності та передчасної смерті [4]. 

За матеріалами досліджень останніх років поширеність ХЗЛ у світі серед 

людей старших за 40 років становить 10,1%: 11,8% – у чоловіків та 8,5% – 

у жінок. Тривалість життя хворих у країнах-членах колишнього Радянського 

союзу на 10-15 років менша за відповідний демографічний показник населення 

Західної Європи [4, 5]. 

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що проблемне питання 

визначення адаптаційного потенціалу населення промислових регіонів 

досліджується із залученням об’єктів шкільного віку (7-9 років), студентства 

(18-24 років) або постпрацездатного віку (66,4 ± 9,6 років) [5]. Іншим 

напрямком є розмежування населення за статевою ознакою: аналіз показників 

здоров’я чоловіків таких, що зайняті у виробничій сфері з високим показником 

екологічної небезпеки, та тих, які схильні до шкідливих звичок [2]. До 

попередніх досліджень [1-5] не залучалось одночасно працездатне населення 

промислового регіону середнього віку чоловічої та жіночої статі, на долю якого 

припадають майже всі встановлені та зареєстровані випадки професійного 

захворювання. У дослідженнях [1-5] проводився аналіз залежності показників 

забрудненості повітряного басейну та чисельність захворюваності органів 

дихання, визначались адаптаційно-компенсаційні реакції організму за умови дії 

чинників середовища, стан психофізіологічної діяльності людини та фізична 

працездатність населення залежно від тяжкості хронічного обструктивного 

захворювання легень [1, 6]. 

Метою роботи була оцінка адаптаційного потенціалу (АП) хворих на 

хронічний бронхіт в м. Запоріжжя. 

Показник АП достовірно характеризує рівень адаптації цілісного 

організму, а його основні складові є індикаторами здоров’я. У ході медико-

біологічного обстеження мешканців промислового району віком 45-55 років, 

які відрізнялись за статтю, за захворюванням дихальної системи, але проживали 

в одному місті, оцінено інформативність розрахунку адаптаційного потенціалу 

серцево-судинної системи організму. Досліджено лікарняні картки 90 особин, 

які були розділені на 3 групи: контроль – відсутні захворювання дихальної 

системи (n=30), дослідна група І – із хронічним обструктивним бронхітом 

(n=30), дослідна група ІІ – із хронічним дифузним бронхітом (n=30). Кожна з 

груп, у свою чергу, поділена на дві підгрупи за статевою ознакою (n=15). 

Одним із найпоширеніших методів оцінки адаптаційних можливостей 

організму під час масових донозологічних обстежень різних груп населення, у 

тому числі й мешканців промислового регіону, є методика розрахунку 
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адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи за Р.М. Баєвським [2, 3]. 

Відповідно до цієї методики значення АП обчислюють за наступною 

формулою:  

АП, ум. од. = 0,011⋅ЧСС+0,014⋅САТ+0,008⋅ДАТ+0,014⋅вік+0,009⋅(МТ)– 

–0,009⋅(ДТ)–0,273, 

де ЧСС – частота серцевих скорочень, уд/хв; САТ – систолічний 

артеріальний тиск, мм рт.ст.; ДАТ – діастолічний артеріальний тиск, мм рт.ст.; 

МТ – маса тіла, кг; ДТ – довжина тіла, см; вік – вік обстежуваного, роки.  

Для оцінки АП використовували наступну бальну оцінку: 4 бали – 2,10 – 

задовільна адаптація (характеризує достатні функціональні можливості 

системи: кровообігу); 3 бали – 2,11-3,20 – функціональне напруження 

механізмів адаптації; 2 бали – 3,21-4,30 – незадовільна адаптація характеризує 

зниження функціональних можливостей системи кровообігу з недостатньою 

пристосувальною реакцією до навантаження; 1 бал – більше 4,30 – зрив 

адаптації характеризує різке зниження функціональних можливостей системи 

кровообігу з явищем зриву адаптаційних механізмів цілісного організму. Усі 

отримані в ході дослідження експериментальні дані обчислено стандартними 

методами математичної статистики.  

 
А        Б 

Рисунок 1 – Адаптаційний потенціал мешканців промислового регіону із 

захворюваннями дихальної системи: А – АП мешканців промислового регіону з 

хворобами органів дихальної системи (м. Запоріжжя); Б – Бальне 

співвідношення визначеного адаптаційного потенціалу об’єктів регіону 

дослідження. 

 

За результатами проведеного дослідження встановлені статеві відмінності 

АП у хворих на ХБ, які мешкають у м. Запоріжжя (рис. 1 А, Б). Як видно з 

наведених матеріалів загальний рівень АП населення можна визначити як 

напружений (2,59 ± 0,19). Найкращий рівень адаптованості виявився у жінок 

контрольної групи, де кількість варіанту задовільної адаптації склала 10% (2,49 

± 0,21). Низькі показники АП було виявлено у жінок дослідної групи І та 

чоловіків дослідної групи ІІ, а саме 25% варіанту незадовільної адаптації в обох 

випадках (2,82 ± 0,49; 2,82 ± 0,39 відповідно). Із приведеної оцінки АП 
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встановлено зниження стійкості організму, або його адаптованості в залежності 

від тяжкості протікання захворювання дихальних шляхів. Відомо, що 

хронічний обструктивний бронхіт є складнішою формою ушкодження 

дихальної системи (дослідна група І), натомість хронічний дифузний бронхіт 

легше піддається корекції стану патологічних змін (дослідна група ІІ) [1, 3]. 

Результати досліджень входять у межі достовірності, отже, можна говорити про 

використання їх для оцінки впливу антропогенної забрудненості природного 

середовища на захворюваність дихальної системи.  

Оцінка адаптаційних можливостей мешканців промислового регіону має 

важливе значення для розробки системи заходів, спрямованих на збереження й 

оптимізацію загального функціонального стану і рівня здоров’я організму. 

Очевидно, що застосування у несприятливі періоди життєвого адаптаціоґенезу 

засобів оперативної реабілітації буде сприяти підтримці на відповідному рівні 

загального рівня здоров’я та припустимої працездатності людей.  
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ЛЕЙКОГРАМА КРОВІ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП 

Лейкоцитарна формула має вікові особливості, тому її зрушення лікарі 

оцінюють з позиції вікової норми. Це особливо важливо при обстеженні дітей.  

Метою роботи було вивчення лейкограми крові дітей різних вікових груп, 

що проживають у промисловому регіоні – м. Запоріжжі. Аналізувалися відносні 

показники лейкограми крові дітей, яких було поділено на три групи: 1 група – 

грудний період (29 доба життя – до 1 року), 2 група – переддошкільний період 
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(1-3 роки), 3 група – дошкільний період (4-7 років). Статистичний аналіз даних 

здійснювали з використанням пакету прикладних програм SPSS, версія 17 в 

операційній системі Windows XP.  

За результатами досліджень кількість лейкоцитів у дітей поступово 

знижувалась. У період до 1 року вона складала 7,2 ± 0,23 Г/л, у 

переддошкільний період 6,87 ± 0,23 Г/л та у дошкільний 6,75 ± 0,19 Г/л. 

Відносна кількість еозинофілів, моноцитів та паличкоядерних нейтрофілів 

також поступово знижувалась. Кількість сегментоядерних нейтрофілів у 

грудному періоді була найменшою і складала 26,58 ± 1,78 %. У 

переддошкільний період їх відносна кількість зростала на 22 %, а у 

дошкільному періоді спостерігалося зростання ще на 47 %. Таким чином, 

збільшення сегментоядерних нейтрофілів відбулося майже у 2 рази (р < 0,01). 

Відповідно зниженій відносній кількості сегментоядерних нейтрофілів у 

першій віковій групі спостерігалося підвищення відносної кількості лімфоцитів 

– до 63,92 ± 1,72 %. У наступні періоди при зростанні відносної кількості 

нейтрофілів спостерігалося зниження відносної кількості лімфоцитів: на 7 % у 

другій групі та у подальшому на 24 % у третій. Таким чином, з віком відносна 

кількість лімфоцитів знижувалася у загалі на 30 % (р < 0,05). 

Отже з віком у крові дітей спостерігається тенденція до зниження 

відносної кількості еозинофілів, моноцитів та паличкоядерних нейтрофілів, та 

достовірне підвищення сегментоядерних нейтрофілів та зниження відносної 

кількості лімфоцитів. 
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ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ СЕЧІ ПРИ УСКЛАДНЕННІ  

ВАГІТНОСТІ РІЗНИХ СТРОКІВ ПІЄЛОНЕФРИТОМ 

Інфекції сечових шляхів відносяться до числа найбільш поширених видів 

патології у вагітних. Пієлонефрит має негативний вплив на перебіг вагітності і 

стан плоду: зростає загроза переривання вагітності, передчасних пологів, 

плацентарної недостатності, гіпоксії плоду, його внутрішньоутробного 

інфікування, гестозу та ускладненого перебігу періоду адаптації у 

новонародженого [1-4]. Крім того, прогресуюча вагітність може провокувати 

загострення пієлонефриту, почастішання нападів ниркової коліки, погіршення 

функції єдиної нирки у жінок, які перенесли нефректомію. Дані, що містяться у 

доступній літературі, не дають відповіді про стан клініко-імунологічних 

показників крові та сечі у жінок на різних строках гестації при ускладненні 

гострим пієлонефритом. Метою роботи було вивчення у жінок клінічних 

показників сечі при ускладненні вагітності різних строків пієлонефритом. 

Дослідження проведені на базі відділення патології вагітності Нікопольського 

пологового будинку. У вагітних жінок за Нечипоренко в сечі визначали 

кількість лейкоцитів, еритроцитів і циліндрів. Контрольну групу склали 10 

жінок з фізіологічним перебігом вагітності. Статистичний аналіз даних 
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здійснювали з використанням пакету прикладних програм SPSS, версія 17. 

Найбільше підвищення кількості лейкоцитів спостерігалося у групі вагітних 

жінок, які захворіли на пієлонефрит у 2 триместрі вагітності. Їх кількість склала 

16891 кл/мл, проти 13137 кл/мл у 1 триместрі та 8415 кл/мл у третьому. При 

лікуванні, у жінок, що захворіли у 1 триместрі, кількість лейкоцитів 

знижувалась до показників норми, проте перевищувала контроль у 2,72 рази. У 

жінок, що захворіли у 2 триместрі, спостерігалося зниження лейкоцитів до 

верхньої межі фізіологічної норми. У 3 триместрі – їх кількість знижувалась, 

але до норми не поверталася і перевищувала показник контролю майже у 2 

рази. Кількість еритроцитів за межами норми (1200 кл/мл) була тільки на 

початку захворювання у жінок, які захворіли у 1 триместрі вагітності. В інших 

групах їх кількість зменшувалась в ході лікування, проте у всіх дослідах була у 

межах норми. Кількість циліндрів також знаходилася у межах норми. Отже, у 

вагітних із пієлонефритом спостерігається лейкоцитурія, яка при лікуванні 

зникає у 1 триместрі вагітності, у 2 знижується до показників верхньої межі 

фізіологічної норми і не зникає у третьому, що свідчить про більший запальний 

процес у цьому триместрі. 
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ХІМІЧНІ ЗАДАЧІ МІЖПРЕДМЕТНОГО ЗМІСТУ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ 

Одна з характерних особливостей вищої школи – це професійна 

спрямованість навчального процесу. При проектуванні змісту навчальної 

дисципліни викладач має визначити конкретний фундаментальний внесок у 

загальну професійну освіту майбутнього фахівця. Ці позиції знайшли своє 

відображення у розробці змісту навчальної робочої програми дисципліни 

«Хімія з основами біогеохімії» для студентів І курсу біологічного факультету 

напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та 
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раціональне природокористування». Зокрема, лабораторні заняття з дисципліни 

включають тренувальні вправи з розв’язування задач міжпредметного змісту. 

Для студентів-першокурсників характерне нечітке усвідомлення 

взаємозв’язку теоретичного навчання в університеті з подальшою професійною 

діяльністю. Систематичними дослідженнями з дидактики і методики навчання 

різних навчальних дисциплін доведено, що успішність навчання залежить не 

тільки від здібностей особистості, але й від розвитку навчальної мотивації [2,  

с. 232]. Суттєвою складової навчальної мотивації є пізнавальний інтерес. Тому, 

на нашу думку, саме формування пізнавального інтересу через розв’язування 

хімічних задач міжпредметного змісту сприятиме успішності студентів-

екологів. 

Метою статті є показ можливостей формування пізнавального інтересу 

учнів засобами розв’язування задач міжпредметного змісту під час вивчення 

хімічних дисциплін студентами-екологами. 

Проблема міжпредметних зв’язків займає одне з центральних місць у 

сучасній дидактиці і привертає до себе увагу широкого кола дослідників. Серед 

вчених, які присвятили свої дослідження аналізу дисциплін природничого 

циклу з погляду реалізації міжпредметних зв’язків виділяємо праці 

Н.М.Буринської, М.М.Гладюка, В.М.Максимової, В.М.Назаренко, 

О.Г.Ярошенко та інших.  

Актуальність міжпредметних зв’язків у вищій школі очевидна. Вона 

обумовлена сучасним рівнем розвитку науки, на якому яскраво виражена 

інтеграція суспільних, природничих і технічних знань. Інтеграція наукових 

знань, у свою чергу, пред’являє нові вимоги до фахівців. Зростає роль знань 

людини в області суміжній зі спеціальністю наук і умінь комплексно 

застосовувати їх при вирішенні різних завдань.  

Розв’язування хімічних задач є одним із найважливіших засобів 

поєднання теорії з практикою, активізації розумової діяльності студентів у 

процесі вивчення хімічних дисциплін. Хімічну задачу можна розглядати як 

систему, стан якої характеризується певними параметрами. Звичайно хімічною 

задачею називають невелику проблему, яка розв’язується за допомогою 

логічних умовиводів, математичних дій, хімічного експерименту на основі 

понять, законів і методів хімії. Кожна хімічна задача складається із сукупності 

даних – умови задачі і запитання, яке вказує її вимогу. Крім того, в ній 

обов’язково є певна система функціональних залежностей, що зв’язують 

шукане з даними і дані між собою саме ці залежності й дають можливість 

шукати розв’язок задачі [3, с. 4]. 

Задачі міжпредметного змісту дозволяють поєднати не лише теорію з 

практикою, а й хімічні знання з майбутньою професійною діяльністю, в нашому 

випадку, з професією еколога. Крім того, такі задачі сприятимуть формуванню 

пізнавального інтересу до вивчення фундаментальних хімічних дисциплін. 

Адже, як відомо, цінність пізнавального інтересу як мотиву навчання полягає в 

тому, що пізнавальна діяльність у даній галузі під впливом інтересу активізує 

всі психічні процеси особистості, приносить їй глибоке інтелектуальне 

задоволення, сприяє виникненню позитивних емоційних станів особистості. 
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Ми пропонуємо під час лабораторних занять з дисципліни «Хімія з 

основами біогеохімії» пропонувати студентами для розв’язування наступні 

задачі [1].  

o Під час зупинки автомобіля з працюючим двигуном в повітря за 1 

хвилину надходить 80 мг Карбон оксиду (ІІ). На скільки дозволяє очистити 

повітря введення «зеленої хвилі» на вулиці, якщо на ній 10 регульованих 

перехресть доріг, а в середньому біля кожного з них зупиняється 12 машин на 

40 секунд кожна? 

o На коксохімічному заводі фільтрами вловили амоніак, для 

знезараження якого використали 600 кг розчину нітратної кислоти з масовою 

часткою НNО3 42%. Який об’єм амоніаку вловлено фільтрами? 

o Сучасний металургійний комбінат при виплавці 1 млн т сталі виділяє 

в атмосферу 8000 т Сульфур (IV) оксиду. Його вловлюють фільтрами і 

піддають очищенню за вапняковим процесом. Очищенню піддається 44% цієї 

маси. Обчисліть масу Кальцій карбонату, необхідні для цього. 

o Котельна спалює 2 т вугілля за добу. Масова частка Карбону 

становить 84%, Гідрогену – 5%, Сульфуру – 3,6%, негорючих домішок – 2,5%. 

Якою повинна бути площа лісу, щоб поповнити втрати кисню в повітрі, 

використаного для спалювання вугілля в котельні, якщо 1 га лісу дає за добу  

10 кг кисню? 

Проведене нами дослідження доводить вплив розв’язування хімічних 

задач міжпредметного змісту на формування пізнавального інтересу студентів-

екологів і відповідно підвищення їхньої навчальної успішності з дисципліни 

«Хімія з основами біогеохімії». 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ГУМУСУ ТА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ЖИВЛЕННЯ В ЧОРНОЗЕМІ ЗВИЧАЙНОМУ 

Ґрунт як природно-історичне тіло не є статичним. Формуючись із 

материнської породи, у процесі ґрунтоутворення він зазнає постійних змін, що 

відображаються у змінах морфологічних ознак, фізичних і фізико-хімічних 

властивостей, а також у змінах його хімічного (елементного) складу. 

Ґрунтоутворення здійснюється в результаті великої кількості хімічних процесів. 

Ці процеси мають складний характер. Це зумовлено специфікою ґрунту як 

природного тіла, а особливо хімічними особливостями ґрунту [1, 3, 4]. 

Для розуміння причин формування особливостей хімічного складу ґрунту 

і його варіювання по профілю завжди необхідно враховувати, що вміст окремих 
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елементів визначається присутністю їх у ґрунті в складі різноманітних 

конкретних мінеральних і органічних сполук. Хімічний склад є одним із 

головних показників які потрібні для вивчення ґрунтів , котрі впливають на 

родючість і цінність ґрунту [3, 5].  

Метою статті є викласти результати досліджень чорнозему звичайного 

Токмацького району, Запорізької області при вирощуванні на них 

сільськогосподарських культур. 

Нами проведено визначення вмісту елементів живлення рослин 

досліджуваних зразків, отримані результати представлено в таблиці 1, за 

загальновизнаними методиками [2]. 

 

Таблиця 1 - Вміст елементів живлення та гумусу в чорноземах звичайних 

 

Варіант 

Глибина 

взяття,  

См 

№ 

зразка Вміст елементів живлення рослин,  

мг на 100 г ґрунту 
Вміст 

гумусу, 

% 
N P K 

Пшениця 

 

0-20 1 9,7±0,11 5,7±0,31 11,75±1,12 3,54±0,28 

20-35 2 6,5±0,39 4,2±0,22 11,00±1,07 3,48±0,10 

Ячмінь 

 

0-20 3 5,7±0,18 3,2±0,28 11,57±0,98 3,51±0,23 

20-35 4 4,5±0,23 3,9±0,25 11,22±1,10 3,47±0,12 

Посадка 

 

0-20 5 9,8±0,15 4,8±0,17 10,25±0,84 3,78±0,17 

20-35 6 8,2±0,19 3,9±0,21 10,09±0,70 3,52±0,20 

 
Як можна бачити із отриманих результатів, зразки з посадки 

відрізняються підвищеним вмістом двох елементів азоту та фосфору. Щодо 
вмісту калію, то відмічаємо зменшення його кількісного вмісту. Однак різниця 
між варіантами досліду за вмістом цього елемента не значна. 

Як можна бачити з отриманих результатів, частина досліджуваних зразків 
характеризуються як слабо забезпеченні азотом. Найбільший вміст азоту (9,8 
мг/100 г) виявлено в зразку №5 в шарі 0-20 см. Найменші значення виявлено у 
варіанті з беззмінним вирощуванням ячменю 4,5 мг/100 г у шарі 20-35 см. Це 
свідчить про деяке погіршення даного показника та імовірну деградацію 
гумусово-акумулятивного процесу в результаті господарської діяльності 
людини. 

Як відомо, вміст фосфору в ґрунті залежить від вмісту його в 
ґрунтоутворюючій породі та від процесів біологічної акумуляції в біологічно 
активних шарах ґрунту. За нашими даними, найбільшим вмістом фосфору 
характеризується зразках після вирощування пшениці. Так, на інших ділянках 
вміст цього макроелементу складає від 3,2 до 4,8 мг/100г. Найбільший вміст 
фосфору відзначено у варіантах №1 та №2, що склало 5,7 мг/100 г у шарі 0-20 
см та 4,2 мг/100 г в шарі 20-40 см, а найменший – у зразках № 3 та №4, що 
склало 3,2 мг/100 г у шарі 0-20 см та 3,9 мг/100 г в шарі 20-40 см. Імовірно, це 
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пов’язано з систематичним внесенням фосфорних добрив та створенням 
оптимальної щільності при обробітку ґрунту, що сприяє біологічній акумуляції 
фосфору. 

Одним із репрезентативних критеріїв природного потенціалу ґрунту є 
загальні запаси гумусу. Вміст гумусу в орному шарі чорноземів Запорізької 
області коливається переважно в межах 4-6 % [1].  

Багато авторів визначають гумус як інтегрований показник родючості і 
зазначають, що він у чорноземів зазнає помітних змін під впливом зростаючої 
антропогенного навантаження на орні ґрунти [1, 3, 5]. 

Втрати і нестача легкорозчинних органічних речовин призводить до 
посилення процесів виорювання: знеструктурення, погіршення фізичних, 
водно-фізичних властивостей та поживного режиму ґрунтів. 

За нашими дослідженнями, більший вміст гумусу виявлено у варіантах 
грунту відібраних з поверхневих шарів. В більш нижчих шарах відбувається 
зниження вмісту гумусу та азоту, що свідчить про переважне накопичення 
органічних залишків на поверхні ґрунту та в його верхніх горизонтах, до рівня 
проникнення щорічно відмираючих коренів трав’янистих рослин.  
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ДИНАМІКА ТА ПРОГНОЗ ЗАБРУДНЕННЯ  

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ м. ЗАПОРІЖЖЯ 
Радикальний спосіб боротьби з промисловим забрудненням 

навколишнього середовища – створення безвідходних і маловідходних 
технологій виробництва, що дало б можливість утилізувати шкідливі для 
біосфери викиди. Особливо небезпечні щодо забруднення середовища 
підприємства слід будувати у відділених місцях та ізолювати їх захисними 
лісовими масивами із стійких проти промислових викидів порід. 

Не менш важливою економічною проблемою є перегрівання Землі 
внаслідок антропогенного тепла як продукту індустріальної діяльності людини. 
Вихід з цієї складної ситуації полягає в пошуках нових форм двигунів і нових 
джерел енергії. 
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Ефективність екологічної охорони природи значною мірою залежить від 
загального екологічного кругозору фахівців, своєю діяльністю пов’язаних з 
природокористуванням, а також від рівня виховання широкої громадськості. 

Мета роботи полягає у вивченні динаміки забруднення промисловими 
викидами та скласти прогноз до 2020 року. 

Ступінь забруднення атмосферного повітря залежить від кількості 
викидів шкідливих речовин та їх хімічного складу, від висоти, на якій 
здійснюється викиди, та від кліматичних умов, що визначають переніс, 
розсіювання і перетворення речовин, що викидаються. 

Для оцінки забруднення атмосферного повітря та прийняття 
природоохоронних рішень, необхідною умовою є проведення систематичних 
спостережень за станом атмосферного повітря, метеорологічними умовами, 
зокрема шляхом висотного зонування атмосфери, кліматичними умовами та 
параметрами викидів промислових джерел забруднення. 

Державний контроль і санітарній нагляд за станом атмосферного повітря 
на території Запорізької області ведуть організації: 

Державне управління екології та природних ресурсів в Запорізькій 
області (Держуправління екоресурсів в Запорізькій області); 

Запорізький обласний центр з гідрометеорології (ЗЦГМ); 
Запорізька державна обласна санітарно-епідеміологічна станція 

(облсанепідстанція) [1, 3]. 
Забруднення атмосфери надає негативного впливу на всі сторони життя, 

тобто:  
- створюється загроза для здоров'я та життя людей, що може бути 

причиною підвищення захворюваності, передчасного старіння, виникнення 
важких віддалених наслідків та незворотних змін у майбутніх поколінь; 

- завдає значних економічних збитків за рахунок підвищення корозії 
обладнання та споруд, скорочення терміну їх експлуатації тощо; 

- викликає деградацію природних екосистем, негативно впливає на флору 
та фауну тощо. 

Внесок антропогенних факторів у формування відхилень здоров'я 
становить від 10 до 57% [2, 4]. 

 
 

Рисунок 1 – Структура викидів основних забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря Запорізької області 
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На основі даних національних доповідей та даних СЕС, а також 

екологічних бюлетенів, я побудував прогноз забруднення атмосферного повітря 

стаціонарними та пересувними джерелами до 2020 року. Побудова прогнозу 

велася на основі програми Microsoft Excel. Після проведення розрахунків були 

отримані данні прогнозу (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Прогноз забруднення до 2020 року 

 

Отже, основними причинами забруднення атмосферного повітря області 

та м. Запоріжжя залишаються: застарілі технології, устаткування, газоочисне 

обладнання, яке експлуатується на підприємствах; великі обсяги викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від неорганізованих джерел, а 

також основною проблемою залишається викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від автотранспорту що на 2011 рік склало 111,9 тис. т., від 

стаціонарних джерел 229,3 тис. т., а також кількість викидів на 1 особу склало 

189,9 кг. 

Побудований прогноз до 2020 року, показав, що доля забруднення від 

стаціонарних джерел збільшиться до 232,9 тис. т., а від пересувних джерел 

збільшиться до 117,6 тис. т. 
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАНАДІЮ 

Ванадій можна віднести до розсіяних елементів. В чистому вигляді 

ванадій в природі не зустрічається. Його добувають в процесі переробки 

поліметалічних руд. Як мікроелемент ванадій входить до складу 

мікроорганізмів, тварин і рослин. Саме ці властивості обумовлюють 

необхідність аналітичного моніторингу сполук ванадію в об’єктах 

навколишнього середовища. Особливий інтерес представляє визначення 

ванадію у неорганічних сполуках та сплавах. Так для визначення ванадію в 

сталях в залежності від вмісту доцільними методами можуть бути 

титриметричний метод, фотометричний, атомно-адсорбційний, 

спектрофотометричний, які доповнюють один одного [1]. 

Титриметричний метод визначення ванадію заснований на точному 

вимірюванні кількості реагенту витраченого на реакцію з певною речовиною. В 

основі лежать точні виміри об`ємів розчинів двох речовин, що реагують між 

собою. Переваги:швидкість виконання визначень, мінімальна кількість витрат 

аналізованої речовини, добра чутливість. Недолік: менша точність визначення 

зважуванням на аналітичних вагах ,точніше вимірювання обсягів за допомогою 

мірного посуду. 

Спектрофотометричні методи, в порівнянні з іншими методами 

визначень, дозволяють вирішувати більш широке коло завдань: проводити 

кількісне визначення речовин у широкому інтервалі довжин хвиль;здійснювати 

кількісний аналіз багатокомпонентних систем. Основний недолік: низька 

селективність, пов'язана з накладанням спектрів поглинання і як наслідок 

збільшення похибки за рахунок збільшенням числа компонентів.  

Атомно-абсорбційний метод заснований на вимірюванні поглинання 

випромінювання зовнішнього джерела речовиною, що знаходиться в 

атомарному стані. Переваги: висока вибірковість визначення індивідуальних 

елементів; висока чутливість, хороша відтворюваність, велика продуктивність. 

Причому для ванадію, що визначається можливе досягнення відносно низьких 

меж виявлення. Недоліки: Атомно-абсорбційний метод не багатоелементний, 

що вимагає додаткових комплектуючих і витратних матеріалів та 

висококваліфікованих спеціалістів. 
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Одним з перспективних методів аналізу являється фотометричний. Його 

поширенню сприяли порівняльна простота необхідного обладнання , особливо 

для візуальних методів , висока чутливість [2]. 

Для фотометричного визначення ванадію ми використали органічний 

реагент 1-(2-піридилазо)-2-нафтол. Його перевага в тому, що максимуми 

поглинання його комплексів мають помітний зсув один відносно одного і 

досить далеко відстоять від максимуму реагенту, що дозволяє використовувати 

методики багатокомпонентного аналізу. Метод високочутливий і селективний, 

порівняно доступний, що пояснюється наявністю необхідної апаратури, 

універсальністю, достатньою точністю результатів визначення. 

Наукова новизна роботи в розробці комплексної методики визначення 

оптимальних умови для визначення комплексу ванадію з 1-(2-піридилазо)-2-

нафтолом в водному і водно-міцелярному середовищах [3,4]. 

З літературних джерел відомо, що ванадій з реагентом ПАН утворює 

комплекс. 

Комплексна сполука ванадію з 1-(2-піридилазо)-2-нафтоло має вигляд 

представлений на рис.1 

 

 
Рисунок 1 – Структурна формула комплексної сполуки ванадію з ПАН   

 

У результаті роботи визначено, що водно-міцелярне середовище виступає 

ефективним екстрагентом комплексів ванадію, тож можна зробити висновок, 

що найефективнішим реагентом з визначення вмісту ванадію являється ПАН. 



30 

Література 

1. Степин В.В Аналіз чорних металів і сплавів/ Курбатова В.І.-

М.:Металургія,2003.-272с. 

2. Синяева Н. П. Определение вольфрама, молибдена и ванадия в сталях и 
сплавах на никелевой основе // Вестник двигателестроения./ Некрасова Л. П., 

Богуслаев А.В. – 2007. - №2. 

3. Betteridge D. Pyridylazonaphthols (PANs) and pyridylazophenols (PAPs) as 

analytical reagents//Analyst – 2004 – Vol. 98, pp. 390-411. 

4.  Бусев В.М. Применение пиридиновых азосоединений в аналитической 

химии//Журнал аналитической химии – 2005 – Т. 19, №10, стр. 1238-1250. 

5.  Wada G. Nakagawa. Sulphonated 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol and 

2-(2-pyridylazo)-1-naphthol as spectrophotometric reagents//Analytica Chimica Acts 

– 2004 – №140, pp. 291-300. 

 

Гостіщева Марія 

студентка 5-го курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к. б. н., доц. Домбровський К. О. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ УГРУПОВАННЯ МАКРОЗООБЕНТОСУ 

СТРУМКІВ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Угрупування макрозообентосу у водоймах, відіграє істотну роль у 

трофічних ланцюгах і в трансформації речовини та енергії. За кількісним 

розвитком і продукційними характеристиками макрозообентос може істотно 

перевершувати інші угрупування гідробіонтів. У зв'язку з чим, представники 

зообентосу давно використовуються для оцінки токсичності природних і 

стічних вод в якості організмів-індикаторів зон сапробності [1, с. 7-112]. 

Об’єктами дослідження були струмки села Терпіння Мелітопольського 

району Запорізької області. 

Метою статті є: вивчення видового складу, структурної організації 

угруповань макрозообентосу джерел села Терпіння Мелітопольського району 

Запорізької області. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання: 

1) встановити видовий склад макрозообентосу досліджених джерел села 
Терпіння Мелітопольського району Запорізької області; 

2) дослідити особливості структурної організації угруповань 

макрозообентосу досліджених водотоків; 

3) вивчити сезонну динаміку кількісних показників макрозообентосу 

досліджених джерел села Терпіння Мелітопольського району Запорізької 

області.  

Макрозообентос джерела Божої Матері характеризувався тим, що за весь 

період дослідження тут було виявлено від 3 до 8 видів гідробіонтів.  

У літній та осінній періоди (серпень-листопад) в угрупованні водотоку 

домінували за чисельністю виключно личинки волохокрильців Hydropsyche sp., 

субдомінантами були гамариди Gammarus pulex та ізоподи Asellus aquaticus.  
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За біомасою тут домінували також личинки волохокрильців Hydropsyche 

sp. та гамариди Gammarus pulex, подекуди переважали за біомасою личинки 

двокрилих Tabanus sp. та черевоногі молюски Lymnae sp.  

Чисельність личинок волохокрильців Hydropsyche sp. коливалась у межах 

12-88 екз./м
2
, а біомаса – 602-6296 мг/м

2
.  

У зимовий період (грудень-січень) в угрупованні макрозообентосу 

дослідженого водотоку домінували за чисельністю личинки мошок Simulium sp. 

та личинки волохокрильців Hydropsyche sp., які складали 32,2 та 31,4% від 

загальної чисельності угруповання. Другорядне значення мали гамариди 

Gammarus pulex, чисельність яких становила 11,5% від загальної чисельності 

макрозообентосу.  

За біомасою в цей період тут домінували личинки волохокрильців 

Hydropsyche sp. біомаса яких становила 25,2% від загальної біомаси бентосу. 

Субдомінантами за показниками біомаси були личинки двокрилих Tabanus sp., 

гамариди Gammarus pulex та ізоподи Asellus aquaticus їх сумарна біомаса 

складала 21,5% від загальної біомаси макрозообентосу. 

У весняний період в макрозообентосі дослідженого джерела Божої 

Матері домінували за чисельністю та біомасою личинки волохокрильців 

Hydropsyche sp.  

Макрозообентос джерела Миколи Чудотворця характеризувався тим, що 

за весь період досліджень (вересень-березень) тут було виявлено від 4 до 7 

таксонів гідробіонтів.  

Восени в угрупованні макрозообентосу цього водотоку домінували за 

чисельністю гамариди Gammarus pulex, які складали до 41,7% від загальної 

чисельності бентосу. Субдомінантами за чисельністю були ізоподи Asellus 

aquaticus їх чисельність складала 20,4% від загальної чисельності донного 

угруповання. За біомасою тут домінували виключно личинки двокрилих 

Tabanus sp. які складали 44,7% загальної біомаси макрозообентосу. 

Субдомінантами за показниками біомаси були гамариди Gammarus pulex, 

біомаса яких становила 29,2% від загальної біомаси донного угруповання. 

У зимовий період (грудень-січень) в угрупованні макрозообентосу 

дослідженого водотоку домінували за чисельністю личинки мошок Simulium sp. 

та личинки волохокрильців Hydropsyche sp., які складали 36,8 та 35,0% від 

загальної чисельності угруповання. За біомасою в цей період тут домінували 

личинки волохокрильців Hydropsyche sp., біомаса яких становила 54,7% від 

загальної біомаси бентосу. Субдомінантами за показниками біомаси були 

гамариди Gammarus pulex та личинки двокрилих Tabanus sp., біомаса яких 

складала 13,8 і 13,4% відповідно. 

У весняний період в макрозообентосі дослідженого джерела Миколи 

Чудотворця домінували за чисельністю та біомасою личинки волохокрильців 

Hydropsyche sp., його кількісні показники дорівнювали – 63,3 та 51,0% 

відповідно від загальної чисельності і біомаси. 

Макрозообентос джерела Святого Пантелеймона характеризувався тим, 

що за весь період досліджень (вересень-березень) тут було виявлено від 4 до 6 

таксонів гідробіонтів.  
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Восени в угрупованні макрозообентосу цього водотоку домінували за 

чисельністю гамариди Gammarus pulex, які складали до 31,8% від загальної 

чисельності бентосу. Субдомінантами за чисельністю були личинки 

волохокрильців Hydropsyche sp., чисельність яких становила 29,5% від 

загальної чисельності угруповання.  

За біомасою тут домінували виключно личинки двокрилих Tabanus sp. які 

складали до 50,0% загальної біомаси макрозообентосу. Субдомінантами за 

показниками біомаси були гамариди Gammarus pulex, біомаса яких становила 

26,8% від загальної біомаси донного угруповання [Левич, 1980]. 

У зимовий та весняний періоди в макрозообентосі дослідженого водотоку 

домінували за чисельністю та біомасою личинки волохокрильців 

Hydropsyche sp. кількісні показники яких коливались у межах 164-2346 екз./м
2
 

та 4784-100000 мг/м
2
 відповідно. У зимовий період також в угрупованні 

макрозообентосу переважали за чисельністю личинки мошок Simulium sp., а за 

біомасою личинки двокрилих Tabanus sp.. 

У цілому макрозообентос дослідженних джерел (джерело Святого 

Пантелеймона, Божої Матері, Миколи Чудотворця) був представлений донними 

угрупованнями гідробіонтів в структурній організації яких переважають 1-2 

види, які мають подібні екологічні характеристики та складають відповідно 61-

76%, 32-62%, 62-74% їх чисельності та біомаси. 
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ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ, 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ХІМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПЕКТИНУ  

ТА ЙОГО ВЗАЄМОДІЯ З ЖЕЛАТИНОМ 

Білки і полісахариди є одними з ключових компонентів харчових систем, 

відіграючи активну роль як стабілізатори, емульгатори і загусники у 

формуванні консистенції і структури цих систем [1-3]. Необхідність знань 

сумісності даних біополімерів і термодинамічних параметрів їх взаємодій у 

водних розчинах дає можливість теоретичного моделювання поведінки і 

структури їх змішаних систем [4], а також дозволяє розробляти нові принципи 

створення складних багатокомпонентних харчових систем. Відомості про вплив 

спрямованого регулювання структури макромолекул лінійних аніонних 

полісахаридів (зміна концентрації функціональних груп, характеру розподілу їх 

по ланцюгу) на сумісність їх з білками, що мають невпорядковану 

конформацію, обмежені. До білків такого роду відноситься, насамперед, 

широко використовуваний в харчовій промисловості, желатин. 
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Зміна структурних особливостей лінійних аніонних полісахаридів, 

наприклад, концентрації функціональних груп, характер розподілу їх по 

ланцюгу, може приводити в системах вода - желатин - лінійні аніонні 

полісахариди до зміни як спорідненості полімерів до розчинника, так і 

інтенсивності взаємодії полімерів один з одним. Для обговорення особливостей 

фазових рівноваг в системах вода - желатин - лінійні аніонні полісахариди 

необхідна інформація про наявність або відсутність взаємодії між 

біополімерами. Одним з методів, що дозволяє реєструвати слабкі взаємодії, є 

метод кругового дихроїзму (КД). 

Метод КД широко використовується для дослідження процесів 

комплексоутворення біополімерів [5-6], так як утворення розчинних комплексів 

білків з синтетичними і природними поліелектролітами у водних середовищах 

зазвичай супроводжується зміною вторинної структури білків. 

Метою роботи було вивчення впливу деяких фізико-хімічних факторів 

середовища (рН, концентрації) і особливостей хімічної будови макромолекул 

пектину на його сумісність з желатином. 

У роботі було вивчено методом КД вплив ступеня етерифікації та 

характеру розподілу естерних груп у макромолекулі пектину, а також рН і 

концентрації пектину на його взаємодію з желатином. Дослідження взаємодії 

біополімерів проводилося в умовах високої іонної сили (0,5), щоб виключити 

фактор зміни заряду макроіона полісахариду. 

Експериментально підтверджено, що взаємодія желатину з пектином 

протікає зі збільшенням частки невпорядкованої структури в макромолекулі 

желатину. 

Показано, що взаємодія желатину з пектином посилюється із зростанням 

концентрації пектину, збільшенням ступеню етерифікації та локальної 

концентрації естерних груп, зниження рН середовища. 

Експериментально показано, що взаємодія вивчених біополімерів 

протікає за участю естерних груп пектину. Сумісність желатину з 

високоетерифікованими пектинами обумовлена утворенням слабких розчинних 

комплексів, стабілізованих водневими зв'язками, мабуть, між карбонільним 

атомом кисню естерних груп пектину і аміногрупами желатину. 

Отримані результати дозволяють припустити, що сумісність желатину з 

високоетерифікованими пектинами обумовлена утворенням слабких розчинних 

комплексів, стабілізованих водневими зв'язками, що утворюються, мабуть, між 

карбонільним атомом кисню естерних груп пектину і аміногрупами желатину . 

Перспектива подальших досліджень у цьому напрямку - вивчення 

поведінки білка у водних середовищах в присутності інших компонентів їжі з 

метою розробки нових принципів створення складних багатокомпонентних 

харчових систем. 
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ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ АЛЬГІНАТІВ 

Поява продуктів функціонального призначення пов’язана з відкриттями в 

області медицини, які підтверджують необхідність повноцінного харчування у 

багатьох країнах світу. Був встановлений взаємозв’язок між різними харчовими 

інгредієнтами і відповідними захворюваннями, зокрема, надлишком натрію і 

гіпертонією; дефіцитом кальцію і остеопорозом, феруму й залізодефіцитною 

анемією та ін. Проблема неповноцінного харчування має міжнародний 

характер. Формула харчування людини третього тисячоліття  це постійне 

використання в раціоні, поряд з традиційними, функціональних харчових 

продуктів. На даний час сектор функціональних харчових продуктів 

направлений на ринкові сегменти, пов’язані з підтримуванням здоров’я 

людини, зокрема серцево-судинної і травної систем, а також маси тіла й 

кісткових тканин [3]. 

У зв’язку з цим актуальною проблемою є вивчення харчових продуктів, 

які виявляють функціональні властивості: компенсують нестачу макро- і 

мікроелементів: Na, Ca, Fe, Pb, особлива увага приділена властивостям 

альгінатів виводити із організму людини важкі метали наприклад, свинець.  

Метою роботи є: вивчення вмісту альгінатів, Ca, P, Fe, Na у водоростях та 

альгіновій ікрі, адсорбційної властивості по поглинанню альгінатами 

плюмбуму. 

Матеріали і методи дослідження. Об’єктом дослідження обрано 

функціональний продукт, який у своєму складі містив бурі водорості 

«Ламінарії», а саме: червона альгінова ікра «Дальносхідна», виробник ТОВ 

«Аристей – Юг» м. Севастополь. 

Альгінова ікра виготовляється з натрію альгінату – натурального 

продукту, який одержують з морських водоростей. 
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Під час проведення досліджень використані такі методи: для визначення 

натрію, феруму, плюмбуму  атомно-абсорбційний, для визначення кальцію та 

альгінової кислоти  титриметричний, для визначення фосфору  

фотоколориметричний [1]. 

Досліди по визначенню вмісту Fe, Pb, Na проведені на атомно-

абсорбційному спектрометрі фірми «Hitachi  180  80» з використанням 

полум’яного атомізатора [2]. Джерела випромінювання – лампи з порожнистим 

катодом. 

Визначення P проводилися на спектрофотометрі Helios Omega (Thermo 

Scientific Spectronic, США). Виміри проведені у видимій області спектру (400  

700 нм). Для визначення Са використано вибірковий комплексонометричний 

метод з металіндикатором флуорексон, заснований на утворенні у лужному 

середовищі (рН 13) внутрішньокомплексної сполуки іонів кальцію з трилоном 

Б (двонатрієвою сіллю етилендиамінтетраацетатної кислоти). 

При визначенні Fe, Pb, Na атомно-абсорбційним методом найкращі умови 

по атомізації і чутливості одержані при розчиненні осаду проби в хлоридній 

кислоті і умовах, наведених в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Умови атомізації елементів в аналізованому розчині проб 

 

Елемент Довжина 

хвилі, нм 

Ширина 

щілини, нм 

Полум’я 

ацетилен-

повітря, С/О 

Характеристична 

чутливість 

Ферум 248,3 0,2 0,8 0,12 

Натрій 589,0 0,7 0,6 0,015 

Плюмбум 283,3 0,2 0,7 0,5 

 

Градуювання приладів проведено за допомогою міжнародних 

стандартних зразків: плюмбум Рb МСО 0526:2003, натрій Na МСО 0143:2000, 

ферум Fe 0519:2003; Одеський центр стандартних зразків на іони металів. 

Висновки 

1. Уточнений склад альгінатовмісних функціональних продуктів. 
2. Досліджені умови пробопідготовки альгінатів для проведення 

хімічного аналізу. 

3. Доведено,що для визначення кальцію в червоній альгіновій ікрі та 
бурих водоростях доцільним є вибірковий комплексонометричний метод з 

індикатором флуорексон. 

4. Розроблено атомно-абсорбцвційний метод визначення феруму, 

плюмбуму, натрію в червоній альгіновій ікрі та бурих водоростях. 

5. Вивчені адсорбційні властивості альгінатів. Встановлено, що найбільші 
сорбційні властивості вони проявляють в перші три години. 

6. Підтверджена корисність функціональних продуктів на основі 

альгінатів в життєзабезпеченні людей, вони сприяють виведенню важких 

металів із організму людини. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА СТАН ҐРУНТІВ 

ЗА ДОПОМОГОЮ БІОІНДИКАЦІЇ 

Біоіндикація – це оцінка стану середовища за допомогою живих об'єктів. 

Живі об'єкти (або системи) – це клітини, організми, популяції, спільноти. З їх 

допомогою може здійснюватися оцінка як абіотичних факторів (температура, 

вологість, кислотність, солоність, вміст полютантів і т.д.) так і біотичних 

(благополуччя організмів, їх популяцій і співтовариств). Термін «біоіндикація» 

частіше використовується в європейській науковій літературі, а в 

американській його зазвичай заміняють аналогічним за змістом назвою 

«екотоксикологія».  

Актуальність біоіндикації обумовлена простотою, швидкістю і 

дешевизною визначення якості середовища. Наприклад, при засоленні ґрунту в 

місті листки липи по краях жовтіють ще до настання осені. Виявити такі 

ділянки можна, просто оглядаючи дерева. У таких випадках біоіндикація 

дозволяє швидко виявити найбільш забруднені місцеперебування. 

Тест-тварин зазвичай вибирають серед найбільш чутливих до 

забруднюючих компонентів видів. Інша важлива вимога полягає в тому що 

вплив токсиканту на тварину повинен викликати відповідну реакцію. Знання 

механізмів специфічної токсичної дії дозволяє послаблювати або посилювати 

дію токсиканту за допомогою спеціально підібраних фармакологічних засобів. 

Якщо останні мають селективність, то в ряді випадків стає можливим за 

допомогою тест - об'єктів не тільки виявити токсичний ефект, але і провести 

групову ідентифікацію токсиканту. Посилення дії за допомогою 

фармакологічних засобів дозволяє знизити поріг виявлення токсиканту, не 

вдаючись до його концентрування (прийом звичайний при інструментальному 

фізико - хімічному аналізі домішок) [1]. 

Для біотестування ґрунтових зразків найчастіше застосовують дощових 

черв'яків, олігохет (кільчастих хробаків) і різних комах. У Німеччині за період 

1996-2001 рр. було апробовано більш 20 біотестів з метою визначення найбільш 

чутливих і адекватних. Залежно від того, яка функція ґрунту оцінюється, 

використовують той чи інший біотест. У цьому списку біотестів дощові 
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черв'яки виступають в якості індикаторів функції ґрунту як природного 

середовища існування. Такими тестами є тест на гостру токсичність, 

репродуктивний тест, тест на біомасу. Ці тести прописані в стандартах ІSО 

11268-1 , ІSО 11268-2 , ІSО 11268-3 і EPA OPPTS 850.6200. Показано, що 

репродуктивний тест є більш чутливим, ніж тест на гостру токсичність [2]. 

Для дослідження у якості видів-індикаторів були використані дощові 

червяки (Lumbricina terrestris). 

Для відбору матеріалу було обрано 3 ділянки ґрунту. Перша ділянка – 

контроль – розташована на відстані 40 км від міста Запоріжжя. Друга ділянка – 

біля навантаженої дороги (в районі с. Тепличне). Основними забруднювачами є 

вихлопні гази автотранспорту, а саме оксиди вуглецю, оксидів азоту, сполуки 

свинцю, вуглеводні. Третя ділянка – територія в районі підприємства 

«Запоріжсталь». Металургійне підприємство є шкідливим для навколишнього 

середовища та негативно впливає на стан здоров’я населення. Забруднювачами 

є сполуки свинцю, хрому, кадмію, оксид азоту, озон, пилове забруднення.  

Проби відбиралися на досліджуваних ділянках однакової площі та на 

різній глибині. Проводився морфологічний аналіз за допомогою визначників.  

Нами визначено, що найбільш прийнятною для нормального розвитку 

дощових черв’яків є контрольна ділянка. Все це свідчить про хорошу 

екологічну ситуацію на даній території, що дає змогу нормально розвиватися 

популяціям дощових черв’яків. На інших досліджуваних територіях, показники 

гірші порівняно з контролем. Це спричинено, техногенним навантаженням та 

високим рівнем забруднення шкідливими речовинами.  
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ВПЛИВ ДІАБЕТОГЕННИХ РЕЧОВИН НА СТАН ПАНКРЕАТИЧНИХ 

ОСТРІВЦІВ У ЗОЛОТИСТИХ ХОМ’ЯЧКІВ 

Цукровий діабет – глобальна медико-соціальна і гуманітарна проблема 

XXI століття, яка стосується сьогодні всього світового співтовариства. Ще 

двадцять років тому кількість людей у всьому світі з діагнозом «цукровий 

діабет» не перевищувала 30 млн. Сьогодні на діабет хворіє понад 285 млн осіб, 

а до 2030 року, за прогнозом Міжнародної федерації діабету (IDF), їх число 

може збільшитися до 438 млн. 

На даний час цукровий діабет вважається тяжким хронічним 

прогресуючим захворюванням, яке характеризується пониженою секреторною 
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функцією панкреатичних острівців, а саме клітин В, і потребує медичної 

допомоги протягом усього життя хворого. Це є однією з основних причин 

передчасної смертності. Кожен рік діабет вражає все більше людей 

працездатного віку, а сам невпинно молодшає [1, 2]. Тому дослідження 

клітинно-молекулярних механізмів розвитку цукрового діабету є актуальною 

проблемою. 

Мета цієї роботи – порівняльні дослідження діабетогенної активності 

різних за своєю природою діабетогенних речовин у золотистих хом’ячків. 

Матеріалом досліджень слугували проби крові 24 золотистих хом’ячків.  

8 тварин були контрольними (інтактними), інші отримували діабетогенні 

речовини.  

Ін’єкцію алоксану робили підшкірно в дозі 200-400 мг/кг у вигляді 2-5 % 

розчину, а дитизон уводили тваринам внутрішньочеревинно в дозі 50 мг/кг у 

вигляді 1 % водно-аміачного розчину.  

Через 5 діб після введення діабетогенних речовин для визначення глікемії 

за життя у золотистих хом’ячків брали кров з вуха. Вміст цукру в крові 

визначали методом Хаггедорна-Йенсена [3]. На підставі даних титрування 

встановлювали концентрацію глюкози в крові в ммоль/л. 

 

Таблиця 1 – Рівень цукру в крові золотистих хомячків, які отримали 

діабетогенні речовини (ммоль/л) 

 

Група тварин Кількість тварин X ±m P 

Контроль 8 6,4 ± 0,13  

Алоксан 8 17,1 ± 0,13 <0,001 

Дитизон 8 9,2 ± 0,11 <0,001 

 

За розрахунками було визначено, що рівень цукру збільшився на 144% 

при введенні тваринам – дитизону, а при ін’єкції алоксану – на 285%. 

Розходження з контрольними величинами в обох випадках високо достовірне 

(Р<0,001). 

Таким чином, пригнічення функції інсулярного апарату у всіх 

досліджених тварин унаслідок введення діабетогенних речовин викликало 

підвищення рівня цукру в крові, що зумовлено пошкодженням 

інсулінпродукуючих клітин із розвитком недостатності інсулярного апарату 

(діабету) [1, 2, 4]. 

У забитих тварин вилучали підшлункову залозу, з якої готували 

парафінові зрізи, що використовували для постановки цитохімічних реакцій 

альдегідфуксину та 8-(п-толуолсульфоніламіно)-хінону (8-ТСХ) у 

панкреатичних клітинах В [3]. 
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Таблиця 2 – Інтенсивність цитохімічних реакцій альдегідфуксину та 8-

ТСХ у панкреатичних клітинах В золотистих хом’ячків, що отримали 

діабетогенні речовини ( X  ±m) 

 

Группа тварин Інтенсивність реакції, ум.од. 

альдегідфуксину 8-ТСХ 

Контроль 1,4 ± 0,18 1,6 ± 0,1 

Алоксан 0,2 ± 0,03 0,3 ± 0,03 

Дитизон 1,0 ± 0,09 1,1 ± 0,09 

 

Внаслідок введення діабетогенної речовини алоксану, розвивався важкий 

діабет, а після введення дитизону – діабет середнього ступеня тяжкості [6]. 

При постановці, цитохімічної реакції альдегідфуксину були отримані такі 

дані: після інєкції алоксану вміст інсуліну в панкреатичних клітинах В був 

зменшений на 86%, а після введення дитизону зниження цього показника 

становило відповідно 29 %.  

У випадку з реакцією на 8-ТСХ було встановлено що рівень цинку 

зменшувався на 82% у золотистих хом’ячків під впливом алоксану, та на 32 % - 

дитизону . 

Отже у золотистих хом’ячків, ці результати свідчать про те, що введення 

діабетогенних речовин викликало зниження вмісту інсуліну та цинку в 

панкреатичних клітинах В в золотистих хом’ячків [5, 6]. 

Висновки 

1. Уведення діабетогенних речовин золотистим хомячкам алоксану та 

дитизону призводило до розвитку гіперглікемії.  

2. Було встановлено, що на фоні зниження кількості інсуліну в острівцях, 

зменшувалась кількість цинку, що вказує на їх взаємозв’язок у панкреатичних 

клітинах В. 
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МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇДНИХ РИБ, ЯК 

ВТОРИННОГО РЕСУРСУ МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 НА ПІВДНІ УКРАЇНИ  

В зв`язку з ростом народонаселення у всьому світі дуже велика увага 

приділяється проблемі збільшення білкових ресурсів і підвищення біологічної 

цінності різних харчових продуктів. Тому не випадково, що з кожним роком 

зростає значення ставкового рибництва. Саме ставкове рибництво все міцніше 

поєднується з мисливським та сільським господарством, як його галузей. Це 

визначається тим, що в фонди  землекористування входять не тільки землі, але і 

значна кількість водних угідь, площі яких зростають із року в рік. 

Використання водних угідь і для розведення риби – один із шляхів підвищення 

їх рентабельності. Ставкове рибництво має необхідні умови для досить 

широкого розвитку в мисливських господарствах. Основне завдання даної 

галузі – вирощування в спеціально пристосованих водоймах, ставках, 

невеликих і поіменних озерах риби для постачання населення якісною та 

живою продукцією. Ставкова риба не потребує промислової переробки, що 

виключає витрати на будівництво рибопереробних підприємств. Виключаються 

далекі перевезення і  найголовніше, риба, вирощена в ставках, весь рік може 

надходити споживачеві в живому вигляді. Крім того, у прісних водоймах 

можливо в найбільш широких масштабах розведення необхідних 

швидкозростаючих риб.  

Як свідчать спостереження у ставах України,  крім коропів і 

рослиноїдних риб розводять і вирощують лина, сома, щуку та інших видів 

риб, які широко розповсюджені у водоймах.  

Метою наших досліджень було вивчення  можливості використання 

місцевих видів риб у полікультурі, як вторинного ресурсу мисливських 

господарств. Дослідження проведені в ставах мисливського господарства, що 

знаходяться на території Василівського району  Запорізької області. 

Протягом сезону вирощування риби встановлений контроль за 

гідрохімічним та гідробіологічним станом ставів, розвитком  природно-

кормової бази шляхом удобрення ставів органічними добривами із розрахунку 

2,5 ц/га, підгодівлею риби штучними рибними кормами   та ветеринарно-

санітарним станом і охороною ставів. 

В першому ставку вміст кисню 5.06.13р. складав 6,81 мг/л, а у другому 

5,08 мг/л. В другий період (19.06.13р.)  вміст кисню збільшився (6,95 та 6,81 

мг/л).  Розчинність кисню у воді зменшується при підвищенні температури, що 

й пояснює такі перепади цього показника за сезонами року.  За показниками 

лужності води  сезонних коливань не відмічалось. Цей показник за весь 

аналізований період знаходився в інтервалі  6,2- 8,2 – слабо лужна реакція, що 

відповідає існуючим нормативам рН (6,0 – 8,5). Спостерігаються перевищення 

ГДК  по жорсткісті води  в усіх пробах, а їх концентрація в деяких випадках 
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сягає 1,9-11,5 ГДК.  Вода по цьому показнику не відповідає нормативним і  

класифікується як  жорстка. 
У річках та водосховищах риба живиться природними кормами, в 

ставковому рибництві їх частка становить 15-40%. Природна кормова база за 

вегетаційний період була в межах: фітопланктон - 20,7-25,3 г/м
2
, зоопланктон 

- 5,7 г/м
2
, зообентос -9,23 г/м

2
, що є на рівні необхідних умов для вирощування 

риби. Це дало можливість забезпечити високий вихід товарної риби за період її 

вирощування. Так, вихід рослиноїдних риб був на рівні 70-80%. Результати 

досліджень свідчать, що найвищі темпи росту в українських коропів, що 

збільшили свою масу за травень – вересень у 9,1 рази, рослиноїдних - білий 

амур та товстолобик відповідно у 4.5-5,3 рази. 

Таким чином,   гідрохімічний та гідробіологічний стан ставів,   природно-

кормова база дає можливість успішно вирощувати коропа та рослиноїдних риб 

в полікультурі, як вторинного ресурсу мисливських господарств. 
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СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ  

ТЕМПІВ СТАРІННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ  

В ЗАПОРІЗЬКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ 

Вивчення фізіологічного віку і темпів старіння організму людини є 

важливим засобом діагностики та прогнозу функціонального стану організму. 

Старіння – руйнівний процес, який прогресивно розвивається з віком під 

впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Конкретні прояви старіння, його 

темпи і направленість обумовлені генетичними особливостями організму та 

впливом факторів навколишнього середовища.  

Старіння властиве будь-якій живій системі, воно є невід’ємною 

властивістю, атрибутом життя і, з огляду на це, є нормальним, природним 

процесом. Зважуючи на це, розвиток геронтологічного напряму на сучасному 

етапі суспільства є важливим засобом збереження здоров’я людини.  

Актуальність даної роботи обумовлена розробкою нових методів оцінки 

темпів старіння та фізіологічного віку, а також необхідністю аналізу поточного 

функціонального стану організму і прогнозу майбутнього рівня здоров'я людей 

різної статі умовах техногенного забруднення середовища. 

Мета даної роботи полягала у з'ясуванні функціонального віку і темпів 

старіння людей чоловічої та жіночої статі, які мешкають в Запорізькому 

промисловому регіоні. 

Загальна кількість обстежених становила 20 чоловік віком від 19 до 22 

років. Визначення фізіологічного віку і темпів старіння проводили згідно 

методики, запропонованої Г.В.Коробейніковим і затвердженої Міністерством 

охорони здоров'я України. Для оцінки стану серцево-судинної системи 

вимірювали величину систолічного та діастолічного артеріального тиску, а 
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також частоту серцевих скорочень у стані відносного спокою і після дозованого 

фізичного навантаження (20 присідань за 30 секунд). Показники дихального 

апарату визначали методом спірометрії. Крім вимірювання величини ЖЄЛ у 

обстежених реєстрували тривалість затримки дихання на вдиху (проба Штанге) 

та видиху (проба Генча). Координаційні можливості нервової системи 

оцінювали за тривалістю статичного балансування на лівій нозі із 

заплющеними очима. 

Експериментальні дані свідчать, що у людей чоловічої статі величина 

АТс в середньому склала 113,70±1,98 мм.рт.ст., а АТд 68,50±1,83 мм.рт.ст. 

Частота серцевих скорочень у обстежених в стані спокою склала в середньому 

65,0±1,84 уд/хв, а після навантаження – 106,6±2,9 уд/хв. Таким чином, фізичне 

навантаження викликало збільшення частоти серцевих скорочень у людей 

чоловічої статі на 53,09%. В обстежених жінок величина АТс у стані відносного 

спокою склала 111,3±2,14, а АТд 70,0±0,89 мм.рт.ст. Результати свідчать про те, 

що у жінок ЧСС в спокої підвищена на 7% (p<0,05), ніж у чоловіків. Після 

фізичного навантаження у людей обох експериментальних груп виникає стан 

тахікардії. У обстежених жіночої статі підвищення ЧСС більш виражене, що 

вказує про більш виражену їх реакцію на фізичне навантаження. 

Величина життєвої ємкості легень (ЖЄЛ) у обстежених чоловіків склала 

4,1±0,26л. Цей показник знижений відносно належних значень на 7,3%, що 

допускається нормою, і свідчить про нормальний рівень розвитку дихального 

апарату обстежених чоловічої статі. Окреме дослідження було присвячено 

дослідженню показників дихальної системи у людей жіночої статі. Величина 

ЖЕЛ у жінок склала 2,7 ± 0,06, що на 26% (p<0,05) менше значень, отриманих у 

людей чоловічої статі. ТЗДвд та ТЗДвид у чоловіків становить 74±0,92с та 

51±0,86с відповідно; у жінок 49±0,87с та 32±0,79с відповідно. Відносно 

чоловіків ТЗДвд у жінок знижена на 34%, ТЗДвид знижена на 31%. Отримані 

дані вказують на обмежені аеробні можливості організму жінок. 

Експериментальні дані показали, що у чоловіків тривалість статичного 

балансування склала 38,50±2,36с. Тривалість (СБ) у чоловіків збільшена, що 

свідчить про належні координаційні можливості їх нервової системи. 

Показники жінок на 3% (р<0,05) нижче показників чоловіків. Тривалість 

статичного балансування у людей жіночої статі склала 30,7±1,67с. 

Проведена робота вказує на те, що у людей чоловічої статі календарний 

вік в середньому склали 20,10±0,18, а фізіологічний вік – 20,56±0,33. У людей 

жіночої статі календарний вік в середньому склав 20±0,21, а фізіологічний вік – 

21,84±0,27 що на 5,8% вище значень, характерних для людей чоловічої статі 

(р<0,05) 

З'ясовано, що жінки характеризуються зниженим артеріальним тиском, а 

також меншим рівнем розвитку дихального апарату і здатністю затримувати 

дихання. Крім того обстежені чоловіки мають більшу величину статичного 

балансування. Це обумовлює відносно прискорені темпи старіння обстежених 

жіночої статі в умовах Запорізького промислового регіону. 
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ПОБУТОВИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНОГО ЕКСПРЕС-

ТЕСТУВАННЯ ТОКСИЧНОСТІ ДИТЯЧИХ ІГРАШОК 

Розроблений діючий зразок побутового приладу, який дозволяє в 

побутових умовах загальнодоступними прийомами експресно визначати 

ступінь забруднення дитячих іграшок хімчними токсикантами.  

Це має значне екологічне та медико-сціальне значення, т.я. згідно 

статистичним даним, більше 60% іграшок які надходять в Україну, не 

відповідають існуючим нормам по показниками хімічної токсичності, що 

негативно впливає на здоров'я дітей.  

Використання розробки дозволить своєчасно мінімізувати ризик 

негативного впливу цих іграшок на формування фундаменту здоров'я дітей.  

Принцип дії розробки базується на інструменталізації диференціально-

волюмометричного методу біотестування, що дозволяє здійснювати 

об'єктивний експрес - моніторинг забруднення дитячих іграшок хімічними 

токсикантами безпосередньо в побутових умовах і не потребує для цього 

спеціальних професійних знань та коштовного обладнання.  

Експериментальні дослідження були проведені на іграшках різного типу 

(м'яких та пластмасових) та контрольних водних пробах, штучно забруднених 

солями важких металів, які використовуються в фарбах для дитячих іграшок 

(кадмія, свинця, сурьми).  

Конструкція приладу реалізована таким чином, що користувач має 

можливість одночасно візуалізувати результати досліджень контрольної та 

аналізуючої проб.Це дозволяє значно підвищити об'єктивність експрес-

тестування та не потребує наступної обробки одержаних результатів.  

Запропонована розробка пройшла випробування в екологічному центрі та 

на кафедрі фізіології людини Запорізького національного університету та 

рекомендована до широкого впровадження в якості побутового приладу для 

експрес-тестування наявності хімічних токсикантів в дитячих іграшках з метою 

своєчасної профілактики їх негативного впливу на здоров'я дітей. 
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СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОЛОГІЧНА 

АКТИВНІСТЬ S-ЗАМІЩЕНИХ 2-МЕТИЛ-4-ТІОХІНОЛІНУ 

Пошук нових високоефективних та малотоксичних біоактивних молекул 

ведеться як серед природних, так і серед синтетичних сполук. Значною мірою 

ці дослідження присвячені азотовмісним гетероциклам. Важливе місце серед 

цього класу сполук займає шестичленний азотовмісний гетероцикл хінолін. 

Гетероциклічна система хіноліну має високореакційні положення 2 і 4, що 
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дозволяє модифікувати молекулу й одержувати нові сполуки. Біологічна 

активність 4-тіохінолінів не достатньо вивчена. Відсутність у науковій 

літературі систематичних досліджень з цього питання стало основною 

причиною для цілеспрямованого синтезу похідних S-(хінолін-4-іл)-цистеїну як 

потенційних сполук з різними видами біологічної дії [1]. Значний інтерес, як з 

точки зору хімічних перетворень, так і потенційних біологічно активних 

речовин, представляє поєднання в одній молекулі гетероциклу (хіноліну) і 

амінокислоти (L(-)-цистеїну) [2, 3]. На сьогоднішній час такі сполуки мало 

вивченні і становлять перспективу для хімії, біології та фармакології. 

Метою роботи є пошук нових ефективних біорегуляторів у ряду похідних 

S-(хінолін-4-іл)-l-цистеїну, доведення будови синтезованих речовин, 

встановлення залежності між хімічною будовою та біологічною дією. 

Для подальшого синтезу та експериментального дослідження біологічної 

активності були відібрані певні похідні S-(2-метилхінолін-4-іл)-l-цистеїну та їх 

структурні аналоги. Сполуки було синтезовано в лабораторії біотехнології 

фізіологічно активних речовин Запорізького національного університету під 

керівництвом доктора фарм. наук, проф. Л.О. Омельянчик. Для синтезу базових 

сполук 2-метил-4-хлорохінолінів було використано метод Конрада-Лімпаха, за 

допомогою якого були синтезовані S-(2-метилихінолін-4-іл)-L-цистеїни, 

дигідрохлориди S-(2-метилихінолін-4-іл)-L-цистеїну, натрієві солі S-(2-

метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну та дигідрохлориди метилових естерів S-(2-

метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну [4, 5]. 

Фізико-хімічні властивості в ряду похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-l-

цистеїну визначались за допомогою комп’ютерної програми ChemDraw Ultra 

8.0 та експериментальним шляхом.  

Будову синтезованих сполук підтверджено хромато-мас-спектрами. 

Індивідуальність – ЯМР-спектрами, чистоту − методом тонкошарової 

хроматографії в різних системах розчинників. 

Одним з головних критеріїв, що визначають перспективність подальшого 

використання синтезованих субстанцій є рівень їх токсикологічного впливу. 

Вплив на рівень токсичності різних модифікацій у будові похідних S-(2-

метилхінолін-4-іл)-l-цистеїну вивчали на різних таксономічних групах 

(бактерії, рослини, ссавці). Дослідження токсичності по відношеню до 

прокаріот проводили на стандартних штамах для тестування антимікробної 

активності (2 штами грампозитивних – Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

та 2 штами грамнегативних бактерій – Escherichia coli, Pseudomonas 

aeroginosa); дослідження на рослинах проводили на паростках р. Сucumis 

sativus L. (цитотоксична активність), що є досить чутливими до токсичних 

агентів; дослідження на ссавцях проводили на білих безпородних мишах 

(гостра токсичність).  

Дослідження протимікробної активності похідних S-(2-метилхінолін-4-

іл)-l-цистеїну показали, що дані сполуки в основному є слабоактивними (125-

250 мкг/мл) по відношенню до грампозитивних бактерій (Bacillus subtilis, 
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Staphylococcus aureus) та в більшості є неактивними по відношенню до 

грамнегативних бактерій (Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa) [6]. 

В дослідженні цитотоксичності виявили, що похідні S-(2-метилхінолін-4-

іл)-l-цистеїну в основному не проявляють цитотоксичного впливу на 

досліджуваний вид рослин. Вплив радикалів у 6-му положенні хіноліну 

проявляє різні закономірності, в залежності від структури у 4-му положенні 

хіноліну. Тож похідні S-(2-метилхінолін-4-іл)-l-цистеїну є ефективними 

регуляторами росту паростків р. Cucumis sativus L. з вираженою залежністю 

активності від структури. Деякі з досліджених сполук можуть представляти 

інтерес для практичного використання в рослинництві в якості регуляторів 

росту сільськогосподарських рослин. 

При дослідженні гострої токсичності виявили, що ЛД50 більшості 

досліджуваних сполук лежить в межах 100-1000 мг/кг, що дозволяє віднести їх 

за класифікацією Сидорова К. К. до малотоксичних або нетоксичних сполук.  

В результаті проведеної роботи можна сформулювати наступні висновки: 

1. Розроблені препаративні методи синтезу похідних S-(хінолін-4-іл)-l-

цистеїну. Вперше здійснено синтез 24 похідних S-(2-метилхінолін-4-іл)-l-

цистеїну, а саме S-(2-метилихінолін-4-іл)-L-цистеїни, дигідрохлориди S-(2-

метилихінолін-4-іл)-L-цистеїну, натрієві солі S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-

цистеїну, дигідрохлориди метилових естерів S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-

цистеїну. 

2. За допомогою комп’ютерної програми ChemDraw Ultra 8.0 та 

експериментальним шляхом вперше вивчили фізико-хімічні властивості 

похідних S-(хінолін-4-іл)-l-цистеїну. Підтвердили будову синтезованих сполук 

за допомогою елементного аналізу, ІЧ-, ЯМР-спектроскопії, мас-спектрометрії, 

а їх індивідуальність – методом тонкошарової хроматографії. 

3. Досліджено вплив різних модифікацій у будові похідних                    S-

(2-метилхінолін-4-іл)-l-цистеїну на рівень токсичності у різних таксономічних 

групах (бактерії, рослини, ссавці. Встановлено, що синтезовані сполуки 

проявляють слабку протимікробну активність. Дослідження цитотоксичності 

показали, що похідні S-(2-метилхінолін-4-іл)-l-цистеїну в основному не 

проявляють цитотоксичного впливу на досліджуваний вид рослин. При 

дослідженні гострої токсичності виявили, що ЛД50 більшості досліджуваних 

сполук лежить в межах 100-1000 мг/кг, що дозволяє віднести їх за 

класифікацією Сидорова до малотоксичних або нетоксичних сполук. 

4. На підставі отриманих результатів провели кореляційний аналіз 

«структура-біологічна дія» для цілеспрямованого синтезу нових біологічно 

активних сполук в даному ряду. Зокрема виявили, що найменшу токсичність по 

відношенню до досліджених видів проявляють похідні S-(2-метилхінолін-4-іл)-

l-цистеїну, що мають одночасно карбокси- та аміногрупи. Дезамінування та 

декарбоксилування призводить до підвищення токсичності у 2-10 разів. 
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ПРИНЦИПИ РОБОТИ РІДИННИХ МЕМБРАННИХ 

ІОНОСЕЛЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Застосування іоноселективних електродів (ІСЕ) є одним із сучасних 

напрямків аналітичної хімії. Вибірковість, швидкість визначення дозволяють 

використовувати їх у хімічній технології, медицині, біології, при вивченні 

об'єктів навколишнього середовища та в інших областях. Головною перевагою 

іоноселективних електродів є придатність для безперервного автоматичного 

контролю виробничіх процесів. Вони є основою для створення хімічних і 

біологічних сенсорів.  

Нещодавно з'явилися перші публікації по використанню макроциклічних 

сполук та їх ациклічних аналогів для іонометричного визначення органічних 

іонів: гуанідину, катіонних поверхнево-активних речовин (ПАР). Області 

застосування іоноселективних електродів надзвичайно різноманітні.  

Іоноселективні електроди представляють собою електрохімічні 

напівелементи, в яких різниця потенціалів на межі розділу фаз електродний 

матеріал — електроліт залежить від концентрації йону, що визначається, в 

розчині. При потенціометричних вимірах із застосуванням іоноселективних 

електродів (ІСЕ), вимірюють ЕРС гальванічного елемента, що складається з 

ІСЕ, електрода порівняння і досліджуваного розчину. [2, с. 31] 



47 

 

В залежності від типу мембрани іоноселективні електроди можна 

поділити па наступні групи: 

1) тверді електроди; 

2) рідкі електроди на основі рідких іонітів, хелатів; 

3) плівкові (матричні) електроди на основі тих же, що і рідкі електроди, 

активних речовин, полімерної матриці та пластифікатора. [3, с. 66] 

В основі іоноселективних електродів рідинного типу лежать мембрани, 

електродно-активна речовина (рідкі катіоніти та аніоніти, нейтральні хелати) 

яких розчинена в органічному розчиннику, не змішується з водою. Рідинні 

електроди більше, ніж тверді електроди, схильні до впливу різних хімічних та 

фізичних факторів. Однак, незважаючи на ці обмеження, за допомогою 

рідинних електродів можна виміряти концентрації багатьох катіонів та аніонів, 

які раніше були недоступні прямому потенціометричному визначенню [1, с. 

138]. 

Принцип роботи ІСЕ з рідкими мембранами грунтується на селективності 

рівноваги розподілу йонів між водою та мембранною фазою. Йонна 

селективність такої системи залежить від утворення в мембрані йонних пар між 

активними центрами рідких іонообмінників та іонами, що визначаються. Вона 

істотно зростає при утворенні в мембрані комплексів визначуваних йонів з 

комплексоуворюючими реагентами особливого типу — нейтральними 

переносниками чи іонофорами [3, с. 201]. 

ІСЕ з рідкими та пластифікованими мембранами знайшли велике 

застосування для визначення різноманітних аніонів та катіонів у хімічному 

аналізі, медицині, біології та інших областях.  

Головним перевагами використання іоноселективних електродів є 

можливість експресного аналізу, а також те, що вони не впливають на 

досліджуваний розчин, тому дозволятють, наприклад, проводити прямі 

визначення у живих тканинах. Завдяки відносній простоті створення 

іоноселективних електродів з рідкими мембранами, доступності матеріалів для 

іх виготовленя, можливості створення електродів з заданими аналітичними 

характеристиками, та наявністю електродів, селективних до великої кількості 

йонів, вони набувають широкого розповсюдженя. 
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД ЕКСПРЕС-ТЕСТУВАННЯ 

ЗАБРУДНЕННЯ ПОСУДУ  

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ 

Розроблений нами метод базується на волюмометричному принципі 
реєстрації фізіологічного відгуку сухих пекарських дріжджів при процесі 
бродіння на наявність поверхнево – активних речовин середовища, що 
контролювали. 

Для контролю інтенсивності фізіологічного відгуку використовувався 
показник ступеню змінення геометричних форм гумових мембран під дією 
газового компоненту, що виділяється (під час процесу бродіння). 

Результати експериментальних досліджень показали, що розроблений 
нами метод можна використати в якості експресного в безпосередніх побутових 
умовах для контролю забруднення посуду залишками поверхнево – активних 
речовин при його митті.  

Конструктивне оформлення методу загальнодоступно і реалізовано у 
вигляді пробірки з гумовою повітряною кулькою, в яку поміщається суміш з 
сухих активних пекарських дріжджів з цукром і проба змиву з посуду, що 
аналізується. Подальші наші дослідження будуть направлені на розробку 
рекомендацій по оптимізації миття посуду в побутових умовах в залежності від 
типу миючих засобів, що використовуються.

 
 Тестування контрольної проби 

води з-під крану. 

Тестування контрольної проби змиву 

з посуду, що помили миючим засобом 
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ГІДРОХІМІЧНА ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

р. СТЕБНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО  

ПАРКУ «ВИЖНИЦЬКИЙ» 

Надзвичайно важливого значення для збереження, відтворення та 

раціонального використання наявних водних ресурсів набуває стан малих 

річок. Основою всього водного балансу в Україні є річковий стік, а найбільш 

доступним джерелом водних ресурсів – стік малих річок, яких в державі 

налічується близько 63 тис. Вони мають величезне значення – саме в басейні 

малих річок формується понад 60 % водних ресурсів України, близько 90% 

населених пунктів республіки розташовані саме в їх долинах і користуються 

їхньою водою. Малі річки формують гідрофізичний, гідрохімічний режими та 

якість води середніх і великих рік, створюють природні ландшафти великих 

територій. При цьому добре простежується зворотний зв’язок – стан басейнів 

малих річок безпосередньо залежить від регіональних ландшафтних 

комплексів. Також актуальним є дослідження карпатських річок в межах яких 

розміщений національний природний парк «Вижницький».  

Метою нашої роботи було встановлення сучасного стану річки Стебник, 

розташованої в межах національного природного парку «Вижницький». 

Дослідження проводились під час ландшафтно-екологічної практики в червні 

2013 року. 

Чернівецька область – дуже цікавий край. Цю територію ще називають – 

Буковина (вважається, що вона походить від букових лісів, які колись вкривали 

більшу частину цієї території). 

Щоб зберегти унікальну красу ялицево-букових лісів у 1996 році у 

Вижницькому районі Чернівецької області було засновано «Вижницький» 

природний національний парк. Територія парку охоплює частини басейнів 

річки Сірет та річки Черемош. У верхній течії річка Сірет приймає багато 

приток, однією з яких є річка Стебник, її ліва притока.  

Річка Стебник протікає по території смт. Берегомет Вижницького району, 

Чернівецької області, в його західній частині. Бере початок на північно-

східному схилі гори Смідоватий, на висоті 950 метрів. Тече в напрямку з 

північного заходу на південний схід до річки Сірет, по території 

Берегометського низькогір’я Покутсько-Буковинських Карпат. Загальна 

довжина річки 12,6 км, площа водозабору – понад 17 км
2
, а середній стік 

коливається в межах 0,1 – 0,3 м
3
/с. Живлення річки відбувається за рахунок 

дощових, талих і підземних вод. Найвищі рівні води спостерігаються під час 

проходження паводків, найнижчі – в зимовий та літній період. В долині річки 

створено туристсько-рекреаційні зони, які використовують для відпочинку і 

оздоровлення рекреантів. Річка Стебник з притоками перетинає три тектонічні 

скиби Буковинських Карпат, на поверхні яких розміщені різні за хімічним 
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складом гірські породи. Тому по всій довжині русла гідрохімічні показники 

змінюються [2]. 

За хімічним складом води річок Карпат відносяться до гідрокарбонатного 

складу з переважанням вмісту гідрокарбонат іонів та кальцію. Не є винятком з 

цього твердження й річка Стебник див. таблицю 1.  

 

Таблиця 1 – Гідрохімічні показники річки Стебник мг/дм
3
  

 

 

Створи 

водотоку 

 

 

Ca
2+

 

 

 

Mg
2+

 

 

 

HCO
-
3 

Загальна 

твердість , 

мг-екв./дм
3 

 

Сухий 

залишок 

1. 42.1 21.3 195.2 3.8 204.0 

2. 63.1 6.6 189.1 3.8 186.0 

3. 61.1 12.2 195.2 4.0 202.0 

4. 65.1 4.9 207.4 3.7 219.0 

5. 63.1 3.1 195.2 3.5 195.0 

6. 66.1 3.1 201.3 3.6 190.0 

7. 55.1 9.1 183.0 3.5 153.0 

8. 46.1 10.9 182.0 3.5 186.0 

9. 44.1 19.9 201.3 3.8 194.0 

10. 63.1 5.5 176.9 3.6 173.0 

11. 60.1 4.9 183.0 3.5 186.0 

12. 56.1 5.5 170.8 3.3 180.0 

13. 34.1 18.9 183.0 3.2 152.0 

 

За наведеними гідрохімічними показниками води водотоку можна 

стверджувати, що загальна мінералізація річки, загалом, не висока, що свідчить 

про досить активний водообмін. Підвищення гідрокарбанатів у створі 4 

підтверджує денудацію поширених у цьому місці річки карбонатвмістних 

відкладень.  

При гідробіологічних дослідженнях зооперифітону річки Стебник було 

виявлено сім таксономічних груп – личинки веснянок, личинки одноденок, 

личинки волохокрильців, личинки бабок, черевоногі молюски, гамариди та 

ізоподи.  

Серед веснянок (Plecoptera) у водотоці зустрічалися такі представники – 

Suwallia teleckojensis, Pictetiella zwieki zhiltrova.  

Серед одноденок (Ephemeroptera) у річці були виявлені такі види – 

Ephemerella (Seratella) ignita (Poda, 1761), Perlodes microcephala (Pictet, 1833). 

Личинки бабок та волохокрильців у дослідженому водотоці були 

представлені по одному виду відповідно Aesschnidae serrate, Rhyosophila sp.  

Гамариди, ізоподи та черевоногі молюски річки Стебник також були 

представлені по одному таксону відповідно – Gammarus lacustis (Sars, 1863), 

Asselus aquaticus (Linne 1758), Lymnaea sp.  
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Виявлений видовий склад зооперифітону річки Стебник головним чином 

був зібраний із твердих кам’яних поверхонь які відрізнялися розмірами та 

відповідно площею контакту з водою. Більшість виявлених організмів 

зооперифітону являються типовими мешканцями кам’яних субстратів 

(галькових наносів), де вони здатні мешкати при наявності значної течії 0,31-

0,66 м/с. 

Угруповання зооперифітону дослідженого водотоку є типовим для 

карпатських річок які вважаються умовно чистими а їх водні ресурси головним 

чином використовуються для питних та господарських потреб.  
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  

2-МЕТИЛ-4-S-ЗАМІЩЕННИХ ХІНОЛІНУ 

Синтез 2-метил-4-S-заміщенних хіноліну проведено взаємодією похідних 

4-хлоро-2-метилхіноліну з меркаптокислотами. Реакція закінчується 

випаданням в осад відповідних α-(хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот. Під час 

синтезу виявлено, що на синтез значно впливали замісники в хіноліновому 

циклі. Найбільш реакційно здатною виявилася реакція, в якій замісники в 

бензольному ядрі хіноліну відсутні. Найбільш реакційно здатними для ядра 

хіноліну є положення 2 і 4. Необхідно відзначити, що положення 2 та 4 

нерівнозначні в хіноліну й галогенування легше відбувається в 4-му положенні 

ніж у 2-му. 

При синтезі або виділенні нової, невідомої раніше органічної сполуки 

виникає необхідність у виявленні її будови. Для цієї мети нова сполука підлягає 

спектроскопічному аналізу. В роботі досліджується використання 

Інфрачервоної- , спектроскопії протонного магнітного резонансу та 

тонкошарової хроматографії для проведення аналізу S-заміщених 4-

меркаптохінолінів [Карташов, 2010]. 

Синтез метилових естерів α-(хінолін-4-ілтіо)бурштинових кислот 

проведено взаємодією відповідних кислот із тіонілхлоридом в спиртовому 

середовищі. Кінцеві продукти реакції виділено шляхом часткового 

випарювання розчинника. 

Встановлено, що на температуру плавлення, Rf, ліпофільність сполук 

впливають замісники в 6-му та другому положенні хінолінового циклу та 

утворення естерів по карбоксильній групі. Проведено якісні реакції на 
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присутність гетероциклічного азоту, а також на наявність S, галогену, CH3-, 

CH3О- групи. Розшифровані ІЧ-спектри та підтверджено наявність основних 

функціональних груп. В ІЧ-спектрах сполук присутні інтенсивні смуги 

коливань, які характерні для валентних симетричних та асиметричних коливань 

карбонільної групи та виявлені також смуги коливань, які характерні 

гетероциклу і замісникам 6-го положення. Розраховано теоретичні ПМР-

спектри за допомогою комп’ютерного пакету програми АСDlabs та НyperChem 

і в порівнянні з експериментальними ПМР -спектрами підтверджено структуру 

синтезованих сполук.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ АНДРОЦЕЮ  

ТА ГІНЕЦЕЮ У ГЕТЕРОСТИЛЬНИХ ВИДІВ Р.LINUM 

Льон одна з найстародавніших культурних рослин після пшениці. Є 

одним з найважливіших технічних культур. Представники р. Linum, на 

сьогоднішній день досить широко використовуються в найрізноманітніших 

галузях промисловості. На сьогоднішній день льон висівають більш ніж на 5 

млн. га світових посівних площ [1]. Його волокно має високу міцність, олія з 

насіння швидко висихає і застосовується в лакофарбовій промисловості, а 

також в їжу. Льон використовують в медицині [2]. Це зумовлює до створення 

нових сортів. Для цього потрібне вивчення особливостей представників даного 

роду, у тому числі і особливостей запилення та будови квітки. Особливої уваги 

при цьому заслуговують багаторічні види даного роду, яким притаманно явище 

гетеростилії квіток, як пристосування до перехресного запилення [3].  

Метою нашої роботи є дослідження будови квітки довгостовбчикових та 

короткостовбчикових форм льону багаторічного (Linum perenne), льону 

норбонського (Linum narbonense) та льону тракійського (Linum thracicum).  

Об’єктом дослідження були квітки диких видів льону, котрим 

притаманна гетеростилія. А саме були використані такі види, як: Linum perenne 

(льон багаторічний), Linum nerbonense (льон норбонський), Linum thracicum 

(льон тракійський). 

В результаті проведених досліджень нами було проаналізовано наступні 

показники: розміри приймочки, довжину стовпчика та розміри зав’язі у 

гінецею, а також розміри пиляка та довжина тичинкової нитки у андроцею. 
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Для кожного виду виміри між коротко- та довгостовпчиковими формами 

різняться. Чітко простежується диморфна гетеростилія характерна для даних 

видів.  

Згідно з вимірами (довжини тичинкової нитки та довжини стовпчика) 

читко проглядається диморфна гетеростилія. Майже по кожному критерію різні 

форми між собою різняться. Дані вимірів частин квітів довгосовпчикових форм 

є дещо більшими ніж у квіток короткостовпчикових форм у льону 

багаторічного. 

Восени нами були виміряні розміри андроцею та гінецею довго- та 

которкостовпчикових форм Linum perenne L. Спостерігається така ж динаміка, 

як і у квіток весняного збору, тобто довгостовпчикові формі є дещо більшими 

за розмірами ніж короткостовпчикові. 

При порівнянні даних для льону багаторічного довгостовпчикової форми 

між осіннім та весняним збором було виявлено, що показникі осіннього збору є 

дещо меншими за розмірами.  

При порівнянні короткостовпчикової форми між осіннім та весняним 

збором спостерігається тенденція, що розміри показників квітів весняного 

збору є меншими за квітки весняного збору, окрім довжини стовпчика. 

Крім генеративної сфери квітки нами була виміряна оцвітина. З таблиці 

видно, що квітка L. thracicum є найбільшою з квіток, пелюстки вужчі ніж у L. 

perenne та льону L. narbonense. Саме L. perenne та L. narbonense, за розмірами 

між собою майже не відрізняються. Різницею є, саме те, що у льону 

норбонського квітка має більш закриту форму, тому діаметр дещо менший на 

відміну від багаторічного льону. 

Було виявлено, що довго- та коротко стовпчикові форми квіток мають 

суттєві відмінності у будові незалежно від виду льону. Найбільша відмінність 

спостерігається у розмірах довжини та ширини приймочки, а також довжині 

тичинкової нитки.  

Виявлені суттєві відмінності у будові квіток між довгостовпчиковими та 

короткостовпчиковими формами. Різниця спостерігається майже по всім 

виміряним ознакам, але найяскравіше проявляється у таких показників, як 

довжина стовпчика та довжина тичинкової нитки. Найбільша різниця була 

виявлена у L. thracicum.  

Встановлено, що багаторічні види льону цвітуть двічі на рік – восени (у 

вересні), а також навесні (у травні). Тобто досліджуємі нами види є 

ремонтантними.  

Порівняння вимірів квіток осіннього та весняного зборів було виявлено, у 

корокостовпчикових форм різниця у будові спостерігалась лише у таких 

показників, як довжина зав’язі та пиляка. Інші показники не мали суттєвих 

відмінностей. У довгостовпчикових форм різниця у будові присутня майже по 

всім показникам, окрім – довжини та ширини приймочки та довжини 

тичинкової нитки.  

При вимірах віночку квіток не виявлено жодної різниці лише при 

порівнянні між собою льону багаторічного. Найбільша різниця між квітками 

коротко стовпчикової форми видів L. narbonense та L. thracicum  
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ПОКАЗНИКИ ЛЕЙКОГРАМИ КРОВІ  

У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК – МЕШКАНЦІВ М. ЗАПОРІЖЖЯ,  

ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ 

Туберкульоз в Україні є найпоширенішою інфекційною хворобою, 

займаючи перше місце в структурі смертності людей від інфекційної 

патології. Зріст захворюваності туберкульозом спостерігається в усіх вікових 

групах. Метою роботи був аналіз показників лейкограми крові хворих на 

туберкульоз легенів з урахуванням туберкульозного процесу. Лабораторні 

дослідження проведені на базі клінічної лабораторії Запорізького обласного 

протитуберкульозного диспансеру.  

Обстежено по 75 чоловіків та жінок, хворих на туберкульоз легенів. 

Кожна група включала 4 підгрупи, де перша – 25 хворих з вперше 

діагностованим туберкульозом легенів; друга – 25 осіб, до складу якої входили 

хворі з реактивацією туберкульозу; третя – 25 хворих, які проходили курс 

хіміотерапії протитуберкульозними препаратами. Контрольну групу склали 25 

практично здорових людей. В крові визначали загальну кількість лейкоцитів та 

показники лейкограми.  

Як показали результати досліджень, загальна кількість лейкоцитів у 

чоловіків у групах була в межах норми, за винятком групи хворих з 

реактивацією туберкульозу, де кількість лейкоцитів на 14 % була достовірно 

нижчою за контроль (р<0,01). У жінок достовірні відмінності спостерігалися в 

групах хворих з вперше діагностованим туберкульозом легенів та хворих, які 

проходили курс хіміотерапії протитуберкульозними препаратами (р<0,001). У 

цих групах хворих кількість лейкоцитів була вищою за контроль на 20 та 21 % 

відповідно. Кількість еозинофілів у чоловіків та жінок у всіх групах не 

відрізнялася від контролю. У чоловіків у всіх групах спостерігається зростання 

відносної кількості паличкоядерних нейтрофілів (ПЯН). Найбільшим воно було 

у групі хворих із реактивацією туберкульозу (у 2,5 рази), де відносна кількість 

ПЯН склала 9,76 ± 0,94 проти 3,8 ± 0,35 % у контролі. У жінок спостерігаються 

аналогічні зміни. Відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів (СЯН) у 

хворих чоловіків, які проходили курс хіміотерапії протитуберкульозними 
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препаратами була на рівні контролю. У хворих з вперше діагностованим 

туберкульозом легенів спостерігалася тенденція до зниження відносної 

кількості СЯН, а у хворих із реактивацією туберкульозу відбувалося достовірне 

зниження СЯН до 46,28 ± 1,72 % проти 54,16 ± 1,22 % у контролі (р<0,001). У 

групі жінок з реактивацією туберкульозу також спостерігалося достовірне 

зниження СЯН (49,24 ± 1,55 % проти 54,72 ± 1,26 % у контролі (р<0,05)), в той 

час, як у хворих жінок із вперше діагностованим туберкульозом легенів та тих, 

що проходили курс хіміотерапії протитуберкульозними препаратами 

відбувалося зростання відносної кількості СЯН. Відносна кількість моноцитів у 

групі чоловіків з вперше діагностованим туберкульозом легенів не відрізнялася 

від контролю, а у двох інших групах зростала майже у два рази. У жінок суттєві 

зміни, у напрямку зростання, відбувалися тільки в групі хворих із реактивацією 

туберкульозу – до 8,32 ± 0,95 % при 5,6 ± 0,56 % у контролі. Що стосується 

відносної кількості лімфоцитів, то достовірні зміни у чоловіків спостерігалися 

тільки в групі хворих, які проходили курс хіміотерапії протитуберкульозними 

препаратами у напрямку зниження – до 28,76 ± 1,23 % при 33,6 ± 0,89 % у 

контролі (р<0,05). У чоловіків з вперше діагностованим туберкульозом легенів 

спостерігалася тенденція до підвищення відносної кількості лімфоцитів до 37,6 

± 2,0 %. У жінок відносна кількість лімфоцитів змінювалася не суттєво, проте в 

групі хворих, які проходили курс хіміотерапії протитуберкульозними 

препаратами також є тенденція до зниження відносної кількості лімфоцитів. 

Таким чином, в залежності від важкості захворювання спостерігається 

зрушення лейкограми вліво за рахунок паличкоядерних клітин. Суттєве 

збільшення зрушення формули вліво спостерігається при загостренні 

туберкульозу. Порівняння лейкограми крові між групами чоловіків та жінок 

показало деякі особливості у змінах досліджуваних показників. 
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БІОІНДИКАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СТІЧНИХ ВОДАХ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ДРІЖДЖІВ RHODOTORULA GLUTINIS 1333 

Активний розвиток промисловості та зростаюче з кожним роком 

техногенне навантаження на біосферу призводять до підвищення концентрацій 

високотоксичних речовин у навколишньому середовищі [2, с. 3]. Особливо 

небезпечними є іони важких металів (ВМ), наприклад, такі як Al
3+

 і Ni
2+
. Тому, 

своєчасне визначення їхньої присутності в середовищі є дуже важливим 

аспектом охорони навколишнього середовища, а пошук зручних способів 

проведення такого аналізу – предметом сучасних наукових досліджень. 

На сьогодні одним із таких перспективних методів є біоіндикація, а саме 

використання мікроорганізмів як біоіндикаторів. Враховуючи проведені 

дослідження на ряді бактерій [1, с. 161], метою нашої роботи було дослідити 
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вплив ВМ на пігментосинтезувальну здатність дріжджів. Об’єктом дослідження 

ми обрали каротиносинтезувальні дріжджі Rhodotorula glutinis 1333, люб’язно 

надані нам із Української колекції музейних культур Інститутом мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. 

Дріжджі Rh. glutinis здатні до синтезу каротиноїдних пігментів, зокрема, 

таких як фітоїн, фітофлюїн, нейроспорін, γ-каротин, β-каротин, ξ-каротин і 

торулін. Дослідження показали, що дріжджі Rh. glutinis 1333 реагують на різні 

концентрації ВМ втратою пігменту і затримкою росту з певних 

концентраційних рівнів. 

Дріжджі Rh. glutinis 1333 культивували на твердому поживному 

середовищі Сабуро при температурі 28
о
С протягом 3 діб. Щільність клітин була 

10
7
/мл, засівали культуру суцільним газоном (0,2 мл на 1 чашку Петрі). Перед 

цим у середовище додавали різні концентрації Al
3+

 (у солі AlCl3 6H2O) в 

інтервалі від 100 до 700 мг/л і Ni
2+

 (у солі Ni(NO3)2 6H2O) від 25 до 150 мг/л. 

Контролем слугувало поживне середовище з Rh. glutinis 1333 без металу. Всі 

досліди робили в п’ятикратній повторності. Для розрахунку різниці в 

інтенсивності кольору між дослідними і контрольними зразками чашки Петрі з 

дріжджовими колоніями фотографували, розміщали фотографії у комп’ютерну 

програму Adobe Photoshop, визначали показники каналів кольорової моделі 

(Lab), потім у програмі CIEDE 2000 розраховували різницю в інтенсивності 

кольору пігменту [Патент на корисну модель № 49812 Україна]. 

Вплив іонів Al
3+

 на пігментосинтезувальну здатність дріжджів Rh. glutinis 

1333 спостерігався при концентрації 100 мг/л, на 3 добу колонії були рожевого і 

молочного кольору. При 500 мг/л іонів алюмінію на 3 добу подекуди 

спостерігався ріст тільки безпігментних колоній. Ріст припинявся при наявності 

700 мг/л іонів алюмінію у середовищі. 

Синтез пігменту у дріжджів Rh. glutinis 1333 пригнічувався при 

концентрації 25 мг/л іонів Ni
2+
. Концентрація 75 мг/л викликала появу на 3 добу 

тільки безпігментних колоній. Повністю ріст припинявся при 150 мг/л іонів 

нікелю в середовищі. 

Різниця в інтенсивності кольору (dE) пігменту між контрольними та 

дослідними зразками збільшувалась із підвищенням концентрації металу в 

середовищі. Так, при 100 мг/л Al
3+

 dE на 3 добу становила 15,4±0,04 одиниці, а 

при 500 мг/л алюмінію – 18,1±0,5 одиницю (були присутні тільки безпігментні 

колонії). Подібний результат спостерігали і для іонів Ni
2+

 – при 25 мг/л нікелю 

dE дорівнювала 15,0±0,7 одиниць, а при 75 мг/л (були присутні тільки молочні 

колонії) вона становила 15,5±0,5 одиниць. На 6 і 9 добу колір пігменту дещо 

відновлювався, в результаті чого зменшувалася різниця в інтенсивності кольору 

пігменту. Таким чином, яскравість і стійкість пігменту даної культури дозволяє 

використовувати її у біоіндикаційних дослідженнях. 

Література 

1. Рильський О.Ф. Вплив іонів важких металів на пігментсинтезуючу здатність 
бактерій / О.Ф. Рильський, П.І. Гвоздяк // Доповіді НАН України. – 2007. – № 1. 

– С. 161-164. 



57 

2. Чеснокова С.М. Биологические методы оценки качества объектов окружающей 

среды : уч. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Методы биоиндикации / С. М. Чеснокова ; 

Владим. гос. ун-т. – Владимир : Владим. гос. ун-т, 2007. – 84 с. 

 

Крупенко Лідія 

студентка 4-го курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к. б. н., доц. Капелюш Н. В. 

 

СТАН АСИМІЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ TÍLIA CORDÁTA В УМОВАХ 

АЕРОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ м. ЗАПОРІЖЖЯ 

Екологічні проблеми сьогодення спричиняють небезпеку існування 

людини на всіх рівнях – від локального до глобального. Для України ці 

проблеми постають достатньо гостро, оскільки має місце значна концентрація 

небезпечних виробництв, суттєва трансформація ландшафтів, неефективне 

використання природних ресурсів. Дослідження стану міського середовища є 

актуальним, адже на сучасному етапі розвитку у великих містах України, з 

кількістю жителів від 100 до 500 тис. чол., проживає близько третини міського 

населення країни. 

Серед компонентів біосфери найбільш істотним фактором нейтралізації 

забруднення атмосфери є деревно-чагарникові насадження. Деревні насадження 

міста є важливим середовищеочищуючим елементом: вони очищають повітря 

від забруднюючих домішок, поглинають шум, знижують швидкість вітру, 

формують мікроклімат, затримують на поверхні асиміляційного апарату пил. 

Однак, це не означає, що можливості усунення полютантів необмежені і не 

несуть негативних наслідків для деревних рослин. Крім цього, необхідними є 

методики, які використовуються для дослідження і оцінки екологічного стану 

техногенно забруднених територій.  

Запоріжжя є одним з найбільш промислово-навантажених міст України. 

Це обумовлено наявністю і високою концентрацією у місті підприємств чорної 

і кольорової металургії, хімії, машинобудування.  

Згідно статистичних даних за 2012 р. [1, 3], за загальними обсягами 

викидів у м. Запоріжжі основними забруднюючими речовинами є: оксид 

вуглецю (150380,1 т/рік), діоксид та інші сполуки сірки (84735,4 т/рік), сполуки 

азоту (43157,5 т/рік), зважені речовини (18420,1 т/рік), неметанові легкі 

органічні сполуки (14538,3 т/рік), метан (4082,7 т/рік), метали та їх сполуки 

(403,0 т/рік). Загалом викиди забруднюючих речовин у 2012 році склали 

315986,5 т/рік, причому 66% викидів припадає на стаціонарні джерела 

забруднення.  

З метою оцінки зміни стану атмосферного повітря м. Запоріжжя за 

різними ступенями антропогенного навантаження, нами були відібрані проби 

на трьох ділянках з різними умовами. Об’єктом дослідження була липа 

серцелистна (Tília cordáta). Даний вид був обраний тому, що зустрічається 

майже по всій території України.  
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Контрольні рослини (ділянка «контроль») зростають в умовно чистій зоні 

Запоріжжя, на території парку «Дубовий Гай» на значній відстані від 

промислових підприємств, автомагістралей.  

Дослідні рослини зростають на ділянках (2-3), що відрізняються за рівнем 

забрудненості та запиленості.  

Ділянка № 1 розташована на пр. Металургів. Вона знаходиться під 

значним впливом викидів автотранспорту – інтенсивність руху автомашин 

834 шт./год.. Відомо, що вплив викидів автотранспорту може пригнічувати ріст 

рослин та формування бічних пагонів [4]. 

Ділянка № 2, що розташована на перетині вул. Першотравневої та 

пр. Леніна, знаходиться в зоні впливу емісій промислових підприємств 

м. Запоріжжя. Найбільш фітотоксичним компонентом промислових викидів 

металургійних підприємств, що визначає характер пошкоджень рослин, є 

сірчаний газ. У районі металургійних підприємств вплив сірчаного газу на 

рослини обумовлюється його високою концентрацією у навколишньому 

середовищі. 

При виконанні роботи спиралися на загальноприйняті методики [2].  

Зміна стану асиміляційного апарату є реакцією – відповіддю на значне 

забруднення довкілля. Досить чутливими є листки та пагони дерев. Як 

наслідок, спостерігалися уповільнення росту, флуктуюча асиметрія, вкорочення 

річних пагонів та зменшення кількості листків на них і т.ін.. 

Визначення флуктуючої асиметрії для липи серцелистної, показало, що 

найбільш значний її показник спостерігався на ділянці 1, що зазнає впливу 

забруднення автотранспортом і складав у 2,87 рази більше, ніж на контрольній 

ділянці. Дослідження довжини річного пагону показало, що на ділянці 2, яка 

зазнає впливу промислових емісій, цей показник менший за контроль на 

53,55 %. Нами також було встановлено, що на ділянці 2 показник кількості 

листків на річному пагоні зменшуються, порівняно з контролем на 33,04 %.  

Таким чином, у ході проведених нами досліджень виявили, що 

забруднення довкілля викидами автотранспорту призводить до збільшення 

показників флуктуючої асиметрії та пошкодження листків. Деревні рослини, 

що знаходяться на ділянках в зоні впливу емісій промислових викидів, 

трансформуються менше. Визначили, що вплив емісій промислових 

підприємств уповільнює ріст та розвиток деревних рослин. Це позначається, 

зокрема, на скороченні довжини річного пагону та кількості листків на ньому.  
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ЗООБЕНТОС МАЛОЇ р. СТЕБНИК  

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ‹‹ВИЖНИЦЬКИЙ›› 

Умови життя у водному середовищі визначаються фізико-хімічними 

властивостями водойми, багато з яких, наприклад хімічний склад води, в 

особливості склад біогенних елементів і розчинених газів та їх кількість, 

характер донних відкладень, прозорість води та ін., знаходяться під сильним 

впливом водних організмів та часто визначаються їх життєдіяльністю. На 

сьогодні наукові роботи недостатньо розкривають гідробіологічні аспекти та 

проблеми малих річок. Тому, є необхідним повною мірою дослідити 

гідробіологічний стан річок особливо тих, що займають території 

природоохоронних зон. 

Метою нашої роботи було встановлення видового складу зообентосу 

малої річки Стебник, розташованої в межах національного природного парку 

«Вижнецький». Дослідження проводились під час ландшафтно-екологічної 

практики в червні 2013 року. 

Буковинські Карпати, в межах яких створений національний природний 

парк «Вижницький», вкриті густою мережею річок, струмків і тимчасових 

водотоків. Гідрографічну мережу безпосередньо на території парку утворюють 

річки Виженка, Стебник, Сухий, Лекече, а також велика кількість безіменних 

струмків (понад 190), які, власне, є притоками різних порядків рік Черемош та 

Сірет. Загальна протяжність струмків та річок різної довжини на території 

парку складає понад 200 км, а густота гідрографічної мережі - понад 2,4 км
2
. 

Усі річки та струмки мають типово гірський характер 

Річка Стебник протікає по території смт. Берегомет Вижницького району, 

Чернівецької області, в його західній частині. Бере початок на північно-

східному схилі експозиції безіменної гори Смідоватий, на висоті 950 метрів. 

Тече в напрямку з північного заходу на південний схід до річки Сірет, по 

території Берегометського низькогір’я Покутсько-Буковинських Карпат. 

Загальна довжина річки 12,6 км, площа водозабору − понад 17 км
2
, середній 

стік коливається в межах 0,1-0,3 м/с [1]. 

Швидкість течії становить 1,2-3,5 м/с, а під час проходження паводків 

вона може зростати до 4-6 м/с. Така швидкість течії характерна для всіх річок 

Карпатського регіону. Поверхневими руслоформуючими відкладами річки 

Стебник є переважно галькові наноси із середнім діаметром 90 мм. Найбільший 

діаметр до 216 мм [2]. 

При гідробіологічних дослідженнях зообентосу річки Стебник було 

виявлено 8 таксономічних груп – личинки веснянок, личинки одноденок, 
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гамариди, ізоподи, личинки бабок, личинки волохокрильців, личинки хірономід 

та олігохети.  

Серед веснянок (Plecoptera) у водотоці зустрічалися такі представники – 

Perlidae Neoperla ussuriensis (Sivec et Zhiltzova, 1996), Leuctra sp.  

Серед одноденок (Ephemeroptera) у річці були виявлені такі види – 

Ephemerella (Seratella) ignita (Poda, 1761), Heptagenidae Ecdyonurus Electrogena 

affinis (Eaton, 1885), Ephemeroidea Polymitarcyidae Ephoron sp ( Williamson, 

1802). 

Личинки бабок у дослідженому водотоці були представлені 

Ophiodomphus serpenticus (Charpenter,1825) .  

Гамариди річки Стебник були представлені – Gammarus pulex 

(Linnalus,1758), Gammarus lacustris (Sars, 1863). 

Волохокрильці річки мали такий таксономічний склад − Stenophylax sp, 

Gidropsihea angustipennis.  

Загальна чисельність гідробіонтів складала 4 501 екз./м
2
. Найбільшою 

чисельністю характеризувалися личинки одноденок (2 491 екз./м
2
). 

Більш детальний склад та чисельність зообентосу досліджувальної річки 

представлено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 − Видовий склад та чисельність зообентосу малої річки 

Стебник 

 

Група Вид Чисельність, екз./м
2
 

Chironomus Chironomus sp 240 

Oligochaeta Rhyacodrilus coccineus 
(Vejdovsky,1875) 

48 

Trichoptera 1. Athripsodes sp 
2. Hydropsihe sp 
3. Stenophylax sp 

4. Gidropsihea angustipennis 
5 Rhyacophila sp 

72 
215 
24 
96 
23 

Ephemeroptera 1. Ephemerella (Seratella) ignita 
(Poda,1761) 

2. Electrogena affinis (Eaton, 1885) 

2 423 
 

68 

Plecoptera 1. Leuctra sp. 
2. Neoperla ussuriensis (Sivec et 

Zhiltzova, 1996) 

120 
239 

Amphipoda 1.Gammarus pulex (Linnalus,1758) 
2.Gammarus lacustris (Sars, 1863) 

93 
768 

Odonata Ophiodomphus serpenticus 
(Charpenter,1825) 

48 
 

Diptera Tabanus sp. 24 
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Угруповання зообентосу дослідженого водотоку є типовим для 

карпатських річок які вважаються умовно чистими а їх водні ресурси головним 

чином використовуються для питних та господарських потреб. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ  

В ОРГАНІЗМАХ ТА КОРМАХ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН  

НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 

Мета: Визначити рівень накопиченності важких металів в організмах та 

кормах мисливських тварин, та проаналізувати зв’язок їх міграції від кормів до 

організмів 

Актуальність: Надлишкове накопичення хімічних елементів має вагомий 

вплив на тваринний світ. Дослідження в області даного питання є важливим в 

науці, можуть бути використані мисливськими господарствами та заповідними 

організаціями. 

Задачі: 1. Визначення місткості важких металів, таких як Be, Cu, Cr, Co, 

Ni, Cd, Fe та Pb в кормах копитних. 2. Визначення місткості важких металів в 

організмах окремих копитних та хижих тварин півдня України. 3. Порівняльний 

аналіз вмісту важких металів в кормах та тканинах тварин 

Матеріали та методи: аналіз проб проводили на атомно – абсорбційному 

спектрофотометрі С-600. Проби попередньо випалювалися в муфельній печі до 

білої золи з використанням азотної кислоти. Проби трав’янистої рослинності 

аналізувалися на вміст 8 елементів: Be, Cd, Cu, Pb, Fe, Cr, Co, Ni. Проби 

внутрішніх органів тварин (олень, лань, козуля, дика свиня, муфлон, лисиця, 

вовк), зібрані з території 5 мисливських господарств півдня України та Азово – 

Сиваського національного природного парку (о. Бірючий) на вміст 7 тих самих 

елементів, окрім Ве. 

Результати: Вміст важких металів в пробах рослин якими харчуються 

копитні на о. Бірючий, перевищує ПДК. Вміст берилію найбільшого рівня 

досягає в подорожнику – 60,0 мг/кг, а найменшого – в полині – 3,0 мг/кг. 

Місткість кадмію коливається в житі дикому від 0,2 мг/кг до 0,4 мг/кг. Мідь 

найбільше значення має в сіні – 36,4 мг/кг; найменше – в пирії – 4,0 мг/кг. 

Свинець найбільших концентрацій досягає в Кермеку та осоці – 5,0 мг/кг, 

найменшого - в молочаї – 2,0 мг/кг. Місткість заліза в рослинах коливається від 

3,0 мг/кг до 4,0 мг/кг. Вміст хрому в кормових рослинах коливається в межах 

від 0,1 мг/кг до 0,2 мг/кг. Найбільша концентрація кобальту у сіні, 
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подорожнику та свинориї – 16,0 мг/кг, найменшого – у дубравнику – 5,0 мг/кг. 

Місткість нікелю найбільшого значення досягала в війнику, свинорої та осоці – 

0,5 мг/кг; найменшого – в метлиці та молочаї – 0,2 мг/кг.  

В органах і тканинах оленя, лані, козулі, муфлона та дикої свині 

найбільше акумулюється - у печінці – Fe (від 0,496 до 2,175 мг/кг); Zn, (0,103 - 

2,825 мг/кг), Cr (0,062 - 0,414 мг/кг) – в шкірі; Ni (0,061 - 0,612 мг/кг), Cu (0,104 

- 0,517 мг/кг) – в печінці; Cd – (0,031 - 0,131 мг/кг) в нирках; Pb – (0,042 - 0,328 

мг/кг) в м’язовій тканині та нирках. В організмі лисиці вміст важких металів 

коливається від 0,03 до 11,61 мг/кг, окрім кадмію та свинцю,та акумулюється 

найбільше в печінці. При цьому, Ni – 5,65 мг/кг переважає в нирках та 11,61 

мг/кг в печінці, при ГДК – 0,6 мг/кг до 1 мг/кг. Також постерігається 

перевищення вмісту свинцю в печінці та міді в нирках, відносно ГДК. В 

організмі вовка було визначено вміст цинку(від 12,45+ 10,75 до 26,64+ 18,89 

мг/кг) та міді (від 3,29+ 1,9 до 10,16+7,75 мг/кг), вищий за ГПК.  

Висновки:  

1. Вміст важких металів в рослинних пробах перевищує ГДК. 

2. Вміст Fe, Zn, Ni в тканинах перевищує всі інші елементи. В організмах 

тварин найбільше важких металів в печінці, нирках та мязах. В найменших 

дозах накопичується Сd. Вміст важких металів в організмі хижих також 

перевищує ПДК в 2-3 рази, особливо Zn, Сu, Pb в печінці та нирках . 

Література 

1. Wentzel Karl Friedrich. Wirkunden der Luftverunreinigung auf wald und wild in 

Geschichte und gedenwart // And. Forstz. - 1999. - T. 39 –N 21. – P. 517 -520. 

2. Muller P. Cadmium – konzentrationen bei Rehpopulationen Futterpilanzen // J. 

Jagdwiss, 1996. – Т. 31. – N3. – P. 146 – 153. 

 

Лугова Юлія 

студентка 1 курсу природничого факультету 

Полтавського національного педагогічного  

університету імені В.Г. Короленка 

Наук. кер.: к. б. н., доц. Смоляр Н. О. 

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ  

ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ УРОЧИЩА «ЦИБУЛІ» 

На сьогодні у зв’язку з технічним прогресом різко зросла необхідність 

виявлення територій зі добре збереженим природним біорізноманіттям та 

збереження їх шляхом заповідання та створення гідрологічної пам’ятки 

природи. Однією з таких територій у Полтавському районі Полтавської області 

є водно-болотні угіддя урочища «Цибулі». 

Місцевість являє собою улоговинне болото в притерасній частині 

р. Ворскла в околицях сіл Портнівка та Ватажкове, яке в 1968-1972 роках було 

піддане осушувальній меліорації і його ресурси використовувалися деякий час 

як пасовища та сінокоси, а у 1999 році зусиллями лісників Чалівського 

лісництва ДП «Полтавський лісгосп» воно рекультивовано. 
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У ході комплексного фітосозологічного та зоосозологічного вивчення 

водно-болотних угідь «Цибулі» нами встановлено, що ландшафтна 

репрезентативність досліджуваної ділянки висока, так як вона виконує важливі 

екологічні та водорегулюючі функції. Флористична репрезентативність – 

невисока: флора ключової ділянки дещо збіднена і є типовою для водно-

болотних комплексів. Досліджувана ділянка має високі показники 

флористичної унікальності (серед рідкісних видів угруповання утворюють 

сальвінія плаваюча (вид, занесений до Червоної книги України, а угруповання – 

до Зеленої книги України), пухирник звичайний (комахоїдна водна рослина, 

регіонально рідкісний вид). Фауна ділянки досить чисельна та різноманітна, 

особливо в період міграцій, і потребує подальшого вивчення. 

Уперше ця місцевість вказується у науковій літературі як одна із 

ключових ділянок Полтавсько-Головачанського осередку біорізноманітності 

[1]. Нами на даному етапі вивчаються сукцесійні процеси, що відбуваються на 

даній стадії розвитку гідроекосистеми [2]. Їх характерними особливостями є 

значне розростання угруповань очерету звичайного, рогозу вузьколистого та 

широколистого, куги озерної до центральної частини гідроекосистеми. Даний 

процес відбувається на деяких ділянках досить швидко, незважаючи на те, що 

проводилися нещодавно роботи із прокошування очерету на деяких ділянках. 

Встановлено, що сукцесійні процеси є типовими для заростання водно-

болотних угідь центральної частини Лівобережного Лісостепу й проходять 

дуже повільно. Основні площі евтрофного болота незайняті характерною для 

такого типу боліт прибережно-водною рослинністю, хоча на глибині 60-70см 

зустрічаються щільні угруповання гідатофітів: куширу темно-зеленого, 

занурених видів рдестів (кучерявого, злаколистого, пронизанолистого) та 

пухирника звичайного. Очевидно це пов’язано з активною діяльністю джерел, 

розчищених під час рекультивації, які весь час підживлюють водойму, що 

перешкоджає евтрофікації і загальмовує заростання мілководних ділянок.  

Даний об’єкт дослідження є особливо цінним для підтримання та 

біологічного різноманіття регіону, для відновлення багатьох видів водоплавних 

птахів та в цілому тварин біля водного фауністичного комплексу, що значною 

мірою визначає екологічне значення цих водно-болотних угідь.  

Водно-болотні угіддя урочища «Цибулі» є невід’ємним компонентам 

природних ландшафтів і виконують важливі екологічні функції, гідрологічні, 

екосистемні, ландшафтно-біотопічні, ресурсно-кормові, рекреаційні науково-

освітні, соціально-культурні. Гідроекосистема та прилеглі місцевості 

стабілізують мікроклімат, є осередками збереження та відновлення 

біорізноманітності. Водно-болотні угіддя потребують посиленої охорони, 

передусім, правової охорони, оскільки руйнівна антропогенна дія може 

призвести до виснаження водно-болотних угідь та до втрати ними 

найважливіших функції та властивостей. 

Враховуючи високі показники наукової (флористичної, ценотичної й 

фауністичної) репрезентативності (типовості) та унікальності урочища 

«Цибулі» (у складі флори й фауни виявлені й рідкісні види, занесені до 

Червоної книги України та до регіонального списку), його важливі екологічні, 
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рекреаційні, рекультиваційні, наукові, ресурсно-ботанічні функції, зважаючи 

що це – один із небагатьох відомих прикладів відновлювальної рекультивації 

водно-болотних угідь в Полтавській області, доцільно забезпечити його 

охорону у статусі гідрологічного заказника місцевого значення «Урочище 

«Цибулі»». Створення заповідного об’єкту забезпечить охорону 

біорізноманітності місцевості на видовому, популяційному та ландшафтному 

рівнях і сприятиме використанню природних ресурсів водно-болотних угідь 

згідно чинного законодавства України. 
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ВІРУСОЛОГІЧНИЙ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ 

МОНІТОРИНГ ГРИПУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  

В ПЕРІОД 2011 – 2013 рр. 

Захворюваність на грип та ГРЗ перевищує сумарну захворюваність усіма 

іншими інфекціями. При епідемії грипу на його частку припадає 10-50% 

тимчасової непрацездатності населення. Щорічні епідемії грипу , широке 

розповсюдження інших ГРЗ, ускладнення у вигляді пневмоній, які нерідко 

мають схильність до затяжного перебігу, наявність стійких залишкових змін 

після перенесеної пневмонії - все це підвищує значимість лабораторних 

досліджень, що забезпечують можливість раннього розпізнавання етіології 

захворювань з подальшим застосуванням всього комплексу протиепідемічних 

та профілактичних заходів. Метою роботи було вивчення результатів 

вірусологічного і молекулярно-генетичного моніторингу за грипом в 

Запорізькій області.  

Культура клітин MDCK (культура клітин нирки собаки породи кокер -

спанієль ) є оптимальною клітинної культурою для репродукції вірусів грипу та 

рекомендована Всесвітньою Організацією Охорони здоров'я для виділення 

вірусів грипу. Згідно з діючими нормативними документами виділення вірусів 

грипу на культурі MDCK оцінюється з розвитку цитопатичної вірусспецифічної 

дії (ЦПД) і наявності гемаглютинуючої активності в культуральному 

середовищі через 48-72 години інкубації. У разі відсутності ЦПД інфікована 

культура спостерігається протягом 7 днів . 
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Методи молекулярної біології дозволяють швидко і з високим ступенем 

достовірності проводити не тільки індикацію, а й субтипування (ідентифікацію) 

вірусів грипу. Удосконалення методу ПЛР діагностики призвело до створення 

технології постановки ПЛР в режимі реального часу , що значно підвищило 

чутливість методу і скоротило час отримання результату до декількох годин. 

Метод дозволяє визначати малі та надмалі кількості РНК вірусу , проводити 

диференціювання між типами вірусу.  

Вірусологічні методи дозволяють виділити вірус грипу від хворого , що 

робить можливим вивчати біологічні властивості вірусу. Ця інформація є 

важливою для порівняння циркулюючих епідемічних штамів вірусу грипу та 

еталонних штамів, для розробки рекомендацій щодо лікування і 

хіміопрофілактики грипу, а також для визначення складу протигрипозної 

вакцини на майбутній епідемічний сезон. 

В дослідження включено хворих на грип та гострі респіраторні вірусні 

інфекції (ГРВІ), які лікувалися в лікувальних закладах Запорізької області 

(центральні районні лікарні та обласна інфекційна лікарня). Критеріями 

включення пацієнтів у дослідження були : наявність симптомів грипу та ГРВІ 

(підвищення температури тіла, симптоми інтоксикації і катарального запалення 

дихальних шляхів) обох статей та різних вікових категорій. 

Досліджуваним матеріалом були мазки з носа, змиви слизової оболонки 

нижньої носової раковини та задньої стінки глотки, а також парні сироватки 

крові. 

Оптимальним терміном відбору клінічного матеріалу є перші 2-3 доби від 

початку захворювання. Підготовлені до виділення вірусів зразки повинні 

зберігатися при 4
0
С не більше 48 годин. При необхідності більш тривалого 

збереження їх зберігають у низькотемпературній камері при -70
0
С. 

За період з 2011 по 2013 рік було проведено 673 вірусологічних 

досліджень на культурі клітин MDCK, всього виділено 91 ізолят вірусів грипу 

(13,5 %). З них ізолятів вірусу грипу типу А було -85, що склало 93,4 %, грипу 

В - 6 (6,6 %). Серед ізолятів вірусів грипу типу А субтип А (H1N1Каліфорнія) 

визначили в 55,3 % випадках, вірус грипу А (H3N2) - у 44,7 %. У 2011р. було 

виділено 2 віруси грипу В і 5 - грипу А (H1N1Каліфорнія - 09). У 2012р. - 31 

вірус грипу А (H3N2). У 2013р. - 53 віруси грипу, в т. ч. 42 - А ( 

H1N1Каліфорнія -09), 7 - А (H3N2), 4 - В. Всі виділені ізоляти вірусів були 

підтверджені у вірусологічній лабораторії ДУ «Український Центр контролю та 

моніторингу захворюваності МОЗ України» та відділу респіраторних та інших 

вірусних інфекцій Інституту епідеміології та НАМН України інфекційних 

захворювань ім. Л. В. Громашевського, 57 вірусних ізолятів пройшли 

підтвердження в Референс- центрі ВООЗ з грипу (м. Лондон ).  

За цей же період методом ПЛР було проведено 678 досліджень. РНК 

вірусів грипу було виділено від 242 хворих (35,7 %). У тому числі РНК грипу А 

визначалася в 206 випадках (85,1 %), грипу В у 36 випадках (14,9 %). Субтип А 

(H1N1 Каліфорнія -09) визначався у 132 обстежених (64 %), А (H3N2) -у 74 осіб 

(36 %). 
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367 осіб обстежені як вірусологічним методом, так і з використанням 

ПЛР - аналізу. Збіг результатів отримано у 77,4 %, в 69 випадках позитивний 

результат в ПЛР аналізі підтверджувався виділенням грипу в культурі клітин, у 

83 хворих підтвердження діагнозу отримано тільки за рахунок позитивного 

результату ПЛР.  

Таким чином, використання методу ПЛР при моніторингу за грипом та 

ГРВІ забезпечує раннє розпізнавання етіології захворювань респіраторної 

групи, що сприяє поліпшенню якості всього комплексу протиепідемічних та 

профілактичних заходів. Впровадження методу ПЛР підвищило 

результативність вірусологічних досліджень. Відзначено високий відсоток 

збігів результатів виявлення вірусів грипу методом ПЛР і при ізоляції на 

культурі клітин MDCK. 
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ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ГРИПУ 

Незважаючи на значний внесок вакцинопрофілактики у зниження 

захворюваності на грип, поширеність даної інфекції залишається вкрай 

широкою. Грип є провідною причиною звернень за медичною допомогою з 

приводу гострих респіраторних інфекцій, викликає до 300 тис. випадків 

госпіталізації і призводить до 20-40 тис. летальних результатів 

щорічно. Найбільш високому ризику зараження, розвитку ускладнень і 

несприятливих результатів інфекції піддаються діти, люди похилого віку та 

особи , що страждають хронічною супутньою патологією . Все вищевикладене 

підкреслює важливість своєчасної профілактики і терапії інфекції. 

Профілактика грипу зводиться до режимних заходів, використанню вакцин і 

противірусних препаратів.  

Відомо, що більшість комерційних вакцин проти грипу виготовляється з 

використанням курячих ембріонів, в яких вирощуються вакцинні віруси грипу. 

Проте, в умовах пандемії, коли потреба у вакцині зросте у багато разів, 

виготовити достатню кількість вакцини на основі курячих ембріонів буде 

неможливо, бо неможливо швидко збільшити їх кількість. Як альтернативу для 

вирощування вакцинних вірусів будуть використовуватись чутливі культури 

клітин. Зокрема, компанією «Солвей Фармацеутікалз БВ» (Нідерланди) 

підготовлено спеціальне виробництво для виготовлення пандемічної 

протигрипозної вакцини на основі клітин МDCK. Введення в дію цього 

виробництва здійснено у 2005 році. Мета створення виробництва — 

забезпечення вакциною якомога більшої кількості людей у короткі терміни. 

Найсучасніші наукові розробки пов’язані також зі створенням 

мукозальних вакцин проти грипу. Мукозальні вакцини, на думку вчених, є дуже 

перспективними імунобіологічними препаратами профілактичної дії. Вони у 

простий та доступний спосіб (інтраназально) вводяться на слизові оболонки без 
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будь-якого застосування шприців або ін’єкторів, індукують вироблення не 

тільки системного, але й місцевого імунітету біля вхідних воріт інфекції. 

Характеризуючи ефективність грипозних вакцин, в тому числі тих, що 

нині застосовуються в Україні, використовують такі показники: 

 імуногенність (здатність вакцин викликати імунну реакцію); 

 сероконверсія (вірогідне 4-х кратне підвищення титру антитіл, що 

утворюються в організмі людини після введення вакцини); 

 показник сероконверсії (відсоток щеплених вакциною осіб, у яких 

має місце вірогідне 4-х кратне підвищення специфічних антитіл); 

 фактор сероконверії (кратність підвищення середнього значення 

титрів антитіл); 

 захисний рівень антитіл; 

 індекс епідеміологічної ефективності (відношення показника 

захворюваності в групі осіб, щеплених вакциною, до показника захворюваності 

в групі осіб, що не були щепленими); 

 коефіцієнт ефективності; 

 показник серопротекції (питома вага осіб, у яких показник 

середнього значення рівня антитіл є вищим від показника значення захисного 

рівня антитіл); 

 індекс економічної ефективності (відношення коштів, витрачених 

на імунопрофілактику, до прямих та непрямих економічних збитків). 

Показники безпеки вакцини проти грипу: 

 Реактогенність; 

 Частота місцевих реакцій; 

 Частота системних реакцій. 

Сучасні грипозні вакцини є трикомпонентними і включають три віруси 

грипу, які циркулюють серед населення - А (Н1N1), А (Н3N2) та В. Залежно від 

технології виготовлення, вакцини діляться на два класи: живі та інактивовані. У 

Росії випускаються чотири вакцини - жива грипозна вакцина (ЖГВ), або 

вакцина грипозна аллантоісной интраназальная жива суха (Мікроген), і три 

інактивованих грипозних вакцини (ІГВ): а) вакцина грипозна трівалентная 

полімер-суб'едінічная рідка (гриппол) (Мікроген), б ) вакцина грипозна 

інактивована елюатно-центрифужна рідка (Мікроген), в) вакцина грипозна 

інактивована рідка центрифужна типу А (H1N1), А (H3N2) і В (НДІ вакцин і 

сироваток, Санкт-Петербург). Дві останні вакцини цільновіріонні. Всі п'ять 

зареєстрованих у Росії зарубіжних вакцин є інактивованими вакцинами, 

причому три з них розщеплені, а дві - субодиничні. До розщепленим 

відносяться Бегрівак (Кайрон Берінг ГмбХ і К, Німеччина), ваксигрип (Авентіс 

Пастер, Франція), флюарикс (СмітКляйн Бічем, Бельгія). Субодиничними 

вакцинами є: Инфлювак (Солвей Фармасьютікалс Б. В., Нідерланди), Агриппал 

(Кайрон С. п. А., Італія) 

Найбільш великий перелік груп населення, що підлягає вакцинації проти 

грипу, прийнятий в США. У цей документ, складений Центром з контролю 

захворювань і профілактики, включені наступні групи населення :всі діти від 6 
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до 23 міс;особи старше 50 років;дорослі і діти старше 2 років, які страждають 

хронічними захворюваннями, включаючи хвороби серця, легень, нирок, крові, а 

також особи з ослабленою імунною системою (включаючи хворих на ВІЛ / 

СНІД);жінки, які планують вагітність в сезон грипу;особи, які перебувають у 

будинках престарілих;особи від 2 до 18 років, які отримують тривале лікування 

аспірином;медичні працівники;особи, які доглядають за дітьми молодше 6 

міс;особи, які перебувають у постійному контакті з людьми з груп ризику. 

Висновки. 

1. Вакцинопрофілактика грипу є ефективним засобом, спрямованим на 

зниження рівнів захворюваності, летальності, ускладнень та інтенсивності 

циркуляції збудника. За відсутності можливості її широкого застосування 

першочергового захисту потребують групи підвищеного ризику щодо наслідків 

цієї інфекції. За умов пандемічного грипу необхідною є вакцинація медичних 

працівників з метою збереження належного функціонування системи охорони 

здоров’я країни. 

2. Сучасні грипозні вакцини є високо імуногенними та 

низькореактогенними препаратами. У той же час при проведенні щеплень як 

проти сезонного, так і пандемічного грипу необхідно дотримуватись 

індивідуального підходу до кожного реципієнта, враховуючи його стан 

здоров’я та рекомендації щодо використання вакцин для певних категорій 

населення (вікових, за станом здоров’я тощо). 
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РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ САФЛОРУ ТА ПОКАЗНИКИ  

НОВОГО СОРТУ ДОБРИНЯ 

Сафлор красильний є доволі мало вивченою олійною культурою. Його 
стійкість до екстремально посушливих умов зростання (відсутність вологи в 
ґрунті та вплив тривалих високих температур повітря) роблять сафлор доволі 
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перспективною культурою для поширення в посушливих умовах Південного 
Степу України. 

На сьогоднішній день в Реєстрі сортів рослин України зареєстровано 
лише чотири вітчизняних сорти сафлору: Сонячний, Живчик, Лагідний та 
Степовий. Три з них були отримані в Інституті олійних культур. Робота по 
створенню сортів продовжується. 

Сафлор має широке застосування у багатьох галузях. Різні країни мають 
свої традиції і культуру використання продуктів виготовлених з нього. Це 
переважно фарбувальні, харчові, лікарські, косметичні, кормові властивості, 
можливість виробництва з насіння олії, декоративність культури тощо [4, с. 5]. 

До перспективних напрямків селекції сафлору належать покращення 
таких показників як врожайність, крупність насіння, олійність та лушпинність. 

Під врожайністю розуміється середній розмір отриманої продукції з 
одиниці фактично зібраної площі [6, с. 94]. Наукові дослідження та досвід 
виробників свідчать, що врожайність сафлору красильного в умовах півдня 
України може досягати 1,5-1,8 т/га, а за сприятливих умов – до 2,0 т/га і більше 
[2, с. 291; 4, с. 4].  

Маса 1000 насінин характеризує якість насіннєвого матеріалу, а саме його 
крупність та виповненість. Крупні важкі насінини мають більший запас 
поживних речовин, тому в польових умовах вони дають сильні рослини, що 
забезпечують більший врожай [5, с. 196]. Маса 1000 насінин сафлору може 
варіювати від 20 до 50 г [4, с. 9].  

У насінні сафлору міститься 32-37% (в ядрі 50-56%) олії та до 12% білку. 
Олія, видобута з ядер насіння, наближається за смаковими якостями до 
соняшникової [1, с. 298]. 

Метою статті є підведення підсумків випробування селекційних зразків 
сафлору та виділення кращих, створення більш продуктивних сортів. 

Дослідження проводили на 56 селекційних зразках сафлору красильного 
Інституту олійних культур НААН України. Рослини сафлору вирощувалися на 
ділянці площею 0,75 м

3
 з шириною міжрядь 0,35 м. Погодні умови 2013 року 

були не дуже сприятливими для отримання врожаю сафлору. Статистичну 
обробку даних проводили згідно методу дисперсійного аналізу за Г.Ф. Лакіним 
[3].  

Проводилося конкурсне та попереднє сортовипробування. За стандарт 
було взято сорт Сонячний селекції Інституту олійних культур.  

Для попереднього сортовипробування використовували 32 зразка. 
Отримана врожайність варіювала 0,41-2,95 т/га, і найбільшою стала у зразків 
Д8 та Д94, а найменшою – у зразка Д77. Маса 1000 насінин склала 34,75-52,75 
г. Найбільш крупноплідними виявились зразки Д8 (52,75 г) та Д 92 (50,5 г), а 
найменш – зразок 129/К (34,75 г).  

Конкурсне сортовипробування проводилося на 24 зразках, до яких 
увійшли вісім сортів. У досліджені використовували трикратну та шестикратну 
повторності при визначенні врожайності. Врожайність варіювала від 0,36 до 
1,91 т/га. Найбільш врожайними зразками стали Д1 та Д10, а найменш – 
пізньостиглий зразок Салют. Маса 1000 насінин змінювалась від 35,17 до 47,13 
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г. Найбільш крупноплідними виявилися зразки Д2 та Д11, а дрібнонасіннєвим – 
129/К.  

За результатами трирічного конкурсного сортовипробування сортів 
сафлору було виділено за врожайностістю та олійністю кращий зразок, який 
перевищив стандарт Сонячний. Так, він мав врожайність 1,79 т/га та вміст олії у 
насінні 31,03%, в той час як стандарт – врожайність лише 1,10 т/га та олійність 
28,92%. Цей зразок отримав назву Добриня та був переданий до Державного 
сортовипробування.  

Проведені біометричні вимірювання за морфологічними ознаками (висота 
рослин, кількість гілок, листків та кошиків, діаметр кошика) у 5 повтореннях. 
Результати вивчення показали різноманіття зразків. Сорт Добриня є вищим 
серед досліджуваних сортів (84,2 см), більш гіллястим (11 шт. гілок) та з 
більшим діаметром кошику (27,7 мм).  

Таким чином, в результаті проведеної роботи визначено врожайність 
досліджуваних селекційних зразків і сортів та виділено кращі за цим 
показником. Ними стали зразки Д94, Д 8, Д1, Д10, у яких врожайність склала 
1,67-1,92 т/га. За результатами трирічного сортовипробування відібрано 
кращий зразок, який подано на реєстрацію та державне сортовипробування під 
назвою Добриня. 
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БУДОВА ПЛАСТИДНОГО АПАРАТУ КЛІТИН МЕЗОФІЛУ ЛИСТКІВ 

РІЗНИХ БАГАТОРІЧНИХ ВИДІВ Р.LINUM 
Льон – ода з найцінніших промислових культур, адже його як сировину 

використовують у текстильній, харчовій, лакофарбовій та ряду інших галузей. 
Льон культурний має 2 напрямки – технічне – льон прядильний та олійне – 
льон олійний. Однак, окрім льону культурного, рід Linum L. об’єднує близько 
230 видів, серед яких є однорічні та багаторічні трав’янисті рослини, чагарники 
та дерева. Найбільша кількість рослин цього роду зосереджені в помірному та 
субтропічному поясах земної кулі [2].  
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Однією з його особливостей [1] є те, що льон культурний - дуже 
пластична культура. Так, льон олійний вирощують як в Канаді, так і в Африці 
та Австралії. У зв’язку з майже незмінною продуктивністю вважається, що ця 
адаптація відбувається на рівні основної одиниці фотосинтезу – хлоропластів. 
Так, можна зауважити, що у льону олійного (L. humile) було знайдено 2 типи 
хлоропластів – дрібні та великі [3] та припущено, що дрібні хлоропласти 
необхідні для цієї адаптації. До речі, було також встановлено і те, що у 
хлорофільних мутантів льону культурного розміри та форма великих 
хлоропластів суттєво змінюються. 

За об’єкт досліджень нами був обраний пластидний апарат багаторічних 
видів р. Linum, які є більш стійкими до дії різноманітних стресових факторів, 
тобто несуть гени стійкості, тому можуть бути використані у селекційній 
роботі, хоча, звісно, це і викликає труднощі, через різну кількість хромосом.  

Об’єктами дослідження були листя верхнього ярусу 4 різних 
багаторічних видів льону: L. narbonence, L. perenne, L. thracicum, L. austriacum, 
а також листя однорічного льону олійного – L. humile, що виступав у якості 
контролю.  

У результаті наших дворічних досліджень було встановлено, що клітини 
мезофілу різних видів льону мають хлоропласти, які розрізняються як за 
розмірами, так і за формою. Це було показано в перший рік досліджень і 
підтверджено на другий. Так, дрібні хлоропласти були виявлені у 2-ох з 
проаналізованих 4-ох багаторічних видів льону – (L. perenne та L. austriacum). 
За розмірами та формою вони не відрізнялися від дрібних хлоропластів L. 
humile. Великі ж хлоропласти виявилися дуже різноманітними як за формою 
(були виявлені хлоропласти овальної, круглої та видовженої форми), так і за 
розміром. Хлоропласти круглої форми були виявлені у всіх аналізуємих видах 
льону, а видовжені – у L. thracicum та L. austriacum. Овальні були виявлені в 
усіх, окрім L. austriacum. У зв’язку з різною формою ми порівнювали об’єми 
хлоропластів. Так, було виявлено, що у всіх проаналізованих багаторічних 
видах льону хлоропласти є меншими за об’ємом ніж у великих круглих 
хлоропластів льону олійного. У останнього об’єм складає 56,1 мкм

3
, а у 

проаналізованих видів – від 9 до 56 мкм
3
, причому найменшими за об’ємом є 

хлоропласти видовженої форми. Серед проаналізованих видів найдрібнішими 
виявилися хлоропласти L. austriacum (9,0 – 29,4 мкм

3
), а найбільшими - L. 

narbonence (41,8 – 56,0 мкм
3
). 
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ЕКСТРАКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТІОНУ 

АЛКІЛДИМЕТИЛБЕНЗИЛАММОНІЙ ХЛОРИДУ НА МЕЖІ 

РОЗПОДІЛУ ФАЗ ВОДА-ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ 

Останнім часом особливо інтенсивно розвиваються дослідження по 

застосуванню іоноселективних електродів (ІСЕ) для визначення різноманітних 

органічних сполук. Вони набули широкого застосування завдяки їх 

портативності та легкості використання. 

Застосування потенціометричного методу аналізу із використанням 

іоноселективних електродів для експресного контролю вмісту неорганічних 

компонентів у водах має широкі перспективи з огляду на достатньо високу 

чутливість їхнього визначення (10
-6

...10
-4

 моль/дм
3
) і широкий інтервал 

концентрацій, що визначаються, (3...5 порядків), доступність апаратурного 

оформлення, можливості автоматизації методів контролю та використання 

обчислювальної техніки для пришвидшення вибору необхідного алгоритму 

вимірювань та опрацювання результатів аналізу, розширення асортименту 

вимірюваних компонентів та підвищення селективності їхнього визначення з 

використанням впливу різних фізико-хімічних чинників на електродну функцію 

іоноселективних електродів (рН, температура, природа і концентрація фонового 

електроліту, введення органічних розчинників комплексоутворювачів тощо) [2, 

с. 69]. 

Експресність аналізу, вибірковість, простота та універсальність методу 

іонометрії дозволяє широко застосовувати ІСЕ для дослідження об'єктів 

навколишнього середовища, технологічних розчинів та медико-біологічних 

досліджень. Саме тому актуальним є дослідження різних пластифікаторів та 

визначення коефіцієнту екстракції на межі розподілу фаз вода-

трикрезилфосфат. 

Проведено аналіз останніх статей з урахуванням селективної властивості 

іоноселективних електродів для визначення йонних рідин [3, с. 106] та 

дослідження потенціалів іоноселективних електродів [2, с. 69], проаналізована 

методика кількісного визначення вмісту алкілдиметилбензиламоній хлориду в 

лікарських засобах методом потенціометричного титрування із застосуванням 

срібного електрода як індикаторного [1, с. 14]. 

Метою є визначення константи екстракції катіону 

алкілдиметилбензиламоній хлориду на межі розподілу фаз вода-

трикрезилфосфат потенціометричним титруванням водної фази. 

Для експериментального визначення константи екстракції проводять 

екстракцію катіону алкілдиметилбензиламоній хлориду, струшуючи в ділільній 

воронці 10 см
3
 0,01 М розчину поверхнево-активної речовини (ПАР) з 5 см

3 

трикрезилфосфату. Після встановлення екстракційної рівноваги органічний шар 

відділяють від водного центрифугуванням.  
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Вміст ПАР у водній фазі до і після екстракції визначають 

потенціометричним титруванням, складаючи гальванічне коло зі срібного 

(індикаторний електрод) та хлорсрібного (електрод порівняння) електродів [1, 

с. 14]. 

В якості титранта використовують 0,05 М розчин AgNO3. Титрант 

додають порціями по 0,2 см
3
, а біля точки еквівалентності – порціями по 0,02 

см
3
. Закінчують титрування після різкої зміни рН [1, с. 14]. 

Після потенціометричного титрування будують інтегральну (рис. 1) та 

диференційну криві (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Інтегральна крива титрування катіону 

алкілдиметилбензиламоній хлориду 0,05 М розчином AgNO3 

 

 
Рисунок 2 – Диференційна крива титрування катіону 

алкілдиметилбензиламоній хлориду 0,05 М розчином AgNO3 

За цими кривими визначають, який об'єм AgNO3 пішов на титрування 

алкілдиметилбензиламоній хлориду в точці еквівалентності. Це значення 
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дорівнює 1,90 см
3
. За цими даними обчислюють концентрацію ПАР у водній 

фазі (Св=9,5·10
-3

 М) та в органічній (Со=0,5·10
-3

 М). Після цього розраховують 

коефіцієнт екстракції (розподілу), який являє собою постійну величину, що 

дорівнює відношенню концентрацій речовини, що розподіляється, в органічній 

та водній фазі. Константа розподілу катіону алкілдиметилбензиламоній 

хлориду чисельно дорівнює 0,0515. 

Висновки 

1. Проведено літературний огляд щодо теми дослідження та 

проаналізований вплив мембранного розчинника іоноселективних мембран, 

обортних до іонів біологічно активних речовин. 

2. Методом потенціометричного титрування визначено коефіцієнт 

екстракції катіону алкілдиметилбензиламоній хлориду (0,0515±0,0025). 

3. Статистична обробка даних показала високу відтворюваність та 

правильність результатів (S=0,0035; Sr=0,0680). 
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ВИВЧЕННЯ ДИКИХ ВИДІВ РОДУ LINUM 

Рід льон - Linum L. - відноситься до сімейства льонових - Liпасеае DC. ex 

S.F. Gray - і включає понад 200 диких видів однорічних, багаторічних 

трав'янистих і напівчагарникових рослин [1].  

Секцiя Syllinum Griseb. роду Linum L. мiстить близько 15 видiв, 

поширених в помiрному поясi Старого Свiту. На територiї Пiвнiчної Євразiї 

види секцiї зустрiчаються в Схiднiй Європi та на Кавказi [2]. 

Остання обробка роду Linum була виконана С.В. Юзепчуком в 1949 р. в 

секцiю Syllinum (= sect. Limoniopsis (Planch.) Juz.) ним включено 10 видiв. 

Представники секцiї – багаторiчнi трави чи напiвкущi, рiдко однорiчнi трави,якi 

мають почерговi, со стипулярними залозками, голi чи опушенi листки, нижнi 

большою частиною лопатчастi, нерiдко зiбранi в розетки, вiйчастi по краям 

чашолистики, жовтi пелюстки, линiйнi рилця i гетеростильнi, рiдше 

гомостильнi квiтки [3].  
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В систематицi секцiї Syllinum iснують проблеми, якi стосуються видової 

самостiйностi ряду видiв. 

Представники роду Linum в основному розповсюдженi в помiрних та 

субтропiчних регiонах земної кулi. Багато з них успiшно проростають в Українi 

[5].  

 

Вид Ареал найбiльшого розповсюдження 

Linum angustifolium L. Крим 

Linum austriacum L. Степ 

Linum basarabicum Klok. Степ, вапняки 

Linum catharticum L. Полiсся 

Linum corymbulosum Rchb. Крим, кам’яниста мiсцевiсть 

Linum cterniaevii Klok. Кам’янистi виступи 

Linum euxinum L. Крим, кам’яниста мiсцевiсть 

Linum extraaxilare Kit. Карпати 

Linum flavum L. Степ 

Linum gallicum DC. Крим, кам’яниста мiсцевiсть 

Linum hirsutum L. Степ, вапняковi схили 

Linum lanuginosum Juz. Степ 

Linum linearifolium Крим, вапняки 

Linum marschallianum Juz. Крим, кам’янистi схили 

Linum nervosum Waldst et Kit. Степ 

Linum nodiflorum L. Степ, гори 

Linum. pallasianum Schult. Крим, скали, кам’янистi схили 

Linum perenne L. Степ, вапняковi схили 

Linum squamulosum Rud. Сухi бугри, схили 

Linum tauricum Willd. Крим, крейдянi схили 

Linum tenuifolium L. Степ, Крим, кам’яниста мiсцевiсть 

Linum ukrainicum Czern. Крейдянi вiдкладення 

 

В Україні культурний льон представлений в основному видом льон 

звичайний - Linum usitatissimum L. Цей вид дуже поліморфний, найбільше 

значення мають три підвиди: Linum subsp. usitatissimum - довгунець, Linum 

subsp. humile ( Mill. ) Czernom. - олійний, або кучерявець, Linum subsp. 

intermedium Czernom. - межеумок. Зазначені підвиди розрізняються по висоті 

рослин, числу стебел, числу коробочок, розвиненості кореневої системи. 

Льон в порівнянні з іншими культурами найбільш пластична рослина. 

Його здавна вирощують майже у всіх країнах Європи, багатьох країнах Азії, 

Африки і Америки [5]. 

На даний момент найбiльш поширеним у сiльсько-господарському 

використаннi – культурний вид льону Linum usitatissimum та його пiдвиди 

Linum subsp. usitatissimum - довгунець, Linum subsp. humile ( Mill. ) Czernom. - 

олійний, або кучерявець, Linum subsp. I intermedium Czernom. - межеумок. Вони 

використовуються в основному як олiйнi та прядильнi культури. Але, крiм 
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рiзноманiтних пiдвидiв та сортiв intermedium usitatissimum, є ще велике 

рiзноманiття дикорослих видiв, якi також можна використовувати у 

господарствi у якостi селекцiйного матерiалу та як промисловi культури, для 

отримання олії, волокон або як декоративнi рослини. 
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ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО  

ЗА УМОВ ВИРОЩУВАННЯ У КРИМУ 

Розширення спектру культивуємих культур - одна з провідних задач 

науковців та фахівців, які працюють у агропромисловому комплексі. Льон 

олійний – культура, яка стрімко поширюється в різних регіонах світу та 

України. Але для умов Кримського півострову ця культура є новою та 

малодослідженою. Саме тому актуальним на наш час є питання, щодо підбору 

відповідних сортів, ліній та гібридів для вдалого вирощування в умовах Криму.  

Метою нашого експерименту було порівняти чотири генетичних зразка 

льону олійного за умов вирощування в Криму. Експеримент проводився 

протягом двох вегетаційних періодів (2012 та 2013 роки). В якості матеріалу 

було використано чотири різні генетичні зразки льону олійного: 11/2011, 

16/2010, 17/2010 та Патрицій. Всі вони вирощувались за єдиною методикою та 

для порівняння відбиралося по 10 рослин з кожної дослідної ділянки (три 

повторності для кожного генетичного зразка). Вимірювання проводились за 

стандартною методикою, визначення середніх показників також здійснювалось 

за загальноприйнятими методами [1]. 

Аналіз отриманих даних засвідчив, що серед вивчаємих зразків за 

морфометричними показники найкращі результати виявив зразок 11/2011, але 
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при цьому вага 1000 насінин у цього зразка виявилась найменьшою у 2013 році 

вирощування. А тому, в цілому за сукупнистю усіх ознак (морфометричних та 

ваги 1000 насінин) найбільш пристосованним до умов Криму виявився зразок 

16/2010, який показав найбільші показники за всіма досліджуваними 

показниками. Зразки Патриций та 17/2010 показали майже однакові значення. 

Усі показники в усіх досліджених генетичних зразках мали значення, які 

суттєво не відрізнялися від середньостатистичних показників для льону 

олійного, що свідчить про можливість вдалого вирощування цього виду на 

території Кримського півострову. 
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БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 

ВІРУСНИЙ ГЕПАТИТ С  

Серед усіх захворювань печінки найбільш актуальним на теперішній час є 

гепатит С [1, 2]. В Україні вивчення особливостей ВГС розпочато порівняно 

недавно. Офіційні дані про реєстрацію захворюваності поки відсутні. В той же 

час, проведені за останні роки деякі епідеміологічні обстеження, з 

використанням серологічних методів досліджень, свідчать про те, що наша 

країна належить до регіонів з високою інфікованістю населення ВГС.  

Метою роботи було дослідження стану деяких біохімічних показників 

крові у хворих на гострий вірусний гепатит С. Венозну кров брали на початку 

захворювання та при виписуванні хворих із лікарні. В крові досліджували 

загальний та прямий білірубін, тимолову пробу та АлАТ. Статистичний аналіз 

даних здійснювали з використанням пакету прикладних програм SPSS, версія 

13 в операційній системі Windows XP.  

У хворих на початку захворювання всі досліджувані показники крові 

значно перевищували максимальні значення фізіологічної норми. Так, рівень 

загального білірубіну у 13 разів, прямого – у 38, показник тимолової проби у 

1,7 разів, а активність АлАТ – у 20,7 разів. При виписуванні із лікарні стан 

хворих покращився, що підтверджується зниженнями досліджуваних 

показників – загальний білірубін зменшився у 8 разів, прямий – у 3,7 рази, 

показник тимолової проби та активність АлАТ майже у 2 рази. Проте з усіх 

досліджуваних показників до норми повернувся тільки показник тимолової 

проби (2,99 ± 0,35 Од.). Більше половини хворих мали тяжкий перебіг хвороби 

та їм проводилися курси інтенсивної терапії, тому високі цифри показників у 

хворих на гострий ВГС після лікування зумовлені гострим запальним процесом 

у печінці, а також тяжкою інтоксикацією.  
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ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМНОГО АЛЕЛОПАТИЧНОГО ВПЛИВУ  

РІЗНИХ ВИДІВ ЛЬОНУ 

Алелопатія являє собою дуже складне і поширене явище в світі рослин. 

Алелопатична взаємодія рослин проходить, головним чином, по кореневій 

системі посередництвом кореневих виділень і продукції деструкції рослинних 

залишків. Загальним для алелопатичних явищ є інтенсивність впливу одних 

відів рослин на інші, яка частково проявляється в конкретних екологічних 

механізмах. В класичних роботах Гродзинського дане визначення алелопатії як 

явища, в основі якого лежить кругообіг фізіологічно-активних речовин в 

біогеоценозі. При такому розумінні центральним питанням алелопатії є 

дослідження концентрації і хімічного складу колінів на всіх етапах кругообігу 

(в рослинах-донорах; їх виділеннях і опаді, в рослинах-акцепторах і 

ризосферній мікрофлорі), фізіологічної активності в окремих дослідах і 

алелопатичної ролі в фітоценозі [1, 2]. 

Льон великоквітковий – однорічна трав'яниста рослина родом з Північно-

Західної Африки. Стебла прямостоячі, рясно розгалужені у верхній частині, 

голі, до 60 см заввишки. Квітки до 3 см в діаметрі, правильні, яскраво-червоні, 

зібрані в кінцеві, пухкі, щитковидні суцвіття, розкриваються тільки в сонячну 

погоду. Льон великоквітковий з успіхом використовується в квітучих 

мавританських газонах. Незважаючи на невелику висоту рослин, його 

вирощують на зрізання для складання букетів з живих і сухих квітів. 

Льон багаторічний в озелененні використовують у створенні 

міксбордерiв, кам'янистих садів, альпінаріїв, а також для зрізання - букет з 

льону відрізняється особливою легкої ніжністю і красою. Окремо стоячий кущ 

льону багаторічного посеред газону – чарівна, оригінальна прикраса. У 

внутрішньому дворику льон багаторічний доречний як горшкових культура. 

Мета нашої роботи – вивчення взаємного алелопатичного впливу різних 

видів льону з метою створення у сумісних різновидових насадженнях. 

Об’єктами досліджувань були льон багаторічний (Linum perenne L.).та 

льон великоквітковий (Linum grandiflorum Desf.). Алелопатичну активність 

рослин вивчали за допомогою загальноприйнятої методики [3]. У якості 

біологічно активних компонентів використовували водні екстракти надземної 

та підземної частин льону багаторічного (L. perenne), льону жовтого (Linum 

flavum L.) та льону великоквіткового сорту «Вогник» (L. grandiflorum) (у 
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розведенні 1:50). Льон багаторічний (L. perenne) та льон жовтий (L. flavum) 

збирали у I декаді липня у фенофазі плодоношеня, а льон великоквітковий (L. 

grandiflorum) – у I декаді серпня у фенофазі квітування. Вивчали в 

лабораторних умовах вплив водорозчинних алелопатично активних речовин на 

ріст та розвиток насіння льону багаторічного та льону великоквіткового. 

Результати досліджень показують значну пригнічуючу дію витяжки з 

надземної частини льону жовтого на схожість насіння льону великоквіткового 

(45%) (Табл. 1). В контролі цей показник був 85,0%. Також зниження відсотка 

схожого насіння спостерігалося при дії водорозчинних речовин надземної 

частини L. grandiflorum та підземної частини L. perenne та L. flavum (82,4% та 

84,4% до контролю відповідно) 

Як видно з даних таблиці 2, схожість насіння льону багаторічного 

пригнічувалась під дією екстрактів надземних частин льону великоквіткового 

та льону жовтого, а також підземних частин льону багаторічного та льону 

жовтого. Але порівняно зі схожістю L. grandiflorum, насіння L. perenne володіло 

низьким відсотком схожості, що свідчить про низьку його якість. 

 

Таблиця 1 - Вплив водних екстрактів у розведенні 1:50 на схожість 

насіння льону великоквіткового, % 

 

 

Льон 

багаторічний 

(Linum 

perenne) 

Льон 

великоквітковий 

(Linum 

grandiflorum) 

Льон жовтий 

(Linum flavum) 
Контроль 

Витяжка з 

надземної 

частини 

76,7±10,8 65,0±5,4 45,0±1,4 

85±2,9 
Витяжка з 

підземної 

частини 

70,0±10,3 75,0±8,9 71,7±6,4 

 

Таблиця 2 - Вплив водних екстрактів у розведенні 1:50 на схожість 

насіння льону багаторічного, % 

 

 

Льон 

багаторічний 

(Linum 

perenne) 

Льон 

великоквітковий 

(Linum 

grandiflorum) 

Льон жовтий 

(Linum 

flavum) 

Контроль 

Витяжка з 

надземної 

частини 

– 6,7±1,2 8,3±3,0 

21±3,1 
Витяжка з 

підземної 

частини 

13,3±2,1 20,0±2,4 10,0±2,5 
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Як бачимо на рисунку 1, екстракти рослин льону незначно пригнічують 

ріст паростків порівняно з контролем. 
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Рисунок 1 - Вплив водних екстрактів надземної та підземної маси льону 

багаторічного (L. perenne), льону жовтого (L. flavum) та льону великоквіткового 

сорту «Вогник» (L. grandiflorum) на ріст паростків Льону великоквіткового (L. 

grandiflorum).По осі абсцис – екстракти різних видів льону та контроль; по осі 

ординат – довжина паростків в см. 

 

Таким чином, встановлено, що вплив алелопатично активних сполук 

водних екстрактів надземної і підземної частин L. perenne, L. grandiflorum та L. 

flavum на прорастання насіння L. perenne та L. grandiflorum має пригнічуючу 

дію надземної частини L. grandiflorum та L. flavum та пыдземноъ частини L. 

perenne та L. flavum. 
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АНАЛІЗ ТЕОРІЙ БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ ОРГАНІЗМУ 

ЛЮДИНИ В ГЕРОНТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

У геронтології досі не існує єдиної точки зору на проблему старіння як 

біологічний феномен та на зміни, які могли б слугувати його пусковим 

механізмом. Ці зміни виникають ще на молекулярно-генетичному рівні та 

поступово поширюються на наступні рівні організації живої матерії, 

охоплюючи зрештою організмовий. Тому надзвичайно важливим є визначення 

першочергової причини, яка є пусковим механізмом подальших 

морфофізіологічних змін у клітині, створюючи каскадний ефект послідовних 

руйнівних процесів за типом ланцюгової реакції [2, 4]. 
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Деякі сучасні теорії старіння містять суперечливі факти, що потребують 

обґрунтованого пояснення. Зокрема, внаслідок кінцевої недореплікації, 

теломери мали б вкорочуватися досить повільно – по декілька (3-6) 

нуклеотидів. Натомість швидкість втрати теломерних повторів клітинами 

багатоклітинних організмів становить 55-800 пар нуклеотидів за один цикл 

реплікації ДНК [1, 3]. Окрім того, як би теломерні повтори втрачалися б лише 

внаслідок кінцевої недореплікації, спостерігалася б рівномірна межа ерозії усіх 

теломер, натомість у клітині має місце нерівномірна втрата ДНК різними 

теломерами. Вищеперелічені аргументи вказують на те, що поряд із кінцевою 

недореплікацією на ерозію теломер впливає певний додатковий фактор. 

Для пояснення вищеописаного феномену було запропоновано 

епігенетичну теорію старіння та редусомну гіпотезу. Проте епігенетична теорія 

старіння не пояснює причину вкорочення тепломер у гемопоетичних 

стовбурових клітинах, оскільки можливість дерепресії мобільних елементів 

геному вимагає високого рівня диференціації клітин, а редусомна теорія 

залишається невизнаною більшістю вчених, так як існування гіпотетичних 

редусом досі не має експериментальних підтверджень [1, 5]. 

У комплексі ДНК-гістони, що формує хроматин, виділяють особливі 

ділянки під назвою гетерохраматину, які характеризуються підвищеним рівнем 

конденсації та на сьогоднішній день залишаються малодослідженими. 

Реплікація ДНК у складі гетерохроматину відбувається на пізніх стадіях 

інтерфази, що може пояснюватися ускладненою доступністю ферментів до 

ДНК, оскільки здійснення реплікації потребує розплітання подвійної спіралі 

молекули, що супроводжується руйнуванням водневих зв’язків між 

нітрогеновмісними основами антипаралельних ланцюгів. Низький рівень 

ацетилювання гістонів гетерохроматинового комплексу по лізиновим залишкам 

підвищує їх основні властивості і, відповідно, зв’язування з кислими 

фосфатними групами ДНК, сприяючи компактизації хроматину. Встановлено, 

що з віком знижується рівень ацетилювання гістонів, з чого витікає більша 

компактизація гетерохроматину, що на певному етапі може призвести до 

неможливості здійснення не лише транскрипції чи репарації, а й реплікації 

даних ділянок ДНК, оскільки даний процес може відбуватися лише за умови 

руйнування її вторинної структури. Це дозволяє зробити припущення, що дані 

ділянки хроматину також вкорочуються разом із теломерами в ході реплікації 

ДНК (внутрішня недореплікація), а ділянки, у яких ДНК була успішно 

реплікована зшиваються за допомогою ДНК-лігази, і дочірні молекули ДНК 

вкорочуються на довжину втрачених надконденсованих гетерохроматинових 

ділянок. 

Відомо, що рідкісне захворювання під назвою прогерії Хатчінсона-

Джілфорда, спричинює передчасне старіння. У хворих спостерігається 

зниження експресії ряду ядерних білків, з гетерохроматиновими включно. При 

цьому їх клітинні ядра практично втрачають гетерохроматин. Враховуючи 

вищевикладене, можна зробити припущення, що поступове зростання рівню 

конденсації гетерохроматину в клітинах здорового організму, відіграє ключову 

роль у процесі старіння і характеризується механізмом дії аналогічним до того, 
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що має місце у клітинах хворих на прогерію Хатчінсона-Джілфорда, проте на 

відміну від останніх в нормальних клітинах швидкість перебігу процесу 

надконденсації гетерохроматину має порівняно вповільнений характер. 

Висновки:  

1. Клітинний сенесенс є генетично запрограмованим процесом 

незворотної зупинки життєвого циклу клітини та відображає старіння на рівні 

цілісного організму. 

2. Межа тривалості життя окремої клітини (ліміт Хейфліка) та її 

проліферативний потенціал визначаються довжиною теломер, вкорочення яких 

в ході кожної інтерфази обумовлене проблемою кінцевої недореплікації, що є 

однією з причин клітинного старіння в умовах in vitro та in vivo.  

3. Теорія маргінотомії, не пояснює феномену прискореної та 

нерівномірної ерозії теломер, що вказує на наявність додаткового фактора 

впливу на швидкість втрати нуклеотидів під час реплікації ДНК. Дане явище 

може пояснюватися неможливістю реплікації надконденсованих ділянок ДНК у 

складі гетерохроматину, зумовлене віковим зниженням рівня ацетилювання 

гістонів. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 РІДИННОГО ЕЛЕКТРОДА З МЕМБРАНОЮ НА ОСНОВІ 

ДИБУТИЛФТАЛАТУ ТА ОБЕРНЕНОГО ДО КАТІОНУ 

АЛКІЛДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМОНІЙ ХЛОРИДУ 

Застосування іоноселективних електродів (ІСЕ) є одним із сучасних 

напрямків аналітичної хімії. Вибірковість, швидкість визначення дозволяють їх 

використовувати в хімічній технології, медицині, біології, при вивченні об'єктів 

навколишнього середовища та інших областях. Головною перевагою ІСЕ є 

придатність для безперервного автоматичного контролю. 
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В наш час ІСЕ з рідинними пластифікованими мембранами знайшли 

велике застосування в потенціометричному титруванні та іонометрії, загалом 

для визначення різних аніонів та катіонів. 

ІСЕ з мембранами на основі пластифікованого полівінілхлориду з 

нейтральними і зарядженими іонофорами широко використовуються як 

інструменти хімічного аналізу [1, с. 9]. Останнім часом особливо інтенсивно 

розвиваються дослідження по застосуванню іоноселективних електродів для 

визначення різноманітних органічних сполук [2, с. 69-73]. 

Поверхнево-активні речовини (ПАР) відносяться до основних 

компонентів, які забруднюють гідросферу. Наявні уніфіковані методи 

визначення ПАР [3, с. 376] через малу чутливість і велику трудомісткість 

практично не прийнятні до таких об'єктів, як природні та стічні води.  

Вимогам експрес-контролю, достатньої чутливості в даний час відповідає 

потенціометричний метод із застосуванням ІСЕ. Показана можливість 

створення ПАР-ІСЕ різних конструкцій: з внутрішнім розчином – плівковий та 

твердоконтактний з мембранним покриттям.  

До основних електрохімічних характеристик ICE належать межа 

виявлення визначуваного іона, збереження Нернстівської залежності 

потенціалу від концентрації в діапазоні лінійності відгуку, дрейф потенціалу та 

час життя ICE. На електродні характеристики впливають природа 

електродоактивної речовини (ЕАР), що використовується, рН аналізованого 

розчину, вміст мембранного пластифікатору [4, с. 226].  

Актуальним є дослідження впливу даних факторів, урахування яких 

дозволить покращити характеристики електродів і прогнозувати електрохімічні 

властивості ICE при їх розробці для нових речовин. 

Метою даної роботи було розробити ІСЕ різних конструкцій і визначити 

оптимальний склад мембранної композиції для визначення катіону 

алкілдиметилбензиламоній хлориду. 

Об'єктом дослідження були іоноселективні електроди з 

полівінілхлоридною мембраною, пластифікованою дибутилфталатом (ДБФ) та 

оберненою до катіону алкілдиметилбензиламоній хлориду. 

В якості електродоактивної речовини був використаний малорозчинний у 

воді, але добре розчинний в мембранному розчиннику – дибутилфталаті, іонний 

асоціат катіону алкілдиметилбензиламоній хлориду та аніону 

молібдофосфатної кислоти. 

Кут нахилу електродної функції розроблених ІСЕ – твердоконтактного і 

плівкового – наближається до теоретичного Нернстівського та дозволяє 

застосувати їх для аналітичного контролю алкілдиметилбензиламоній хлориду 

в медичних препаратах. 

1. Розроблені плівковий та твердоконтактний ІСЕ, обернені до катіону 

алкілдиметилбензиламоній хлориду, з використанням в якості 

електродоактивної речовини іонного асоціату алкілдиметилбензиламоній 

хлориду та молібдофосфатної кислоти. 
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2. Сконструйовані ПАР-ІСЕ застосовані для визначення індивідуального 

ПАР методом прямої потенціометрії. Як приклад наведено результати 

визначення ПАР в медичному препараті. 
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ВПЛИВ ГОСТРОГО ГОЛОДУВАННЯ НА ВМІСТ ЦИНКУ  

В НЕЙТРОФІЛАХ КРОВІ ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ  

ТВАРИН РІЗНОГО ВІКУ 

При гострому стресуванні голодуванням вміст цинку в клітинах 

змінюються схожим чином у тварин різних видів і різних вікових груп. 

Встановлена однотипність змін вмісту досліджуваного металу в нейтрофілах як 

крові, так і кісткового мозку у тварин різних видів та різних вікових груп. 

Отримані дані роблять внесок у з’ясування фізіологічної ролі цинку в 

нейтрофілах у тварин в онтогенезі . 

Матеріалом досліджень слугували мазки кісткового мозку та 

периферичної крові 72 мишей і такої самої кількості щурів різного віку. 

Молодими були тварини віком три місяці, дорослими - 6 місяців, старими- 1 

рік. Тварин усіх вікових груп піддавали впливу гострого голодування впродовж 

12 годин, після чого за життя брали кров з хвоста , а після забою - кістковий 

мозок. Контролем слугували дорослі інтактні миші та щури. 

Метою досліджень було проведення визначення вмісту цинку в 

нейтрофілах крові та кісткового мозку у тварин різного віку. 

Фіксовані у висхідних парах формаліну мазки забарвлювали 0,2% водно-

аміачним розчином дитизону впродовж 3 годин з використанням масляної 

імерсії. Мікроскопічні дослідження проводили з об’єктивом 90Х та окуляром 

10Х світлового мікроскопу. 

На препаратах у цитоплазмі нейтрофілів виявлялись червоні гранули. 

Вміст цинку в нейтрофілахкрові та кісткового мозку оцінювався 

напівкількісним методом[1, с.29; 2, с.116]. 
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Були проведені дослідження вмісту цинку в нейтрофілах крові у 

дорослих, молодих і старих мишей у нормі та при гострому стресуванні 

голодом. Отримані нами дані свідчать про те, що вміст досліджуваного металу 

в нейтрофілах крові змінюється з віком. Так, у молодих і старих тварин вміст 

цинку в клітинах гранулярних нейтрофілів складає 73% і 65% від контрольних 

показників (р<0,001). Гостре голодування у дорослих тварин викликало 

накопичення цинку в клітинах на 31% (р<0,001), а у молодих і старих також 

спостерігалося підвищення вмісту даного металу по відношенню до таких у 

спокою, при чому отримані нами дані не суттєво відрізнялися від контрольних 

показників у дорослих тварин (р>0,05). 

При постановці дослідів на щурах спостерігалася схожа з мишами 

картина: у молодих та старих тварин вміст цинку в досліджуваних клітинах був 

менший за такі показники у дорослих тварин на 32% (р<0,01) в обох випадках. 

Гостре голодування дорослих щурів викликало накопичення вмісту цинку в 

клітинах на 40% (р<0,01), у молодих і старих щурів, як і у випадку із мишами, 

спостерігалося підвищення вмісту досліджуваного металу у порівнянні із 

станом спокою відповідно на 41 і 33%. Ці дані несуттєво (р>0,05) відрізнялися 

від контрольних показників у дорослих тварин. 

За результатами проведених досліджень було встановлено, що вміст 

цинку у нейтрофілах кісткового мозку , як і у випадку із нейтрофілами крові, 

залежав від віку тварин. У молодих мишей даний показник був нижче за такий 

у дорослих 28% (р<0,05), а у старих – на 40% (р<0,01). Гостре голодування 

викликало накопичення цинку в клітинах у всіх груп тварин. Так, у дорослих 

спостерігалося підвищення вмісту цинку на 38% по відношенню до 

контрольних значень, а у молодих і старих на 28 і 52 % по відношенню до 

показників у стані спокою, та не суттєво відрізнялися від контрольних 

показників у дорослих тварин (р>0,05).  

Такі ж дослідження були проведені і у щурів.Але, на відміну від мишей, 

тут спостерігається недостовірно менший вміст цинку у молодих щурів – на 

19% (р>0,05). У старих щурів спостерігалося зниження вмісту досліджуваного 

металу на 34% (р<0,01), як це було відмічено і у мишей. 

Таким чином, у мишей і щурів спостерігається залежний від віку вміст 

цинку в нейтрофілах крові та кісткового мозку: вище у дорослих і нижче у 

молодих і старих тварин. Гостре стресування голодуванням викликає 

накопичення цього металу в досліджуваних клітинах у тварин всіх вікових 

груп, при чому в цьому випадку у старих і молодих тварин ці показники 

суттєво не відрізняються від контрольних показників дорослих тварин. 

Можна зробити припущення про наявність загальних закономірностей 

розподілу цинку в клітинах залежно від віку тварин, але не залежно від їх виду. 
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ЧЕРВОНОКЛОП ЧЕРВОНИЙ ЯК БІОІНДИКАТОР НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА НА ПРИКЛАДІ м.ЗАПОРІЖЖЯ 

Зараз екологи все частіше використовують метод біоіндикації для 

визначення стану окремих об’єктів чи довкілля в цілому. Спостереження за 

певними видами рослин або тварин можуть дати певні загальні розуміння про 

стан біотопу їхнього мешкання [1].  

Основним завданням біоіндикації є розробка методів і критеріїв, які 

могли б адекватно відображати рівень антропогенних впливів із урахуванням 

комплексного характеру забруднення і діагностувати ранні порушення в 

найбільш чутливих компонентах біотичних угруповань.  

Біоіндикація – це оцінка стану навколишнього середовища за допомогою 

живих об’єктів [2]. Біоіндикація, як і моніторинг, здійснюється на різних рівнях 

організації біосфери: макромолекули, клітини, органу, організму, популяції, 

біоценозу. 

Біоіндикаторами зокрема можуть виступати групи особин одного виду 

або спільноти, за наявністю або станом яких, а також з їх поведінки, судять про 

природні й антропогенні зміни в середовищі. За допомогою біоіндикації, може 

здійснюватися оцінка впливу як природних (температура, вологість, 

кислотність, солоність, і т.д.) так і антропогенних факторів [3]. 

Об’єктам наших досліджень став червоноклоп червоний (Pirrhocoris 

apterus L.). В основу роботи покладено матеріали, зібрані на території м. 

Запоріжжя та села Комишуваха. На території м. Запоріжжя клопів відбирали: 1 

група – о. Хортиця, 2 група – Заводський район, 3 група – Жовтневий район 

(поблизу залізничного вокзалу «Запоріжжя 2»). 

Збір матеріалу проводився в жовтні 2013 року. При проведенні 

дослідження було застосовано загальноприйняті методики. Проаналізовано 

морфометричні показники 200 особин з чотирьох мікропопуляцій по 50 особин 

у кожній. Популяційні порівняння червоноклопа червоного здійснювались за 

наступними показниками: вага, ширина та довжина тіла. 

Результати дослідження свідчать, що середня вага одного клопа у групі 

“Заводського району” становить 34  0,27 мг, у групі “Ж.Д2” – 39  0,24 мг, у 

групі “Комишуваха” – 40  0,29 мг, у групі “Хортиця” – 46  0,31 мг. 

Максимальна розбіжність у вазі між представниками 2 популяцій становила 12 

мг (33,3%) від всієї маси тіла, що є досить великим показником нестабільності 

ваги комах на відносно не великій території. 

Аналізуючи лінійні показники клопів, бачимо, що середня довжина тіла в 

групі “Комишуваха” була 7,99  0,37 мм, середнє значення ширини тіла було 

4,08  0,20 мм. В групі клопів “Ж.Д2” середня довжина тіла складає 8,03  0,40 

мм, ширина тіла складає 3,94  0,22 мм. В групі клопів “Хортиця” середня 

довжина тіла складає 8,53  0,35 мм, ширина тіла складає 4,22  0,24 мм. В 
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групі клопів “Кічкас” середня довжина тіла складає 7,92  0,42 мм, ширина тіла 

складає 3,940,23 мм. 

В кожній групі клопів було обчислено коефіцієнти кореляції між 

показниками довжини та ширини тіла (табл. 1).  

Таблиця 1 – Коефіцієнт кореляції різних груп клопів.  

 

Групи клопів Ж.Д. 2 

 

Хортиця 

 

Кічкас 

 

Комишуваха 

 

Кореляція довжини 

та ширини тіла 

0,596923 0,660223 0,820827 0,815010 

 

Таким чином, найбільші морфометричні показники червоноклопів 

червоних відзначено на о. Хортиця, а найменшу – клопи в заводському районі 

(Кічкас). Показники комах у різних місцях існування відрізнялись на 0,6 - 8,5%. 

Це свідчить про доцільність використання червоно клопа червоного в якості 

біоіндикатора стану міського середовища. 
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ЛЕЙКОГРАМА КРОВІ У ХВОРИХ ІЗ АПОПЛЕКСІЄЮ ЯЄЧНИКА  

ТА КАТАРАЛЬНИМ АПЕНДИЦИТОМ 

Апоплексия яєчника займає друге місце в структурі внутрішньочеревних 

кровотеч у жінок дітородного віку [1]. Відсутність постійних симптомів і 

властивої тільки для апоплексії яєчника симптоматики, надзвичайна 

різноманітність перебігу захворювання роблять діагностику апоплексії однією з 

важких завдань у хірургічній та гінекологічній практиці [2-4]. Диференціальна 

діагностика апендициту і апоплексії яєчника має принципове значення для 

вироблення подальшої тактики ведення хворої. 

Метою роботи було з’ясування наявності різниць у показниках крові 30 

хворих з апоплексією яєчника (група 1) та 30 з гострим апендицитом (група 2). 

У крові, яку брали в першу добу надходження хворих до стаціонару, визначали 

загальну кількість лейкоцитів та лейкограму крові. Статистичний аналіз даних 

здійснювали з використанням пакету прикладних програм SPSS, версія 13 в 

операційній системі Windows XP. Як показали результати досліджень, кількість 

лейкоцитів в обох групах була достовірно вищою за контроль і складала 9,2 ± 

http://eztuir.ztu.edu.ua/6284/
http://eztuir.ztu.edu.ua/6284/
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0,19 та 8,75 ± 0,14 проти 6,54 ± 0,16 Г/л у контролі. Кількість еозинофілів, 

моноцитів та лімфоцитів у всіх групах була однаковою. А от кількість 

гранулоцитів – достовірно змінювалась (р<0,001). Основні зміни відбувалися за 

рахунок паличкоядерних нейтрофілів. В обох групах їх кількість 

збільшувалась: у 2,6 рази в групі хворих з катаральним апендицитом та у 2,7 

рази у хворих із апоплексією яєчника. Кількість сегментоядерних нейтрофілів 

навпаки знижувалась: у першій групі на 12,5 %, у другій – на 14,5 %. Таким 

чином, у хворих жінок із з апоплексією яєчника та гострим апендицитом 

спостерігається зростання кількості лейкоцитів за рахунок паличкоядерних 

нейтрофілів.  
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ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ЗА УМОВ 

ВИРОЩУВАННЯ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Льон олійний – культура, яка займає одне з провідних місць у 

агропромисловому комплексі України та стрімко поширюється в різних 

регіонах нашої країни. Але кліматичні та агротехнічні умови у різних місцях 

дуже відрізняються одні від одних. Саме тому актуальним на наш час є 

питання, щодо підбору відповідних сортів, ліній та гібридів для кожного 

окремого регіону задля досягнення найвищих сільськогосподарських 

показників. 

Метою нашого експерименту було порівняти чотири генетичних зразка 

льону олійного за умов вирощування в Запорізькій області. Експеримент 

проводився протягом двох вегетаційних періодів (2012 та 2013 роки). В якості 

матеріалу було використано чотири різні генетичні зразки льону олійного: 

11/2011, 16/2010, 17/2010 та Патрицій. Всі вони вирощувались за єдиною 

методикою та для порівняння відбиралося по 10 рослин з кожної дослідної 

ділянки (три повторності для кожного генетичного зразка). Вимірювання 

проводились за стандартною методикою, визначення середніх показників також 

здійснювалось за загальноприйнятими методами [1]. 

Одним з головних показників, які характеризують успішність 

вирощування є продуктивність рослин яку визначають за різноманітними 
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показниками. Серед цих показників є вага 1000 насінин. Спираючись саме на 

цей показник після проведення досліджень у 2013 році можна сказати, що 

найбільш вдалим зразком для вирощування в умовах Запорізької області є 

зразок 17/2010 вага 1000 насінин якого була найбільшою та сягала середніх 

показників для виду льону олійного (6,66 г). Всі інші зразки не досягли цього 

показника, що може свідчити про гіршу пристосованність до умов Запорізького 

регіону цих генетичних зразків.  

Таким чином можна зробити висновок, що найбільш пристосованним до 

умов Запорізької області з чотирьох досліджених зразків є зразок 17/2010, а 

найменш пристосованним зразок 11/2011. 
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МОНІТОРИНГ ЛИВНЕВИХ ВОД АТ «МОТОР СІЧ»  

ЗА ТОКСИКОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

Проблема забезпечення належного екологічного стану водного 

потенціалу є актуальною для всіх поверхневих водних об’єктів України. 

Особливо в районах розміщення потужних промислових і 

сільськогосподарських комплексів відбувається накопичення продуктів 

техногенної діяльності, зокрема, важких металів у компонентах водних 

екосистем (донних відкладах, гідробіонтах). Серед різноманітних 

забруднюючих речовин важкі метали та їх сполуки виділяються поширеністю 

та високою токсичністю. Вони широко застосовуються в різних промислових 

виробництвах, тому, незважаючи на очисні заходи, вміст сполук важких 

металів у промислових стічних водах досить високий.  

Об’єктом наших досліджень були забруднені стічні води зливових 

очисних споруд №54 АТ «Мотор Січ». Очисні споруди розташовані за 

територією заводу у Шевченківському районі м. Запоріжжя, де вода після її 

очистки стікає через житлову забудову міста до малої річки Мокра Московка.  

До зливових очисних споруд № 54 потрапляють забрудненні води 

декількох цехів заводу, серед яких основним забруднювачем води являється 

гальванічний цех. Стічні води зливових очисних споруд № 54 АТ «Мотор СІЧ» 

характеризувались підвищеним вмістом головних забруднювачів води – 

нафтопродуктами та іонами нікелю. Так за період досліджень (з жовтня по 

грудень) у стічних водах заводу концентрація нафтопродуктів коливалась у 

межах від 0,147 мг/л до 2,012 мг/л. Найгірші показники нафтопродуктів у 

стічних водах очисних споруд були встановлені в листопаді (12.11. 2013 р.) 

внаслідок залпового скиду забруднених вод із цехів заводу. Концентрація іонів 

нікелю у стічних водах за досліджений період була у межах 0,01-0,016 мг/л. 
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Метою даної роботи є проведення порівняльного аналізу чутливості тест-

об’єктів різного походження, які займають різне систематичне положення. 

Класичним методом для дослідження токсичного впливу забруднювачів на 

живі організми  є тест на кореневих клітинах  Allium cepa L. та  Triticum, який 

дозволяє здійснювати відносно швидкий скрінінг хімічних сполук із 

зазначенням їх, потенційного біологічного ризику. 

Показником токсичності виступає пригнічення росту коренів Allium cepa, 

оскільки встановлено, що ріст корінців пригнічується при більш низьких 

концентраціях токсиканту, ніж проростання рослин.  

Дані досліджень  вказують на інгібіюючу дію токсичних речовин у 

відібраних пробах води на ростові процеси коренів фітоіндикатора відносно 

контролю. Отримані результати свідчать, що водогінна вода (контроль) мала 

найменше чинників, які впливали на розвиток кореневої системи, при цьому 

складали (11,55 мм). За показниками стічні води зливових очисних споруд № 54   

були більш токсичні (22,7 %) ніж вода  зливових очисних споруд № 57   (16,19 

%). 

При досліджені впливу токсичності на розвиток кореневої системи  

Triticum відзначено, що з підвищенням токсичності  стічних вод зливових 

очисних споруд зростає здатність інгібувати ростові процеси, що полягає в 

знижені проростання насіння та зменшені довжини кореня, токсичність 

складала 8,9 %. 

Порівнюючи рослинні тест-об’єкти можна відмітити, що індикатор Allium 

cepa L. має більш високу чутливість ніж  Triticum 

В якості об’єктів тваринного походження було використано представника 

ракоподібних Ceriodaphnia affinis. Це типовий мешканець водойм із високим 

рівнем органічного забруднення (близької до α-мезосапробної зони), добре 

адаптований до органічних забруднювачів, тобто і до органічних токсикантів. 

Також цей вид вважається стандартизованим тест-об’єктом для визначення 

рівня токсичності водних об’єктів не лише в Україні, а й в інших країнах (Росія, 

Франція, Англія). 

За період досліджень гостра летальна токсичність  стічних вод зливових 

очисних споруд коливалася в межах від 0  до 53 %.; гостра летальна 

токсичність мала мінімальні показники в вересні – 0 % та max в листопаді 2013 

р. – 53 %. 

Таким чином, при  дослідженні чутливості трьох тест-організмів до 

стічної води зливових очисних споруд  АТ «Мотор СІЧ» встановлено, що 

найбільш високою чутливістю відрізняються ракоподібні Ceriodaphnia affinis. 
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ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ 

Метою нашої роботи було вивчення теоретичних основ 

потенціометричного методу аналізу, аналіз переваг та недоліків методу, 

визначення спектру застосування потенціометричного аналізу та дослідження 

його практичного значення в аналітичній хімії. 

Потенціометрія – це електрохімічний метод дослідження та аналізу 

речовин, що базується на вимірюванні електрорушійної сил (ЕРС) оборотних 

гальванічних елементів [2]. 

Потенціометрія використовується для вивчення кінетики та визначення 

констант стійкості комплексних сполук, констант дисоціації слабких кислот та 

основ, а також добутку розчинності малорозчинних електролітів [4]. 

В основі потенціометричного аналізу лежить рівняння В. Нернста. 

Електричний потенціал виникає на електродах під час проходження на них 

окисно - відновної (електрохімічної) реакції, яка проходить між окисником та 

відновником з утворенням окиcно – відновної пари:  

 

Ox + п е  Red. 

 

Рівняння В. Нернста виражає залежність величини електродного 

потенціалу від активності іонів в розчині: 

 

 
 

Е
0
 – стандартний електродний потенціал; 

R – універсальна газова постійна (R = 8,314 Дж / моль · К); 

F – стала Фарадея (96485 Кл/моль); 

Т – абсолютна температура; 

z 
+
- число електронів, що приймають участь в реакції;  

a Ox , a Red – активності окисленої та відновленої форм редокс – системи 

відповідно; 

[Ox], [Red] – їхні молярні концентрації; 

 Ox, Red – їхні коефіцієнти активності [3]. 

Підставивши значення Т= 298,15 К та числові значення констант в 

рівняння, отримаємо рівняння Нернста при 25С: 
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Виділяють пряму потенціометрію та потенціометричне титрування. 

Метод прямої потенціометрії оснований на встановленні залежності потенціалу 

електроду від концентрації розчину (побудова калібрувального графіка або 

налаштування вимірювального приладу) та подальшому її використанні для 

аналізу розчинів невідомої концентрації. Метод достатньо простий та 

експресний. Найбільш широко використовується для визначення водневого 

показника – рН [1]. Точність методу залежить, в першу чергу, від типу 

електроду. Це єдиний метод прямого визначення активності іонів в розчинах. 

Пряма потенціометрія володіє важливими перевагами. У процесі вимірювань 

склад аналізованого розчину не змінюється. При цьому, як правило, не 

потрібно попереднє відділення речовини,що визначається. Метод можна легко 

автоматизувати, що дозволяє використовувати його для безперервного 

контролю технологічних процесів.  

Потенціометричне титрування засноване на проведенні специфічної 

хімічної реакції під контролем іоноселективного або редокс - електрода. 

Можуть застосовуватися такі реакції: нейтралізації, осадження, 

комплексоутворення або окиснення - відновлення. Калібрування електрода 

зазвичай не потрібно, він служить тільки для встановлення точки 

еквівалентності. Розрахунок концентрації речовини, що аналізують, 

проводиться на підставі обсягів і концентрацій розчинів, що брали участь у 

реакції [5]. 

Метод більш складний і трудоємний в порівнянні з прямою 

потенціометрією, але має ряд переваг. Результати, отримані цим методом, 

зазвичай більш точні і відтворювані (< 1 %). Титрування дозволяє визначати 

речовини, на які не існує іоноселективних електродів ( непряме визначення). 

Від електрода, який використовують, не потрібно високої лінійності і 

стабільності характеристики. Правильний підбір реактивів дозволяє проводити 

аналіз у присутності іонів, що заважають. 

До недоліків цього методу слід віднести неможливість його застосування 

для безперервного контролю, а так само те, що в ряді випадків ним не можна 

визначати малі концентрації.  

Потенціометричні методи застосовують в аналітичній хімії, медико – 

біологічних дослідженнях, охороні навколишнього середовища, клінічній 

біохімії та ін. Їх успішно використовують в аналізі мутних та забарвлених 

розчинів та в аналізі розчинів на основі змішаних неводних розчинників. 

В наших дослідженнях ми використовували потенціометричне 

титрування для визначення концентрації розчину натрій тетраборату 

(Na2B4O7·10H2O). Були побудовані диференційна та інтегральна криві 

титрування, встановлений еквівалентний об’єм хлоридної кислоти (HCl). Після 

проведення розрахунків, визначена концентрація досліджуваного розчину – 

0,0860н. 

Отже, широке використання потенціометричного методу пов’язане з тим, 

що він з високою точністю дає експериментальні значення рівноважних 

концентрацій (активностей) іонів в досліджуваних системах і для обробки 

потенціометричних даних створений відповідний математичний апарат. 
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ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА СТАН БІОСФЕРИ 

Метою статті є, використовуючи міжпредметні зв'язки, узагальнити 

знання з проблем оточуючого середовища, виявити, як ці проблеми 

вирішуються різними науками; навчитися працювати з різними джерелами 

інформації, вести бесіду на наукову тему та аргументовано висловлювати свою 

точку зору; охарактеризувати основні види забруднення навколишнього 

середовища; знайти шляхи вирішення екологічних проблем. 

Атмосферу забруднюють шкідливі для здоров'я людини та інших 

організмів викиди промисловості, вихлопні гази автотранспорту (сполуки 

сульфуру, аміак, метан, важкі метали тощо). Підприємства будівельної і 

вугледобувної промисловостей є джерелами забруднення атмосфери пилом. 

Особливу небезпеку для довкілля становлять кислотні дощі, спричинені 

забрудненням атмосфери сірчистим газом (щорічно в атмосферу надходить 

близько 160 млн тон двоокису сульфуру і окису натрію). Ці дощі спричинюють 

тяжкі наслідки: стають мертвими прісні водойми, гинуть ліси, спостерігаються 

значні втрати врожаю. 

Ще одна небезпека для живих організмів - руйнування озонового екрана 

внаслідок надходження в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук. Ці сполуки 

використовують у холодильних агрегатах, кондиціонерах, аерозольних 

балончиках (розпилювачі лаків, фарб, парфумерії тощо). За підрахунками 

вчених, вже зруйновано до 5% озонового екрана, що може спричинити появу 

так званих озонових дірок, через які шкідливі ультрафіолетові промені можуть 

сягати поверхні Землі. 

Протягом останніх 10 тис. років під впливом діяльності людини площа 

лісів на нашій планеті скоротилася не менш, ніж на третину. Людина вирубує 

ліси, звільняючи площі під ріллю, пасовища, поселення та використовує 

деревину для власних потреб. І навіть нині, коли людство почало 
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усвідомлювати катастрофічні наслідки цих процесів, площа лісів щорічно 

скорочується, насамперед за рахунок тропічних лісів, які відіграють велику 

роль у підтриманні екологічної рівноваги на нашій планеті. 

Також великий вплив на забруднення атмосфери мають викиди 

шкідливих для здоров’я людини та інших організмів відходів промислових 

підприємств тощо. 

Діяльність людини негативно впливає і на різноманітні водойми, 

забруднення промисловими та побутовими відходами, пестицидами та 

добривами, які змиваються з полів, зміна екологічних умов, осушення тощо. 

Порушення санітарного стану водойм, а також виснаження водних ресурсів 

загострює проблему питної води. 

Надходження неочищених або недостатньо очищених стічних вод у 

природні водойми унеможливлює використання їх для відпочинку людей, 

рибальства. 

До вимирання цілих водних екосистем також призводять аварії танкерів, 

нафтовидобувних платформ, унаслідок яких плівка з нафти вкриває значні 

площі морів. До змін гідрологічних режимів водойм призводять створення 

штучних водойм, водосховищ, які згубно впливають на водні біогеоценози та 

популяції окремих видів. 

На мою думку, людям слід задуматися над своїми вчинками, обережніше 

ставитися до природних багатств, тоді в світі запанує гармонійність, 

зменшиться кількість природних катаклізмів. 

Збільшення викидів отруйних речовин в атмосферу повітря (порівняно з 

2006р.): 

- Хмельницька (на 5,5 тис. т., або на 31%); 

- Житомирська (на 3,6 тис. т., або на 23%); 

- Вінницька (на 17 тис. т., або на 13%); 

- Полтавська (на 7,1 тис. т., або на 6%); 

- Миколаївська (на 1,5 тис. т., або на 7%); 

- Тернопільська (на 1,1 тис. т., або на 6%); 

- Луганська (на 26 тис. т., або на 5%); 

- область та місто Севастополь (на 0,3 тис. т., або на 7%). 

Господарська діяльність людини зумовила пошкодження і вичерпування 

природних ресурсів, що призводить до деформації сформованого протягом 

багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних 

потоків на планеті. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування 

біосфери Землі, що може набути характеру незворотних процесів і навколишнє 

середовище може стати непридатним для існування. 

За цих умов на планеті виникла нова система «суспільство – природа». 

Наука, яка вивчає закономірності взаємодії суспільства з навколишнім 

природним середовищем і розробляє наукові принципи гармонізації цієї 

взаємодії, називається соціоекологією (Бачинський, 1993). 
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САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДИ  

ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 
Сучасний рівень антропогенного навантаження на водні екосистеми, 

зумовлює підвищений вміст у воді біогенних елементів та токсикантів. 
Серйозну загрозу стану довкілля і здоров’ю населення становить накопичення 
осадів стічних вод на обмежених територіях біля великих міст. У Запорізькій 
області виникла критична ситуація внаслідок зосередження в межах міст 
звалищ і полігонів з промисловими відходами [5, с. 48 ]. 

Якість води річок України перебуває в межах IV-VI класів (від 
забруднених до дуже забруднених), рідко – ІІІ класу (помірно забруднені). У 
річках і водосховищах Дніпра, воду з яких споживає 30 млн. осіб, її якість 
оцінюють в інтервалі IІ-V класів (від чистої до брудної) [5, с. 26]. За 
бактеріальним забрудненням не придатні для водокористування 65% річок [6, 
с. 39 ].  

Якість питної води є досить серйозною проблемою для сільського 
населення України [4, с. 76]. Забрудненість криниць є наслідком порушення 
умов водокористування, відсутністю необхідного благоустрою прилеглих 
ділянок, близькістю до вигрібних ям. Забруднення водних об’єктів не 
знезараженими стічними водами є визначальним фактором поширення 
інфекційних хвороб бактеріальної і вірусної природи, з яких найбільш 
загрозливими є зоонозні та кишкові інфекції [5, с. 28]. 

Метою роботи було дослідження якості природної води селітебних 
територій узбережжя Дніпровського водосховища за мікробіологічними 
показниками. Дослідження проводили у вересні 2013 р. Проби води відбирали з 
криниць, що знаходяться в с. Відрадне Запорізької області (ділянка № 1), затоки 
зі стоячою водою (ділянка № 2) та русла р. Дніпро на відстані 30 м від 
берегової лінії (ділянка № 3). Воду з вказаних джерел місцеві мешканці 
використовують для поливу присадибних і дачних ділянок, а з криниць – у 
якості питної. 

Стан мікробних ценозів зазначених джерел оцінювали за кількісним 
складом еколого-трофічних груп мікроорганізмів та індикаторних видів, 
використовуючи загально прийняті у водній мікробіології методики [1, с. 104]. 
Для визначення загального мікробного числа (ЗМЧ), використовували м’ясо-



96 

пептонний агар (МПА); для ідентифікації індикаторних видів фуксин-
сульфатний агар (середовище Ендо) та середовище Сіммонса [1, с.182; 2, с. 73].  

Аеробні сапрофіти становлять тільки частину загального числа мікробів у 
воді, але є важливим санітарним показником якості води, тому що між 
ступенем її забруднення органічними речовинами й мікробним числом існує 
пряма залежність. Крім того, вважають, що чим вище мікробне число, тим 
більше ймовірність присутності у воді патогенних мікроорганізмів. Про рівень 
забруднення води патогенними (хвороботворними) мікробами судять за 
наявності в ній бактерій групи кишкової палички (Escherichia coli). Наявність 
колі-форм у воді свідчить про її фекальне забруднення, а їхнє число дозволяє 
судити про ступінь цього забруднення [1, с. 178].  

Нашими дослідженням встановлено, що ЗМЧ колодязної води становить 
13 тис. клітин у 1 мл, у пробах з ділянок №1 та №2 - 23 та 31 тис. клітин 
відповідно. Показниками мікробіологічного забруднення слугують колі-титр і 
колі-індекс. По ДОСТ для питної води допускається колі-індекс не більше 3, 
колі–титр не менш 300 [3]. За нашими даними кількість клітин E. сoli у 
досліджуваних пробах води становила 1.33 - 2.33 х102 в 1 мл, ентеробактерій – 
1.66-4 х102 в 1 мл., що свідчить про значне фекальне забруднення 
досліджуваної води. 

Аналіз морфологічної структури бактеріальних комплексів за 
співвідношенням грамнегативних і грампозитивних бактерій показав, що в усіх 
пробах води мікрофлора була представлена в основному грампозитивними 
паличками, частка яких складала від 76,9 до 91,5 % загальної кількості 
виділених ізолятів. Кількість паличковидних форм у 3,8 -5,3 рази перевищувала 
чисельність кокових форм. 

Таким чином, за мікробіологічними показниками – загальним мікробним 
числом та кількістю колі-формних бактерій, які перевищують на два-три 
порядки санітарні норми для природних відкритих водойм, вода з 
досліджуваних джерел є сильно забрудненою та не є придатною до вживання. 
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ВМІСТ МАГНІЮ В ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВІ ТВАРИН  

ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ АДРЕНАЛІНУ ТА ПРЕДНІЗОЛОНУ  

НА ФОНІ ДІЇ СІРКОВОДНЮ 

В індустріально розвинених регіонах організм людини і тварин зазнає дії 

шкідливих у промисловості речовин, у тому числі сірководню. У літературі 

містяться дані про його вплив на стан різних органів і тканин. Не менш 

важливими є дослідження вмісту внутрішньоклітинного магнію-макроелементу 

з антиоксидантними властивостями. Встановлено, що іони магнію зміцнюють 

ліпопротеїнові мембрани завдяки зв’язуванню негативно заряджених 

карбоксильних груп. Подібно до дії інших чинників слід очікувати розвиток 

дефіциту магнію в клітинах при багаторазовому впливі сірководню. 

Дефіцит магнію, як відомо, негативно відбивається на імунному стані 

організму та протіканні багатьох важливих процесів. Тому розробка шляхів 

корекції таких дефіцитних станів є однією з актуальних проблем сучасної 

біології і медицини. З цією метою в наших дослідженнях щурам, мишам та 

золотистим хом’ячкам, що зазнавали хронічної дії сірководню в затравочних 

камерах, призначали адреналін і преднізолон. Враховуючи дані про те, що 

гранулоцити крові є неспецифічною ланкою клітинного інституту, саме ці 

клітини були обрані в якості об’єкта дослідження. 

Мета роботи – вивчити вплив адреналіну та преднізолону на вміст магнію 

в гранулоцитах крові щурів, мишей і золотистих хом’ячків, які зазнали дії 

сірководню. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:  

 визначити інтенсивність цитохімічної реакції магнезону в 

гранулоцитах крові щурів, мишей та золотистих хом’ячків, які зазнавали 

хронічної дії сірководню; 

 визначити інтенсивність цитохімічної реакції магнетону в 

гранулоцитах крові тварин, яким вводили адреналін і преднізолон на фоні дії 

сірководню. 

Наукова новизна роботи полягає у використанні розробленої у 

лабораторії кафедри фізіології цитохімічної реакції на використанні 

металохромного індикатора магнезону. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати 

розширюють уявлення про клітинно-молекулярні механізми стресу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

розробки нових патогенетичних засобів лікування стресових станів. 

Об’єктом дослідження слугували мазки крові 132 тварин (щурів, мишей і 

золотистих хом’ячків). 12 тварин кожного виду були контрольними 
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(інтактними), решта зазнавали хронічного впливу сірководню та отримували 

ін’єкції адреналіну та преднізолону на фоні дії сірководню [1, с. 23].  

Для дослідження впливу сірководню тварин поміщали в камеру, в якій 

знаходилася суміш соляної кислоти, сульфіду натрію та дистильованої води. У 

посудину ємністю 100 мл наливалася дистильована вода, додавалося 50 г 

сульфіду натрію. Туди ж додавалось 20 мл концентрованої соляної кислоти. 

Камера герметично зачинялася. Тварини перебували в камері впродовж 2 годин 

[2, с. 158]. 

Адреналіну гідрохлорид щурам, мишам та золотистим хом’ячкам 

уводили підшкірно в дозі 0,05 мг/кг у вигляді 0,01% розчину, а преднізолон – 

внутрішньом’язово в дозі 5-10 мг/кг у вигляді 1% розчину. Дослід носив 

хронічний характер, тому така процедура повторювалася щоденно протягом 10 

діб. По закінченню терміну експерименту у тварин брали кров з хвоста для 

приготування мазків [3, с. 73-75]. 

Для визначення вмісту магнію в гранулоцитах крові використовували 

цитохімічну реакцію магнезону. Забарвлені мазки розглядали під світловим 

мікроскопом. На препаратах у цитоплазмі зернистих лейкоцитів визначали 

червоні гранули. Їх кількість - показник вмісту магнію в клітинах. 

Оцінку інтенсивності цитохімічної реакції визначали за трибальною 

системою, запропонованою В.В. Соколовським (1971), Ф.Хейхоу та Д. Квагліно 

(1983), та виражали в умовних одиницях. За один бал приймали слабо 

позитивну, два бали - помірну, три бали - виражену за інтенсивністю реакції. 

На підставі підрахунку на 100 клітинах виводили середню величину 

інтенсивності реакції [4, с. 28-30]. 

Отримані дані свідчать про те, що у контрольних (інтактних) щурів 

інтенсивність цитохімічної реакції магнезону в середньому складала 0,9 ±0,07 

ум.од.; у мишей цей показник складав 0,9±0,06 ум.од.; у золотистих хом’ячків - 

0,8±0,06 ум.од.  

Під впливом сірководню інтенсивність цієї реакції, у клітинах щурів 

знижувалась на 33% (0,6±0,07 ум.од.; р<0,01), у мишей на 43% (0,4±0,05 ум.од.; 

р<0,01), а у золотистих хом’ячків - 38% (0,5±0,06 ум.од.; р<0,01). 

Призначення хронічно стресованим щурам, мишам та золотистим 

хом’ячкам адреналіну та преднізолону викликало корекцію магнієвої 

недостатності в гранулоцитах крові. Отримані дані свідчать про те, що під 

впливом адреналіну інтенсивність магнезонової реакції у зернистих лейкоцитах 

порівняно з контрольними величинами була несуттєвою (у щурів - 0,9±0,01 

ум.од. (р>0,05), у мишей - 0,7±0,08 ум.од. (р>0,05), у золотистих хом’ячків - 

0,8±0,08 ум.од. (р>0,05). 

 Після введення преднізолону щурам, мишам та золотистим хом’ячкам які 

зазнавали багаторазової дії сірководню, інтенсивність реакції магнезону в 

досліджених клітинах була лише на 11%, 14% та 12,5% менше за контрольні 

величини (р>0,05). 
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Таким чином, у піддослідних тварин, які зазнавали хронічної дії 

сірководню, розвивався дефіцит магнію в гранулоцитах крові. Зміни вмісту 

цього макроелементу в досліджених клітинах хронічно стресованих щурів, 

мишей та золотистих хом’ячків були несуттєвими у випадку призначення 

адаптивних гормонів (адреналіну, преднізолону). 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛЕЙКОГРАМИ  

ЖІНОК РІЗНИХ ОНТОГЕНЕТИЧНИХ ГРУП 

При старінні, у період найбільш значимих нейроімуноендокринних 

перебудов, адаптаційні механізми жіночого організму (насамперед, імунні) 

піддаються значним навантаженням, зростає імовірність розвитку аутоімунних 

патологічних станів. Тому вивчення вікових особливостей імунних показників 

в цей період набуває значної актуальності, а отримані дані можуть бути в 

подальшому використані з профілактичною метою.  

Досліджена периферична кров 29 жінок віком від 21 до 60 років. 

Лабораторні показники обстежених були розподілені на 2 групи: 20 осіб 

репродуктивного віку (від 21 до 44 років) і 9 - в клімактеричному періоді (від 45 

до 60 років, тобто з моменту появи перших симптомів естрогенного дефіциту 

або тобто клімактеричного синдрому). 

Дані лейкоцитарної формули крові жінок досліджуваних вікових груп 

(середнього та похилого віку) були в межах фізіологічної норми, однак були 

виявлені певні відмінності. Так, у жінок клімактеричного періоду відмічена 

тенденція до підвищення загального змісту лейкоцитів (рис. 1) і зниження 

відносної кількості лімфоцитів (рис. 2) при збереженні їх абсолютного змісту 

(рис. 3). Це може свідчити про міграцію основних імунокомпетентних клітин в 

місця активних морфогенетичних реакцій, характерних для вікової перебудови 

жіночого організму. 
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Рисунок 3 – Абсолютний вміст (х10

9
/л) лімфоцитів в периферичній 

крові жінок різних онтогенетичних груп 

 

Виявлені особливості лабораторних показників у жінок старшої 

онтогенетичної групи вказують на необхідність продовжити дослідження в 

даному напряму.  
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ЗАХИСТ РАННЄСТИГЛИХ СОРТІВ ЯБЛУНЬ ВІД ШКІДНИКІВ  

В УМОВАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У зв’язку з введенням нових сортів яблунь в садівництві, виникла 

необхідність їх сортовипробувань садівниками та селекціонерами по 

придатності цих сортів до місцевих умов з подальшим їх використанням.  

Основною проблемою для селекціонерів є вивчення продуктивних 

якостей раннєстиглих сортів-інтродуцентів в умовах акліматизаційних 

територій. 

Невід’ємною частиною цієї проблеми є також і захист нових сортів, 

особливо раннєстиглих, від шкідливих комах із застосуванням ефективних 
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хімічних препаратів та їх дозуванням для шкідників листя, квіток, плодів 

різними видами ряду лускокрилих і твердокрилих комах.   

Культурні рослини пошкоджують багато видів шкідливих комах. Кожна 

сільськогосподарська культура має власних шкідників видовий склад яких 

може дещо змінюватись в різних географічних зонах країни. Близько 150 видів 

найбільш небезпечних шкідників та збудників хвороб є частими супутниками 

наших садів. Серед шкідників є види, що широко розповсюджені (яблунева 

плодожерка) та види з обмеженим поширенням [1, с. 93-95]. 

Масштаби шкоди, якої завдають комахи є вражаючими. За деякими 

даними шкідники і хвороби сільськогосподарських культур знищують 20 % 

світового урожаю. Шкода, якої завдають комахи-шкідники садовим культурам 

досягає 40% втрат врожаю [2, с.136-140,150]. 

Кожен шкідник має певні власні біологічні особливості і завдає 

специфічної шкоди. Шкідливі комахи пошкоджують різні органи рослин: одні 

види пошкоджують корені інші – листі; є комахи, які пошкоджують тільки 

генеративні органи – пуп’янки, квіти, плоди. Відшукати шкідника, якщо не 

знати його поведінки, непросто. Більшість із них є дрібними або ведуть дуже 

потаємний спосіб життя, завдяки тому що мають маскувальне забарвлення [3, с. 

150-172]. 

Метою нашої роботи ми обрали вивчення комах-шкідників садових 

культур та методи боротьби з ними. 

Попелиці - комахи з неповним перетворенням, у них відсутня фаза 

лялечки. Зимує попелиця у фазі яєчок, відкладених крилатими попелицями 

восени групами на кору молодих гілок біля бруньок, а також у тріщини кори на 

штамбах, стовбурах і вітках. Яєчка попелиць чорного кольору. Вони добре 

помітні на корі пагонів[4, с. 86,150-153]. 

На корі стовбура і віток іноді зустрічаються нерухомо сидячі невеликі 

комахи, покриті щільними восковидними щитками. Це щитовки і 

псевдощитовки. На перший погляд вони навіть не схожі на комах, а скоріше 

нагадують нарости на корі. Самки щитівок мають плоске тіло овальної або 

подовженої форми, позбавлені крил і ніг. Довжина тіла від 0,5 до 9 мм. У 

більшості видів очі відсутні. Самці щитовок і псевдощитовок безкрилі або ж з 

одною парою крил. Майже все життя щитівки знаходяться під прикриттям 

щільного воскоподібного щитка [6, с. 132]. 

Садові довгоносики – це порівняно невеликі жуки, довжина яких від 3 до 

9 мм, свою назву отримали за своєрідну форму голови, кінець якої у більшості 

видів витягнутий у довгий хоботок. Серед слоників, шкідниками плодових 

порід є яблуневий цвітоїд (Anthonomus pomorum L.), вишневий слоник 

(Rhynchites auratus Scop), слив’яний слоник (Rh. Cupreus L.), казарка, букарка, 

яблуневий цвітоїд завдають суттєвої шкоди садам в багатьох районах нашої 

країни [5, с. 36-37]. 

Яблунева плодожерка (Laspeyresia pomonella L.) – це нічний метелик 

сірого кольору. Величина його розмаху крил 15-20 мм. Яєчка зеленувато-білого 

кольору, діаметром до 1 мм, гусениці ясно-рожеві, з коричневою голівкою і 
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сірими бородавками на тілі, досягають 18 мм, лялечки жовтувато-коричневі 

довжиною 9-12 мм [5, с. 45-46]. 

Охарактеризовано найбільш небезпечних та поширених представників 

групи комах-шкідників плодових дерев, їх біологію та поведінку, 

пошкодження, які вони завдають. Особливо небезпечними є комахи, що схильні 

масово розмножуватись і повністю знищувати органи рослин (листя, молоді 

пагони і бруньки, плоди та квіти) значно пошкоджувати корені. Такими є 

попелиці, плодова та яблунева молі, непарний шовкопряд, яблунева та сливова 

плодожерки. 
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ЛИСТОГРИЗУЧІ ШКІДНИКИ ДУБОВИХ  

ТА ХВОЙНИХ НАСАДЖЕНЬ ОСТРОВА ХОРТИЦЯ 

Відсутність достатніх даних про вплив листогризучих комах-шкідників 

на дубові насадженнями острова Хортиця зумовили проведення досліджень. З 

величезної кількості листогризучих комах розглядаються лише ті шкідники 

лісу, які при сприятливих умовах масово розмножуються і завдають лісовому 

господарству дуже великої шкоди. Пошкодження листя цими шкідниками веде 

до зниження поточного приросту деревини в насадженнях. Небезпека загибелі 

лісостанів, пошкоджених хвоє- та листогризучими шкідниками, зростає в 

посушливі роки, особливо тоді, коли в лісовому масиві є багато стовбурових 

шкідників. 

Метою роботи було дослідити закономірності динаміки популяцій 

листогризучих лускокрилих комах – шкідників дубових та хвойних насаджень 

острова Хортиця.  

У попередніх моїх дослідженнях було встановлено, що за низької 

чисельності листогризучих лускокрилих комах між ними та дубом існують 

трофічні відносини, для яких характерно: достатньо високий рівень 

пошкоджуваності листя (у верхній частині крони – 95,3–98,1%; у нижній – 
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77,6–84,2%) та порівняно низький рівень пошкодженості листкової пластинки 

(20,7–24,7 та 11,8–15,6, відповідно). Листогризучі лускокрилі сприяють 

всиханню дуба. Їх внесок у цей процес складає близько 32%. Після суцільного 

пошкодження крон дуба в дубових деревостанах всихає у середньому 4–5% 

дерев дуба. 

При обстеженні хвойних насаджень сосновий шовкопряд (Gastropacha 

pini) є найбільш поширений в межах зростання сосни звичайної на о. Хортиця. 

Рекогносцирувальні обліки соснового шовкопряда в першу чергу 

здійснювалися обстеженням насаджень, які зростають на бідних, сухих ґрунтах. 

Особливо часто розмноження цього шкідника спостерігалося в штучних 

насадженнях на так званих староорних землях , де вони утворювали вогнища , і 

в рівнинних густих насадженнях в стадії жердняку, тобто у віці 10-30 років , але 

нерідкі випадки (особливо після посух ) освіти вогнищ і в старих насадженнях . 

 Рекогносцировані обстеження проводили з кінця червня до середини 

липня, коли найлегше помітити залишки коконів на стовбурах, метеликів або 

екскременти гусениць і огризки хвої на підстилці, а також були виявлені 

характерні пошкодження хвої. При рекогносцирувальному обстеження 

відзначено пошкодження хвої в кронах приблизно на 5-10%, це каже про 

необхідність проведення детального осіннього обстеження чисельності 

шкідників які пішли на зимівлю гусениць шовкопряда під підстилкою. 

В результаті отриманих даних можна зробити наступні висновки: 

1. Домінуючим видом серед досліджуемих на острові Хортиця 

листогризучих виявився Tortrix viridana, Euproctis chrysorrhoea, Gastropacha 

pini та Dasychira pudibunda є субдомінантами. 

2. Хвоє і листогризучі шкідники особливо різноманітні і численні; 
включають представників різних видів лісових комах, що живляться листям та 

хвоєю. Для одних з хвоє- і листогризучих комах (пильщиків, шовкопрядів, 

ткачів) характерні великі коливання чисельності; для інших (листоїдів, 

слоників і ін.) - помірніші; вони утворюють вогнища переважно в молодих 

насадженнях, парках і полезахисних смугах. За сприятливих умов шкідники 

лісу періодично дають спалахи масового розмноження. 
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ВИКОРИСТАНЯ AZOTOBACTER У ЯКОСТІ ІНДИКАТОРА 

РОДЮЧОСТІ УРБОЗЕМІВ  

Міські ґрунти являють собою специфічні природно-антропогенні 

утворення, сформовані під впливом урбанізації. Для міст характерні як 

природні ґрунти різного ступеня порушеності, так і штучні ґрунти - 

урбаноземи, що мають створений людиною поверхневий шар. Особливістю 

міських ґрунтів є участь будівельно-побутових матеріалів у формуванні 

ґрунтового профілю і як наслідок його гетерогенність [2, с. 119]. 
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Характеристика екологічної ніші індикаторних бактерій дозволила б 

проводити свого роду "мікробіологічне" картографування міських ґрунтів або 

їх біомоніторинг. При пошуку індикаторних бактерій необхідно враховувати 

характер місцеперебування певного мікроорганізм. Такими індикаторними 

видами можуть бути бактерії р. Azotobacter [5, с. 240].  

Моніторингові дослідження щодо поширення цього мікроорганізму 

проводили ще в 30-х роках минулого століття, проте майже не досліджували 

поширення бактерій р. Azotobacter на території України [5, с. 240]. 

Встановлено, що азотобактер розвивається в певному діапазоні рН (4.8-

8.5) з оптимумом для росту і фіксації азоту 7,0-7,5. Азотобактер – організм 

чутливий до гранулометричного складу ґрунтів [5, с. 241]. Для збереження 

екологічної ніші бактерій даного роду в міському середовищі в ґрунті повинні 

зберігатися певні умови: нейтральне або слаболужне значення рН (як 

оптимальне), наявність іонів Са, Р, достатній вміст органічної речовини [4, 

с. 66]. 

Важливість вивчення поширення (збереження ) азотобактера в міських 

ґрунтах визначається рядом переваг. Azotobacter – вільноіснуюча 

азотфіксувальна бактерія, яка є продуцентом вітамінів, факторів росту рослин, 

антифунгальних антибіотиків та речовин детергентної дії щодо деяких 

полютантів, здатна внести позитивний внесок у екосистему міста.  

З огляду на актуальність цієї теми, метою нашої роботи було виявлення 

Azotobacter у ґрунтах м. Запоріжжя. Об’єкт дослідження – зразки ґрунту 

селітебної та промислової зони Заводського району м. Запоріжжя. Контроль – 

зразки ґрунту з умовно чистої зони ПКіВ «Дубовий Гай». 

Дослідження проводилось у вересні 2013 р. на базі кафедри загальної та 

прикладної екології і зоології ЗНУ. Відібрано і проаналізовано 20 зразків. Для 

відбору зразків ґрунту і проведення мікробіологічних аналізів використовували 

методичні рекомендації [3, с. 7-9 ]. Наявність бактерій Azotobacter визначали 

методом ґрунтових грудочок на середовищі Ешбі за методом Виноградського 

[1, с. 94]. 

За результатами дослідження було виявлено наявність бактерій 

Azotobacter в усіх пробах (обростання 100 %), окрім ґрунту біля Феросплавного 

заводу, де обростання грудочок становило 6 %, що обумовлено кислою 

реакцією середовища.  

 Виходячи с цього, можна зробити висновки, що Azotobacter може бути 

використаний в якості індикаторного виду не тільки в агроценозах, а також для 

біоіндикації урбоземів. 
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СОРТИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОЇ СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 

В останні роки вирощування льону олійного в Україні має динаміку 

постійного зростання. У структурі площ олійних культур по Україні льон 

олійний займав в 2003 році 0,3 % (12,97 тис. га), в 2005 р. — 0,6 % (25,1 тис. га), 

а в 2012 досягла  65,7 тис. га,  тобто площі під льоном зросли в кілька разів [2]. 

Льон олійний (Linum humile Mill.) є культурою придатною для 

вирощування в Україні. Найбільші площі зосереджені в південних та східних 

областях. Але обсяги вирощування льону залишаються на невисокому рівні 

(хоча існує тенденція до збільшення площ, які засівають льоном). Лляна олія 

широко використовується у харчовій, парфумерній, електротехнічній, 

авіаційній, автомобільній, суднобудівній, металообробній промисловості, а 

також у миловарінні та медицині. Однак більша частина вирощеного насіння 

експортується у країни ЄС, де необхідність у імпорті насіння льону складає 650 

тис. тон [1]. 

Як відомо, постійне вирощування соняшнику призводить до виснаження 

грунтів, що має незворотні, негативні наслідки. Тому постійно проводяться 

дослідження з пошуку нових високорентабельних культур альтернативних 

соняшнику. На нашу думку, льон олійний є саме такою культурою. Загальними 

для льону олійного є такі біологічні особливості, як короткий вегетаційний 

період, посухостійкість, високий рівень рентабельності виробництва. На 

теперішній час існують сучасні сорти льону, які мають відмінності між собою 

за ознаками продуктивності та біохімічними показниками. 

До Реєстру сортів рослин України на 2013 р. включено 15 сортів льону 

олійного, з яких 8 сортів – селекції Інституту олійних культур НААНУ: 

Південна ніч, Дебют, Айсберг, Орфей, Золотистий, Славний, Ківіка, Водограй. 

Частина цих сортів створена методом експериментального мутагенезу, який 

ефективно застосовується в роботі з даною культурою. До недавнього часу 

сорти льону мало відрізнялися один від одного. Але завдяки спрямованій 

селекційній роботі створені нові сорти льону олійного, які відрізняються 

різними морфологічними ознаками. Ці ознаки називаються маркерними, а саме: 

колір і форма віночку і насіння, забарвлення вегетативної частини рослини [2]. 
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Постійно зростає роль біотехнологічних методів та міжвидової гібридизації в 

селекції льону олійного. 

Отже, льон олійний є цікавим об’єктом для селекційної роботи, а робота 

зі створення нових сортів цієї культури – актуальна та перспективна.  
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САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПІЩАНОГО ҐРУНТУ 

ПЛЯЖІВ м. БЕРДЯНСЬК ЗА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

В Україні значну частину природного потенціалу складають рекреаційні 

ландшафти (лісові, приморські, гірські), оздоровчі ресурси (мінеральні води та 

лікувальні грязі), природно-заповідні об’єкти, території історико-культурного 

призначення. Це унікальні ресурси для перспективного розвитку туризму, зон 

рекреації і курортів та найбільш збережена частина природного довкілля.  

Рекреація – один із важливих факторів антропогенного впливу на існуючі 

біогеоценози, інтенсивність якого зростає з кожним роком. Можливість 

тривалого рекреаційного використання природних комплексів визначається 

режимом їх експлуатації з урахуванням гранично допустимих рекреаційних 

навантажень [3, с. 32]. Для пляжів допустиме антропогенне навантаження 5 м
2
 

на 1 людину [4, с. 54]. 

За умов зростання антропогенного навантаження на ґрунти 

спостерігається перебудова видової структури мікробних комплексів, зниження 

видового різноманіття, зменшення біомаси, що проявляється у зростанні 

ступеня домінування видів з вираженою патогенною дією, які викликають 

різноманітні захворювання у людей [5, с. 51]. Водночас для поліпшення умов 

функціонування різних екосистем є необхідним проведення ґрунтовних, 

довготривалих, науково обґрунтованих досліджень на основі яких людина буде 

в змозі штучно керувати та підтримувати нормальне функціонування 

природних систем, зокрема морських узбереж, які зазнають дуже потужного 

антропогенного впливу. Тому дослідження санітарно-епідеміологічного стану 

піщаного ґрунту пляжів в умовах постійного рекреаційного навантаження є 

актуальним. 

Санітарно-бактеріологічний контроль якості води та піщаного ґрунту 

пляжів повинен здійснюватися за наступними показниками: визначення 

лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП), патогенних ентеробактерій 

(сальмонел, шигел, патогенних ешеріхій), ентеровірусів, стафілококів, грибів 

http://www.zerno-ua.com/p=5320
file:///C:/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/а/Local%20Settings/Temp/Режим%20доступу%20:%20http:/fitoapteka-nik.prom.ua/a41044-osobennosti-vyraschivaniya-lna.html
file:///C:/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/а/Local%20Settings/Temp/Режим%20доступу%20:%20http:/fitoapteka-nik.prom.ua/a41044-osobennosti-vyraschivaniya-lna.html
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роду Candida, парагемолітичних вібріонів; донних відкладень – за наявністю 

ЛКП. Основними мікробіологічними показниками є індекс ЛКП і індекс 

коліфагів. Вода вважається придатною для купання при індексі ЛКП не більше 

5000, індексі коліфагів не більше 1000 [1, с. 184]. Додатковими показниками 

фекального забруднення і фактора ризику гострих кишкових інфекцій є Е. сoli, 

ентерококи, патогенні ентеробактерії, ентеровіруси, показники забруднення 

мікрофлорою шкіри і слизових оболонок людини – стафілококи, гриби роду 

Candida. Сигнальне значення для регламентації навантаження на пляжі має 

кількість стафілококів – 100, Е. сoli і ентерококів 2000 клітин у 1 дм
3
, 

парагемолітичних вібріонів – 1000 в 1 дм
3
, грибів роду Candida 50 в 1 дм

3
. 

Об’єктом наших досліджень були мікробні комплекси піщаного ґрунту 

пляжів м. Бердянськ. Дослідження проводились у два етапи: у 2012 році в кінці 

пляжного сезону (вересень) та в 2013 році до початку пляжного сезону 

(травень) на базі кафедри загальної та прикладної екології і зоології ЗНУ. 

Проби відбиралися з території 3-х пляжів: пляжі «Верхова» (зона стихійного 

відпочинку), «Центральний» та «Ліски». 

Визначення чисельності бактерій і мікроскопічних грибів проводили за 

загальноприйнятими в ґрунтовій мікробіології методами [2, с. 7-9]. Зразки 

ґрунту відбирались з горизонтів 0-5 та 5-10 см. Усього відібрано і 

проаналізовано 25 зразків. Для обліку кількісного і якісного складу бактерій 

використовували м’ясопептонний агар (МПА), для грибів – середовище Чапека; 

для ідентифікації індикаторних видів – середовище Сіммонса. Облік колоній 

бактерій проводили на 3-4 добу, грибів – на 7-14 добу. 

Дослідженнями встановлено, що показники загальної чисельності 

бактерій у осінній період у 12.3 – 21.7 рази перевищували показники весняного 

періоду; найбільша кількість бактерій зареєстрована в шарі ґрунту 5-10 см. 

Кількість мікроміцетів восени становила від 0,78 до 3,61 тис. пропагує у 1 г 

ґрунту, тоді як навесні їх чисельність була на порядок менше, що свідчить про 

процеси самоочищення прибережної зони в зимовий період. 

Така сама тенденція спостерігалась щодо санітарно-показових бактерій на 

поживному середовищі Сіммонса, їх кількість в усіх варіантах у весняний 

період у 3,7 – 9,9 рази менше ніж восени. Найбільша чисельність 

ентеробактерій зареєстрована в зразках з пляжу «Верхова». 

Таким чином, за загальною кількістю бактерій, мікроскопічних грибів і 

санітарно-показових видів бактерій пляж «Верхова», який є зоною стихійного 

відпочинку, не відповідає санітарно-гігієнічним нормам і потребує проведення 

санітарного контролю. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕМБРАННИХ 

ІОНОСЕЛЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ, ОБЕРНЕНИХ ДО ОРГАНІЧНИХ 

ТА НЕОРГАНІЧНИХ ЙОНІВ 

Іоноселективний електрод – це різновид хімічних сенсорів, датчик, який 

дає пряму інформацію про концентрацію аналізованого об’єкту. ІСЕ 

відповідають всім основним вимогам, що висуваються до хімічних сенсорів: це 

малі габарити, простота експлуатації, оборотність процесів, можливість 

неперервного вимірювання і автоматизованого використання. 

Всі ІСЕ в основі своєї конструкції мають іоночутливу мембрану, 

проникну для конкретного типу іонів. Звідси, як правило, є можливість 

високоселективного визначення. Для створення подібних мембранних 

електродів використовують широкий спектр таких електродноактивних 

речовин, як моно- та полікристали, рідкі та тверді іоніти, природні та 

синтетичні циклічні й ациклічні органічні речовини, що селективно зв’язують 

ті або інші іони. [1, с. 69] 

Мембрана – це основний компонент будь-якого ІСЕ. Вона розділяє 

внутрішній розчин з постійною концентрацією визначуваного іона та 

досліджуваний розчин. Одночасно мембрана є засобом електролітичного 

контакту між ними. Мембрана володіє іонообмінними властивостями, причому 

проникність її до іонів різного типу різна.  

Таким чином, ІСЕ – це аналітичний пристрій, що дозволяє за допомогою 

йоночутливої мембрани впізнавати конкретний тип іонів та давати інформацію 

про їх кількість у вигляді електричного сигналу – потенціалу, який зв’язаний з 

активністю (концентрацією) досліджуваного іону в аналізованому розчині. [2, с. 

30] 

ІСЕ складається з внутрішнього електроду порівняння, внутрішнього 

розчину та іоноселективної мембрани. Цей напівелемент разом з зовнішнім 

електродом порівняння занурюють в аналізований розчин. Електродами 

порівняння зазвичай слугують електроди другого роду. 

Ідеальний ІСЕ повинен володіти специфічним відгуком на визначуваний 

іон, а вплив сторонніх іонів на потенціал ІСЕ має бути дуже малий. Однак, 

жоден з відомих іоноселективних електродів не володіє прекрасною 

специфічністю. Таким чином, переважна більшість ІСЕ володіють лише 

відносною селективністю, тобто селективністю до того чи іншого іону відносно 

інших іонів. [3, с. 108] 
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РОЛЬ КОПИТНИХ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ 

ВЕЛИКИХ МІСТ 

Місто - це антропогенна екосистема, що являє собою концентроване 

розміщення промислових і побутових споруд, та населення, яке знаходиться на 

його території. На відміну від сільських населених пунктів жителі міст зайняті 

трудовою діяльністю переважно у сфері промисловості, управління або 

культури. Для міст характерна чисельність населення не менше 5-10 тисяч і 

багатоповерхова забудова. Ємність міського середовища залежить від 

інфраструктури міста і розвитку транспортних мереж. Актуальність полягає в 

необхідності виявити роль копитних в природних середовищах подібного типу, 

для того, щоб чітко знати які заходи необхідно проводити для збереження та 

піддержання природного балансу. 

Острів Хортиця розташований на північно-заході Запорізької рівнини. 

Хортиця – найбільший з островів у руслі Дніпра. Його довжина – 11,2 км, 

ширина – 2,6 – 2 км. Берегова лінія довжиною 26 км.  

О-в розташований на 1800 м нижче греблі Дніпрогесу та тягнеться з 

півночі на південь. Уся територія Хортиці, а також о-в Мала Хортиця (Байда), 

скелі «Три стовпи», «Середня», «Близнюки» об’явлені Державним історико-

культурним заповідником у 1965 році, а з 1993 року є Національним 

заповідником «Хортиця».  

За 2012–2013 роки розглянуто дані про фізико-хімічні властивості ґрунтів 

з трьох досліджуваних зон острова Хортиця, які тим чи іншим чином 

знаходяться підвплвом копитних.  

Перша ділянка – на стежці копитних, друга – в двох метрах від стежки, 

третя – на огородженому майданчику, де пасуться копитні. Таким чином можна 

прослідкувати, як життєдіяльність копитних впливає на властивості ґрунтів.  

При порівнянні в першу чергу звертали увагу на вміст гумусу, питому 

вагу ґрунту та його механічний склад. 

В складі ґрунтів на території острова Хортиця вміст гумусу на стежці та у 

двох метрах від стежки у лісі, в 2013 р. складає 8,4 %, на стежці 1,45 %. Також 

відрізняються показники порізності ґрунту у 2 м від стежці – 48 %, на стежці 44 

%. За механічним складом вищевказані проби ґрунту трохи відрізняються. В 

двох метрах від стежки ґрунт легкий пилуватий, а на стежці – вагино-пилуваті 
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суглинки. Такі результати можна пояснити тим, що копитні під час свого руху 

піднімають пил, який осідає на території, що прилягає до стежки (в даному 

випадку – 2 метри від тропи). Крім того, копитні під час руху завдають тиску на 

ґрунт і внаслідок цього зменшується пористість ґрунту  

При порівнянні цих даних з даними дослідження огородженого 

майданчика, в першу чергу бачимо набагато більший вміст гумусу – 10, 46%. 

Це можна пояснити вільним та постійним перебуванням копитних на 

майданчику, де відбуваються усі процеси їхньої життєдіяльності, в тому числі й 

дефекація. Порівняно з цим на стежці набагато менший вміст гумусу, тому що 

копитні на стежці не пасуться та майже не зупиняються. Проміжне положення 

по гумусу займає ділянка в двох метрах від стежки. Максимальні показнки 

гумусності спостерігаємо в 2 мерах від стежки, де вміст гумусу складає - 10, 

95%, а мінімальні показники на огородженому майданчику – 1,1%.  

Питома вага твердої фази ґрунту найбільша в пробах взятих на стежці. 

Вона складає в середньому - 2,84 г/см
2
, але й інші показнки не занадто 

відрізняються, в 2 метрах від стежки цей показник складає - 2,78 г/см
2
, на 

огородженому майданчику - 2,76 г/см
2
. Максимальні показники – 3,66 г/см

2 
та 

мінімальні 2,0 г/см
2 
– на стежці. Питома вага ґрунту на майданчику та в двох 

метрах від стежки однакова. Це пояснюється більш щільною структурою 

ґрунту на стежці внаслідок постійного механічного тиску копитних. 

Вміст CaCO3 варіює в діапазоні від - 11,85% до 20,55%, що в середньму 

максимум - 19,75% та мінімум - 11,21%. Кальцій має важлве значення в 

організмі, та входть в склад ґрунтів у вгляді різнх сполук солей.  

Найбільший вміст CaCO3 нами було зафіксовано намайданчиках в 2 

метрах від стежки, мінімальні показнки на огородженому майданчику. 

Пористість ґрунту має найбільші середні показники в пробах відібраних в 

2 метрах від стежки, вони склали 48%, наймеші на контролі – 40%. Максимум 

також відмічаємо на тих же ділянках: Max. - 57,0%, Min. - 33,0%. Пористість 

має велике значення в будові ґрунту, його властивостях, таких як щільність, 

водопроникність, електропровідність та інше. Якість ґрунту впливає на якість 

рослинного корму, що є важливим аспектом в кормовій базі копитних. 

Гідролітична кислотність ґрунтів не повинна перевищувати 5,5, так як її 

рівень має пряму дію на якість ґрунтів. В разі підвищення кислотності 

врожайність ґрунтів падає, й такі частини потребують внесення вапнякових 

речовин для вирівнювання рН середовища. За нашими дослідженнями в 

середньому найменший показник гідролітичної кислотності в пробах, які були 

взяті з діляк в 2 метрах від стежки копитни – в середньому 1,5, а найбільший 

середній показник 1,8 має ґрунт на ділянці контрол. Максимальне значення 

гідрологічної кислотності склало – 2,6, а мінімальне – 1,1. Можемо судити, що 

кислотність даних ґрунтів в нормі.  

На стежці переважає глина, а пил практично відсутній, глина – 6,3 %, на 

стежці копитних пісок – 9,5 %, максимальне значення вмісту, та найбільший 

показник пилу - 64,3 %. На контролі глина в пробах взагалі відсутня, переважає 

пісок - 9,5 %, та в наявності пил - 5 %.  



111 

Отже можна зробити висновок, що майже по всім показникам найбільшу 

якість має ґрунт, який знаходиться під незначним впливом копитних, такий як в 

2 метрах від стежки. На самій же стежці, що ґрунти, що трав’яниста 

рослинність несе значне пошкодження, що видно в великій кількості наявної в 

пробах глини, яка діє пагубно на родючість ґрунту.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННАЯ ХІМІЇ  

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 
З кожним роком життя мінливого суспільства педагогічний процес стає 

все менш плідним. Сьогодні шкідливо вчити і виховувати «як завжди», 
необхідні докорінні перетворення в самій моделі підготовки людини до життя, 
у практиці цієї роботи. Потрібні люди вільно мислячі, сміливі, осяяні світлом 
духовності, здатні керувати, тобто розумно будувати і коригувати ставлення до 
себе, інших людей, суспільства, природи [2]. 

В учнів впав інтерес до читання книг. Крім цього, сучасний школяр 
навіть не намагається самостійно розширити коло знань. Він вважає, що знає 
достатньо, щоб відповісти на певну кількість запитань з хімії і навіть вирішити 
задачу середньої складності. Учні думають, що знання можна здобувати без 
особливих зусиль. Тому саме в такій ситуації виникає необхідність розвивати 
мислення учнів, пробуджувати інтерес до предмета та здобуття знань. Отже, 
однією із актуальних тем сьогодення є використання проблемного навчання як 
одного із засобів формування пізнавального інтересу у процесі вивчення хімії 
[3]. 

До історико-педагогічних передумов проблемного навчання слід віднести 
ідеї активізації навчання, які висловлювалися вченими протягом всього 
становлення і розвитку педагогіки і навіть ще до оформлення їх у самостійну 
наукову дисципліну. Це створює ґрунт для поширеного твердження, що 
проблемне навчання – явище не нове, а його концепція безпосередньо випливає 
з ідей активізації. Видатні педагоги минулого не залишили нам принципів 
розробки проблематизованої системи змісту навчання, проте в їх опублікованій 
спадщині ми можемо виявити ряд блискучих висловлювань про необхідність 
розвитку творчого мислення, наприклад: «Розвиток і освіта жодній людині не 
можуть бути дані або повідомлені. Кожен, хто бажає до них долучитися, 
повинен досягти цього власною діяльністю… Те, чого людина не придбала 
шляхом своєї самостійності, – не її » (А. Дістервег); «Вивчати науку – не 
означає тільки здобувати відомості з цього науці, але ... піддаватися 
своєрідному розумовому збудженню, що викликає дана наука» (П.Ф.Каптерев). 
Кожне таке висловлювання може послужити епіграфом до будь-якої 
фундаментальної праці з проблемного навчання [4, с.44]. 

Метою статті є розкрити можливості проблемного навчання хімії як 
організації навчального процесу.  
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Технологія проблемного навчання передбачає створення під 
керівництвом учителя проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність 
учнів по їх вирішенню. Таке навчання спрямоване на самостійний пошук 
учнями нових понять і способів дій; передбачає послідовне і цілеспрямоване 
висунення перед учнями пізнавальних проблем, вирішення яких (під 
керівництвом вчителя) призводить до активного засвоєння нових знань з 
хімії;забезпечує особливий спосіб мислення, міцність цих знань і творче їх 
застосування у практичній діяльності. При проблемному навчанні хімії педагог 
не повідомляє готових знань, а організовує учнів на їх пошук: поняття, 
закономірності, теорії пізнаються в ході пошуку, спостережень, аналізу фактів, 
розумової діяльності [5]. 

Під час педагогічної практики мною проводився педагогічний 
експеримент, що доводить ефективність застосування проблемних ситуацій на 
уроках хімії в загальноосвітній школі. В учнів експериментального класу 
значно підвищився рівень навчальної мотивації до вивчення хімії, покращилася 
успішність. 

На даному етапі розвитку українського суспільства проблемне навчання є 
необхідним, оскільки воно формує гармонійно розвинуту творчу особистість 
здатну логічно мислити, знаходити рішення в різних проблемних ситуаціях, 
здатну систематизувати та накопичувати знання, здатну до високого 
самоаналізу, саморозвитку та самокорекції. Постійна постановка перед учнем 
проблемних ситуацій веде до того, що він не уникає проблем, а прагне їх 
вирішити. Таким чином формується творча особистість завжди здатна до 
пошуку. Тобто увійшовши в життя школяр буде більш захищений від стресів та 
здатен долати життєві негаразди й труднощі [1]. 
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ВИЗНАЧЕННЯ АБСОРБЦІЇ ТА ФОРМИ ЖИРОВИХ КУЛЬОК 

ЦІЛЬНОГО, СТАНДАРТИЗОВАНОГО  

ТА ФАЛЬСИФІКОВАНОГО МОЛОКА 

Контроль якості харчових продуктів – одна зі складових проблеми 

здорового харчування, що забезпечує не тільки проживання, але часом і 
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виживання споживача харчових продуктів. Значне розширення асортименту 

продуктів харчування на споживчому ринку не обходиться без прагнення 

випускати під виглядом відомих товарних марок явні підробки або продукцію 

свідомо заниженої якості. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває 

ідентифікація харчових продуктів, яка включає ряд процедур по встановленню 

їх відповідності зразкам (стандартам) [2].  

Останнім часом на ринку України присутня значна кількість 

фальсифікованої продукції, зокрема молочної. 

Виявлення в молоці домішок є обов'язковим елементом ветеринарно-

санітарної експертизи, так як їх присутність не допустима. Виділяють хімічні, 

фізичні та біологічні методи контролю складу молока, але найбільш 

пріоритетними методами для даної роботи є фізичні, а саме: 

спектрофотометричний та мікроскопічний методи аналізу молока [1]. 

Мікроскопічний аналіз дозволяє встановити форму та розмір жирових 

кульок, які свідчать про якість молока. 

Спектрофотометричний аналіз дозволяє побачити можливість поглинати 

випромінювання цільним, стандартизованим та фальсифікованим молоком в 

діапазонах хвиль 340-600 нм. [3]. 

Метою даної роботи є: визначення абсорбції та форми жирових кульок 

цільного, стандартизованого та фальсифікованого молока хімічними 

домішками, а саме: водою, натрій гідрокарбонатом, кальцій карбонатом та 

мукою. 

З’ясовано, що турбодиметричний метод може бути використаний як 

експрес-метод для виявлення фальсифікації молока хімічними домішками. 

Експериментально встановлено, що при фальсифікації молока водою 

абсорбція молока знижується, а при фальсифікації натрій гідрокарбонатом, 

кальцій карбонатом та мукою – підвищується (не спостерігається чіткої 

залежності абсорбції від довжини хвилі). Виявлено, що абсорбція 

стандартизованого молока значно збільшується в порівнянні з абсорбцією 

цільного молока. 

Уточнена залежність абсорбції цільного та фальсифікованого молока в 

ультрафіолетовій області. 

За допомогою мікроскопічного методу аналізу виявлено, що цільне 

молоко має круглу форму жирових кульок, а молоко, фальсифіковане водою, – 

деформовану. В стандартизованому молоці взагалі не виявлено жирових 

кульок, що вказує на іншу його біологічну природу. Молоко, фальсифіковане 

натрій гідрокарбонатом, кальцій карбонатом та мукою не має чіткої форми 

жирових кульок. 

Необхідно відзначити, що досліди проведені на високочутливому 

обладнанні: спектрофотометрі Helios Omega (видима область спектру), СФ-103 

(ультрафіолетова область спектру). Прилади мають високі оптичні 

характеристики, автоматичне калібрування і запис інформації, тобто з 
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елементами хемометрики. Тому коректність результатів не викликає ніяких 

сумлінь. 
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ДІАГНОСТИКА СТАНУ ХВОЇ СОСНИ КРИМСЬКОЇ  

ПІД ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ  

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Останнім часом відбувається суттєве поглиблення протиріччя в системі 

«людське суспільство – природне середовище», викликане невідповідністю 

законів розвитку суспільства та існування біосфери. Більшість учених визнає 

принципову неможливість на сучасному етапі розвитку людства досягнення 

стану Ноосфери. У межах концепції сталого розвитку важливим елементом 

гармонізації стосунків між людиною та природним середовищем є оптимізація 

негативного впливу на природні екосистеми [1]. 

Деревні насадження, які ростуть на урбанізованих територіях, відчувають 

на собі негативний вплив техногенного забруднення. У зв’язку з цим 

спостерігається зміна морфофункціональних характеристик певного виду 

дерев. Ці рослини можуть виступати біоіндикаторами стану навколишнього 

середовища даних територій. Біоіндикація – це оцінка стану навколишнього 

середовища за допомогою живих об’єктів [2]. 

Обє’ктом нашого дослідження була сосна крисмська (Pinus pallasiana L.). 

В ході роботи ми надавали оцінку якості атмосферного повітря в м. Запоріжжя 

та селі Тимошівка Михайлівського району, Запорізької області, 

використовуючи хвою сосни кримської, як рослинний біоіндикатор 

навколишнього середовища. На території м. Запоріжжя хвою сосни відбирали: 

1 – Заводський район; 2 – Набережна магістраль. 

Збір матеріалу проводився навесні 2013 року. При проведенні 

дослідження було застосовано загальноприйняті методики. Проаналізовано 

п’ять модельних дерев з трьох територій по 200 хвоїнок з кожного дерева. Всі 

хвоїнки поділяли на групи відповідно до нижче наведених класів пошкодження 

(рис. 1) для проведення статистичної та математичної обробки даних. 
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а - хвоя без плям, немає сухих ділянок; 

б - хвоя з невеликим числом дрібних плям, немає сухих ділянок; 

в - хвоя з великою кількістю чорних і жовтих плям, усох кінчик 2-5 мм; 

г - всохла третина хвої; 

д - всохла понад половина довжини хвої; 

е - вся хвоя жовта і суха. 

 

Рисунок 1 – Рівень ушкодження та усихання хвої [3] 

 

Результати роботи показали (табл. 1), що середня площа пошкодження 

хвої сосни представлена наступним чином: 1 – 1,124, 2 – 1,934, 3 – 1,613. Таким 

чином, середня площа пошкодження хвої сосни кримської у с. Тимошівка 

менше, ніж у районах на території м. Запоріжжя. 

У виборці Заводського району переважає клас пошкодження хвої – Г; 

набережна магістраль – В; с. Тимошівка – Б. В свою чергу максимальне 

автомобільне навантаження зафіксовано на набережній магістралі (38592 

авт./доб.), мінімальне – с. Тимошівка (864 авт./доб). Коефіцієнт кореляції між 

автомобільним навантаженням та пошкодженням хвої становить 0,259. 

 

Таблиця 1 - Результати статистичної обробки хвої сосни кримської 

 

 
Місце спостережень 

Середня площа 

пошкодження хвої 
Середнє відхилення 

1. Заводський р-н 2,124 0,09025 

2. Набережна магістраль 1,934 0,150814 

3. с. Тимошівка 1,613 0,202451 
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Таким чином, отримані нами данні вказують на відсутність залежності 

ступеня пошкодження хвої сосни кримської від автомобільного навантаження. 

Значний вплив в умовах м. Запоріжжя на деревні насадження здійснює 

промисловість. Вважаємо за доцільне використовувати стан хвої сосни 

кримської для визначення стану повітря в містах південної частини України. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ФРУКТОВИХ СОКІВ 

Фруктові соки − джерело найважливіших фізіологічно активних речовин, 

мінеральних речовин, солей і вітамінів, необхідних для нормальної 

життєдіяльності людини.  

Апельсиновий сік – джерело вітамінів С, А, Е, К, вітамінів групи В. 

Також до складу входять незамінні амінокислоти, органічні кислоти, 

мікроелементи (калій, кальцій, мідь, магній, залізо, цинк, фосфор, бор, фтор, 

сульфур, марганець, кобальт, хлор, йод), пектинові речовини. 

Аскорбінова кислота в сукупності з каротином і токоферолом володіють 

сильними антиоксидантними властивостями, очищають кров від холестерину, 

зміцнюють стінки судин, збільшують їх еластичність, зменшують проникність.  

Пектинові речовини сприяють очищенню кишечника, виводять токсини і 

шлаки. Органічні кислоти стимулюють харчовий тракт, підвищують 

кислотність шлункового соку, стимулюють викид жовчі.  

Апельсиновий сік також корисний при анемії, оскільки в ньому високий 

вміст заліза, яке становить основу червоних кров’яних клітин. Велика кількість 

вітамінів групи В робить апельсиновий сік корисним для нервової системи. 

Метою нашої роботи є контроль якості фруктового соку. 

Об’єкт дослідження – апельсиновий сік. 

Нами був проведений органолептичний аналіз соку. Виявлені основні 

фізико-хімічні показники (табл. 1) [1-3, ДСТУ 4008-2001, ДСТУ 4283.1:2007, 

ДСТУ 4283.2:2007]. 
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Таблиця 1 – Результати оцінки якості питного молока різних виробників  

 

Марка соку  Jaffa Select Sandora Мрія 

1 2 3 4 

Найменування  

 

апельсиновий сік, 

відновлений 

з концентрованого 

соку 

апельсиновий сік, 

неосвітлений, 

відновлений 

апельсиновий сік, 

відновлений 

з концентрованого 

соку 

Виробник  

 

«Вітмарк-

Україна»,  

м. Одеса 

«Сандора»,  

с. Миколаєвське, 

Миколаївська обл. 

«МСТ Регіон»,  

м. Київ / «ПБК 

«Радомишль», 

Житомирська обл. 

Вуглеводи, г  

в 100 г 

10,2 9,0  11,2 

Енергетична 

цінність, ккал  

в 100 г 

46,4 43 47 

Термін / умови 

зберігання 

до зазначеної 

дати (1 рік) / 

 при 5…+25 
0
С  

і вологості  

не більше 75% 

 до зазначеної 

дати (1 рік) /  

при 0…+25 
0
С  

і вологості  

не більше 70% 

1 рік /  

при +2…+25 
0
С  

і вологості  

не більше 75% 

Маркування добре добре добре 

Упаковка відмінно відмінно відмінно 

Органолептика відмінно відмінно добре 

Зовнішній 

вигляд 

відмінно 

насиченого 

кольору  

з м’якоттю 

відмінно 

характерний 

з м’якоттю 

добре 

характерного 

кольору  

з невеликою 

кількістю м’якоті 

Запах 
добре 

характерний 

недостатньо 

виражений 

добре 

характерний 

недостатньо 

виражений 

добре 

характерний 

недостатньо 

виражений 

 

1 2 3 4 

Смак відмінно 

кислуватий  

з природною 

гіркотою 

відмінно 

характерний,  

солодкуватий 

добре  

недостатньо  

виражений,  

водянистий 

Фізико-хімічні 

показники 

в нормі в нормі в нормі 

Масова частка  

сухих речовин,  

12,3 11,9 11,5 

http://sandora.ua/index.php?id=152
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Марка соку  Jaffa Select Sandora Мрія 

не менше 

11,2% 

Аскорбінова 

кислота,  

не менше  

0,2 г / л 

0,40 0,37 0,29 

Гідроксиметил-

фурфурол,  

не більше  

10 мг / л 

не виявлений не виявлений 1,98 

 

Таким чином, зразки «Jaffa Select», «Sandora» отримали оцінку − відмінно 

за органолептичними показниками, зразок «Мрія» – добре.  

Масова частка сухих речовин коливається в діапазоні від 11,5 – 12,3%; 

вміст аскорбінової кислоти – від 0,29 до 0,40 г/л, що лежить в межах норми.  

Наявність гідроксиметілфурфурола свідчить про надмірну теплову 

обробку. В не перероблених фруктах і овочах він не виявляється. При тепловій 

обробці амінокислоти і цукор взаємодіють з утворенням − меланоїдінів. 

Проміжною речовиною цієї взаємодії є гідроксиметилфурфурол, вміст якого в 

соках нормується. Гідроксиметилфурфурол був виявлений тільки у з зразку 

соку «Мрія» − 1,98 мг/ л, вміст якого не перевищує норму. 

Таким чином, всі 3 зразки апельсинових соків відповідають вимогам. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ 

РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ СОНЯШНИКУ 

Соняшник - основна олійна культура в нашій країні , що дає близько 90 % 

всієї олійної сировини. Головною проблемою сьогодення є збільшення 

врожайності соняшнику. Забезпечити вирішення цього питання можна за 

рахунок вдосконалення елементів технології вирощування соняшнику, 

найважливішим з яких є раціональне застосування ґрунту [2, ст. 259]. 

Соняшник пред'являє відносно високі вимоги до наявності в ґрунті 

засвоюваних форм поживних речовин. Наявність у ґрунті елементів живлення в 

оптимальному співвідношенні сприяє підвищенню продуктивності рослин, 
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поліпшенню якості насіння. На утворення одиниці врожаю він поглинає 4-6 кг 

N, 2-5 кг P2O5, 10-12 кг K2O, що в кілька разів вище, ніж поглинання поживних 

речовин зерновими культурами [1, ст. 289]. Тому дослідження надходження 

поживних речовин до рослин соняшнику та виносу їх з урожаєм є актуальним. 

Наші дослідження проведені на вегетативній масі трьох гібридів 

соняшнику різних груп стиглості (ранньо-, середньо - та пізньостиглий). 

Дослідженню підлягали середня частина та прикоренева частина стебла. 

Вивчали вміст азоту, фосфору та калію за загальновизнаними методиками. 

Результати занесені до таблиці 1. 

 

Таблиця – 1. Вміст азоту, фосфору та калію в вегетативній масі 

соняшнику 

 

№ Зразок Генотип Вміст в біомасі,% 

N P K 

1 Стебло Тристан 

(середньостиглий) 

0,85 0,20 2,91 

1.1 Прикоренева 

частина 

стебла 

0,78 0,23 3,95 

2 Стебло НК Ферті 

(пізньостиглий) 

1,05 0,29 3,85 

2.1 Прикоренева 

частина 

стебла 

0,76 0,33 4,12 

3 Стебло Українське 

сонечко 

(ранньостиглий) 

0,63 0,17 2,77 

3.1 Прикоренева 

частина 

стебла 

0,70 0,21 3,40 

 

Соняшник дуже вимогливий до поживного режиму ґрунту порівняно з 

іншими польовими культурами. За нашими даними особливо багато він 

споживає з ґрунту калію. Це дуже чітко спостерігається у пізньостиглого 

гібриду НК Ферті, і досягає 4%, що значно більше ніж у ранньостиглого 

гібриду Українське сонечко. Імовірно на надходження цього елементу значний 

вплив має тривалість вегетаційного періоду. 

Азот поглинається рослинами від самого початку зростання і розвитку. 

Завдяки своїй розвиненій кореневій системі соняшник в змозі засвоювати 

велику частину необхідного азоту із запасів ґрунту, особливо на біологічно 

активних ґрунтах з глибоким орним шаром і високою здібністю до 

мінералізації. З наших результатів помітно, що у стеблах гібриду Українське 

сонечко міститься менша кількість азоту, ніж у інших генотипів. Потреба 

соняшнику у фосфорі відносно низька. Встановлено, що найвищий вміст цього 

елементу достатньо близький для всіх досліджуваних генотипів і більше його 

накопичується в прикореневій частині стебла.  
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На нашу думку, особливості накопичення елементів живлення різними 

генотипами соняшнику та особливості мінерального живлення цієї важливої 

культури потребують подальшого вивчення. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕКЦІЇ ІНДУКОВАНИХ МУТАНТІВ ЛЬОНУ 

ОЛІЙНОГО ЗА ОЗНАКОЮ ПРОДУКТИВНОСТІ 

Льон – одна з найважливіших технічних культур світу. За даними ФАО  

він займає близько 4 млн. га посівних площ. Льон звичайний Linum 

usitatissimum L. (2n=30) належить до родини льонових – Linacea до якого 

входять 22 роди. Різновиди представлені п'ятьма групами: довгунець, 

межеумок, кудряш, великонасінний і напівозимий [1]. Кудряш і межеумок 

поєднують загальною назвою олійний льон. 

Льон олійний - однолітня рослина. Листки сидячі, голі, зі слабким 

восковим нальотом, лінійно-ланцетні, стебло гладке, пряме. Має гомостильні 

квітки і є факультативним самозапильником. У квітці 5 неопадаючих 

чашолистків і 5 пелюсток, що опадають через 3-5 годин після розкриття квітки. 

Запліднення у льону відбувається через 2,5-3 години після запилення [2]. 

Тривалість цвітіння однієї рослини льону залежно від метеорологічних умов 

досягає 9-19 днів, плід - невелика куляста коробочка з п'ятьма гніздами. Усього 

в коробочці утвориться 10 насінин, але при несприятливих умовах кількість їх 

буває менше. Насіння яйцеподібної сплюсненої форми з вузьким трішки 

зігнутим носиком. Забарвлення насіння буває від жовтого до темно-

коричневого. Вага 1000 насінин коливається від 2,9 до 13 г. Насіння містить 

близько 42-50 % жиру [2, 3, 4].  

Льон відноситься до числа давніх рослин. Його назва з латині 

перекладається як "самий корисний" і вона цілком виправдовує себе. Ще в 

давнину (близько 9000 років тому в Індії, 6000-7000 років тому в Південній 

Месопотаміі, 5000 років тому в Вавілоні, Єгипті) він вирощувався як технічна 

культура для виробництва тканин, а також як харчова та лікарська рослина. 

Відрізняючись високою пластичністю, льон розселився в багатьох країнах 

Європи, Азії, Африки та Америки, де успішно вирощується на олію та волокно. 

Відповідно до історичних даних і знахідок у похованнях різних епох насіння 

льону, коробочок, тканин і ниток, прийнято вважати давнину культури льону не 

менш 6000 років [2, 5]. 

Основними країнами де вирощується льон олійний є Китай, Індія, Канада 

та Аргентина. Олія льону є основною сировиною у виробництві лаків, фарб, 
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лінолеуму, штучної шкіри, мила та ін. [1, 3]. З неї виготовляють оліфу, яку 

застосовують в суднобудуванні, у житловому і промисловому будівництві. 

Макуха, що залишається після віджиму олії, являє собою добрий 

концентрований корм, який охоче поїдається усіма видами тварин. Лляне 

насіння і олія використовуються в харчовій промисловості і медицині [5]. 

Велику цінність має соломка льону олійного. В ній міститься в 

середньому 10-15% волокна четвертого-п'ятого номерів. При найнижчому 

врожаї соломки один гектар посіву льону олійного може дати 1,5 ц. волокна, 

придатного для вироблення мішковини, шпагату, мотузок, брезенту і т.д. 

Стебла олійного льону можна використовувати не тільки для одержання 

волокна: соломка містить більш 50% целюлози, що дає можливість 

використовувати її для вироблення паперу і картону. У Канаді і США з волокна 

олійного льону виготовляють сигаретний папір. У середньому з кожного 

гектара льону можна отримати до 300 кг паперової сировини [4]. 

Під час проведення досліджень з експериментального мутагенезу у льону 

олійного було отримано ряд індукованих мутантів [5, 6]. Вони різняться 

проявом хлорофільної недостатності, морфологічними ознаками та 

продуктивністю.  

Колекція індукованих мутантів була висаджена у 2013 році та 

проаналізовані біометричні показники продуктивності окремих мутантів. Серед 

зразків слід відмітити наступні: 

1) за вагою насіння в снопі найменша виявилися у М-89 (3,7 г ), а 

найбільша у М-87 (12,3 г.); 

2) за висотою рослин у снопі: найменша висота 13,6 см у М-12, 

найбільша – у Л-4 – 37,3 см; 

3) за кількістю коробочок на 1 рослині: найменша кількість у М-12 (1,9 

шт.), а найбільша – у М-77 (24 шт.); 

4) за кількістю насіння в 1 коробочці: найменша кількість у М-38 (0,72 

шт.), а найбільша у М-12 (6,2 шт.). 

Отже, за ознаками продуктивності проаналізовані зразки колекції є 

досить різноманітними: серед них були виявлені як найбільш перспективні такі 

як М-12 та М-77. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ВОДИ р.СУХА МОСКОВКА 

ЗА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

Екосистеми малих річок України – один із важливих компонентів 

природного середовища, вони мають велике значення у житті та господарській 

діяльності людей. Водні ресурси малих річок є складовою частиною загальних 

водних ресурсів і часто бувають основним, а інколи і єдиним джерелом 

місцевого водозабезпечення, що визначає розвиток і розміщення місцевих 

водокористувачів [3, с. 27; 6, с. 39]. 

Широкомасштабне промислове та побутове забруднення, меліорація та 

розорювання водозбірних територій і заплав, знищення лісів призводять до 

деградації річкових екосистем [5, с. 3]. Відсутність, у більшості випадків, 

очисних споруд на випусках та несанкціоноване підключення господарсько-

фекальної каналізації перетворило зливову каналізацію в організований скид у 

водні об'єкти басейну неочищених стічних вод з високим вмістом 

забруднюючих речовин і збудників інфекційних хвороб. Дренажні води 

зрошувальних систем є потужним джерелом забруднення водних об'єктів 

отрутохімікатами та мінеральними солями [4, с. 29]. 

Води відкритих водойм відрізняються розмаїтістю й мінливістю 

хімічного складу та мікробного населення. Мікрофлора води відіграє важливу 

роль у процесах мінералізації органічної речовини у водоймах, у значній мірі 

визначає якість води в них [1, с. 3]. На формування ценозів водних 

мікроорганізмів, їх чисельність та склад впивають як фізико-хімічні чинники 

(температура, сонячне опромінення, розчинність СО2 та О2, значення рН, солі 

тощо), так і заселеність прибережних районів, кількість атмосферних опадів, 

пора року тощо, адже все це обумовлює характер і ступінь забруднення водойм. 

Головним чинником, який сприяє розвитку мікроорганізмів, є кількість у воді 

розчинних органічних речовин [4, с. 30]. Загальна кількість бактерій у водоймах 

значно зростає після дощу й у період весняної повені, тоді як у зимовий період 

чисельність мікрофлори різко зменшується [1, с. 29].  

Мікрофлора відіграє виняткову роль у формуванні якості води. З огляду 

на це, обєктом наших досліджень стала мікрофлора води р. Суха Московка, що 

протікає по території Шевченківського району м. Запоріжжя. Проби води 

відбирались у вересні 2013 року: верхівя р. Суха Московка (ділянка 1), район 

Запорізького міського дитячого ботанічного саду (ділянка 2). Контроль – 

водогінна вода. 
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Визначали загальне мікробне число (ЗМЧ), чисельність санітарно-показових 

видів на фуксин-сульфатному агарі (середовище Ендо) та середовищі 

Симмонса для ентеробактерій [2, с. 73]. 

Встановлено перевищення ЗМЧ у 5,5 р. у пробах води з району 

Запорізького міського дитячого ботанічного саду порівняно з показником у 

контрольних пробах. Кількість E. coli становила 2,8х10
3
, ентеробактерій – 

1,6х10
3
 клітин в 1 мл води, що перевищувало чисельність індикаторних видів у 

контрольних пробах води в 8,3 і 7,2 рази відповідно. Отримані результати 

показали значне фекальне забруднення води р. Суха Московка в районі селітебної 

зони. Це свідчить про уповільнення процесів самоочищення природної води в 

межах промислового міста. 

Таким чином, за мікробіологічними показниками – загальним мікробним 

числом та кількістю колі-формних бактерій, які перевищують на два-три 

порядки санітарні норми для природних відкритих водойм, вода р. Суха 

Московка відноситься до категорії «брудна».  
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ПОВЕРХНЕВА ОБРОБКА ОКСИДУ (IV) ТИТАНУ  

СПОЛУКАМИ АЛЮМІНІЮ 

Титан (IV) оксид (TiO2) – тверда кристалічна речовина, у великих 

кількостях титан (IV) оксид надзвичайно ефективний білий пігмент [1]. 

Переробка титанових концентратів і шлаків в пігментний титан (IV) 

оксид має на меті не тільки звільнення від домішок, а й надання йому 

необхідної кристалічної форми, дисперсності, адсорбційних властивостей і 

придушення фотохімічної активності. Для отримання титан (IV) оксиду 

застосовують два способи: сірчанокислотний [2] – для концентратів, що містять 
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більше 40% TiO2, і хлоридний – економічно вигідний тільки для переробки 

концентратів, що містять не менше 80% TiO2 (так як одержувані відходи FeCl3 

не знаходять застосування). 

Незалежно від способів отримання, титан (IV) оксид характеризується 

високою фотохімічною активністю (ФХА), обумовленою окислювально-

відновними процесами, що протікають на її поверхні під впливом викриття і 

вологи в присутності адсорбованих молекул. Тому задача зниження швидкості 

фотоокислювальних реакцій зводиться до надійного блокування активних 

центрів на поверхні титан (IV) оксиду [3]. 

Одним із серйозних технологічних питань виробництва пігментного 

титан (IV) оксиду є розробка ефективних способів зниження фотохімічної 

активності поверхні і підвищення довговічності і якості виробів на її основі. 

Вирішення цієї проблеми досягається в практиці виробництва шляхом 

екранування поверхні титан (IV) оксиду тонким шаром білих оксидів металів, 

переважно алюмінію шляхом так званої поверхневої обробки. 

Головним завданням змінення поверхневих властивостей титан (IV) 

оксиду з метою зниження фотохімічної активності є найбільш повне 

блокування активних центрів на його поверхні. Необхідність збереження 

високих пігментних та оптичних властивостей титан (IV) оксид вимагає 

нанесення більш тонкого шару екрану, що можливо лише при рівномірному 

розподіленні модифікаторів на поверхні частинок титан (IV) оксиду [4]. 

Залежно від необхідних кінцевих властивостей існує кілька методів для 

модифікації титан (IV) оксиду, що включають в себе осадження оксидів 

алюмінію на поверхню частинки [5]. Індивідуальна обробка оксидами поверхні 

в різних комбінаціях дозволяє досягти оптимальних властивостей для кожного 

конкретного застосування. 

В процесі карбонізації в присутності титан (IV) оксиду зміна 

фотохімічної активності [6] від кількості введеного модифікатора Al2O3 

спостерігається на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Зміна фотохімічної активності 
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В процесі карбонізації, в присутності титан (IV) оксиду, фотохімічна 

активність залежить від кількості введеного модифікатора Al2O3. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИВА 

Пиво − натуральний алкогольний напій, який містить велику кількість 

сполук, що утворюються в процесі ферментації і поступають в нього з 

рослинної сировини. Основними компонентами пива є вода (91-93%), 

вуглеводи (1,5-4,5%), етиловий спирт (3,5-4,5%) і азотовмісні речовини  

(0,2-0,65%). Це визначає харчову та енергетичну цінність пива. Інші 

компоненти є мінорними сполуками: мінеральні сполуки, вітаміни, органічні 

кислоти, фенольні сполуки, гіркі речовини, ароматичні сполуки, біогенні аміни 

та естрогени. 

Гіркі речовини хмелю сприяють секреції жовчі. Колоїди пива є 

емульгаторами та диспергаторами в травному тракті, сприяють збільшенню 

засвоюваності їжі.  

Відомо, що асортимент пива поділяють залежно від рецептури і 

технології виготовлення на два типи: світлі і темні. Світлі види пива мають 

янтарний колір і хмільний смак, темні − коричневий колір і солодовий смак.  

Окремі види пива відрізняються за органолептичними показниками, 

масовою часткою сухих речовин у початковому суслі і спирті.  
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У світлих видах пива ці показники коливаються від 12 і 3 до 19 і 7%. Для 

темних видів пива вони встановлені в таких діапазонах: від 12 і 2,5 до 20 і 5%. 

Обрана тема є актуальною в наш час, так як пиво є одним з найбільш 

вживаних продуктів на сьогодні. Однак, слід пам’ятати, що надмірне 

споживання пива призводить до захворювань! 

Метою роботи є дослідження якості і контролю органолептичних 

показників пива. 

Необхідність маркування пива даними про харчової цінності визначена 

ГОСТ 51074-97 − «Продукти харчові. Інформація для споживача. Загальні 

вимоги». Згідно з «Гігієнічними вимоги до якості та безпеки продовольчої 

сировини і харчових продуктів», в тому числі пива (СанПіН 2.3.2.560-96), 

відомості про зміст білків, жирів, вуглеводів та енергетична цінність наводяться 

в разі, якщо їх кількість у 100 мл (г) продукту перевищує 2%  

від рекомендованої добової потреби, мінеральних речовин і вітамінів − 5 %.  

З урахуванням специфіки та напрями використання пива в раціоні 

людини вміст тих чи інших поживних речовин вказується в їх масовій частці на 

100 см
3
 (г, мг, мкг і т. д.), енергетична цінність − в кілокалоріях на 100 см

3
 

продукту (Глава 2. Класифікація і товарознавча характеристика пива) [1, ГОСТ 

51074-97]. 

Нами були проведені лабораторні дослідження трьох зразків пива: 

Оболонь «Оксамитове», Сармат «Українське», Славутич «Темне». Дослідження 

проводились за органолептичними показниками – прозорість, колір, смак, 

аромат, солодовий смак, піноутворення та піностійкість. 

Органолептична оцінка проводиться за 25-бальною шкалою: прозорість –  

3 бали, колір – 3 бали, смак – 5 балів, хмельова гіркота – 5 балів, аромат –  

4 бали, піноутворення – 5 балів.  

При підсумовуванні балів за всіма показниками пиво, яке отримало від 22 

до 25 балів, вважається відмінної якості, від 19 до 21 балів – добра якість, від 13 

до 18 балів − задовільна якість, при 12 балах і нижче – незадовільна якість пива. 

Результати органолептичного аналізу занесені у табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Результати органолептичного аналізу пива 

Показники якості пива Оцінка, балів 

Зразки Оболонь 

«Оксамитове» 

Сармат 

«Українське» 

Славутич 

«Темне» 

Прозорість 3 3 3 

Колір 3 2 3 

Смак 5 2 1 

Солодовий смак 4 1 1 

Аромат 4 3 3 

Піноутворення 5 4 4 

Всього балів 24 15 15 
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Пиво Оболонь «Оксамитове» в результаті досліджень отримало найвищу 

оцінку якості за органолептичними показниками – 24 бали, згідно нормативної 

бази України,що відповідає відмінної якості. 

Основними дефектами пива Сармат «Українське» та пива Славутич 

«Темне» є відсутність чітко вираженого солодового смаку. За цей критерій ці 

два зразки отримали найнижчі бали – 15 балів. Пиво Сармат «Українське» та 

Славутич «Темне» мають задовільну якість, за незначні відхилення від 

стандартів. 

В подальшій роботі доцільно буде перевірити основні фізико-хімічні 

показники пива. 
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ДІАГНОСТИКА ВІРУСУ ГЕПАТИТУ В ТА ОЦІНКА ТЯЖКОСТІ 

УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ГЕПАТИТ В 

Вірус гепатиту В (ГВ) відноситься до ДНК-місних вірусів роду 

Orthohepadnavirus, який входить до 

складу сімейство Hepadnaviridae. 

Збудник ГВ – являє собою 

сферичну частинку Дейна, діаметром 

42-45 нм і складається з ліпідовмісних 

зовнішній оболонки товщиною 7 нм і 

електронно-щільної внутрішньої 

серцевини (нуклеокапсид) діаметром 

27 нм, містить вірусну двониткову 

кільцеву ДНК, оточену мембраною 

товщиною 2 нм. Частинки містять 

поверхневий антиген вірусу – HbsAg,  
представлена комплексом з трьох 
білків, різної довжини і розміру (L, М і 5). Частинки HBs антигена не володіють 
інфекційною активністю, але вони є маркером на можливу присутність 
частинок Дейна в досліджуваному матеріалі. 

Віріон крім ДНК, має білки з включеннями глюкопротеїдів, ліпідів, 
вуглеводів. Частинки HBs-антигену є ліпопротеїдами. 

У серцевині вібріонів знаходиться ДНК-полімераза, НВе-антиген і НВс-
антиген (антигени серцевини). У вільному стані НВс-антиген не виявляеться в 
ядрах заражених гепатоцитів. Наприклад, НВе-антиген виявляеться у вільному 
стані в крові звичайно при наявності НВs-атигена. 

При захворюванні формується специфічний імунітет, який в більшості 
випадків призводить до звільнення організму від вірусу. Утворення антитіл 

Рис. 1 – Схема будови вірусу  гепатиту   В 
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індукують три вірусних антигени: поверхневий – HBs, серцевий – НВс, і стійка 
частина серцевого антигену – НВе. Показниками перенесеної гострої інфекції є 
анти-НВс і анти-НВе-антитіла, в той час як анти-HBs-антитіла можуть 
виявлятися і у носіїв. Велике значення у розвитку хвороби мають особливості 
імунної відповіді і аутоімунні процеси. Зниження Т-клітинного імунітету і 
зменшення числа хелперів є несприятливою прогностичною ознакою, активні 
Т-клітині і стійкий гуморальний імунітет визначають сприятливий результат і 
одужання. Імунні реакції при хронічному гепатиті відрізняються від імунних 
процесів при гострій інфекції: відсутні сенсибілізація імуноцитів до 
печінкового ліпопротеїну, анти-НВе-антитіл і т. д. 

Схема лабораторної діагностики ВГВ. 
1. Первинне масове обстеження на ВГВ – визначення методом ІФА у 

сироватці крові HBsAg (інфікованість). 
2. Визначення панелі серологічних маркерів для уточнення стадії 

захворювання і активності інфекції. 
3. ПЛР-аналіз – визначення генетичного маркера ДНК ВГВ для 

підтвердження діагнозу ВГВ, оцінки ефективності проведеної терапії. 
Серологічні маркери інфекції  
1) HBsAg (поверхневий антиген) – основний маркер інфікування ГВ. 

Наявність HBsAg в крові свідчить про присутність вірусу в печінці та з 
великою часткою ймовірності в крові. 

2) anti-HBs антитіла до поверхневого антигену, свідчать про раніше 
перенесенну інфекцію або про наявність поствакцинального імунітету.  

3) anti-HBcorAg антитіла до сердцевинного антигену – виявляється тільки 
в тканині печінки, в крові не циркулює. Він має високу імуногенність, з якою 
пов'язана специфічна імунна відповідь організму при циклічному перебігу 
гострого гепатиту В у вигляді утворення антитіл 

4) HBeAg антиген інфекційності – характеризує високу інфекційність 
крові, будучи показником активної реплікації вірусу і високої ДНК-
полімеразної активності. 

5) anti-HBe антитіла до «антигену інфекційності» – з'являються в крові 
після елімінації HBeAg і завершення реплікації вірусу 

6) ДНК вірусу – означає вірусемічну стадію процесу і свідчить про високу 
реплікативну активность вірусу. 

Особливо важливе значення в діагностиці вірусних гепатитів належить 
біохімічному дослідженню крові 

1) Цитолітичний синдром. Степінь ураження печінки визначають по 
концентрацію печінкових ферментів – АЛТ і АСТ, у сироватці крові. Чим 
вищій їх рівень тим вища степінь ураження. Активність АЛТ у нормі становить 
7-40 ум. од., або 0,1-0,68мкмоль/л; АСТ - 7-40 ум. од., або 0,1-0,45мкмоль/л. 

2) Холестатичний синдром. Обумовлений підвищенням рівня білірубіну. 
Норма білірубіну становить 8,5-20,5 мкмоль/л. 

3) Мезенхімально-запальний синдром. характеризуються підвищенням 
рівня тимолової і сулемової проби в сироватці крові. Норма тимолової проби 
становить до 4 од., сулемової – 1,6 – 2,2 мл. 
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4) Гепатодепресивний синдром: використовуються протромбіновий 
індекс і альбумін – проби середньої чутливості. Концентрація загального білку 
в сироватці крові незначно знижується тільки при важких формах гострих 
вірусних гепатитів та більш виражено при хронічних захворюваннях печінки. 
Норма альбуміну становить 35 - 50 г/л 

За допомогою зміни біохімічних показників крові можливо вчасно і точно 
діагностувати різні захворювання у тому числі й гепатити, для усіх гепатитів 
характерні біохімічні синдроми. Для більш точного визначення 
використовують серологічні маркери, ці маркери специфічні та характерні 
лише для певного вірусу, що дає змогу точно визначити вірус який уразив 
хворого. 

 
Таблиця - Різні поєднання серологічних маркерів інфікування вірусом 

гепатиту В та їх інтерпретація 
 

Інтерпретація HBs

Ag 

HBe

Ag 

Anti-HBc 

IgM 

Anti-

HBc сум 

Anti-

HBe 

Anti-

HBs 

HBV 

ДНК 

Гострий ГВ. 

Дикий штам 
+ + + + - - + 

Гострий ГВ. 

Мутантний 

штам 

+ - + + - - + 

Гострий ГВ. 

Сероконверсія. 
+ - +/- + + - -/+ 

Хронічний 

активний ГВ 
+ + +/- + -/+ - + 

Хронічний 

інтегральний ГВ 
+/- +/- -/+ + +/- - +/- 

«Здорове» 

носійство 
+ - - + - -/+ - 

Перенесений ГВ - - - + -/+ + - 

Стан після 

імунізації 
- - - - - + - 
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ВПЛИВ ПОЛЮТАНТІВ НА ІНДУКЦІЮ ПРОФАГІВ БАЦИЛ  

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ 

Бактеріофаги являють собою найчисленнішу групу мікроорганізмів серед 

тих, що населяють морські води; за добу близько 30% бактеріальних клітин 

піддається фаговому лізису. За різними даними, від 7 до 50% морських бактерій 

є лізогенними (Weinbauer, Suttle, 1999). На протікання лізогенного стану 

впливає цілий ряд екологічних факторів, таких як сонячна радіація, коливання 

температури води, вплив різноманітних хімічних сполук тощо. Акваторія 

західної частини Чорного моря піддається антропогенному хімічному 

забрудненню, особливо це стосується вод Одеської затоки. Мета даної роботи 

полягала у вивченні здатності ряду полютантів вод північно-західної частини 

Чорного моря до індукції профагів у бактерій роду Bacillus. З вод акваторій 

Одеської затоки та о. Зміїний були виділені 15 штамів бацил шляхом 

пастеризації; серед виділених штамів визначення лізогенних проводилося 

шляхом опромінення бактеріальних суспензій (концентрація 1,5 × 10
9
 КОЕ/мл) 

ультрафіолетом (довжина хвилі 254 нм) протягом різних інтервалів часу (від 30 

секунд до 7 хвилин), із подальшим висівом на чутливу культуру та підрахунком 

бляшко утворюючих одиниць (БУО). Здатність Cu
2+

, Pb
2+
, топсину М, нафти, 

дизельного палива, та сумішей деяких з цих хімічних речовин, до індукції 

виходу профагів визначалася за методом, описаним Полом та Кочраном (Paul, 

Cochran, 2001), в авторській модифікації. Здатність до індукції профагів було 

виявлено у 6 штамів. Для лізогенних штамів були визначені мінімальні 

інгібуючі концентрації (МІК) Cu
2+

, Pb
2+
, та топсину М. Далі було проведено 

індукцію профагів за допомогою даних речовин, а також нафти та дизельного 

палива. Використовували культури в активній фазі росту на МПБ із 

концентраціями полютантів, що дорівнювали МІК; в якості контролю було 

використано МПБ із додаванням фізіологічного розчину. Продемонстровано 

здатність ряду полютантів, актуальних для вод північно-західного регіону 

Чорного моря, до індукції профагів пелагічних бактерій роду Bacillus. 

Найбільш ефективними індукторами виявилися Cu
2+

 у концентрації 0,008 мг/мл 

(максимальна ефективність індукції 4,9 × 10
3
 БУО/мл) та фунгіцид топсин М за 

концентрації 0,05 мг/мл (відповідно, 4,1 × 10
3
 БУО/мл). На цей факт варто 

звернути увагу, з огляду на перевищенні ГДК для Cu
2+ 
в водах північно-західної 

частини Чорного моря (Іваниця та ін., 2009). Індукуюча активність сумішей 

«Pb
2+

 і Cu
2+
» та «топсин М і Cu

2+
» виявилася відносно низькою (2,7 × 10

2
 та 8 × 

10
1
 БУО/мл, відповідно), що може бути пояснено надмірно гнітючою дією 

полютантів на системи регуляції індукції профагів та ферментативні системи 

бактеріальних клітин (Joсczyk et all., 2011). Нафта виявила помірну індукуючу 

дію (9,6 × 10
2
 БУО/мл); дизельне паливо не проявило індукуючої активності (8 

× 10
1
 БУО/мл, що наближається до рівня спонтанної індукції). Відмічено 
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обернену залежність між рівнем забрудненості місця виділення штаму та 

ступенем індукції профагів. Пояснити це можна тим, що токсичні полютанти 

призводять до запуску у бактерій різноманітних шляхів реакції на стрес (SOS-

репарація, відповідь на голодування «starvation response» та інші), які можуть 

індукувати профаги. Вплив цього ефекту полютантів на профагову складову 

бактеріального геному та її взаємодію із бактеріальною спільнотою у водах 

північно-західної частини Чорного моря ще належить вивчити. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ПИТНОГО МОЛОКА 

Молоко – полідисперсна система, що містить майже повний набір 

необхідних для організму людини поживні речовини.  

Питне молоко − нормалізоване молоко, яке пройшло температурну 

обробку з наступним охолодженням. 

Питне молоко характеризується високими споживчими властивостями, 

які визначаються його хімічним складом, засвоюваністю, енергетичною 

цінністю, органолептичними показниками, використанням. 

Поживні речовини молока (білки – амінокислоти; жири; вуглеводи – 

лактоза; мінеральні речовини; мікроелементи; вітаміни; ферменти – у вигляді 

заквасок) містяться в такому співвідношенні, яке відповідає потребам людини. 

За недотримання технологічних режимів, порушення санітарно-

гігієнічних умов виробництва, оброблення та транспортування, молоко та 

молочні продукти не лише втрачають свою поживну цінність, а й можуть бути 

небезпечними для здоров'я споживачів [1, с. 120]. 

Метою нашої роботи було проведення оцінки якості питного молока.  

Об’єктом дослідження є питне молоко 3-ох марок. 

Нами була проведена оцінка маркування, упаковки, органолептичні 

показники молока (табл. 1). Досліджені фізико-хімічні показники молока: 

кислотність, щільність, масова частка жиру, які повинні відповідати ДСТУ 

2661:2010 [2, с. 2-13]. 
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Таблиця 1 – Результати оцінки якості питного молока різних виробників  

Марка молока Добряна Злагода Весела ферма 

1 2 3 4 

Дані етикетки 

Найменування 
упаковки  

 

молоко  
коров’яче питне 
пастеризоване 

молоко 
пастеризоване 

молоко  
коров’яче питне 
пастеризоване 

Виробник  
 

ДП «Агролайт» 
м. Кривій Ріг, 

Дніпропетровська 
обл. 

ПАТ «Комбінат 
«Придніпровський», 
м. Дніпропетровськ 

ПАТ «Комбінат 
«Придніпровський», 
м. Дніпропетровськ 

Білки / жири  
/ вуглеводи, г  

в 100 г 

2,8 / 2,7 / 4,6 2,82 / 2,5 / 4,73 2,82 / 2,5 / 4,73 

Енергетична 
цінність, ккал  

в 100 г 

54 53 52 

Термін / умови 
зберігання 

не більше 6 діб / 
при температурі 

4±2
0
С 

7 діб /  
при температурі 

4±2
0
С 

не більше 72 годин / 
при температурі 

4±2
0
С 

Склад молоко  
коров’яче цільне,  
молоко коров’яче 

знежирене 

молоко  
коров’яче цільне,  
молоко знежирене 

молоко  
коров’яче цільне,  
молоко знежирене 

Маркування відмінно відмінно відмінно 

Упаковка задовільно задовільно задовільно 

Органолептика 

Органолептика відмінно відмінно добре 

Зовнішній 
вигляд 

 і консистенція 

жовте,  
однорідне 

жовте,  
однорідне 

біле,  
однорідне 

Запах недостатньо 
виражений 
пастеризації, 
слабкий 
кормовий  

виражений 
кип'яченого молока 

виражений 
кип'яченого молока, 
з легким кормовим 

відтінком 

Смак властивий, з 
легким кормовим 

присмаком 

властивий 
продукту, 
виражений 

не виражений 

Фізико-хімічні показники 

Фізико-хімічні 
показники 

в нормі в нормі в нормі 

Жирність, 
заявлено 

 / фактично, % 

2,7 / 2,7 2,5 / 2,5 2,5 / 2,5 
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Марка молока Добряна Злагода Весела ферма 

1 2 3 4 

Сода  
не 

допускається 

не виявлено не виявлено не виявлено 

Амоніак  
не 

допускається 

не виявлено не виявлено не виявлено 

Ідентифікація 
жиру 

немолочний жир 
не виявлений 

немолочний жир  
не виявлений 

немолочний жир  
не виявлений 

На основі отриманих даних всі зразки питного молока відповідають 

стандарту ДСТУ 2661:2010. Якість молока повинна контролюватись 

сертифікованими лабораторіями та органами держнагляду.  

У подальшій роботі, нами буде досліджено показники безпеки зразків 

питного молока вітчизняних товаровиробників, а також інші складові 

компоненти, які входять до складу молока.  
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ВПЛИВ УМОВ ПРОРОЩУВАННЯ  

НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ЛУНАРІЇ 

Лунарія – перспективна сільськогосподарська олійна культура, яка тільки 

починає набувати розповсюдження в світі та на території України. Вона 

широко використовується людиною як декоративна рослина, як олійна рослина 

для видобутку технічної олії та для використання у фармацевтичній 

промисловості. Рід лунарія складається з двох видів: однорічного виду Lunaria 

annua та багаторічного - Lunaria rediviva. Обидва ці види присутні у флорі 

України та мають деякі відмінності у морфології, біології та фізіології [1]. 

Слід зазначити, що досліджень, які стосуються цих рослин ще дуже мало. 

А тому їх вівчення є актуальним на території нашої країні. Одним з головних 

етапів розвитку рослин є проростання насіння. Саме від успішності 

проростання залежить кількість та якість наступних поколінь та розмір врожаю.  

Метою нашого дослідження було визначити залежність проростання 

насіння лунарії двох видів від зовнішніх умов. Дослід було закладено у трьох 

повторностях для кожного варіанту пророщування та для кожного з 

досліджуємих видів. Облік результатів та статистична обробка даних 

проводілась згідно загальноприйнятих методик [2]. Насіння лунарії 

пророщували за трьох різних температур: кімнатна температура (контроль), 
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умови зниженої температури (+ 6
0
 С) та при підвищених температурах (+ 40

0
 

С). Дослідження показали, що за кімнатних умов проростання насіння лунарії 

однорічної становило 60% в той час, як проростання багаторічного виду сягало 

94%. У варінті досліду з підвіщеною температурою однорічний вид не 

проростав зовсім, а проростання насіння багаторічного виду досягло лише 6%. 

За умов пророщування насіння при знижених температурах картина значно 

відрізнялась від контрольних (кімнатних) умов пророщування. Кількість 

насіння однорічного виду, що проросло в цих умовах збільшилось у порівнянні 

з контролем і сягнуло 86%, натомість проростання насіння багаторічного виду 

зменшилось у порівнянні з контролем більш ніж вдвічі (40% за умов зниженої 

температури проти 94% у контролі). 

Таким чином можна висунути припущення що тип розвитку (однорічний 

чи багаторічний) впливає на умови необхідні для більш вдалого проростання 

насіння і розвиток однорічного виду проходить краще за умов зниженої 

температури. 
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РАЗНООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ХВОЙНЫХ 

РАСТЕНИЙ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

Среди всех проблем, с которыми сталкивается человечество, самая 

главная — это сохранение биологического разнообразия, от которого зависит 

само существование человечества. Однако, именно растения наиболее уязвимы 

ко всем стрессовым факторам и в особенности, антропогенным. Вот почему 

мировое сообщество встревожено последствиями научно-технического 

прогресса, оказывающего зачастую разрушающее воздействие на условия 

существования самого человечества, на растения, которые являются 

источником пищи, кислорода, чистого воздуха, сырьевым ресурсом, основным 

регулятором стабильности биосферы, связующим звеном Земля – Солнце. 



135 

Проблема сохранения и сбалансированного использования растений, как 

важного источника жизнеобеспечения, по актуальности, несравнима ни с какой 

другой проблемой человечества. 

Интродукция растений – целенаправленная деятельность человека по 

введению в культуру в данном регионе новых видов, форм или перенос их из 

природы в культуру. 

Хвойные растения занимают важное место в озеленении городов и 

являются их непременным атрибутом вследствие высокой декоративности и 

способности оздоравливать окружающую среду.  

В этой связи городское зеленое хозяйство должно играть важную роль 

как в разработке научных основ для сохранения разнообразия видов, так и 

всестороннего изучения их биологии и экологии в течение всего жизненного 

цикла. 

Они помогают решать огромные водоохранные и ландшафтные задачи, 

служат важнейшим источником древесины, сырья для получения канифоли, 

скипидара, спирта, бальзамов, эфирных масел для парфюмерной 

промышленности, лекарственных и других ценных веществ. Некоторые 

хвойные культивируются как декоративные (пихты, туи, кипарисы, кедры и 

др.). Семена ряда сосен (сибирской, корейской, итальянской) употребляются в 

пищу, из них также получают масло. 

Отдел современных голосеменных насчитывает более 700 видов. 

Несмотря на относительно малую численность видов, голосеменные завоевали 

почти весь земной шар. 

Голосеменные включают шесть классов, два из которых полностью 

исчезли, а остальные представлены ныне живущими растениями. Наиболее 

сохранившейся и самой многочисленной группой голосеменных является класс 

Хвойные. 

Класс Хвойных (Pinopsida) широко представлен ныне на нашей планете, 

по своему значению превосходя все остальные группы высших растений. В 

настоящее время насчитывается не менее 560 видов из 55 родов хвойных, 

распространенных в умеренных областях обоих полушарий. Распространены 

Хвойные и в Запорожском регионе, особенно, такие как сосна, ель, 

можжевельник, туя. 

Объектом исследования: являются голосеменные растения. 

Предмет исследования: голосеменные растения. 

В связи с избранной темой была сформулирована цель исследования: 

изучить особенности строения голосеменных растений Запорожья. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

- изучить и проанализировать литературу по данной теме; 

- раскрыть сущность понятия голосеменные растения; 

- определить роль и значение хвойных растений; 

- определить морфологическое, анатомическое строение голосеменных; 

- рассмотреть разнообразие голосеменных растений Запорожья; 
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- разработка практических рекомендаций для расширения ассортимента 

хвойных растений, перспективных для озеленения в г. Запорожье.  

Для реализации целей и задач использовали следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы по теме исследования, 

сравнение, обобщение, систематизация, гистохимический метод, метод 

определения лигнина. 

Некоторые виды хвойных - одни из самых долгоживущих растений в 

мире. 

Наиболее широко распространенными представителями хвойных 

являются сосна обыкновенная и ель обыкновенная, или европейская. Их 

строение, размножение, чередование поколений в цикле развития отражает 

характерные особенности всех хвойных. 

Сосна обыкновенная - однодомное растение. В мае у основания молодых 

побегов сосны образуются пучки зеленовато-желтых мужских шишек длиной 

4-6 мм и диаметром 3-4 мм. На оси такой шишки расположены многослойные 

чешуйчатые листочки, или микроспорофиллы. На нижней поверхности 

микроспорофиллов находятся два микроспорангия - пыльцевых мешка, в 

которых образуется пыльца. Каждое пыльцевое зерно снабжено двумя 

воздушными мешками, что облегчает перенос пыльцы ветром. В пыльцевом 

зерне имеются две клетки, одна из которых впоследствии, при попадании на 

семязачаток, формирует пыльцевую трубку, другая после деления образует два 

спермия. 

Объектом фенологических исследований стали 18 видов хвойных 

растений в возрасте 15 - 30 лет, произрастающие в одиночных и групповых 

посадках в садах и парках г. Запорожье. 

По срокам пыления интродуцированные Хвойные можно разделить на 2 

группы: 1) ранневесенние, пылящие в марте-апреле (Биота, Можжевельник и 

др.); 2) поздневесенние, пылящие в апреле – мае (Ель обыкновенная,Сосна 

обыкновенная).Виды первой группы характеризуются растянутым пылением, 

приходящимся на период неустойчивой погоды (9-15 дней). Виды второй 

группы пылят более короткое время (3 -10 дней) при благоприятных погодных 

условиях. Причин отсутствия фазы пыления видовых форм Биота 

Можжевельник, Пихта может быть несколько: указанные породы не достигли 

ещё генеративной фазы; их природная норма реакции не соответствует 

местным климатическим условиям. 

По продолжительности роста побегов, наблюдаемые виды Сосны 

разделены на 4 группы: 1)с коротким периодом роста - 49-62 дня; 2) с периодом 

роста средней продолжительности - 71-92 дня; 3) с длинным периодом роста - 

95–117 дней; 4) с очень длинным периодом роста - 139–190 дней. 

Созревание шишек начинается в августе, но у большинства - во 2-3-ей 

декадах сентября. Семеношение растянуто, особенно у кипарисовых, но семена 

успевают сформироваться до наступления холодов. Все виды Сосны достигли 

репродуктивного возраста и ежегодно семеносят (табл.1).  
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Таблица 1 - Характеристика семеношения и морфологические показатели 

семян некоторых видов Pinopsida, интродуцированных в Запорожье 
 

Вид  Семе 

но-

шен

ие, 

балл  

Среднее 

колич. 

строблов 

шт/п.м  

Размеры 

стробил

ов мм  

Колич.  

семян в 

стробиле, 

шт.  

Размеры  

семян,  

мм  

Масса 

1000 шт. 

семян, г  

Полнозе

рнистос

ть %  

Сосна  4  36 ± 0,32  90/50/30  33 ± 2, 0,3  6/3/3  24 ± 

1,84  

75 ± 

3,11  

Мож-

жевель

ник  

2 22 ± 0,22 90/30/25 67 ± 5,1 4/3/2 3,5 ± 

0,31 

27 ± 

1,77 

Биота  5  768 ± 0,8  17/14/8  7 ± 0,48  5/2/2  15 ± 1,0  85± 3,24  

Ель 2  380± 2.52  15/15/14  5 ± 0,01  4/2/2  1,6 ± 

0,58  

34 ± 

2,11  

Таким образом, прохождение полного цикла развития большинства 

хвойных в условиях г. Запорожье говорит об их успешной интродукции.  

Вегетативное размножение хвойных пород испытано на 12 видах и 11 

видовых форм Pinopsida из 9 родов и 4 семейств. В опытах укоренились 

черенки 10 видов и 11 видовых форм (т.е., 91%). По результатам испытания все 

виды Сосны разделены на 4 группы: 1) легкоукореняемые - процент укоренения 

свыше 60%; 2) умеренно укореняемые - процент укоренения от 30 до 60%; 3) 

трудноукореняемые - процент укоренения до 30%; 4) неукоренившиеся. 

Меняется корнеобразовательная способность и при поранении оснований 

черенков в сочетании с обработкой ИУК (0,02%). В этом случае рост 

укореняемости составил: для Можжевельника – 20%, для Сосны – 15%. 

Количество корней 2-го порядка у обоих видов выросло в 2 раза, а длина - в 1,5 

раза. 

Таким образом, естественную корнеобразовательную способность 

стеблевых черенков исследуемых видов Сосны, интродуцированных в 

Запорожье, можно повысить обработкой различными веществами, а также 

сочетанием такой обработки с механическим поранением оснований черенков. 

Черенковый материал, возможно, брать с разновозрастных растений.  

Генофонд хвойных растений г. Запорожья представлен 60-ю видами (6% - 

местные, 94% - интродуценты) из 17 родов и 4 семейств. Наибольшим 

количеством видов представлено сем. Сосны - 31 вид. Декоративных форм 

хвойных - 175. Разнообразны Можжевельника – 20 форм; Сосны - 12; Биота – 

по 10 и другие, которые, главным образом, распространены в частном секторе. 

По срокам пыления Сосны подразделяются на ранневесенние  (пыление  в  

марте-начале  апреля) и поздневесенние (пыление в мае Семеношение 

протекает в августе-сентябре и имеет выраженный периодический характер с 
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повторяемостью урожайных лет через 1-3 года. Большинство Сосны в условиях 

Запорожья образуют жизнеспособные семена. 

Семена интродуцированных видов имеют физиологический покой, 

который у большинства из них преодолевается 1-2-х месячной холодной 

стратификацией. Лабораторная всхожесть семян многих видов невысокая – до 

30%. Повышению всхожести стратифицированных семян способствует их 

обработка 0,002%перманганатом калия и 0,01% ИУК.  Хранение семян снижает 

всхожесть у всех видов Сосны. 

В первый год жизни сеянцы видов Сосны проходят ряд последовательных 

фенологических фаз. Во 2-й год продолжается рост осевых структур, 

формируются боковые побеги 1 - 2-го и боковые корни 1 - 4-го порядков, 

сеянцы имеют развитую корневую и побеговую системы.  

По способности к укоренению стеблевых черенков виды Сосны делятся 

на легкоукореняемые (укореняемость свыше 60%); среднеукореняемые 

(укореняемость от 31 до 60%); трудноукореняемые (укореняемость от 1 до 

30%) и неукореняющиеся. Укореняемость черенков можно повысить 

обработкой 0,1% перманганатом калия; 0,02% ИУК в сочетании с 5% сахаром; 

0,01% ИМК. 

Черенки проходят ряд последовательных фаз восстановления 

целостности. Длительность периода корнеобразования колеблется от 55 дней 

(Можжевельникa) до 120-130 дней (Сосны). К концу 3-го года жизни 

черенковые растения формируют развитую побеговую систему, состоящую из 

главного и боковых побегов 2-го и 3-го порядков, и корневую систему, c осями 

2-4-го порядков. 

Для некоторых Сосны вегетативное размножение имеет большее 

значение, чем семенное в силу высокой укореняемости и приживаемости 

черенковых растений и степени развития их надземной и подземной частей при 

отсутствии жизнеспособных семян.  

Полученные данные о росте и развитии семенного и вегетативного 

потомства, а также состояние взрослых популяций позволяют считать перспек-

тивными для более широкого использования в озеленении г. Запорожье 17 

видов и 55 форм Сосны. В этом отношении нуждаются в дальнейшем 

экспериментальном изучении еще 15 видов (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Укореняемость черенков (в%) исследуемых видов Pinopsida 

при обработке 

Вид  Н
2
О 

контроль 

ИУК  

(0,02)  

ИМК  

(0,01)  

Сахар  KMnO
4
  

(0,01)  

Сосна  92 ± 4,01  97 ± 4,12  96 ± 4,65  94 ± 4,98  96 ± 5,20  

Можжевельник  53 ± 1,76  86 ± 2,61  82 ± 2,74  71 ± 3,13  74 ± 4,10  

Биота  54 ± 4,13  64 ± 3,94  68 ± 4,11  59 ± 5,22  67 ± 4,72  

Ель 35 ± 1,19  53 ± 3,05  52± 2, 09  43 ± 1,80  48± 1,56  
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Вегетативное размножение в условиях Запорожья осуществляют 

посредством полуодревесневших и одревесневших черенков осенней и 

весенней срезки с маточников разного возраста. 

Самым лучшим способом, повышающим укореняемость черенкового 

материала, является обработка 0,1% перманганатом калия; 0,02% ИУК в 

сочетании с 5% сахаром; 0,01% ИМК и механическое повреждение 

используемого материала.  

Рекомендуется широко использовать семенное возобновление 

интродуцированных Сосны. Для повышения всхожести их семян необходимо 

использовать стратификацию и обработку 0,002%перманганатом калия и 0,01% 

ИУК.  Хранение семян снижает их всхожесть. 

Около 35 - 45% насаждений города нуждаются в реконструкции. Требуют 

внимания и более тщательного ухода насаждения в центре и на окраине города. 

Растения здесь угнетены: приобретают ржавый вид, замедляется рост их 

скелетных частей, снижается репродуктивная способность. Поэтому особое 

внимание необходимо уделить привлечению декоративных форм. 
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ЦИТОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ НА ЦИНК  

ПРИ ЖОВТЯНИЦІ ТА ПНЕВМОНІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ 
За даними МОЗ України, жовтяниця розвивається у 60% доношених та 

80% недоношених дітей, а пневмонія у 5% доношених та 20% недоношених 
новонароджених. Актуальним це питання є тому, що новонародженому в перші 
три години роблять вакцинацію проти гепатиту В, а перші прояви фізіологічної 
жовтяниці можна спостерігати тільки на 2 добу після народження. Вакцина 
базується на використанні одного з вірусних оболонкових білків, так званого 
поверхневого антигена або HBsAg. Антиген є ослабленим вірусом. Якщо 
ввести таку вакцину дитині, що має атрезію жовчних шляхів(яка діагностується 
тільки після першого тижня життя) або початкову форму жовтяниці – то це 
може призвести до смерті новонародженого. Проблема зберігає свою 
актуальність ще й тому, що жовтяниця в період новонародженості іноді має 
важкий перебіг з летальним кінцем та серйозні ускладнення, такі як: ураження 
ЦНС, ДЦП, затримка розумового та моторного розвитку, глухота, зниження 
зору. Пневмонія небезпечна саме своїми наслідками: отит, пієлонефрит, 
перикардит, менінгіт, абсцес легенів, плеврит, пневмоторакс. 

Мета роботи полягала у дослідженні інтенсивності цитохімічних реакцій 
на цинк у дітей хворих на жовтяниці та пневмонію. 

Серед загальних гематологічних досліджень найбільш поширеним для 
виявлення жовтяниці є визначення рівня білірубіну, а для пневмонії – 
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розгорнутий аналіз крові. Але більш презентативним є метод цитохімічного 
дослідження гранулоцитів крові на рівень цинку, оскільки існують дані, які 
свідчать про те, що вміст даного металу в цих клітинах є показником його 
обміну у всьому організмі. Розроблений метод цитохімічних реакцій дитизону 
та сульфарсазену на цинк в крові новонароджених є простим у проведені та 
високочутливим, що сприяє виявленню найлегших змін в організмі, які 
характеризують стан перед хворобою, що відіграє важливу роль у профілактиці 
захворювань. 

Дослідження проводилось в КЗ «Запорізький центр первинної медико-
санітарної допомоги № 5» серед 100 новонароджених. Для проведення 
цитохімічних реакцій використовували мазки периферичної крові, що 
фіксувалися парами формаліну протягом 5 хвилин. Потім фіксовані мазки 
обробляли робочим розчином дитизону (1% водно-аміачний розчин дитизону у 
п’ятикратному розведені дистильованою водою) впродовж 3 годин. Інші мазки 
обробляли розчином сульфарсазену, що складався з 10 об’ємних частин 1% 
водного розчину сульфарсазену та 4% водного розчину ацетат натрію,0,04 
об’ємних частин розчину гідроксид амонію, впродовж 3 годин при t 70С

0
. Далі 

фарбники з препаратів зливали і промивали в дистильованій воді протягом 2-5 
хв. Мазки замикали в желатині або гліцерин-желатині. Мазок, що оброблявся 
розчином дитизону, накривали покривним склом та мікроскопіювали з 
використанням масляної імерсії. Мазок з сульфарсазеном розглядали під 
світловим мікроскопом. Інтенсивність реакції оцінювали напівкількісним 
методом, який полягає у оцінюванні за трибальною системою, запропонованою 
В.В.Соколовським. Де за 1 бал приймали слабко-позитивну, 2 бали - помірну, 3 
бали – яскраво виражену. 

В результаті у здорових дітей інтенсивність дитизонової реакції 
становила 1,1 ум.од, а сульфарсазенової – 1,0 ум.од. При жовтяницях 0,8 і 0,7 
відповідно. При пневмонії 1,5 та 1,4. Зниження інтенсивності реакції при 
жовтяницях обумовлюється тим, що основні запаси цинку сконцентровані в 
печінці. Жовтяниця ж свідчить про порушення функцій даного органу і, як 
результат, про зниження обміну металу в організмі. Також аналізи ілюструють 
зниження захисних функцій організму, що може призвести до супроводу 
жовтяниці багатьма інфекційними та неінфекційними захворюваннями, що 
значно ускладнюють перебіг хвороби та можуть призвести до летального 
завершення. Підвищення цинку в організмі при пневмонії пояснює дослідження 
австрійських вчених з університету Аделаїди та Квінсленда, що було 
опубліковано в науковому журналі Nature Chemical Biology. Доктор Крістофер 
МакДевітт вважає,що цинк вбиває смертельно небезпечні бактерії – 
пневмококи. Робота, проведена вченими, показала, що цинк здатний зупинити 
бактерії, коли ті намагаються захопити марганець. Цей елемент має великий 
вплив на життєдіяльність організму та бере участь в обміні білків. Пневмококи 
захоплюють молекули марганцю, тим самим створюючи його дефіцит і, як 
наслідок, призводять до важких захворювань. За результатами дослідження 
Кристофера МакДевітта, цинк блокує все на шляху згубних бактерії та 
примушує їх «голодувати» без марганцю. Бактерії припиняють бути 
небезпечними і легко виводяться з організму імунною системою. Це пояснює 
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підвищену інтенсивність цитохімічних реакцій в групі новонароджених з 
пневмонією. 

Запропонований метод дослідження дає можливість за короткий термін 
визначити рівень захисних функцій організму та використовувати цинковмісні 
препарати для попередження та лікування жовтяниць. Стосовно пневмонії , на 
сьогоднішній день йдуть розробки ліків на основі цинку, що будуть здатні 
блокувати життєво важливі транспортні білки і тим самим не дадуть 
можливості розвитку пневмонії. 
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ВИЗНАЧЕННЯ В ДОМАШНІХ УМОВАХ НІТРАТІВ В ОВОЧАХ, 

ЗРОЩЕНИХ У ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ 

Контроль якості продуктів харчування набуває зараз особливого 

значення. Враховуючи, що Запорізька область належить до хімічно 

забруднених територій,дослідження якості овочів,зрощених на запорізьких 

землях, е дуже актуальним. Нітрати - це солі азотної кислоти, які 

накопичуються в продуктах і воді при надмірному вмісті в грунті азотних 

добрив. Це невід’ємна частина всіх наземних та водних екосистем,оскільки 

процес нітрації, що веде до утворення окислених неорганічних з’єднань азоту, 

має глобальних характер.  

Значне поширення нітратів у природі неминуче зумовлює контакт 

населення з ними. Навантаження нітратів на організм людини стало помітно 

зростати останнім часом і разом з тим виникла проблема їх негативного впливу 

на здоров’я населення. Ці факти підтверджують актуальність та важливість 

обраної теми для дослідження. Для підтвердження цих фактів можна навести 

статистичні дані , які вказують на те, що більшість опитаних нами учнів мали 

харчове отруєння.  

Можна виділити питання накопичення азотних добрив у грунті. Цей факт 

вказує на взаємозв’язок нашої теми з екологічною ситуацією в державі. Так, 

незбалансоване їх використання, недотримання правил внесеня в грунт може 

призводити до накопичення в ньому нітратів, а як наслідок – утворення звалищ 
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непридатних та заборонених до використання пестицидів. Цифри на карті – 

кількість тонн цих пестицидів, розміщених на території певної області України. 

За цим показником «почесне» 6 місце посідає Запорізька область. Одразу 

зауважимо, що ця статистика ще й не повна, оскільки точної кількості всіх 

звалищ і отрутохімікатів, що зберігаються на них, достовірно не знає ніхто. 

Загалом близько 10% території України займають різноманітні звалища.  

Міркуйте самі: на нашій Батьківщині накопичилось понад 22 тисяч тонн 

непридатних та заборонених до використання пестицидів. 

Зважаючи на усі вищевикладені факти, нами були визначені певні цілі та 

завдання дослідження: 

 з’ясувати властивості нітратів та їх наявність в овочах; 

 вибір групи овочів для дослідження та торгівельної мережі, яка 

пропонує цей тип продукції; 

 практичне визначення нітратів в умовах шкільної лабораторії і їх    

контрольне вимірювання; 

 оцінка вмісту нітратів та їх можливого впливу на організм; 

 запропонувати заходи, які допомагають знизити рівень нітратів в 

овочах; 

 формувати уявлення про забруднення навколишнього середовища 

та показати взаємозв’язок між людськими вчинками та явищами у довкіллі. 

Робота дозволяє: 

 визначати вміст нітратів в харчових продуктах, а знання, отримані 

внаслідок цього, використовувати для захисту свого організма; 

 ознайомитись з проблемою вмісту нітратів в рослинній продукції та 

їх негативного впливу на організм людини, вказати на необхідність пошуку 

компромісу для її розв’язання; 

 виховувати потребу в дотриманні санітарно-гігієнічних вимог для 

захисту свого здоров’я. 

Для досягнення поставлених цілей в роботі були використані певні 

методи: метод комп’ютерного моделювання, статичний та експериментальний. 

При проведені теоретичного дослідження питання нітратів,вивченні їх 

фізичних та хімічних властивостей нами був використаний метод 

комп’ютерного моделювання. Він дав змогу спостерігати ті дослідження, які 

важко виконати в умовах шкільної лабораторії, чи які становлять загрозу для 

життя. Моделювання має виняткове значення, бо дозволяє прогнозувати 

можливі наслідки процесів та явищ.  

В межах статичного методу було проведене тестове опитування учнів, яке 

було покликане наблизити сутність нашого дослідження до умов реального 

життя, підтвердити деякі припущення,наведені в роботі. Запитання тестів були 

спрямовані на виявлення: 

 торгівельної мережі, в котрій купуються овочі та фрукти; 

 засобів контролю якості продукції; 

 можливість існування випадків харчових отруєнь, спричинених 

вживанням неякісних овочів та фруктів; 
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 рівня знань з теми нітратів, рівень її висвітлення. 

При проведенні експериментальної частини було виконане дослідження 

вмісту нітратів в овочах в шкільній лабораторії і їх контрольне вимірювання в 

умовах професійної лабораторії.  

Об’єктом дослідження стали такі овочі, як картопля, морква, цибуля та 

буряк, придбані на ринку, бо більшість населення України купує овочі саме там 

– це значить, що продукція з ринку буде потрапляти на стіл до значної частини 

споживачів. І ще: якщо продукція підприємств (магазинів,супермаркетів) хоч 

якось контролюється, то овочі, зрощені приватними власниками, перевірити 

доволі складно, а якщо і виконується контроль, то за овочами 1 раз на місяць, а 

за фруктами – раз в квартал (згідно з вказівками від 25.25.1995р.) Існує 

думка,що приватні підприємці свідомо йдуть на перевищення норм хімічних 

добрив, бо це повинно забезпечити їм швидкий та високий врожай.  

Вибір саме цих овочів зумовлений тим, що з них готуються основні 

страви, а з точки зору дослідження – тим, що їх плоди, які вживаються в їжу, 

виростають безпосередньо в ґрунті. Тому накопичення нітратів в них може 

бути більше, ніж в інших рослинах.  

Наукова цінність роботи полягає у тому, що зроблена спроба навчити 

школярів визначити вміст нітратів в овочах за допомогою не дуже складного 

методу, який не потребує великої кількості реактивів, і акцентувати їх увагу на 

проблемі негативного впливу нітратів на організм людини та їх вмісту в 

продуктах харчування. Використання даних тестового опитування в роботі дало 

змогу зробити системний підхід до дослідження процесів у суспільстві, 

допомогло встановити взаємозв’язок між ними та проблемами, виникаючими у 

довкіллі.  

Робота побудована на певних між предметних зв’язках тому вона є 

перспективною з погляду використання та застосування. Підсумки роботи 

можна використовувати на уроках на уроках біології та екології в курсі 9 класу 

( під час вивчення впливу нітратів на організм людини та впливу хімічних 

добрив на забруднення ґрунту) й в курсі 10 класу на уроках хімії (при вивчені 

сполук нітрогену), на факультативних заняттях, класних годинах, в самостійній 

роботі учнів з метою профілактики отруєння нітратами. Робота може бути 

корисною кожному, хто піклується про своє здоров’я. 

 

Муковоз Ольга  

учениця 9 класу 

Запорізького колегіуму «Елінт» 

Наук. кер.: вчитель біології та географії  

вищої категорії Гера О. М. 

 

ВИВЧЕННЯ КОМАХ-ШКІДНИКІВ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН  

НА ПРИШКІЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ КОЛЕГІУМУ «ЕЛІНТ» 

Актуальність: термін «декоративні зелені насадження» визначає 

відповідний підхід до управління цими насадженнями в практиці зеленого 

будівництва, оскільки насадженням наноситься не лише матеріальний 
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збиток,але і збиток декоративності,естетичному стану насаджень. Видовий 

склад комах і кліщів рослин зелених насаджень південного сходу України, що 

шкодять декоративним рослинам , відносно добре вивчений у Донецьку. Цей на 

1992р. включав 259 видів. Останніми роками також опубліковані дані про 

шкідливу діяльність ще 11 видів членистоногих, виявлених в 2001-2008 . Проте 

всі ці види комах включають шкідників не тільки квіткових, але й деревних і 

чагарникових рослин. 

Тому мені здається доцільним вивчення комах-шкідників рослин і на 

території нашого міста. А це актуально навіть і для пришкільного подвір’я 

колегіуму «Елінт». 

Основною метою нашої роботи є оцінка рівня шкідливості фауни комах , 

які ушкоджують ті декоративні рослинним. Запоріжжя,що використовується у 

квітникарстві.  

Для цього були поставлені наступні завдання: 

 Виявити найбільш небезпечні для декоративних квіткових рослин 

види комах; 

 Дослідити біологію комах-шкідників пов’язаних з квітковими 

рослинами; 

 Запропонувати заходи боротьби. 

Матеріалами для виконання роботи послужили збори комах у місті 

Запоріжжя (2011-2013 роки) та власні експериментальні дані. Проводились 

обстеження на шкільній ділянці колегіуму «Елінт». 

Методи досліджень: візуальні спостереження, математично-статистичний 

- для оцінки достовірності та автентичності отриманих результатів.  

Вибір об’єктів дослідження був зумовлений доступністю для 

спостережень їх кормових рослин, а саме троянд, хризантем, дельфініуму, 

ірисів. 

Наукова новизна моєї роботи полягає в тому досліджується  видовий 

склад комах і кліщів рослин зелених насаджень південного сходу України, що 

шкодять декоративним рослинам на пришкільній ділянці колегіуму «Елінт». 

Практичне значення роботи - полягає в тому, що нами виявлені в 

Запоріжжі найбільш поширені та небезпечні комахи-шкідники декоративних 

квіткових рослин: розанна листовійка, розанна попелиця, розанна вузькотіла 

златка, хризантемна попелиця, дельфініумна муха, ірисова квіткарка, 

капустянка, трипси.  

Теоретичне значення - комахи-шкідники декоративних квіткових рослин 

за трофічною спеціалізацією є як спеціалізованими – моно- та олігофагами 

(розанна листовійка, розанна попелиця, розанна вузькотіла златка, хризантемна 

попелиця, дельфініумна муха, ірисова квіткарка), так і багатоїдними – 

поліфагами (капустянка, трипси). З них пошкоджують коріння рослин – 

капустянки, внутрішньо стеблові шкідники – златка, шкідники квітів – ірисова 

квіткарка, дельфініумна муха, сисні шкідники (листя та стебла) – хризантемна 

попелиця, розанна попелиця, трипси. 
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1. За результатами досліджень нами виявлено найбільш поширені та 

небезпечні комахи-шкідники декоративних квіткових рослин: 

 розанна листовійка,  

 розанна попелиця, 

  розанна вузькотіла златка, 

 хризантемна попелиця,  

 дельфініумна муха, 

  ірисова квіткарка, 

  капустянка, 

  трипси. 

 Серед визначених комах ірисова квіткарка та вузькотіла златка є новими 

для району досліджень. 

2. Комахи-шкідники декоративних квіткових рослин – моно- та 

олігофагами (розанна листовійка, розанна попелиця, розанна вузько тіла 

златка,хризантемна попелиця, дельфініумна муха, ірисова квіткарка), так і 

багатоїдними – полігофагами (капустянка, трипси). З них пошкоджують  

 коріння рослин – капустянки,  

 внутрішньо стеблові шкідники – златка, 

  шкідники квітів – ірисова квіткарка, дельфініумна муха, 

  сисні шкідники листя і стебла – попелиці, трипси. 

3. Для зниження шкідливого впливу на декоративні квіткові рослини 

застосовуються у поєднанні агротехнічні, механічні, хімічні, біологічні методи 

та засоби захисту рослин, які допустимі у межах населених пунктів. 

4. Догляд за декоративними рослинами на пришкільній ділянці 

колегіуму «Елінт» можуть проводити учні 8-11 класів з вчителями 

природничого циклу під час літньої навчальної практики. 

5. За проведеними дослідами, можемо сказати, що обробка мильним 

розчином колоній попелиць є дуже ефективною в цілому на 80%. 

6. Спосіб обробки дельфініуму, фіалки та ірисів від шкідників теж 

ефективний більш ніж на 85% 

7. «Приманка» для капустянки та трипсів теж має свої результати 

(ефективність на 60%) 
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8. А суміш з двох розчинів (мильний + попіл) покращила стан капусти 

та квасолі декоративної на 88%. 

9. Також догляд за квітковими рослинами та обприскування різними 

розчинами можна проводити не лише на пришкільних ділянках, а й у парках, 

скверах, бульварах, заміських будинках та дачах. 

Література 

1. Дядечко М.П. Біологічний захист рослин, Біла Церква, 2001, С.270 

2.  Новак В. Атлас насекомых вредителей лесных пород. Прага: 

Государственное сельскохозяйственное издательство, 1974. – 125 с. 

 

Рева Ольга  

учениця 11 класу 

Просторівської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Наук. кер.: керівник еколого-краєзнавчого гуртка «ВЕСЕЛКА» 

Чернігівського БДЮТ, вчитель географії та біології Просторівської  

ЗОШ І – ІІІ ступенів Чернігівського району Запорізької області,  

старший вчитель, спеціаліст вищої категорії Похилько П. М. 

 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИДОВОГО СКЛАДУ ПТАХІВ  

НАШОЇ МІСЦЕВОСТІ 

Раціональне використання природних ресурсів – одна з найважливіших 

проблем сучасності. Поряд з багатствами земних надр, земельними і водними 

ресурсами надзвичайно важливу роль у народному господарстві нашої країни 

відіграють рослинний і тваринний світ. 

Охорона природи і, зокрема птахів, у наш час набула особливого 

значення. Це пов’язано насамперед з тим, що кількість видів цінних птахів з 

різних причин зменшується. Рідкісних і зникаючих птахів занесено до Червоної 

книги. У Червоній книзі перелічено птахів, які перебувають під загрозою 

зникнення та птахів, які потребують термінової і особливої охорони. 

Та охороняти треба не тільки рідкісних і зникаючих птахів, занесених у 

Червоні книги, що живуть на території заповідників і заказників, а й усіх 

птахів, у тому числі й тих, які живуть поряд з нами. А для цього, перш за все, 

ми повинні як можна більше знати про тих птахів, що живуть поруч.  

Мета роботи: Визначити видовий склад орнітофауни своєї місцевості та 

його динаміку. Виявити види птахів, що потребують охорони. Скласти кадастр 

птахів нашої місцевості. 

Методи дослідження: 1. Обробка літератури та архівних матеріалів 

краєзнавчого об’єднання. 2. Опитування місцевого населення. 3. Робота на 

місцевості (польові дослідження). 4. Камеральна обробка результатів польових 

досліджень. 5. Аналіз отриманих результатів та формулювання висновків про 

основні зміни видового складу, причини та перспективи подальших змін. 

На території Просторівської сільради розташовано три села. Біля кожного 

села розташувалися зелені острівці плантажів, що насаджені вже більше як 100 

років тому ще німцями – колоністами. Повз села протікають зовсім маленькі, 

але такі потрібні нам усім річечки. Саме ці плантажі та річки і сприяють тому, 
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що в наших краях оселяється чимала кількість різних птахів, які і роблять наш 

просторівський край таким чарівним і неповторним.  

На річці Сисикула ще у 50-х роках споруджені ставки. Всього їх шість, 

зокрема біля с. Просторе три невеликих ставка, біля с. Розівка також три ставка, 

в яких зберігається цінний скарб нашого краю – вода. Та саме ці ставки і така 

непомітна річка і складають головні наші цінності. Зелені насадження: 

плантажі, парки, лісосмуги – також є цінними природними скарбами і для нас, 

людей, і для всіх представників тваринного світу, зокрема для птахів. 

Чисельність видового складу птахів нашого краю ми визначали протягом 

тривалого часу, починаючи з травня 2004 року. При цьому враховували зміни у 

видовому складі в різні пори року.  

Ми зареєстрували більше 70 видів птахів. Більшість з них тут гніздяться, 

окремі види були помічені при перельотах. Найчисленнішими виявились: 

зяблик, синиця велика, зеленяк, грак. До звичайних видів належать: дрізд 

співочий, дрізд чорний, коноплянка шпак звичайний, горихвістка чорна. 

До нечисленних видів можна віднести костогриза, омелюха, сороку, 

ворону сіру, вивільгу, бджолоїдку, синьошийку. 

За місцем проживання птахів можна поділити на такі групи:  

1-птахи населених пунктів; 

2-птахи лісонасаджень (плантажів); 

3-коловодні птахи; 

4-птахи, що гніздяться в степу. 

Розподіл птахів на такі групи можна пояснити такими факторами: 

1. Антропогенні фактори: 

- безгосподарське розорювання цілинних земель майже не залишило 

в нашій місцевості місць, де птахи, що гніздяться на землі чи в траві біля землі, 

могли б спокійно себе почувати; 

- розорювання узбережних смуг з 15 до 2-3 метрів значно вплинуло 

на чисельність коловодних птахів; 

- занедбаність територій в межах села привело до розростання 

чагарників, що позитивно вплинуло на кількість та різноманітність птахів, що 

мешкають тут. 

2. Біологічні фактори: 

- збільшується кількість старих дерев (віком більше 20 років) у садах, 

обабіч доріг і тому з’являється можливість розширення видового складу птахів, 

( так з’явилися вивільги, сірійський дятел); 

- замулення річок призвело до зменшення кількості водоплавних 

птахів, що живляться рибою. 

3. Кліматичні фактори: 

- за останні чотири роки клімат нашої місцевості зазнав відчутних змін – 

літа стали спекотними, а зими морозними та сніжними. Це змушує зимуючих 

птахів триматись взимку ближче до людського житла, а влітку коловодні птахи 

змушені шукати більш вологі місця. 
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Отже, видова різноманітність птахів в нашій місцевості досить велика, 

хоча окремі види тут можуть бути не представлені. Це стосується насамперед 

хижих птахів та сов. Чисельність цих птахів незначна, крім того існують 

проблеми у правильному визначенні цих видів. Серед видів, які трапляються в 

нашій місцевості, немає жодного, занесеного до Червоної книги України, але є 

види, які потребують ретельного вивчення і охорони. Це, насамперед, такі види 

як вивільга, вільшанка, всі види чапель, водоплаваючі птахи, а також хижі 

птахи. Особливої уваги потребують птахи, що зустрічаються взимку: омелюхи, 

костогризи, дрізд-горобинник.  

Птахи населених пунктів. 

Ця група птахів є найчисленнішою та найрізноманітнішою. Головними 

мешканцями населених пунктів є горобці (домовий і польовий ), велика синиця, 

грак, ґава, зеленяк, зяблик, дятел великий строкатий і сірійський, горлиця 

кільчаста, щиглик. Влітку звичайними мешканцями є шпаки, коноплянки, 

мухоловки, ластівки, іволги (вивільги), горихвістки. Взимку можна 

спостерігати омелюхів, костогризів, дроздів-горобинників, вухатих сов. Ці види 

птахів стали звичними для населення і ні в кого не викликають здивування. 

Головна причина такої видової різноманітності в селі – це наявність 

корму в будь-яку пору року та зручні місця для гніздування.  

Птахи лісонасаджень. 

До цієї групи належать птахи, що мешкають у плантажах, лісосмугах, 

парку. У парку найчастіше ми зустрічаємо велику синицю, сірійського та 

великого строкатого дятла, вивільгу, горлицю. Лісосмуги мають більшу 

різноманітність птахів. Тут мешкають птахи, що гніздяться у різних ярусах. 

Крім того, лісосмуги є межею полів, що також впливає на різноманітність 

орнітофауни. 

Та найбільш різноманітний видовий склад орнітофауни ми зустрічаємо у 

плантажах. Велика площа лісонасаджень, різноманітність деревних порід, 

чагарників, добре розвинений підлісок сприяють тому, що тут гніздяться 

найрізноманітніші види птахів: солов’ї, синиці, дрозди, зяблик, зеленяк, 

вивільга, сойка, дикий голуб-припутень, яструб.  

Група коловодних птахів. 

Ця група птахів в нашій місцевості не дуже різноманітна. Головною 

причиною цього є те, що річка Сисикула не досить повноводна, її дно замулене 

і дуже заросло очеретом, комишем. На берегах дуже мало деревних насаджень, 

іноді лише чагарники. Тому на річці ми найчастіше зустрічаємо велику та 

блакитну синицю, зеленяків, чеканів ( два види ), дроздовидну очеретянку.  

На ставках зустрічаємо деякі види качок, бугайчика, фазанів. Лебеді, 

чаплі, гуси, чомги бувають лише під час перельотів. 

Ще менш чисельнішою за інші групи є ті види птахів, що гніздяться у 

степу. Це зумовлено, насамперед, тим, що ділянки степу майже скрізь розорані. 

На інших ділянках через випас худоби стає неможливим гніздування таких 

птахів як луні, дрохви. Діяльність людини досить сильно змінила степові 
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ландшафти і це , звичайно, значною мірою вплинуло і на поширення та 

чисельність птахів. 

Наші дослідження 

1. Обстежено ділянки шкільного саду, сільського парку, долини річок 

Сисикула та Чокрачка, райони ставків та лісонасаджень. 

2. Проведено опитування місцевого населення (особливо мисливців та 

механізаторів). 

3. Виявлено гніздів’я дроздів, зябликів, сорок, граків, яструба-

перепелятника, вивільги, щигликів, сорокопудів, горлиці тощо. 

4. Зафіксовано появу мігруючих видів. 

5. Результати спостережень були систематизовані у вигляді таблиці, де 

були також вказані деякі особливості сезонних ритмів птахів нашої  

6. Розгорнуто систематичну агітаційно-пропагандистську роботу серед 

учнів та громадськості. До спостережень залучено не лише окремих учнів, а й 

дорослих. Учні проводять природоохоронну роботу, складають вірші, казки, 

оповідання на екологічну тематику. Результати спостережень надсилаються до 

українського товариства охорони птахів (УТОП). Учні нашої школи регулярно 

беруть участь у природоохоронній акції «Годівничка».  

Результати роботи 

1. В ході проведених досліджень членами нашого краєзнавчого гуртка 

складено кадастр птахів, які зустрічаються в нашій місцевості). 

2. Ми розподілили птахів за місцем їх проживання. 

3. Простежено динаміку чисельності особин деяких видів та з’ясовані 

причини зміни їх чисельності . 

4. Налагоджено пропагандистську роботу, активізовано участь учнів у 

природоохоронних акціях. 

Отже, складання і ведення кадастру птахів нашої місцевості є дуже 

важливою справою перш за все тому, що тільки знання видового складу птахів 

може забезпечити їхню охорону, захист від негативного впливу людини. 

Складання кадастру – це плідна праця тривалого періоду. Вивчаючи птахів, ми 

вчилися спостерігати за ними в природі, знаходили гнізда, вивчали поведінку 

птахів (дод. В.11). В ході такої роботи ми зробили висновок, що видовий склад 

птахів нашої місцевості постійно змінюється. Це спричиняється різними 

причинами. Перш за все, це вплив антропогенних факторів. Втручаючись в 

природу, ми так чи інакше змінюємо її. Зруйновані будівлі, ферми є чудовим 

місцем для мешкання кам’янок, одудів, горихвісток. 

Покинуті, занедбані садки заростають чагарниками, де із задоволенням 

поселяються дрібні комахоїдні пташки. Але водночас розорюються цілинні 

землі, де мешкають жайворонки, луні. У лісосмугах знищуються чагарники, 

підлісок (2-й ярус ), вирубуються дерева. Тому поступово птахи змушені 

шукати собі інші місця для гніздування. Щорічне випалювання очеретів 

приводить до зменшення кількості фазанів, очеретянок, чеканів.  
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З причини зміни кліматичних умов дещо змінився і видовий склад 

зимуючих птахів. Такі птахи як омелюхи, вусаті синиці, яких раніше ніхто не 

бачив у наших краях, тепер вже три роки поспіль радують наше око.  

Однак, для того, щоб ці птахи відчували себе й справді спокійно у нас, 

саме ми, діти, повинні прикласти чимало зусиль. 

Саме тому ми постійно проводимо агітаційно-пропагандистську роботу 

серед учнів школи, місцевого населення. Але охорона птахів – це не лише 

шпаківні чи годівнички. Це – перш за все, свідоме ставлення до нашого 

довкілля. Нормалізація відносин між людиною та природою – одна з самих 

актуальних проблем сучасності. 
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РІВЕНЬ КАТІОННИХ БІЛКІВ ТА АКТИВНІСТЬ  

МІЄЛОПЕРОКСИДАЗИ У НЕЙТРОФІЛАХ КРОВІ  

ХВОРИХ НА ГАСТРОЕНТЕРОКОЛІТИ 

Харчові гострі гастроентероколіти (ГЕК) є гострою соціально-

економічною проблемою з огляду на те, що споживання контамінованих 

збудниками (сальмонелами, ентерогеморагічними ешерихіями тощо) продуктів 

харчування приводить до спалахів захворювань людей. Реєстровані щороку 

токсикоінфекції уражають велику кількість населення, тому ця проблема 

залишається актуальною не тільки для України, але й для економічно 

розвинених країн Західної Європи та Північної Америки.  

Отруєння, викликане патогеном, крім місцевих змін у шлунково-

кишковому тракті (ШКТ), супроводжується розвитком загальної реакції 

організму на інфекцію [1]. Сильне кровопостачання кишечника припускає 

контакт імунокомпетентних клітин циркулюючої крові з активованими 

клітинами місцевого імунітету слизових ШКТ через цитокіни. Можливим 
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відображенням такого контакту є активація нейтрофілів. Про стан нейтрофілів 

судили за активністю мієлопероксидази (МПО) та рівнем катіонних білків (КБ). 

Таким чином, метою роботи було дослідження стану ключових 

кисеньзалежних та кисеньнезалежних метаболічних систем нейтрофілів у 

хворих на гастроентероколіти. 

У вересні та січні 2012 року були проведені дослідження хворих осіб, які 

поступили до інфекційного відділення з діагнозом гострий гастроентероколіт. 

Збудниками ГЕК виявилися кишкова паличка (Escherichia coli) та (Salmonella 

enterica). У кожній групі хворих було по 10 осіб віком від 17 до 60 років. Кров у 

пацієнтів брали натщесерце у день надходження до стаціонару та при виписці. 

Активність мієлопероксидази у нейтрофілах оцінювалась цитохімічним 

методом Грехема-Кнолля. Лізосомальні катіонні білки оцінювали за методом 

Шубіча з бромфеноловим синім [2]. Отримані результати обробляли 

статистично за допомогою пакету прикладних програм SPSS v.13. 

При харчовому отруєнні спостерігається токсична зернистість 

нейтрофілів, вакуолізація, зустрічаються клітини, які знаходяться в апоптозі. 

У хворих з ГЕК у грудні показники активності МПО були нижчими на 

обох етапах дослідження, ніж у хворих з ГЕК у вересні, в той час як рівень КБ 

суттєво не змінився. 

Так, у вересні при надходженні хворих до лікарні після харчового 

отруєння активність МПО була у 2 рази вищою за контроль, а у грудні тільки 

на 30 %. Різниця між вереснем та груднем складала 27 %. В ході лікування 

спостерігається зниження активності МПО майже до одного рівня – 104 ± 6,56 

у.о. у вересні, та 99 ± 4,35 у грудні.  

Що стосується КБ, то їх середній рівень на початку захворювання у 

вересні та грудні знижувався однаково – у 1,77 та 1,74 рази відповідно. До того 

ж, їх середній рівень у грудні несуттєво відрізнявся від показників хворих у 

вересні на початку захворювання і складав відповідно 122,4 ± 5,10 та 119,7 ± 

6,12 у.о. Під кінець лікування рівень КБ в обох дослідах збільшувався однаково 

і також не відрізнявся та складав 195,6 ± 6,98 та 190,8 ±7,96 у.о. відповідно. 

Отже, ступінь зниження активності МПО визначається вихідним станом 

активності ферменту: чим вище його активність, тим більш значуще зниження 

його при ураженні. 

Кількість КБ-позитивних нейтрофілів майже не відрізнялася у вересні та 

грудні на всіх етапах дослідження і зміни за отриманими показниками були 

однаковими. Кількість МПО-позитивних нейтрофілів у вересні при 

диспансеризації була на 12 % вища, ніж у грудні. При виписці кількість МПО-

позитивних нейтрофілів була однаковою у досліджувані місяці. 

Таким чином, зміни у досліджуваних показниках нейтрофілів крові були 

трохи меншими у групі хворих на ГЕК у грудні. В обох дослідженнях 

спостерігаються достовірні протилежноспрямовані зміни активності МПО, 

рівня КБ, кількості МПО- та КБ-позитивних нейтрофілів. Достовірні 

відмінності між дослідженими показниками вересня та грудня спостерігалися 
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тільки в активності МПО та кількості МПО-позитивних нейтрофілів при 

надходженні хворих до лікарні (Р < 0,05). Цілком можливо, що різниці в 

показниках вересня та грудня, незважаючи на однакові отруєння хворих, 

пов’язані з впливом сезону року на ступінь реактивності досліджуваних 

показників.  
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ВИЗНАЧЕННЯ СВИНЦЮ У ГРУНТІ ПРИ ДОРОГАХ  

В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ 

Темою даного наукового дослідження стало визначення катіонів важкого 

металу – свинцю у грунті міста Запоріжжя при автомобільних дорогах. 

Актуальність заданої теми полягає в тому, що зараз стрімко зростає 

кількість автомобілів, шкідливі викиди яких накопичуються в атмосфері. 

Автотранспорт є найбільшим забруднювачем повітряного простору. З 

вихлопними газами автомобілів в атмосферу потрапляє до 90% забруднюючих 

речовин із загальних, бо у вихлопних газах міститься більше ніж 200 хімічних 

сполук. Далі речовини поступово потрапляють до організму людини, 

переважно через дихальну систему, викликаючи при чому ряд різноманітних 

захворювань, серед яких є рак та плюмбізм. Рак – це проблема нашого століття, 

оскільки кількість випадків захворювання зростає в тенденції зі збільшенням 

транспорту. 

Українські виробники автотранспортних засобів у січні-квітні 2011 року 

збільшили виробництво автомобілів на 76% порівняно з аналогічним періодом 

2010 року. Виробництво автотранспорту у січні збільшилось майже в два рази. 

Автомобілебудівні підприємства України у січні 2011 року випустили 4,464 

тисяч автотранспортних засобів, що на 92% більше, ніж у січні 2010 року, 

згідно зі статистичними даними асоціації «Укравтопром». Таким чином, за 

підсумками трьох років динаміка приросту виробництва зростає. До того ж, 

«Укравтопром» зазначив, що у 2014 році випуск транспорту планується 

збільшити до 2,5 разів, тобто більше ніж 530 000 шт транспорту. 

За даними Національного інституту раку, найбільш висока 

захворюваність злоякісними новоутвореннями спостерігається в Запорізькій та 

Київській областях. Показиник становить 470-575 випадків на 100 тисяч 

населення і з кожним роком зростає на 10-15 випадків. 
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Свинець – це один з елементів, сполуки якого відносяться до складу 

помірно небезпечних відходів, серед яких є оксид азоту, вуглеводень, сажа, 

інші важкі метали, які вивільняються з автомобілів при згоранні бензину. 

Свинець - не тільки найбільш яскравий представник важких металів групи, але 

й найбільш небезпечний. Свинець та його сполуки токсичні, а три з його 

ізотопів - радіоактивні. При потраплянні до організму через дихальну систему 

він швидко розповсюджується з кров’ю по всьому організму, відкладаючись у 

м’язах, печінці, нирках. Коли він там накопичується, настає ураження нирок, 

центральної нервової системи. Поступово свинець заміщує кальцій у кістках, 

вимиваючи його звідти. Кістки стають крихкими. Настає або отруєння свинцем, 

або плюмбізм. В дитячому віці це призводить до затримки розвитку, крім того, 

діти більш вразливі до його впливу. 

Виходячи з того, що свинець також є канцерогеном, тобто речовиною, яка 

провокує розвиток ракових пухлин, можна зробити висновок, що стрімке 

зростання кількості автотранспорту та людей, що хворіють на рак, 

взаємопов’язане. Найбільше потрапляння свинцю в атмосферу здійснюється 

двома шляхами: через виробництво свинцевих батарей та з вихлопами 

автотранспорту.  

За даними карти забруднення України за 2007 рік, ми бачимо, що 

Запоріжжя разом з Дніпропетровськом та Києвом є надзвичайно забрудненими 

регіонами, в той час як, наприклад, південне узберіжжя Криму умовно чисте. 

Якщо взяти карту забруднення Запорізької області за 2009 рік, то ми побачимо, 

що регіон, де ми живемо, вважається надзвичайно забрудненим. В цьому і 

полягає актуальність цієї роботи.  

Новизна дослідження полягає у з’ясуванні кращого способу визначення 

свинцю в грунті, розробці необхідних рекомендацій для реабілітації заражених 

територій, виконання необхідних логічних висновків. 

Метою дослідницької роботи є визначення вмісту свинцю в грунті при 

дорогах міста Запоріжжя, оскільки свинець, як важкий метал, осідає саме в 

придорожніх зонах; виконання висновків щодо масштабу екологічної ситації в 

нашому місті, співставляючи її з ситуацією в іншому регіоні; порівняння 

результатів усіх етапів дослідницької роботи та вироблення спільного 

висновку. 

Предметом дослідження є грунт, який збирається при дорозі, однією 

пробою за два метри від бордюру. 

Завданнями роботи є: 

 обробка теоретичного матеріалу з теми за допомогою додаткових 

джерел, зокрема, визначення небезпечності металу, його використання у різні 

часи, фізичні та хімічні властивості, вплив на організм людини, сполуки 

свинцю;  

 визначення методики проведення експериментальної частини; 

 з’ясування вмісту свинцю в грунті при дорогах міста Запоріжжя та 

іншого регіону у чотирьох етапах за допомогою найбільш зручної та 

перевіреної на практиці методики; 

 співставлення результатів чотирьох етапів експерименту; 
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 виконання перших висновків. 

Робота дозволяє дізнатися більше про свинець та його сполуки, вміст 

свинцю у грунті в певному розмірі, але без точних вимірюваннь; вплив металу 

на організм людини, зокрема про свинцеве отруєння та плюмбізм; визначити 

масштаби екологічної проблеми свинцю в даних регіонах; дізнатися про 

використання свинцю в давні часи та зараз, методи лікування свинцевих 

отруєннь та плюмбізму; нормальний рівень елементу в крові та рівень, який 

спостерігається при отруєннях. 

Експериментальна частина була поділена на чотири етапи. В першому 

етапі є такі зразки, які були взяті у Бородинському мікрорайоні, 

Шевченківському районі, Космічному мікрорайоні та Дитячій залізниці. 

Другий етап містить зразок, взятий з автостанції м. Алупка, тобто з регіону, з 

яким ми будемо порівнювати екологічну ситуацію нашого міста. Третій етап 

представлений зразками з вул. Леонова, Б. Хмельницього та 40 років 

Радянської України. 

Четвертий етап складається зі зразків Заводського району, а саме - зуп. 

«Шлаковий кар’єр», зуп. «Вогнетривкий завод» та зуп. «Північне Шосе». 

Для того, щоб почати експериментальну частину, ми нанесли 

місцезнаходження кожного із зібраних зразків на карту забруднення 

Запорізького регіону. Всі зразки, що зібрані в м. Запоріжжя, розташовані в зоні 

набільшого забруднення, яка позначена помаранчевим кольором. Зразок з м. 

Алупка був зібраний з південного узберіжжя Криму, тому він нанесений на 

карту забруднення України за 2007 рік. Згідно з отриманою картою ми робимо 

висновок, що зразок другого етапу знаходиться в помірно забрудненій зоні. 

Далі ми підібрали методику експерименту. Ми проводили контрольні 

експерименти з чистим свинцем, щоб визначити найкращий спосіб його 

визначення, що описаний нижче. 

До розпушеного грунту ми додаємо сульфатну кислоту, даємо 

відстоятися, потім фільтруємо, капаємо чисту краплю на порцелянову 

пластинку. До краплі ми додаємо іодид калію і, якщо у зразку є свинець, то 

крапля пожовтіє. Відповідно до глибини жовтого кольору ми можемо 

визначити, як багато свинцю у зразку.  

Незважаючи на наявність значних територій, забруднених свинцем, 

роботи з їх реабілітації в Україні на даний час проводяться в дуже обмежених 

масштабах. В залежності від ступеня забруднення територій можна 

випробувати різні заходи. При високому і дуже високому ступеню забруднення 

можуть бути використані фізичні методи (видалення і поховання забруднених 

шарів ґрунту, остеклування), а також створені штучні геохімічні бар'єри 

навколо забруднених ділянок ґрунтів, що перешкоджають міграції поллютанта 

в суміжні середовища. 

При невисокому ступені забруднення території свинцем можуть бути 

використані різні хімічні (вапнування кислих ґрунтів, внесення мінеральних та 

органічних добрив окремо або разом, використання цеолітів, гумусові 

препаратів та інших поглиначів для зниження рухливості свинцю у ґрунті) і 

біологічні прийоми (витяг свинцю з грунтів з допомогою мікроорганізмів; 
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культивування рослин, здатних акумулювати свинець у великих кількостях з 

подальшим їх видаленням з території, переробкою та похованням) або їх 

поєднання. 

Отже, ми маємо великий вміст свинцю в атмосфері, як про це свідчать 

проби грунту. Найбільше свинцю спостерігається в придорожніх зонах 

Космічного мікрорайону, найменше - Бородинського. Порівнянно з м. Алупка, 

ми маємо дві аналогічні екологічні ситуації. Концентрація свинцю в грунті така 

ж, як і його кількість у повітрі, оскільки вміст металу в грунті – це пряме 

відображення викидів свинцю в атмосферу, тому є відмінності між картою 

сумарного забруднення України за 2007 рік (відомості карти складалися більше 

завдяки показникам викидів зі стаціонарних джерел). 

Також хочемо зазначити, що дані з офіційних джерел, які були 

використані нами в дослідницькій роботі, повністю збігаються з результатами. 

Дані були визначені експертами відповідно до вимірів кількості свинцю в пробі 

грунту. Таким чином, встановлено, що навпроти пам’ятника Леніну, а отже, й 

поруч з парком Металургів, де дорога йде на греблю, викид свинцю з 

автотранспорту за одну годину сягає 17713 мг, а в Космічному районі – 20460 

мг. Це повністю підтверджує результати нашого експерименту.  

 

СЕКЦІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» 

 

Багрецова Дар’я 

студентка магістратури фак-ту СПП 

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Козич І.В.  

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ДИЗАЙНЕРА ІНТЕР’ЄРУ 

Як засвідчує світовий досвід, дизайн - це потужне джерело забезпечення 

якості товарів та послуг, ефективний засіб суттєвого підвищення 

конкурентоспроможності промислової продукції, усього середовища 

життєдіяльності. Його застосування, за відносно незначних фінансових 

вкладень, здатне забезпечити вагомий позитивний ефект на економіку держави, 

на розвиток матеріальної культури суспільства.  

Проблемою конкурентоспроможності майбутніх фахівців творчих 

професій займаються такі сучасні вчені як: Н.А. Коханик, Н.А. Бакшаєва, 

Н.В. Борисова, В.Н. Кругліков, В.Ф. Теніщєва, Ю.М. Бундіна та ін. 

Мета статті полягає в розгляді проблеми конкурентоспроможності у 

дизайнерів інтер’єру та шляхах вирішення цієї проблеми. 

Один із засобів вирішення проблеми конкурентоспроможності молодого 

фахівця – цілеспрямований розвиток комплексної особистісної потреби 

студентів в з’єднанні вузького професіоналізму й універсалізму в освітньому 

процесі. Ідея поліпрофессіоналізма як спосіб вирішення актуальної проблеми 

запропонована в роботі А.В. Ковалева: «Розвиток конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця – гарант якості професійної освіти» [2]. Підготовка 

конкурентоспроможного фахівця може здійснюватися за допомогою методик 
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есе, вільних дебатів, мозкового штурму, презентації та ін. Особливість 

запропонованих методик полягає в тому, що вони орієнтують студента на 

об’єктивну оцінку своїх слабких и сильних сторін для вибудовування своєї 

професійної кар’єри [3].  

На основі ідей професійної компетентності фахівця було обґрунтовано 

педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів інтер’єру у вищих 

навчальних закладах: 1) гуманізації: гуманізація техніки передбачає розвиток у 

майбутніх спеціалістів-дизайнерів гуманітарного світобачення, високої 

загальної та екологічної культури, моральної відповідальності, естетичного 

чуття, просторово-часової уяви, вільного володіння засобами відображення ідей 

та інформації; 2) культурологічності: філософська інтерпретація 

взаємозумовленості дизайнерської освіти та культури полягає в тому, щоб 

усвідомити закономірності становлення і розвитку дизайнера як творчого 

суб’єкта культури. З цією метою дизайнер використовує культуротворчі 

чинники, передусім мовні, національно-архетипні, символічні засоби 

вираження всезагального тощо; 3) екологізації: в роботі виділено основні 

напрями екологізації дизайн-освіти та виховання екологічної свідомості 

дизайнерів: вивчення основ екології; ознайомлення з природними та штучними 

матеріалами, безвідходними технологіями; введення екологічних питань у 

програми фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін; 

впровадження у навчальне проектування екологічного підходу до творення 

речей, об’єктів життєдіяльності людини; логічного включення в навчальний 

план дисципліни «Екологічний дизайн»; розвиток екологічного мислення 

дизайнерів; розробка та впровадження наскрізної програми екологізації освіти 

майбутніх дизайнерів; 4) соціологізації: дизайн поєднує в собі науку, 

мистецтво, техніку, він може формувати та задовольняти не лише утилітарні, а 

й естетичні та етико-престижні потреби людини, тому дизайн є важливим 

соціальним аспектом сучасного суспільства; 5) креативності: майбутнього 

дизайнера треба навчити творчо мислити, самостійно переносити засвоєні 

знання й уміння в нову ситуацію, розуміти проблему в знайомих умовах, 

бачити структуру об’єкта, його можливу нову функцію, альтернативно 

вирішувати проблему тощо; 6) прогностичності: в умовах сучасного 

суспільства необхідним є формування цілісної системи параметрів дизайн-

діяльності, зумовлених способом життя та перспективами його розвитку, 

пов’язаного з економічними, соціальними, культурними і матеріально-

технічними умовами. У підготовці дизайнера інтер’єра доцільно 

використовувати прогнозування комплексно, оскільки тут перехрещується 

декілька галузей, кожна з яких розвивається відносно незалежно, наприклад: 

наука і техніка з точки зору появи нових матеріалів і технологій, освітні 

системи та культурологічні парадигми тощо. Голова Національної асоціації 

дизайн-освіти Англії вважає: «…розвиток освіти, особливо дизайну, є 

соціальною необхідністю, а не тимчасовою модою, а його завдання готувати 

студента до зміни, а не забезпечувати їх засобами пристосування до 

суспільства, відомого нам сьогодні» [4]. 
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Отже, дизайнер інтер’єру — це фахівець, що відповідає за 

функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи 

певне середовище. Тобто, метою дизайнерської діяльності є естетична 

організація предметного середовища. Результати аналізу стану дизайн-освіти, 

показують, що положення справ в системі освіти у галузі професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів сьогодні не досконала. З одного боку, 

програми підготовки фахівців дизайну орієнтовані на стереотипи практичної 

діяльності, а з іншого боку, з'являється гостра потреба в кваліфікованих кадрах 

і на вітчизняному ринку праці [1]. Зараз жорсткі закони конкурентної боротьби 

на ринку продукції вимагають від дизайнера інтер’єру враховувати вимоги 

споживачів до продукції, рівень розвитку нових технологій, особливості 

дизайнерських традицій національних шкіл, народних майстрів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

В даний час у всьому світі зріс інтерес до проблем розвитку освіти, що, 

насамперед, пов'язано з самоствердженням народів і пошуками культурної 

ідентичності. 

Загальноосвітня школа є формою і засобом національної освіти, яка 

створюється і функціонує з метою збереження, трансляції і відтворення 

національної культури. Майбутнє загальноосвітньої школи прямо залежить від 

того, як якісно педагог буде здійснювати педагогічну діяльність у режимі 

культурологічної парадигми особистісно-орієнтованого підходу в освіті. На 

перший план виходять не традиційні предметно-спеціальні здібності, а загальна 

культура й творче начало в особистості педагога. 

Особистісно-орієнтований підхід в освіті досліджували М.О. Олійник, 

О.М. Піхота, В.В. Рибалка, Т.І. Чечет, І.С. Якиманська та ін. Проблемам 

підготовки педагога до особистісно-орієнтованої педагогічної діяльності 
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присвячені роботи О.В. Бєляєва, Л.Ю. Кравченко, Т.В. Лаврикової, 

Г.М. Соловйова, В.М. Тарасюк, Т.І. Чечет та ін. 

Мета статті – розглянути особливості готовності педагога до реалізації 

особистісно-орієнтованого підходу в умовах загальноосвітньої школи 

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в умовах загальноосвітньої 

школи передбачає в якості основоположної умови створення необхідного 

соціокультурного середовища. Культуросообразне середовище – це 

середовище, епіцентром якого є людина як суверенний суб'єкт, здатний до 

вільного вибору зразків культурного життя і життєтворчості. Це середовище, в 

якому можлива культурна ідентифікація особистості.  

У публікаціях сучасних авторів особливо підкреслюється, що педагог – це 

фахівець, що володіє «баченням» освіти крізь призму культури. Для дитини він 

виступає як зразок культурної людини, який характеризується креативністю; 

має ціннісне ставлення до культури; виявляє гуманну педагогічну позицію; вміє 

створювати культурно-інформаційне освітнє середовище; виявляє турботу про 

розвиток і підтримку індивідуальності кожної дитини [1]. 

Готовність педагога до реалізації особистісно-орієнтованого підходу в 

умовах загальноосвітньої школи визначається нами як комплексне поняття, що 

включає особистісну і професійну складові. Особистісна готовність 

характеризується наявністю відповідних мотивів, особистісних якостей – умінь 

діяти згідно етнокультурного освітнього середовища. Професійна готовність 

визначається наявністю необхідних педагогічних якостей і стилю спілкування, 

професійної позиції, а також володінням професійними знаннями та вміннями, 

що відображають специфіку роботи педагога в загальноосвітній школі. 

Готовність педагога до реалізації особистісно-орієнтованого підходу в 

умовах загальноосвітньої школи передбачає оволодіння їм такими операціями, 

як діагностика особистісних властивостей і функцій учнів; постановка цілей 

особистісного розвитку учнів на основі вивчення їх індивідуально-

особистісного потенціалу; проектування новоутворень в особистісній сфері 

учнів, характерних для даного етапу онтогенезу, для даного культурного 

простору.  

Механізм виникнення особистісних культурних смислів учня може бути 

представлений наступним чином: культурна диспозиція (певна позиція в 

культурі), ціннісне ставлення (свідома культурна диспозиція), особистісний 

культурний сенс (культурна диспозиція, чуттєвий зміст). Рух від першої ланки 

до останньої йде не шляхом відкидання попередньої ланки, а шляхом 

нанизування однієї на іншу, звісно, з перетворенням попередніх ланок.  

Діяльність педагога, реалізує концепцію особистісно-орієнтованої освіти 

в умовах загальноосвітньої школи, являє собою певну методичну систему. Під 

методичною системою нами розуміється в даному випадку сукупність 

елементів діяльності педагога з організації особистісного орієнтованої освіти на 

матеріалі свого етнокультурного соціуму. 

Специфічною особливістю такої методичної системи є те, що педагогу 

необхідна адекватна цієї діяльності мотивація, стиль спілкування і т.п. 
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Особистісно-орієнтований підхід передбачає відмову педагога від 

традиційної монологічної методики з її установками «передати, навіяти». Така 

установка в кращому випадку може забезпечити «передачу» орієнтовною 

інформації, знань, але зовсім «не працює» на рівні цінностей, смислів, потреб, 

моральних норм. Їх присвоєнню сприяє педагог, створює ситуацію 

самоствердження вихованця, допомагає йому реалізувати, виявити, розкрити 

себе. Останнє можливо у момент самоствердження, самопідтримки, спільного 

добування істини. Такі умови створюються в ситуації діалогу. 

Діалог, на думку М.С. Кагана, являє собою «універсальний, всеосяжний 

спосіб існування культури і людини в культурі» [2, с. 89]. Взаємодія на рівні 

діалогу передбачає наявність специфічного міжсуб'єктного простору, в якому 

перетинаються індивідуальні смисли і цінності. Саме навчання будується тут як 

поле діалогічних взаємодій на різних рівнях: на рівні формального діалогу; на 

рівні змістовного діалогу; на рівні особистісно-смислового діалогу. Тому в 

даному освітньому просторі на перший план виходять не традиційні 

предметно-соціальні здібності, а загальна культура й творче начало в 

особистості педагога. 

Аналіз природи і технології особистісно-орієнтованого підходу в 

навчанні дозволив припустити, що розвиток готовності вчителя до його 

здійснення ґрунтується на актуалізації глибинних механізмів соціокультурної 

орієнтації педагога з перетворенням мотиваційних та операційно-виконавчих 

структур його діяльності [4]. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в 

умовах загальноосвітньої школи вимагає і адекватних йому особистісних 

якостей педагога – емпатійності, захопленості, толерантності, інтелігентності, 

комунікабельності, ставлення до учня як до унікальної особистості, 

адаптивності, професійної відповідальності, самостійності та рефлексії. 

Як встановила І.В. Нікішина, для вчителів, що орієнтуються на 

особистісний підхід у навчанні, характерні спрямованість на самореалізацію, 

задоволення потреби в самоствердженні, рефлексії, вироблення власної 

індивідуальної технології навчання. Ядром же їх професійної позиції виступає 

особливий особистісно-орієнтований стиль педагогічного мислення, оволодіння 

яким проявляється як своєрідність «зміщення» установок педагога з змістовно-

процесуальних аспектів навчального спілкування на ціннісно-смислові. 

Оскільки особистісно-орієнтований підхід передбачає спілкування педагога і 

учнів не лише на рівні «значень», але і «смислів», то для здійснення такого 

підходу велика роль власної мотивації педагога, усвідомлення ним 

самоцінності своєї праці [3]. 

Для того, щоб педагог міг здійснювати педагогічну діяльність в умовах 

загальноосвітньої школи, він також має володіти знаннями та вміннями з 

психолого-педагогічних дисциплін: вміти виділяти суттєве, класифікувати 

поняття, вирішувати освітні та виховні завдання, знати виховні можливості 

змісту національної освіти. Це вимагає специфіки підготовки педагога, якому 

належить реалізувати свій професійний та особистісний потенціал в умовах 

загальноосвітньої школи 
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Учень може засвоювати культуру та її цінності, смисли тільки через 

спільну з дорослим діяльність. Будь-який предмет культури засвоюється лише в 

тому випадку, якщо знаходить форму людського спілкування. 

Отже, в реалізації особистісного орієнтованого підходу в 

загальноосвітній школі особлива роль належить педагогу як людині культури, 

що керується в навчально-виховному процесі наступними установками: 

подачею інформації з позиції «Ми» (діалогу); співробітництвом; педагогічною 

підтримкою учнів (захистом прав та інтересів, розвитком унікальності 

особистості); стимулюванням діяльності учнів з освоєння національно - 

культурних цінностей, смислів і т.д. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ 

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ 

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Кардинальна модернізація системи освіти в Україні, відповідно до 

політичних, соціально-економічних, культурних трансформацій, світових 
тенденцій глобалізації та інтеграції, зміни світоглядної парадигми вимагає 
висококваліфікованого, конкурентоспроможного педагога. У зв’язку з цим 
зростають вимоги до професійної підготовки майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів, які повинні забезпечувати гармонійний 
розвиток дітей, створюючи міцні основи для їхнього подальшого навчання та 
виховання. 

Професійна діяльність педагога дошкільної освіти пов'язана з 
необхідністю постійного спілкування з широким колом людей – дітьми, 
різними за індивідуально-психологічними характеристиками; батьками, що 
мають різний освітній і віковий статус; колегами; адміністрацією дитячого 
садка. 

Цей факт вказує на комунікативну відповідність фахівців і підвищені 
вимоги до рівня їх комунікативних знань і умінь [2].  
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Сучасні дослідження розкривають різні аспекти підготовки студентів 
дошкільних факультетів до роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі 
освіти. Зокрема, підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників 
засобами українського народного декоративного мистецтва (О. Поліщук); 
навчання дошкільників української мови (Т. Котик); педагогічного 
менеджменту (Г. Закорченна) та самоменджменту (В. Мусієнко-Репська) в 
дошкільній освіті; до навчання техніки читання дітей 6-7 років (Н. Ковальова); 
у процесі педагогічної практики (Є. Прохорова); народознавчої роботи в 
дошкільному закладі (на матеріалі народної математики) (Л. Плетеницька); 
навчання техніки читання дітей 6-7 років (Н. Ковальова); формування 
риторичної культури (В. Тарасова); виховання у дошкільників навичок 
здорового способу життя (В. Нестеренко); педагогічної підтримки дітей 
дошкільного віку (Н. Колосова); використання комп’ютерних технологій в 
організації пізнавальної діяльності старших дошкільників (І. Мардарова) [5]. 

Теоретичними засадами формування професійної компетентності 
фахівців у процесі їхньої підготовки у вищому навчальному закладі виступають 
положення компетентнісного підходу, відображені в роботах І. Зимньої, 
І. Зязюна, В. Кременя, Н. Кузьміної, О. Савченко, де визначено завдання 
сучасної вищої освіти, яке полягає в тому, щоб не тільки дати молоді 
професійні знання, а й підготувати фахівця, який глибоко розуміє і знає свою 
роль у суспільстві, вміє творчо використовувати здобуті знання на практиці, 
працювати з людьми, критично оцінює досягнуте. Дослідження Л. Артемової, 
А. Богуш, В. Баркасі, В. Бондаря, В Кузя, І. Пометун, Л. Хоружої, стосовно 
змісту підготовки фахівців у вищому навчальному закладі, що розглядається як 
сукупність загальноосвітніх, морально-етичних та професійних знань; І. Беха, 
І. Богданової, О. Богініч, О. Матвієнко щодо методів формування професійної 
компетентності педагогів; Н. Бібік, C. Вітвицької, О. Дубасенюк, 
Т. Жаровцевої, Н. Нагорної та інших стосовно форм організації навчального 
процесу, спрямованих на комплексне засвоєння знань та способів практичної 
діяльності, завдяки яким випускник вищого навчального закладу здатний 
успішно себе реалізувати. Адже формування професійної компетентності 
вихователів в період їхнього навчання у ВНЗ має певні особливості [1].  

Недостатнє опрацювання зазначеної проблеми в теоретичному та 
методичному плані, об’єктивна потреба педагогічної практики в її розв’язанні 
зумовили вибір теми магістерської проблеми. 

Метою статті є формування ефективної системи комунікативної 
компетентності для студентів, які проходять фахову підготовку майбутнього 
вихователя дошкільного закладу.  

Вимоги до якості виконання вихователем професійних функцій істотно 
підвищуються в наш час, що обумовлено наданою свободою творчості, 
варіативністю комплексних і парціальних програм, різноманітністю видів 
дошкільних установ. У процесі успішного вирішення освітніх завдань в 
дитячому саду особливу роль відіграє характер педагога (товариськість, 
оптимізм, гумор, інтелігентність, цілеспрямованість та інше), а також його 
професійні якості. Навчити дитину компетентно (свідомо, гнучко, адекватно, 
конструктивно, толерантно, активно) діяти й поводитися в різних життєвих 
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ситуаціях у різних соціальних ролях – чи не пріоритетний момент у змістовому 
наповненні сучасної дошкільної освіти, – переконана ініціатор і науковий 
керівник творчого колективу з розробки Базового компонента дошкільної 
освіти в Україні [4]. 

Відтак, особливого сенсу набуває необхідність засвоєння майбутніми 
вихователями відповідної педагогічної технології, заґрунтованої на 
теоретичних знаннях і практичних уміннях, що дозволять впливати на процес 
соціалізації дошкільників грамотно й ефективно. 

Сучасні діти дошкільного віку живуть у динамічному середовищі, яке 
постійно розвивається. Їхніми характерними рисами стають – висока емоційна 
чутливість, розумова активність і обізнаність у більшості доступних сфер 
оточуючої дійсності; неврівноваженість нервової системи; незадовільний стан 
здоров’я, відмінності у ціннісних орієнтаціях. 

У цих умовах вихователі дітей дошкільного віку здебільшого не готові до 
врахування у навчально-виховному процесі зазначених рис. Така ситуація 
зумовлює конкретні вимоги до комунікативної компетентності вихователя – 
особи, від якої значною мірою залежить успішність розвитку дитини в 
дошкільні роки. Тож питання комунікативної компетентності фахівців сучасної 
системи дошкільної освіти виходить на перший план як надзвичайно значуще 
для прогресивного розвитку суспільства.  

Професійні уміння і якості майбутніх працівників дошкільних навчальних 
закладів системно та цілеспрямовано формуються у вищому навчальному 
закладі. Тому було б доцільно розробити певну методику, яка б допомогла 
майбутнім вихователям набути практичних навичок в комунікативній 
компетентності. 

Сучасні технології ефективного спілкування, що набувають поширення у 
практиці навчання у вищій школі, безпосередньо формують міцні 
комунікаційні навички та сприяють розширенню спектра засобів спілкування. 
До основних технологій налагодження спілкування відносять активне слухання, 
спостереження, уважність, "відкривання дверей", зондування і перевірку 
сприйняття [3]. 

Комунікативна компетенція є однією із складових професійної 
компетенції. Професійну компетентність вихователя дошкільного навчального 
закладу визначено як здатність вирішувати задачі професійної діяльності на 
основі фахових знань і умінь, що інтегруються з розвитком особистісних 
професійно значущих якостей, серед яких провідними є любов до дітей, що 
поєднується з вимогливістю, емпатія та комунікативність. Її структурними 
компонентами є мотиви, системні знання, фахові уміння та професійно значущі 
якості особистості. Такі якості в результаті набуття професійного досвіду 
закріплюються і з часом посідають серед компонентів чільне місце. 

Отже, сьогоднішнє суспільство потребує більш мобільних, 
комунікабельних вихователів, які б чітко розуміли потреби сучасних дітей, та 
сповна їй задовольняли. Для цього їм необхідна певна методика для 
ефективного формування комунікативної компетентності в процесі фахової 
підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ 

Однією з проблем, що стоять перед сучасною освітою, є вихід на новий, 

відповідний часу, світогляд, в основі якого лежить цінність будь-якої людської 

особистості. Сучасне українське суспільство потребує того, щоб в науку, 

економіку, політику прийшло покоління молодих людей, орієнтованих на 

гуманізм і духовні цінності. Стратегічним завданням державної політики на 

сучасному етапі є побудова ефективного суспільства, заснованого на духовно-

моральному та інтелектуальному потенціалі нації. 

В останню чверть ХХ століття проблеми гуманізації вітчизняної освіти і 

виховання та парадигма, що їх визначає, стають домінантою історико-

педагогічного процесу. 

Термін «парадигма» широко застосовується у сучасних педагогічних 

дослідженнях. Науково-педагогічний аналіз поняття «парадигма» наведено в 

роботах Ш.О. Амонашвілі, А.П. Бєляєвої, Г.Б. Корнетова, І.Г.Фомічова, 

Є.О. Ямбурга та ін. Зокрема В.М. Турченко трактує це поняття як «стійкі 

зразки, алгоритми, згідно яких змінюються, трансформуються великі соціальні 

системи» [4]. У педагогічних розвідках дослідники послуговуються поняттями 

як «освітня парадигма», так і «педагогічна парадигма».  

Мета статті – проаналізувати сучасні освітні парадигми з позиції різних 

типів центрацій педагога. 
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Поняття «парадигма» було введено в наукову теорію і практику Т. Куном 

і означало визнані всіма наукові досягнення, які протягом певного часу дають 

науковому співтовариству модель постановки проблем і їх вирішення. 

У загальному вигляді під парадигмою в педагогіці розуміється усталена, 

що стала звичкою точка зору, певний стандарт, зразок у вирішенні освітніх та 

дослідницьких завдань. 

Г.Б. Корнетов під педагогічною парадигмою освіти позначив «сукупність 

стійких повторюваних смислотворчих характеристик, які визначають сутнісні 

особливості схем теоретичної та практичної педагогічної діяльності і взаємодії 

в освіті незалежно від ступеня і форм їх рефлексії» [3, с. 16-17]. 

М.О. Лизь освітньою парадигмою вважає сукупність прийнятих в 

педагогічному співтоваристві світоглядних і теоретичних передумов, що 

визначають конкретні підходи до проектування процесу освіти і саму освітню 

практику [1]. 

В історії освітньої думки можна виділити ряд парадигм, які, маючи на 

меті передачу соціального досвіду наступним поколінням, використовували 

центрування не тільки на інтересах дитини і непохитності світоглядного 

принципу, який стверджує цінність будь-якої людини, але центрувалися на 

інших пріоритетах (або децентрувалися від особистості). 

До таких парадигм відносяться, виділені Г.Б. Корнетовим, парадигми 

освіти, (парадигмально-педагогічні типології базових моделей освіти) [3, с. 48], 

які ми розглянемо на ступінь вираженості гуманістичної центрації, 

використовуючи класифікацію типів центрацій К.М. Левітана. 

Виділимо наступні парадигми: авторитарно-імперативна та парадигма 

гуманної педагогіки (Ш.О. Амонашвілі); парадигма когнітивної педагогіки та 

особистісна (Є.О. Ямбург); парадигма педагогіки традиції, науково-

технократична та гуманістичної педагогіки (І.О. Колеснікова); парадигма 

технократичної педагогіки, природничо-наукова, езотеричної, поліфонічної та 

гуманістичної педагогіки (О.Г. Прикот); парадигма педагогіки авторитету, 

маніпуляції і підтримки (Г.Б. Корнетов). Освітні парадигми з точки зору 

можливих видів центрацій в «чистому» вигляді можуть не зустрічатися в 

педагогічній практиці (це помічає Є.О. Ямбург про виділені їм когнітивну і 

особистісну парадигми педагогіки або Г.Б. Корнетов про визначені їм 

парадигми авторитету, маніпуляції і підтримки), однак найчастіше якась з 

розглянутих нами парадигм є провідною. 

В історії педагогічної думки розвиток освітніх парадигм йшов від 

виникнення і домінування традиційно-авторитарної моделі педагогіки до 

гуманістичної моделі педагогіки. Протягом усього часу ми можемо зустрічати 

різні варіації як авторитарної педагогіки, так і гуманної педагогіки.  

Авторитарно-педагогічна система вибирає своєю метою не дитину, а самі 

форми, засоби і методи педагогічного процесу, педагогічні технології, які не 

враховують (або недостатньо враховують) особливостей дитини, її можливості і 

бажання. 
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З виділених нами парадигм в більшій їх частині превалює центрування не 

на людині, а на інтересах самого вчителя, Абсолютній істині, на зосередженості 

вчителя на засобах і методах навчального процесу, на користь адміністрації чи 

тільки колективу. Дитина в них виступає засобом для досягнення результату. 

Тут доцільно задатися питанням: від чого залежить формування тієї чи 

іншої парадигми в суспільстві? 

На думку І.А. Колесникової, індикаторами парадигмальної належності 

педагога є: по-перше, його світогляд, що визначає розуміння природи людини і 

закономірностей її розвитку; по-друге, смислові домінанти професійного буття 

і цільові установки навчально-виховної діяльності; по-третє, орієнтація та 

витоки формування системи професійно-педагогічних цінностей і критеріїв 

оцінки, по-четверте, характер взаємодії учасників педагогічного процесу [2]. 

Ціннісні пріоритети вибору освітньої парадигми змінювалися в часі 

внаслідок обраних суспільством і окремою людиною орієнтирів.  

Вибір людини на користь тільки когнітивного рівня розвитку призводить 

лише до часткового розкриття можливостей людини. Центрація тільки на 

когнітивному рівні не дозволяє враховувати емоційно-вольового розвитку 

особистості. А в такому випадку страждає смислова сторона ціннісних 

уподобань і потреб дитини. Поміщаючи виховуємого у рамках такої парадигми, 

педагог готує його до соціальної адаптації в суспільстві як функціонера. Він 

цікавий суспільству тільки з точки зору виконання певної соціальної ролі. 

Дитина в такому випадку розглядається як об'єкт соціальної реальності. Разом з 

тим, реалії сьогодення ставлять потребу в людині соціуму як суб'єкта, який вміє 

і може перебудовувати і змінювати соціальну реальність, виходячи з вибору 

свого життєвого шляху з визнанням моральної відповідальності за власні дії. 

Історичний огляд показує, що педагогами всіх епох розуміється і 

необхідність створення та втілення в життя такої парадигми, яка б враховувала 

як інтереси дитини, так і інтереси суспільства. Сучасні дослідники пропонують 

поєднати між собою різновиди в якісно нове утворення.  

Альтернативою авторитарної педагогіки служить така освітня парадигма, 

яка розглядає учня як особистість і сама може і повинна за допомогою вчителя 

вибрати той шлях освіти, який допоможе їй досягти найкращих результатів. 

При такому підході виявляється, що в багатьох випадках норми і вимоги, що 

пред'являються до учнів в процесі навчання, не можуть бути жорстко 

фіксованими. 

Беручи до уваги те цінне, що напрацьоване когнітивною та особистісною 

педагогікою, нам слід у кожному конкретному випадку ретельно підбирати, 

продумувати і технологічно забезпечувати поєднання між собою когнітивного і 

особистісного підходів. 

Таким чином, парадигмальний підхід у сфері освіти використовується не 

тільки для вирішення дослідницьких, але і практичних (освітніх) завдань. 

Вибір тієї чи іншої парадигми (або ряду парадигм) в освітньому просторі 

окремої держави, суспільства, шкільного чи вузівського колективу залежить від 
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світогляду педагога (загальної ментальності суспільства), від цільових 

установок навчально-виховної діяльності, від професійно-педагогічних 

цінностей і від взаємодії учасників освітньо-виховної системи один з одним. І 

якщо пріоритетом обраної парадигми є антропологічна складова, що має 

аксіологічний характер, то така парадигма, яка реалізується вчителем (або 

вчительським колективом) дозволить досягти сучасного суспільства духовно-

морального оновлення та політичної і економічної стабільності. 
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«ТАРОМСЬКИЙ ВЧИТЕЛЬ: СТОРІНКАМИ ЗОШИТІВ» 

Світ не стоїть на місті. Урбанізація проходить всюди, села відмирають, 

здається ще років з 10-15 і їх взагалі не стане на карті України. Ці села 

формували цілі поселення зі своїм особливим характером, звичаями, 

традиціями. Навчали і виховували дітей, стали колискою багатьох відомих 

людей. Дали світу неоціненні скарби: літератури, мистецтва, науки, техніки, 

історії, педагогіки. Дали, може, не відомого світу, але відомого на 

Дніпропетровщині Таромського вчителя – Лояна Михайла Івановича, який 

присвятив своє життя дослідженню історії походження села Таромське, що на 

Дніпропетровщині та вчителюванню там. 

Згадки про педагогічну та історично-пошукову роботу Лояна М.І. є в його 

ж роботі «Таромські зошити» (2006 р.), «Таромське: перегук століть» (2009 р.) 

та в архівах Верхівцевського навчально-виховного комплексу 

(Дніпропетровська область), так як він там вчителював. 

Метою статті є аналіз та розкриття педагогічної та творчої спадщини 

Лояна Михайла Івановича. 

Лоян Михайло Іванович - патріот України, перший вчитель-таромчанин, 

просвітянин, краєзнавець, громадський діяч Придніпров'я першої половини ХХ 

століття. Жага стати вчителем яскраво проявлялася ще зі шкільної парти Лояна 

М.І. Адже учень володів набором гуманістичних рис характеру: був добрим, 

щирим, відкритим, а професійно, що помічали вчителі школи, – толерантним, 

співчутливим, наполегливим, відповідальним. 
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В силу революційних перетворень ХХ століття, М.І. Лоян став викладати 

в школах Придінпров`я: дітей у школах було багато, тож вчителю доводилося 

працювати одразу з трьома класами. Наприклад, з першим (60 учнів) вивчав 

літери, з другим (35 учнів) писав диктант з російської мови, а третій (15 

учнів) самостійно розв’язував завдання з арифметики. Часом діти задавали 

несподівані запитання і вчитель відчував, що не все може їм добре пояснити – 

знань не вистачає [1, с. 35]. 

Щоб підвищити свій рівень знань, молодий вчитель відвідує багато 

інститутів (Московський, Одеський) та отримує диплом вчителя фізики і 

математики, стає першим вчителем з вищою освітою в селі Таромське.  

Головне кредо його життя: нести селу, в якому народився і виріс, - освіту 

та культуру. Сутність педагогічного викладання, майстерності розкривають 

роки вчителювання у Верхівцевській школі, де Лоян М.І. викладав хімію та 

фізику. Про роботу у 20-х роках свідчать його слова: «Верховцевська семирічна 

школа, куди я перейшов учителювати, знаходилися ближче до Таромського 

(Михайло Іванович жив там). В той час відбувалися зміни в різних галузях, у 

тому числі в структурі шкільного викладання. Вважали, що процес навчання, 

який був при царизмі, треба змінити, що наука єдина й ділити її на предмети не 

треба. Один учитель має бути універсальним. Тому весь необхідний для 

вивчення матеріал поділили на цикли. Так, природознавчо-географічний цикл 

складався з таких предметів: ботаніка, зоологія, анатомія та фізіологія людини, 

мінералогія, кристалографія, геологія, біологія, дарвінізм, географія, фізика, 

хімія та інші. Посібників, підручників тоді не було. Вчитель мав сам добирати 

матеріал, висвітлювати його фахово, що вимагало високої кваліфікації.  

У Верховцевому семикласники підібралися розвинені, своєю підготовкою 

відповідали десятому класу. У мене встановилися дуже теплі, дружні стосунки 

з учнями. Деякі вчителі навіть по-доброму заздрили. Коли я вже працював в 

іншій школі , то довгий час тривало моє листування з дітьми...». Багато 

випускників стало лікарями, інженерами, кваліфікованими робітниками за 

допомогою мудрого слова та універсальності вчителів школи, зокрема Михайла 

Івановича Лояна. 

Наполегливість, як лейтмотив, пронизує все життя педагога. Це 

прослідковувалося і ще в навчанні в школі, потім – у вишах, згодом – у 

вчителюванні. Хоча вчитель був фізико-математичного профілю, та це не 

завадило займатись заходами гуманістично-гуманітарного напрямку. Зокрема, 

вчитель, навчаючи, виховував у дітей любов до прекрасного, толерантність до 

знедолених, закликав любити те, що знаєш достеменно. Для учнів Михайло 

Іванович був як друг, на якого можна було покластися, і навпаки – учні у важкі 

хвилини підтримували свого наставника [2, с. 22-23]. 

Викладаючи у школі, вчитель активно взявся за історію Таромська, 

лишив нотатки у двадцяти п’яти учнівських зошитах, в яких розповів про 

виникнення та розвиток рідного Таромського. До 15-річчя незалежності 

України у 2006 році вийшла книга Михайла Лояна «Таромські зошити».  
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Книгу складають вісімнадцять основних розділів та чотири додатки (про 

виховання дітей, досвід учителя-виноградаря, з архіву Лоянів, фотолітопис 

Таромських шкіл) [5, с. 198]. 

Розділ «Стежками давнього минулого» - це історично-краєзнавчий нарис 

про Придніпров'я. Йде розповідь про чумаків, про чарівні місця старого 

Катеринослава та сіл Придніпров'я (Крутеньке, Чумаки, Китайгородка, 

Стрюківка, Вищетарасівка, Карнаухівські Хутори, Романкове, Кам'янське). В 

розділі «Таромське і таромчани» автор докладно розповідає про рідне селище, 

його мешканців, культурно-освітні осередки. В подальших розділах йдеться 

про те, як простий сільський хлопець став на стежину, що вела до світла знань 

й ніколи не звертав з неї, попри всі негаразди. Є спогади про Льва Толстого, 

враження від картинної галереї Айвазовського, від концертів артистки 

Вяльцевої, віражів Петра Нестерова. В нотатках маються «живі» описи подій, 

побуту, звичаїв селян. Не залишають байдужими читача й ліричні описи 

природи [4, с.304]. 

Географію життєвих маршрутів Михайла Лояна повторила через століття 

його онука Зоя Шевцова – заслужений лікар України. 

Заслуга Михайла Івановича Лояна до сих пір актуальна, актуальна його 

педагогічним шляхом: важким, тернистим, наполегливим. І дала свої неабиякі 

реультати: кращі випускники Верхівцевської школи все своє життя присвятили 

педагогічній діяльності. Вони сіяли добре, розумне, вічне в різних школах 

Дніпропетровщини. Це сестри Попови: Дмитренко Віра Іларіонівна, Димочко 

Зінаїда Іларіонівна, Попова Надія Іларіонівна, а також Потеряйко Лідія 

Якимівна, Чернишова Олена Костянтинівна, Дришлюк Аграфена Павлівна, 

Капшар Серафима Тарасівна, Ляшенко Катерина Імануїлівна [3]. До кінця 

життя працював вчителем у школі № 105, яка носить нині ім’я Михайла Лояна. 

Його заслуга актуальна тим, що «ніщо не забуте, ніхто не забутий» - педагог-

універсал підняв заховану історію Таромська на високий рівень, він розкрив її 

сторінки, залишив вагомий слід в житті Таромська, і не дарма, його жителі 

йому сьогодні вдячні – відкрито дошку пам`яті педагогу Лояну Михайлу 

Івановичу в школі №105, яка названа його іменем. Тому, потрібно пишатися 

предками, які своє життя віддали самовідданому служінню просвітницькій 

справі, вихованню у молоді патріотизму, національної свідомості. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Упровадження інформаційних технологій полягає насамперед у якісному 

підвищенні навчально-виховної ефективності занять, і як наслідок – у значному 

зростанні рівня реалізації принципів свідомості, активності та якості знань, 

умінь і навичок, яких набувають майбутні вчителі з будь-яких дисциплін під 

час навчання у ВНЗ. Розгляд проблеми самореалізації як одного з пріоритетних 

завдань суспільного розвитку, обумовлює актуальність педагогічної розробки 

цієї проблеми, визначаючи необхідність проведення відповідних наукових 

досліджень і вироблення методичних і організаційних підходів до професійної 

підготовки майбутніх викладачів, що займатимуться навчанням студентів. 

Використання інформаційних технологій під час підготовки майбутніх учителів 

в контексті професійної підготовки виявляється для нас достатньою й 

необхідною підставою для наукового пошуку. 

Підготовка майбутніх вчителів до використання інформаційних 

технологій (ІТ) у професійній діяльності становить систему, яка є водночас 

компонентом загальної системи педагогічної освіти випускника вищого 

педагогічного навчального закладу. Така підготовка, з одного боку, базується 

на досягненнях української освітньої стратегії, інноваційних підходах до її 

реформування зі збереженням вітчизняних традицій, а з іншого боку, враховує 

новітню політику України у сфері освіти, спрямовану на її інтеграцію у 

світовий освітній простір, формує основи для саморозвитку та 

самовдосконалення майбутніх учителів у використанні ІТ. Аналіз наукової 

літератури засвідчив, що проблема професійної підготовки вчителя була й 

залишається надзвичайно актуальною на сучасному етапі, а в роботах 

дослідників розкриваються все нові аспекти підготовки майбутніх педагогів до 

роботи в сучасній загальноосвітній школі, або у ВНЗ. Дослідження, присвячені 

навчальному процесу, комплекс ідей і наукових положень, зумовлених 

парадигмою освіченості, проблемі загально-педагогічної підготовки вчителя у 

вищій школі знайшли відображення в працях таких учених, як: 

Н.В. Бордовська, І.І. Ісаєв, А.О. Реан, С.І. Розум, В.О. Сластенін, Є.М. Шиянов 

та ін. Праці цих авторів сприяли накопиченню і систематизації досвіду 

підвищення якості освітнього процесу. Проте, проблемі професійної підготовки 

майбутніх учителів до теперішнього часу в наукових працях приділено 

недостатньо уваги. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування особливостей використання 

інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується значним 

збільшенням ролі інформації та комунікації у всіх сферах життєдіяльності 

людини. Поява нових засобів комунікації, значно розширила та спростила 
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процес спілкування між людьми незалежно від їх віку, національності, місця 

проживання, культурних і світоглядних особливостей. Тому одним із важливих 

завдань педагога в умовах інформаційного суспільства є використання 

сучасних засобів інформаційних технологій. В інформаційному суспільстві в 

міру розповсюдження ІТ, зокрема, можливостей мережі Інтернет, виникнення 

віртуальної реальності, стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту 

виникає потреба в застосуванні інноваційних засобів, які в повній мірі можуть 

виступати в якості помічника й посередника у здійсненні багатьох навчальних 

цілей, у тому числі, пов’язаних із встановленням відносин і здійсненням 

педагогічного спілкування [1, с. 52]. Інформаційні технології в підготовці 

майбутніх вчителів можна застосовувати як: засоби навчання, засоби, що 

вдосконалюють процес викладання; інструмент пізнання навколишньої 

дійсності; самопізнання, засоби розвитку особистості; інформаційно-методичне 

забезпечення й управління навчально-виховним процесом; засобом комунікації; 

засоби автоматизації процесу обробки результатів експерименту і управління; 

засоби автоматизації процесів контролю і корегування результатів навчальної 

діяльності, тестування і психодіагностики; засобів організації інтелектуального 

дозвілля. У наш час суспільство розуміє, що володіння ІТ є одним із базових 

елементів сучасної освіти. Упровадження сучасних інформаційних технологій 

забезпечує подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність 

та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві, сприяє розв’язанню проблеми щодо їх якісного 

впливу на зміст, методи та організаційні форми навчання, які, в свою чергу, 

створюють умови для процесу оновлення в галузі підготовки майбутніх 

учителів [4, с. 7]. Потреби, сформовані в суспільстві до професійних вимог 

учителя, здатного до організації якісної освіти, зумовили відповідне соціальне 

замовлення до системи професійної педагогічної освіти.  

Формування вмінь використовувати засоби ІТ у професійній діяльності – 

це тривалий процес, який виступає важливим компонентом професійної 

педагогічної підготовки майбутніх учителів. Цей процес проходить під впливом 

цілеспрямованої діяльності, власної активності майбутнього фахівця та 

спеціальних умов. Тому вчитель повинен володіти методикою аналізу й відбору 

необхідної та ефективної навчальної інформації для її подальшого 

використання учнями [3, с. 155]. 

Виокремлюють такі інформаційні вміння вчителя:  

Дидактичні: 

- вміння застосовувати інформаційні технології для організації процесу 
навчання; 

- вміння застосовувати інформаційні технології для здійснення 

контролюзнань і вмінь учнів. 

Експертні: 

- пошук інформації в різних джерелах; 
- оцінювання інформації; 
- організація інформації; 
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- збір і накопичення інформації на електроних і паперових носіях. 
Технологічні: 

- обробка і перетворення інформації за допомогою технічних засобів; 
- представлення інформації у друкованому або електронному вигляді; 
- створення інформації за допомогою технічних і програмних ресурсів 

[2, с. 24]. 

У сьогоднішніх умовах розвитку суспільства інформатизація професійно-

педагогічної підготовки майбутнього вчителя має забезпечити достатній рівень 

його інформаційної культури; підвищити ефективність навчально-виховного 

процесу на основі впровадження нових інформаційних технологій навчання; 

удосконалити управління підготовкою майбутніх фахівців. Реалізувати ці 

завдання може лише інформаційно-компетентний учитель, який набув 

ґрунтовної підготовки до використання ІТ у майбутній професійній діяльності 

за період навчання у ВНЗ. 

Таким чином, вміння використовувати засоби інформаційних технологій 

у професійній діяльності – це тривалий процес, який виступає важливим 

компонентом професійної підготовки майбутніх учителів. Цей процес 

проходить під впливом цілеспрямованої діяльності, власної активності 

майбутнього спеціаліста та спеціальних умов. 

У сьогоднішніх умовах розвитку суспільства інформатизація професійно-

педагогічної підготовки майбутнього вчителя має забезпечити достатній рівень 

його інформаційної культури; підвищити ефективність навчально-виховного 

процесу на основі впровадження нових інформаційних технологій навчання; 

удосконалити управління підготовкою майбутніх фахівців. Реалізувати ці 

завдання може лише інформаційно-компетентний учитель, який набув 

ґрунтовної підготовки до використання ІТ у майбутній професійній діяльності 

за період навчання у ВНЗ. 
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

На сучасному етапі розвитку суспільства зростають вимоги до майбутніх 

фахівців, які включають в себе не тільки високий рівень вмінь та знань за 

спеціальністю, а також володіння іноземною мовою. Вивчення іноземних мов 

стає невід'ємним компонентом освіти, а володіння іноземною мовою – не тільки 

показником високого культурного рівня особистості, а й запорукою успішною 

професійної діяльності.  

Проблему формування іншомовної комунікативної компетентності 

висвітлено у працях Л. Біркун, Р. Джонсон, І. Зимної, Г. Китайгородської, С. 

Козак, Е. Пасова, В. Сафонова, Д. Хаймс та ін. Учені зазначають, що іншомовна 

комунікативна компетентність є невід’ємною складовою підготовки студентів 

немовних спеціальностей, оскільки надає можливість продуктивної взаємодії з 

навколишнім світом, тобто сприяє успішному професійному становленню 

майбутнього фахівця. Тому перед вищою школою виникла потреба 

впровадження у практику інтерактивних технологій, які сприятимуть 

формуванню іншомовної комунікативної комунікації у студентів немовних 

спеціальностей. 

Метою статті є розкриття особливостей формування іншомовної 

комунікативної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів 

засобами інтерактивних технологій. 

Компетентність у вивченні іноземних мов часто асоціюється з поняттям 

«комунікативна компетенція». На думку науковця А. Хуторського, потрібно 

розрізняти терміни «компетенція» і «компетентність», тому, що компетенція – 

це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, 

способів діяльності), а компетентність – це володіння людиною компетенцією, 

що містить її особисте ставлення до предмета діяльності, тобто це здатність не 

тільки володіти знаннями, але й потенційно бути готовим застосовувати їх у 

нових життєвих ситуаціях [5]. 

Отже, іншомовна комунікативна компетентність – це комплекс знань, 

умінь і навичок, які дозволяють успішно використовувати ІМ як у професійній 

діяльності, так і для самоосвіти і саморозвитку особистості та для 

спілкування [4].  

Іншомовна комунікативна компетентність є інтегральною 

характеристикою професійної діяльності фахівця, яка охоплює такі 

підструктури: комунікативну (уміння, знання, навички та способи здійснення 

професійного спілкування) та діяльнісну (уміння, знання, навички та способи 

здійснення професійної діяльності) [5]. 



173 

Існує суттєва різниця у формуванні іншомовної комунікативної 

компетентності студентів-філологів та студентів немовних спеціальностей. Так, 

в Загальноєвропейських рекомендаціях визначено рівні володіння іноземними 

мовами, які покладено в основу типових програм з іноземної мови для 

університетів та інститутів, які готують філологів та студентів немовних 

спеціальностей. Відповідно до цих Рекомендацій щодо рівня володіння 

іноземної мови студент-філолог має «володіти уміннями вільно 

висловлюватися без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних 

засобів у процесі досягнення ним соціальних, академічних і професійних 

цілей» [2, с.24]. 

Для студентів немовних спеціальностей, враховуючи недостатню 

кількість годин, відведених програмою вищого навчального закладу для 

вивчення іноземної мови, зміст навчання іноземної мови має бути 

оптимізований з точки зору рівня професіоналізації, тобто тематико 

профорієнтаційним. Тенденція до професіоналізації викладання іноземної мови 

загалом реалізується у формуванні навичок спілкування за професійною 

тематикою, однак такий підхід, як свідчать дослідження та практика, не 

дозволяє вирішувати задачу формування умінь та навичок, необхідних 

студентові для здійснення завдань професійного змісту з використанням засобів 

іноземної мови [1]. 

Зазначимо, що інтерактивні методи навчання можуть бути використані на 

різних етапах навчання іноземної мови. Дослідження показують, що на 

заняттях з використанням інтерактивних технологій студенти засвоюють 

матеріал найбільш повно і з користю для себе, тобто вони усвідомлюють 

значущість навчального матеріалу і думають, яким чином будуть 

застосовувати отримані знання в ситуаціях реального життя або подальшого 

навчання [4, с. 298].  

У межах дослідження розкриємо один з найбільш ефективних серед 

інтерактивних методів вивчання іноземних мов – «Кейс-стаді» (метод аналізу 

конкретних ситуацій). «Кейсом» може стати будь-яка ситуація спілкування, що 

вимагає її негайного вирішення шляхом обговорення, тобто за допомогою 

знання іноземної мови. Наближеність до реальних ситуацій безсумнівно 

підвищує вмотивованість студентів, дозволяючи зняти або подолати 

психологічні бар’єри. Як показує практика, студенти більш відповідально й 

творчо готуються до розбору «кейсу», виконуючи певну кількість навчальних 

завдань, які зазвичай сприймаються ними формально [3, с. 240]. 

Отже, здійснений аналіз наукових джерел свідчить про те, що 

ефективність формування іншомовної комунікативної компетентності у 

студентів немовних спеціальностей та становлення їх як компетентних і 

конкурентоспроможних фахівців залежить від вибору методів вивчання 

іноземних мов. Введення інтерактивних методів у практику вивчання іноземної 

мови студентів немовних спеціальностей має ряд переваг, оскільки вони 
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ставлять студентів в активну позицію, що передбачає не лише засвоєння знань з 

мови, а й сприяє навчанню професійно-орієнтованого спілкування. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ ВІДЧУЖЕННЯ  

У ФІЛОСОФІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
Багатоманітність сутнісних значень категорії відчуження, а також 

необхідність з'ясування складних, суперечливих зв’язків людини, як зі світом, 
так і з іншими людьми обумовили поступовий перехід обговорення категорії 
відчуження з загальної філософської думки до обґрунтування її у психологічній 
науці.  

Актуальність досліджуваної теми зумовлена, насамперед, тим, що зміст 
категорії відчуження різні вчені розглядають через специфічну призму 
психологічних, соціологічних, філософських та інших наук, які торкаються 
питань людської сутності. Слід відзначити, що проблема буття людини в її 
невід’ємній взаємозалежності від природи, культури, суспільства та  самого 
себе обговорювалася філософами ще з античних часів. Зокрема, перші 
відомості про відчуження, як феномену соціальної реальності демократичного 
суспільства, були висунуті давньогрецьким філософом Платоном. Він 
пов’язував виникнення відчуженості у суспільстві з переходом до 
демократичного устрою, який унеможливлює здійснення пізнавального 
процесу, повноцінно розвиватися та осягати цінності життя. Вивчення 

http://www.nbuv.gov.ua/%20portal/soc_gum/Znpkhist/%202012_5/12knizns.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/%20portal/soc_gum/Znpkhist/%202012_5/12knizns.pdf
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проблеми категорії відчуження потребує порівняльного аналізу наукових теорій 
та концепцій щодо підходів до трактування її сутності, для виокремлення 
характерних спільних та відмінних рис у соціальній філософії та психології.  

Мета дослідження: проаналізувати співвідношення змісту поняття 
відчуження у філософській та психологічній науці. Зважаючи на це, важливим 
для визначення взаємозв’язку і порівняння уявлень про відчуження є аналіз 
поглядів різних представників психології та філософії.   

У руслі філософської думки категорія відчуження знайшла відображення 
у дослідженнях цілої низки науковців. Яскравий представник німецької 
філософії Г.В. Гегель проводить достатньо цілісний опис через тотальність 
відчуження та розвитку культури в історичному аспекті. Він наголошує на 
тому, що існують різні форми відчуження, які, головним чином, пов’язані з 
самовідчуженням абсолютного духу для самопізнання. Зняття відчуження 
проходить через процес згадування, зануреного у внутрішню сутність та 
теоретичне осмислення проблеми. Дух «відчужує» себе, а потім з цього 
відчуження повертається в себе, тим самим тільки тепер проявляється в своїй 
дійсності й істині, які складають також надбання свідомості. Дійсність, хоча 
вона і створена людиною, для неї «є щось безпосередньо відчужене» [1, c. 264]. 
Таким чином, ідея відчуження набуває всеосяжний характер як рушійний і 
породжуючий принцип. 

Л. Фейєрбах спробував значно «приземлити», матеріалізувати категорію 
відчуження, шляхом переведення її у релігійну сферу, тобто людина 
відчужує від себе свою існуючу чуттєво-предметну сутність, і, у свою чергу, 
наділяє цією сутністю вкрай ілюзорну істоту, а саме – бога. Власні сили 
людини постають як надприродні божественні сили, що панують над нею. 
«Теологія роздвоює і відчужує людину, щоб цю відчужену сутність знову з нею 
ототожнити» [4, c. 117]. 

Значний внесок у конкретизацію категорії відчуження вніс К. Маркс, 
який взяв за основу діяльнісну сферу людського життя, зокрема працю, як 
визначальну сутнісну ознаку особистості. Вчений відзначає, що виникнення 
відчуження не зв’язано з людською природою, як такою, а є прямим наслідком 
змін історичних суспільних відносин [2].  

В психологічній науці поняття відчуження значним чином відрізняється 
від філософського розуміння. У концепції З. Фрейда відчуження значною 
мірою пов’язується саме з патологічним розвитком особистості, яка 
відділяється від соціальної культури, що призводить до переживання 
відстороненості та ворожості. Такий стан веде до деперсоналізації, тобто 
невротичної втрати власного Я [5, с. 355].  

Ряд дослідників розглядають проблему відчуження як глобальне і вічне 
явище. Типовим представником цього напряму є Е. Фромм. За Е. Фроммом, вся 
історія є історією відчуження. Для нього відчуження є фатальною основою 
людських взаємин. Нестерпність тягаря відчуження може перерости в почуття 
агресії і виявлятися або в реакціях садизму та мазохізму, або в протилежному 
стилі поведінки – конформізмі, коли люди, що не витримують самотності, 
пристосовуються одне до одного, рятуючись від відчуження. Е. Фромм 
підкреслював двоїсту сутність людини, бо з одного боку вона тягнеться до 
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незалежності, а з іншого – усіма силами хоче позбавитися її. Саме це і 
призводить до відчуження. Тому, щоб подолати цей стан, Е. Фромм пропонував 
прищеплювати людям гуманістичні засади, в основі яких лежить почуття 
любові [3, c. 27]. Своєю інтерпретацією поняття відчуження Е. Фромм значно 
розширив сферу його застосування. Він класифікував поняття відчуження за 
проявами його в різних іпостасях, а саме у відчуженні від ближнього, від 
роботи та своєї справи, від потреб, від держави та самого себе.  

Своєрідного значення надають феномену відчуження роботи 
А.Н. Леонтьєва та С.Л. Рубінштейна, висвітлюючи його як втрату сенсу. 
Зокрема, А.Н. Леонтьєв називає відчуженою діяльність, у якій збережено лише 
спонукальні мотиви у відсутності змістотворних, а С.Л. Рубінштейн говорить 
про можливість подолання відчуження ідеалу шляхом його реалізації, 
провідною до подолання відчуження людини від людини і до автентичного 
життя.  

Отже, можна заключити, що категорія відчуження була включена у 
наукову дискусію ще з давніх часів, а тому трактувалася надзвичайно 
неоднозначно. І, якщо основи філософського змісту поняття відчуження, який 
заклав Г.В. Гегель, визначається тим, що відчуження є невід’ємною частиною 
людського буття взагалі, і головним чином, має нормативно-цінністний 
характер, то в психології визначення змісту проходило з одного боку, за 
рахунок теоретичних понять, розроблених переважно у марксистській 
філософії, а з другого – як загальне обґрунтування ряду емпіричних феноменів. 
У зв’язку з цим, доцільним буде відзначити тісний взаємозв’язок понять 
відчуження у філософії та психології, адже саме філософське підґрунтя аналізу 
цієї категорії дало поштовх до спроби виокремлення власне психологічної 
природи механізмів і феноменів, які окреслюють за допомогою цього поняття. 
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СУЧАСНИЙ ПЕДАГОГ - НОВАТОР ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У сучасній ситуації, яка є у системі освіти, необхідний творчий пошук 

нових підходів,концептуальних шляхів і змістовних форм у роботі з дітьми.  

Використання ІКТ в освіті є одним з найважливіших напрямів розвитку 

інформаційного суспільства. Система освіти сьогодні розвивається в ситуації   « 
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шоку від майбутнього», – людина народжується і вчиться в одному світі, а 

самостійно діяти йому доведеться в іншому. У цих умовах школа повинна 

формувати в учнів нові навички – вміння адаптуватися і знайти себе в цьому 

світі, вміння самостійно збирати інформацію, аналізувати, узагальнювати і 

передавати її іншим людям, освоювати нові технології. Адекватною відповіддю 

на виклики часу є реалізація нової моделі навчального процесу, орієнтованого 

на самостійну роботу учнів, колективні форми навчання, формування 

необхідних навичок. Велику роль у цій трансформації може і повинно зіграти 

активне застосування в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

Педагогам необхідно орієнтуються не тільки на підготовку вихованця до 

майбутнього життя, але на забезпечення повноцінного проходження кожного 

вікового етапу: дитинства, отроцтва і юності – відповідно до психічних 

особливостей особистості, що розвивається. [1] 

Вимога цивілізації – навчити людину навчатися, формувати міцну 

мотиваційну сферу, спрямовану на самоосвіту, – основне завдання модернізації 

системи освіти України. Тому є вкрай необхідним введення в систему освіти 

України новаторських ідей.  

Багато викладачів, педагогів України та Запорізької області, зокрема, 

розробляють новаторські ідеї для більш продуктивного сучасного навчання, і 

одним із них є Галина Анатоліїна Шиліна – педагог школи №11 міста 

Мелітополь, яка у минулому році перемогла у Всеукраїнському конкурсі 

«Вчитель-новатор». Ця людина не є дуже відомою,її ім’я не звучить з екранів 

телевізора, але вона на всю країну показала себе як дуже талановита та освічена 

людина, яку дійсно можна назвати сучасний вчитель-новатор [3]. 

Метою статті є ознайомлення з досягненнями сучасного педагога-

новатора Галини Шиліної, що є переможницею минулорічного Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель – новатор», в області інформаційно-комунікаційних 

технологій та запровадження їх у навчальний процес шкіл Запорізької області.  

Система освіти області, віддзеркалюючи соціально-економічні запити 

регіону в ситуації високого динамізму змін у суспільстві, глобалізаційних 

процесів, інтенсивного зростання високотехнологічних комунікацій і 

виробництв, людської географічної та економічної мобільності, кризових явищ, 

що гостро позначаються на якості життя населення області, перебуває у стані 

постійного пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджального 

реагування в умовах регіону на виклики часу. Саме тому дуже важливим є 

вдосконалення та введення новаторства у систему освіти України. В Україні та 

у Запорізькій області, зокрема, педагоги мають змогу показати та проявити себе 

у різних конкурсах [4]. 

Компанія «Майкрософт Україна» за сприяння Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України проводить 

щорічний Всеукраїнський конкурс «Вчитель-новатор». Конкурс створений, 

щоб допомогти і зацікавити працівників сфери освіти знайомитися з новими 

педагогічними та інформаційно-комунікаційними технологіями, підтримати 

педагогів у розробці та впровадженні мультимедійних засобів навчання. 
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 Галина Анатоліїна Шиліна – педагог школи №11 міста Мелітополь зі 

стажем більше ніж 23 роки, яка у минулому році вперше приймала участь у 

Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор». Вона розробила електронний 

навчальний курс з української мови. У конкурсі приймали участь більш ніж 2,5 

тисячі педагогів із різних куточків країни. Учасники повинні були представити 

електронні посібники з предметів, які вони викладають у навчальних закладах, 

в віртуальному вигляді. На конкурс Галина Шиліна представила електронний 

навчальний курс з української мови для 8 класу і авторську програму з 

вивчення рідної мови. Конкурсна робота Галини Анатоліївни була визнана 

членами журі однієї з кращих, педагог стала переможницею в номінації 

«Робота в он-лайн-освітньому ресурсі». Зараз по електронному навчальному 

курсу, розробленим Галиною Шиліної, почали поглиблено вивчати українську 

мову учні 11-ї школи. 

На думку Галини Анатоліївни, для кожного вчителя важливо в 

навчально-виховному процесі привернути увагу учнів до свого предмету і 

разом з дітьми творчо підійти до засвоєння нового матеріалу [2]. 

На роботу над теоретичною і практичною базою підручника пішло 

півроку, - зізнається вчитель української мови і заступник директора з 

навчально-виховної роботи ЗОШ I - III ст. № 11 Галина Шиліна. - Діти з 

радістю сприймають такий метод навчання, адже вони з легкістю можуть 

позайматися вдома. Крім того, після кожної теми, їм запропоновано список 

літератури, яким вони можуть скористатися.  Всього Галина Анатоліївна 

розробила 34 веикі теми для восьмикласників. Крім того, планує і далі 

займатися цією справою. Подивитися електронний підручник Галини Шиліної 

можна zp.isuo.org . 

Трохи згодом мелітопольський педагог почала вчити закордонних колег 

викладати українську мову дистанційно через віртуальний навколишній світ . 

 Свою статтю «Забезпечення допрофільного вивчення української мови в 

сучасній середній школі засобами дистанційного навчання в системі 

«MOODLE» вчитель української мови та літератури ЗОШ № 11 Галина Шиліна 

представила на розгляд громадськості в рамках Четвертої міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції «Діалог мов - діалог культур. Україна і світ». 

 Мелітопольському педагогу було що сказати колегам. Адже у минулому 

році Г. Шиліна увійшла в десятку переможців всеукраїнського конкурсу 

"Вчитель - новатор" зі своєю розробкою «Електронний навчальний курс з 

української мови для восьмого класу». І це далеко не єдина робота вчителя в 

даному напрямку. 

 Конференція була організована Інститутом слов'янської філології 

Університету Людвіга - Максиміліана (Мюнхен) і проходила протягом 

чотирьох днів (31 жовтня - 1 листопада) . До участі в діалозі були запрошені 

вчені - мовознавці, фахівці - україністи, молоді вчені, викладачі, методисти, 

культурологи, а також представники наукових товариств та громадських 

організацій, які займаються вивченням, поширенням і підтримкою української 

мови, літератури та культури у нашій державі та за її межами. Віртуальні 
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засідання секцій проходили за чотирма тематичними напрямками: мова, 

література, культура та освіта, в рамках яких віталися відкриті дискусії . 

Отже, можна з легкістю назвати Галину Анатоліївну дійсно педагогом-

новатором, яка не тільки у нашій країні є прикладом, а також є почесним гостем 

у Міжнародних конференціях з питань вивчення української мови.  

Система освіти України потребує своєї негайної модернізації. Для 

покращення стану освіти є необхідним введення новаторських ідей у навчання. 

Для підтримки уваги дітей на уроці їх постійно необхідно чимось 

зацікавлювати. Одним із способів підтримки уваги на уроці та бажання дітей 

пізнавати нові знання є введення та постійне використання електронних 

ресурсів. Електрона дошка на занятті, комп’ютери – невід’ємна частина 

сучасного світу та повноцінного уроку. Показ фільмів, презентацій, 

електронних таблиць дають змогу учням краще засвоїти матеріал та в 

подальшому цікавитися та виконувати завдання з навчальних предметів. 

Кожен вчитель намагається у своїй професійній діяльності якомога краще 

донести учням той матеріал, який заплановано у програмі. І останнім часом 

стає дедалі важче це зробити без застосування комп’ютерних технологій. 

Учням набагато простіше якщо озвучений педагогом матеріал мав також 

електронний вигляд.  

Дуже важливо те, що вчителі розуміють важливість розробки 

електронних варіантів шкільних ресурсів і не залишаються осторонь, коли це 

вкрай потрібно. Саме таким прикладом є Галина Анатоліївна Шиліна, яка 

розробила електронний підручник з української мови, що дозволяє учням 

опісля уроків вдома повторювати вивчений матеріал, а також користуватися 

додатковою літературою, яка представлена у підручнику, для кращого 

засвоєння знань шкільної програми. І це є вкрай важливим, бо саме навчальні 

заклади повинні ростити розумну націю. 

Модернізація освіти передбачає нові пріоритети для цілей загальної 

освіти. Серед цих пріоритетів - формування інформаційно-комунікативної 

компетентності учнів. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Проблема формування духовно розвиненої особистості молодшого 

школяра є однією з найактуальніших у педагогіці XXI століття. Наразі 

здійснюється активний пошук оптимальних шляхів удосконалення структури і 

змісту початкової освіти. Відбувається переорієнтація когнітивного підходу в 

організації навчально-виховного процесу, що характеризується засвоєнням 

певної системи знань, умінь та навичок до наскрізних, відкритих структур 

естетичного досвіду дитини, в якій гармонійно взаємодіють інтелектуальна, 

ціннісна та діяльнісна складові.  
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Естетичний досвід належить до найскладніших категорій естетичної 

науки. Формування естетичного досвіду дітей молодшого шкільного віку 

розглядалося у роботах Т. Кислинської, Л. Куненко, О. Овчиннікової та ін. Ряд 

наукових праць зосереджено на розробці методичної пропозиції щодо 

формування естетичного досвіду засобами мистецтва (Н. Вітковська, Д. Джола, 

Л.Коваль, А. Щербо та ін.).  

Мета статті – розглянути психолого-педагогічні особливості формування 

естетичного досвіду молодших школярів 

На думку багатьох учених, естетичний досвід відіграє суттєву роль у 

процесі розвитку особистості молодшого школяра, а саме: допомагає 

орієнтуватися в тому, що є прекрасним чи потворним, піднесеним чи низьким у 

поведінці та діяльності людини, тобто всі якості об’єктів і явищ навколишньої 

дійсності ціннісне порівнюються з еталонами досвіду; виступає як основа 

цілеспрямованого передавання й розширення культурного та соціального 

досвіду; є передумовою актуалізації творчого потенціалу особистості, 

формування її естетичної культури тощо.  

Визначаючи важливість і необхідність естетичного виховання всіх дітей 

шкільного віку, психолого-педагогічні дослідження доводять, що формування 

естетичного досвіду з позиції освітньої та виховної доцільності бажано 

потужно здійснювати в молодшому шкільному віці. Характеристики вікових 

особливостей особистості молодшого школяра, представлені в працях І. Беха, 

Л. Виготського, Г. Люблінської, свідчать, що період молодшого шкільного віку 

відбувається якісна перебудова пізнавальних процесів: спостереження, 

мислення, пам’яті, уваги та ін., які набувають довільного характеру й 

прискореного розвитку. Так, Г. Крайг зазначає, що за допомогою символічної 

комунікації діти вчаться здійснювати зв’язок із зовнішнім світом та впливати на 

внутрішній світ власних думок та почуттів [1, с. 476], у результаті чого, на 

нашу думку, молодші школярі мають більші потенційні можливості для 

розвитку власного естетичного досвіду. Учні початкової школи, зокрема, 

характеризуються «реактивністю» на безпосередні враження, що отримуються 

органами почуттів, чутливістю до образно-емоційних моментів.  

У молодшому шкільному віці розвинений аналізаторний апарат сприяє 

тому, що діти стають чутливіші до гармонійних і дисгармонійних поєднань 

кольорів, запахів, звуків, рухів. Зростає й рівень естетичних переживань, 

спостерігається загальна тенденція в розвитку почуттів – усвідомленість та 

змістовність. Саме у цьому віці формуються нові культурні потреби в набутті 

знань, читанні книжок, переживанні прекрасного. Молодший шкільний вік – це 

період різнобічного розвитку духовного світу дитини, початок усвідомленого 

ставлення до краси навколишньої дійсності. Спрямованість на зовнішній світ у 

молодшого школяра знаходиться на високому рівні. Факти, події, деталі 

залишають у них сильні враження, тому інтенсивно збагачується життєвий 

досвід дитини: досвід знань, досвід переживань, досвід відповідної діяльності. 

Учні цього віку характеризуються емоційним, щирим сприйманням будь-якого 

досвіду, вони не відділяють своє «Я» від зовнішнього світу й відкриті звукам, 

кольорам, формам довкілля. Дитячий анімізм (прагнення все оживити), 
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безпосередність, відчуття новизни й здивування – все це стає благотворним 

підґрунтям для формування естетичного досвіду.  

Молодший шкільний вік є оптимальним періодом формування 

естетичного досвіду. У дошкільний період життя дитини відбувається в 

основному стихійне, неконтрольоване нагромадження естетичних вражень, 

інформації, власного досвіду. Початкова школа ж створює якісно нову 

соціокультурну ситуацію, включає молодших школярів у навчально-виховний 

контекст, що здатен організувати, спрямувати та розширити їхній естетичний 

досвід відповідно до поставлених завдань. Процес формування естетичного 

досвіду особистості безпосередньо залежить від його структури.  

Формуючи естетичний досвід молодших школярів, учителям початкових 

класів необхідно забезпечити емоційно-позитивний контакт дитини з 

різнобарв’ям кольорів, звуків, образів навколишньої дійсності з обов’язковим 

подальшим аналізом отриманої інформації.  

Сьогодні все більше привертає увагу науковців ще одна особливість 

естетичного досвіду, що суттєво впливає на технологію його формування: 

зорієнтованість на принцип бінарності категорій прекрасного та виразного. 

Естетична виразність – це всезагальна закономірність виявлення як зовнішньо, 

так і внутрішньо притаманних характерних особливостей живих організмів і 

неживих об’єктів. На нашу думку, педагогам необхідно пам’ятати, що в основі 

естетичного досвіду повинен бути закладений критерій не тільки естетичної 

довершеності, але і естетичної виразності. В іншому випадку, естетичне 

виховання й освіта перетворюється в односторонній процес нагромадження 

схематичного, спотвореного досвіду. Для організації естетичного виховання, й 

формування естетичного досвіду зокрема, необхідно послуговуватись певними 

принципами, що зумовлюють його теоретико-практичні аспекти [2].  

Естетичні знання є необхідним інтелектуальним підґрунтям естетичного 

досвіду молодшого школяра, що допомагає дитині глибше осягнути 

багатоманітність навколишньої дійсності, проаналізувати та встановити 

причинно-наслідкові зв’язки, зробити відповідні висновки. Вагомим 

структурним компонентом естетичного досвіду є ціннісно-спонукальний. 

Аксіологічний підхід до змісту естетичного досвіду забезпечить можливість 

спонукати школярів до діяльності за законами краси, до аналізу явищ дійсності 

з позиції гармонії, довершеності та виразності.  

Отже, освітній процес початкової школи повинен не тільки ґрунтуватися 

на досвіді, але й безперервно урізноманітнювати його, адже «постійний брак 

чуттєвих, культурних вражень (особливо на етапах початкового вікового 

формування в дітей) сприяє виникненню ефекту естетичної “депривації” 

(культурного голодування)» [3, с. 133]. Тому для гармонійного духовного й 

фізичного становлення особистості необхідне спілкування з навколишньою 

дійсністю, творами мистецтва, що сприятиме нагромадженню чуттєвого й 

естетичного культурного досвіду. 

На нашу думку, естетичний досвід молодшого школяра – це інтегральний 

компонент естетичної діяльності, який акумулює найважливіші духовно-

практичні аспекти взаємодії дітей з навколишнім та віддзеркалює особистісно-



182 

детерміновану систему їхніх ставлень до світу. Педагогічні технології, що 

спрямовані на його формування, мають впливати на кожен елемент умовної 

тріади «розум – серце – дія», тобто розширювати естетичний тезаурус школярів 

на образно-емоційній основі, збагачувати їхню ціннісну сферу та сприяти 

залученню дитини до естетичної діяльності. Мета формування естетичного 

досвіду молодшого школяра полягає в гармонізації стосунків дитини з 

природним і соціальним оточенням, що обумовить успішну соціалізацію та 

становлення поведінкових програм особистості. Готовність учителя до 

формування естетичного досвіду молодших школярів ми тлумачимо як 

професійно-особистісне утворення, яке уможливлює ефективність формування 

естетичного досвіду дітей і забезпечується єдністю цільового, когнітивного, 

аксіологічного та процесуально-операційного компонентів фахової підготовки. 

Таким чином, ефективності процесу формування естетичного досвіду 

молодших школярів сприяють психологічні особливості дітей цього вікового 

періоду: підвищена чутливість та яскравість сприйняття, здатність до глибоких 

естетичних переживань та власних естетичних оцінок, стійке бажання виявити 

себе у художньо-творчій діяльності, багатство уяви та ін.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ 

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Сьогодні на якісно новому рівні розглядаються питання прийняття 

педагогічних рішень, які орієнтують на досягнення оптимальних для завданих 

умов результатів навчально-виховного процесу. Резервом удосконалення 

педагогічного процесу в школі, в основі якого лежить визнання особистості 

учня як найвищої соціальної цінності, є якнайповніше використання і розвиток 

творчого потенціалу педагогічних працівників, що визначається вмінням 

педагогів бачити перспективу, прогнозувати результати діяльності, робити 

педагогічну працю результативною. За своїм характером педагогічний процес 

неможливий без прогнозування, а, значить, передбачає наявність та розвиток у 

вчителів прогностичних знань, умінь та здібностей. Це обґрунтовується 
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психолого-педагогічним аналізом педагогічної праці, сутністю прогнозування 

як спеціальної діяльності вчителя. У сучасних умовах підвищення інтересу до 

прогностичної діяльності обумовлюється зміною уявлень про педагога як 

дослідника. 

На сьогоднішній день значна увага приділяється проблемі формування 

педагогічних умінь. Частина дослідників (А.П. Акімова, В.І. Бондар, 

Н.В. Кузьміна, Г.С. Полякова, І.П. Підласий, В.О. Сластьонін, Г.С. Сухобська) у 

склад педагогічних умінь включали прогностичний компонент. Питання 

підготовки прогнозу, його реалізації та інтерпретації викладені в роботах 

Й.Лінгарта, Б.Ф.Ломова, Л.А.Регуш, І.М.Фейгенберга. 

Мета статті проаналізувати особливості формування здібностей до 

прогнозування у процесі професійного навчання.  

Здібність до прогнозування є професійно важливою якістю в багатьох 

професіях. Як навчання сприяє розвитку здібності прогнозування в процесі 

професійного навчання? У пошуку відповіді на це питання проаналізуємо 

особливості її розвитку в процесі професійної підготовки викладача у вищому 

навчальному закладі. 

Прогнозування як ідеальне продумування і практичне втілення того, що 

повинно бути – є сплав конкретних дій і розумових операцій, показниками 

ефективності яких виступають прогностичні здібності. 

Різні види здібностей до випереджаючого віддзеркалення складаються 

при використанні різних підстав (знання закономірностей, циклічності, аналогії 

тощо). Крім того, ми переконалися в тому, що необхідні відповідні якості 

психічних процесів, які визначають здатність до антиципації. Прогнози в 

педагогічній діяльності різноманітні, тому можуть вимагати прояву різних 

форм антиципації: передбачення, прогнозування тощо. Розглянемо становлення 

деяких з них. 

В першу чергу, слід відзначити розвиток здібності до соціально-

перцептивного передбачення у майбутніх педагогів. 

Соціально-перцептивне передбачення припускає, з одного боку, 

розвинені перцептивні якості, які дозволяють скласти підстави для 

прогнозування, з іншого – наявність в пам'яті еталонів сприйняття і певних 

класифікаційних схем. Тобто, одним із можливих шляхів актуалізації здібності 

до соціально-перцептивного передбачення може бути розвиток 

спостережливості як однієї з властивостей сенсорної організації людини.  

Розглянемо розвиток здібності до мовленнєво-мисленнєвого 

прогнозування в процесі професійного навчання 

Специфіка прогностичної діяльності, як і будь-якої іншої, зумовлена її 

конкретним змістом, а значить, і існуючими знаннями, необхідними для 

розробки прогнозу. Ми припускали, що розвиток здібності до прогнозування 

педагогічних явищ опосередкований розвитком якостей розумових процесів, 

що становлять структуру здібності прогнозування, і професійних знань, 

необхідних для прогнозу. 

Роботи вітчизняних і зарубіжних педагогів П.П. Блонського, А. Валлона, 

О.В. Запорожця містять факти, які доказують, що здібність до прогнозування 
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має прояв під час здійснення навчально-виховної діяльності. Встановлено, що 

на розвиток прогностичних здібностей впливають мотиви поведінки і 

діяльності. Основним новоутворенням в мотиваційній сфері студентства є т, що 

за змістом на перше місто встають мотиви, що пов‘язані з життєвими планами 

суб’єкта навчання, його намірами щодо майбутнього, його світоглядом і 

самовизначенням. Поява на першому місті мотивів, які пов‘язані з планами на 

майбутнє здійснюються під впливом як зовнішніх так і внутрішніх умов. 

Однією з них є розвиток здібностей прогнозування.  

Процес педагогічного прогнозування припускає аналіз педагогічної 

діяльності (виокремлення істотних елементів майбутньої педагогічної роботи, 

фіксація труднощів в майбутній діяльності, конкретизація мети і її завдань, 

способів здійснення і очікуваних результатів; вербалізацію професійних 

проблем, співвіднесення власних педагогічних засобів, методів і прийомів з 

поточними педагогічними завданнями та тими, що прогнозуються; 

об’єктивізація критеріїв ефективності майбутньої роботи). 

Поєднання і структура вище названих компонентів утворюють 

педагогічну ситуацію, моделювання образу діяльності, результативність 

реалізації якого в практичній обстановці вимагає сформованості у майбутніх 

педагогів прогностичних умінь. Розумова діяльність, самостійність і її творчий 

характер зумовлюється складною структурою прогностичних здібностей, серед 

яких виділяють: операційні, орієнтаційні, активаційні, регуляційні, мотиваційні. 

Перераховані здібності являють собою складні утворення, що 

припускають одночасне оволодіння багатьма мисленевими операціями, 

розумовими діями, вони торкаються різних сторін особистості й інтегруються у 

вигляді п’яти зазначених блоків:операційний, орієнтаційний, 

саморегуляційний, активаційний,мотиваційний. Виділені блоки здібностей 

дозволяють коригувати навчальну діяльність студента відповідно до 

прогнозування. 

Формування прогностичних здібностей відбувається в діяльності,в 

процесі моделювання ситуацій, які передбачають не тільки зовнішні умови, але 

і сам суб’єкт, що діє. Потрапляючи в змодельовану ситуацію, студент повинен 

визначитися в ній,провести аналіз майбутніх дій. На основі результатів аналізу 

формується завдання, яке повинне бути особистісно значущим і виходити з 

логіки власної активності. Прогнозування в даній ситуації – це об’єкт 

мисленнєвої діяльності, що вимагає перетворення початкової ситуації, 

виявлення відносин між відомим і невідомим,окремими елементами, 

закономірностями і зв'язками. Важливо використовувати різні види діяльності, 

способи і форми, в процесі яких відпрацьовуються і закріплюються 

прогностичні здібності. 

Процес формування прогностичних здібностей включає весь потенціал 

активності студента – від індивідуального сприйняття до соціальної активності. 

Засвоєння прогностичних знань та прогностичних дій здійснюється у ході 

професійних ситуацій, які моделюються, що забезпечує умови для формування 

прогностичних умінь студентів, трансформації академічної процедури 



185 

засвоєння прогностичних знань в професійно-прогностичні дії майбутніх 

педагогів. 

Таким чином, формуючи прогностичні здібності студентів, доцільно 

орієнтуватися на оволодіння ними операційними вміннями, пов’язаними з 

мисленнєвими процесами, інтелектуально-особистісними вміннями, що є 

узагальненими й інтеграційними, особистісно трансформованими й 

спрямованими на вирішення нестандартних завдань, типових для профілю 

факультету, на якому здійснюється професійна підготовка студента до 

майбутньої діяльності. 

 

Лабинцева М.В. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ 

МАТЕМАТИКІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Задача сучасної освіти – підготувати майбутнє покоління до життя й 

професійної діяльності в новому високорозвиненому інформаційному 

середовищі, ефективному використанні його можливостей, набуття ним таких 

якостей, як самостійно, критично і творчо мислити; вміло працювати з 

інформацією. Перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство 

актуалізує, перш за все проблему використання засобів дистанційного навчання 

для формування інформаційних компетенцій особистості, які стають 

визначальним чинником ефективності її трудової діяльності і повсякденного 

життя. 

Метою роботи є дослідження інформаційних компетенцій майбутніх 

математиків та педагогічних особливостей їх формування у навчально-

виховному процесі вищого начального закладу засобами дистанційного 

навчання. 

Різноманітні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в процес навчання привернули увагу багатьох дослідників. 

Дидактичні і методичні проблеми інформатизації навчального процесу 

вивчалися в роботах В.Г.Болтянського, Б.П.Беспалько, А.П.Єршова, 

М.І.Жалдака, О.А.Кузнєцова, Е.І.Кузнєцова, Н.В.Морзе, Ю.А.Первіна, 

Є.С.Полат, В.Г.Розумовського, Т.А.Сергеєвої, О.В.Співаковського та ін. 

Психолого-педагогічним, теоретичним і практичним аспектам 

використання дистанційних форм навчання присвячені роботи А.А.Андрєєва, 

Х.Беккера, П.Бергера, М.В.Вислобокової, М.Дaугіамаса, М.Кампоса, 

В.М.Кухаренка, Н.В.Морзе, В.В.Олійника, О.В.Рибалко, М.Г.Сиротенка, 

М.Скардамальї, В.І.Солдаткіна, О.В.Співаковського, М.І.Старова, Р.Тейлора, 

К.Шеферда та ін. 

Дослідження багатьох вчених у сфері дистанційного навчального процесу 

дозволило виявити його основні особливості: орієнтація на самостійну 

пізнавальну діяльність студентів; суттєві потенційні можливості дистанційного 

навчання для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 
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можливість організації відкритого навчання, розширення аудиторії споживачів 

освітніх послуг; інтеграція світових освітніх послуг; зниження за певних умов 

матеріальних витрат на організацію і здійснення процесу навчання [1, с.24]. 

На підставі аналізу науково-методичної літератури (О.Андреєв, 

В.Кухаренко, Є.Полат, А.Хуторський та ін.) дистанційне навчання визначено як 

різновид відкритого навчання з використанням комп'ютерних та 

телекомунікаційних засобів, що забезпечують інтерактивну взаємодію 

викладачів та студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу останніх 

з матеріалами інформаційної мережі, більшість з яких підготовлена 

викладачами [2, с. 296]. 

Природно, у даного виду навчання існують свої переваги і недоліки, які 

потрібно враховувати обираючи дистанційне навчання як додатковий засіб 

формування компетенцій студентів. 

До переваг дистанційного навчання можна віднести:  

– навчання в індивідуальному темпі;  
– свобода і гнучкість;  
– мобільність;  
– технологічність;  
– соціальне рівноправ’я;  
– творчість.  
Але і зловживати засобами дистанційного навчання не бажано, бо як і у 

будь-якого інструменту, у дистанційному навчанні є свої недоліки. А саме: 

– необхідність наявності цілого ряду індивідуально-психологічних умов. 

Для дистанційного навчання необхідна жорстка самодисципліна, а його 

результат безпосередньо залежить від самостійності і свідомості студента; 

– необхідність постійного доступу до джерел інформації. Потрібна 
хороша технічна оснащеність, але не всі охочі вчитися, мають комп’ютер і 

вихід в Інтернет; 

– як правило, ті, хто навчається відчувають недолік практичних занять;  
– відсутній постійний контроль над студентом, який є могутнім 

спонукальним стимулом;  

– в дистанційній освіті основа навчання тільки письмова. Для деяких 

відсутність можливості викласти свої знання також і в словесній формі може 

перетворитися на камінь спотикання.  

Зважаючи на перераховані переваги та недоліки дистанційної освіти 

можна стверджувати, що ця форма дуже зручна і корисна [3]. 

Провівши аналіз специфіки дистанційної форми навчання можна 

стверджувати, що дистанційне навчання покликане стати засобом вільного 

творчого саморозвитку людини і ефективної самоорганізації його діяльності, 

забезпечити високий рівень його активності в освітньому процесі. Дистанційна 

освіта є новою формою організації освітнього простору, в якій знімаються 

обмеження, пов’язані з місцем і часом одержання освіти, пристосуванням до 

єдиних національних освітніх традицій та державних освітніх стандартів за 

рахунок використання сучасних засобів комунікації і комп’ютерних технологій.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ 

МАГІСТРАТУРИ 

Формування інформаційного суспільства, при врахуванні впливу на нього 

процесів глобалізації, прагнення до підвищення культури управління 

соціально-економічними і педагогічними системами в становленні України як 

суверенної незалежної держави, вимагає вирішення проблеми забезпечення 

процесу професійного становлення особистості керівника. Більшість вищих 

педагогічних навчальних закладів не мають можливості готувати своїх 

студентів до можливої управлінської діяльності, тому це питання вимагає більш 

детального дослідження. 

Достатньо уваги приділено вітчизняними і зарубіжними вченими 

питанням професійної культури фахівців (О. Барабашщиков, О. Бондаревська, 

В. Бєлоліпецький та інші), як окремий напрям розглядається проблема 

управлінської культури керівника (Ю. Конаржевський, В. Крижко) теорія 

культури і культурної діяльності (О. Арнольдов, Е. Баллер, В. Давидович, 

І. Кант, та інші); сутність професійної культури та майстерності 

(А. Барабанщиков, І. Бех, О. Гармаш, В. Гриньова, та інші); професійні мотиви 

особистості (А. Маслоу, С. Вершловський, С. Ільїн та інші). 

Метою статті є дослідження та обґрунтування особливостей формування 

професійної культури майбутніх керівників в умовах магістратури.  

Згідно Закону України «Про вищу освіту» [3] магістратура – це другий 

ступінь триступеневої системи вищої освіти, де продовжують навчання 

випускники бакалаврських програм і дипломовані спеціалісти. Нині діє 

Галузевий стандарт затверджений Міністерством освіти і науки України у 

лютому 2006 року. До об’єктивних чинників, які впливають на рівень 

компетентності керівників, Стандартом віднесено наявність вищої освіти та 

стаж діяльності (не менше п’яти років). Освітньо-професійна програма 
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підготовки – складова Галузевого стандарту – при визначенні обов’язкового 

змісту модулів фіксує їх орієнтацію на домінування компетенції вмінь. Поряд із 

цим у документі ідентифікується низка параметрів, які дозволяють забезпечити 

орієнтацію професійної підготовки керівників організацій на формування їх 

професійної культури. 

Найбільш суттєвішим недоліком діючого Галузевого стандарту 

встановлено деталізацію змісту навчання при одночасній відсутності 

узагальнюючого концептуального орієнтира у вигляді рамок компетенцій 

керівника організацій. Така ситуація веде до формалізації професійної 

підготовки керівників організацій в Україні та її неузгодженості із концептом 

діючої освітньої політики. Тому підготовка керівника організацій повинна 

визначатися не лише навчальним процесом, але й тим освітнім простором , в 

якому здійснюється цей навчальний процес. 

Важливо також підкреслити, що магістратуру можливо характеризувати і 

як систему відношень, що розвиваються та розвивають, що э багаторівневою та 

складною, особливо стосовно внутрішнього світу суб’єкта. Формування 

професійної культури майбутнього керівника організацій неможливо поза 

педагогічною творчістю, що культивується за допомогою рефлексивних 

процесів мислення, спілкування, діяльності. Це потребує створення 

рефлексивного освітнього простору в магістратурі. Про наявність такого 

освітнього простору будуть свідчити такі ознаки: структурна, процесуальна, 

функціональна. 

Умовами створення освітнього простору у магістратурі, що сприяє 

формуванню професійної культури магістранта є: суб’єктна для суб’єкта 

взаємодія всіх учасників навчального процесу; супровід впродовж всього 

процесу навчання; продуктивний характер навчальної діяльності; рефлексивне 

освітнє середовище. 

Створення освітнього простору сприяє продуктивному характеру 

навчальної діяльності, що дозволяє магістрантам співвіднести свій попередній 

професійний досвід з новим, отриманим в процесі навчання досвідом, виявити 

причини проблем, осмислити чинники успіху, тобто зайняти аналітичну 

позицію по відношенню до власної професійної діяльності.  

Динаміка процесу забезпечується наявністю етапів навчання на кожному 

етапі реалізуються конкретні завдання, визначені зміст, форми і засоби 

навчання, що сприяють досягненню очікуваного результату, – позитивної 

динаміки професійної розвитку магістранта та формування його професійної 

культури. На кожному етапі діяльності магістранти повинні виконувати 

рефлексивні завдання, що забезпечують рефлексивно-діяльнісний характер 

освітнього процесу [1, c. 36]. 

Пізнавальну активність магістрантів підтримує викладач, що здійснює 

супровід. Супровід в освітньому просторі магістратури в процесі навчання − це 

педагогічна підтримка, яка розглядається як педагогічна діяльність, що 

забезпечує процеси індивідуалізації магістранта, в якому б віці він не 

знаходився, та сприяє розвитку того особливого, своєрідного, що закладене в 

індивідові від природи або що він придбав в індивідуальному досвіді. Розробка 
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моделі формування професійної культури майбутнього керівника організації в 

умовах магістратури вимагає врахування особливостей навчання дорослої 

людини. Тому, найважливішою умовою посилення гуманістичної особистісно-

орієнтованої спрямованості навчання дорослої людини є опора на життєвий 

досвід того, хто навчається. 

Професійне становлення особистості керівника має бути 

культуровідповідним, оскільки саме в ньому можливе переосмислення старих і 

нових норм в процесі освіти; варіативним: магістрант повинен мати можливість 

будувати освітній простір на основі своїх потреб і відповідно до визначеного 

напряму особистого розвитку; не мати жорстко регламентованих методів 

роботи; магістрант і викладач повинні виступати в ролі суб’єктів; в ньому 

обов’язково мають бути суб’єктивні труднощі, пов’язані з навчальною 

діяльністю; організація такого освітнього простору повинно носити соціально-

особистісний характер [2, c. 301]. 

Висновки. Результатом і головною метою фахової підготовки магістрів 

майбутніх керівників організацій є формування смислової парадигми 

особистості майбутнього управлінця, яку можна розглядати як інтегральне 

утворення особистості, що забезпечує її здатність до професійного 

самовизначення, професійної самоактуалізації та професійної самореалізації 

упродовж життя, здатність до неперервної управлінської освіти. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Актуальність теми. Підвищення якості освіти є однією з актуальних 

проблем сучасного світу. Модернізація змісту освіти, оптимізація способів і 

технологій організації освітнього процесу, переосмислення мети та результатів 

освіти спрямовано на вирішення проблеми компетентності. Сформований на 

цій основі компетентний підхід до освіти допоможе переглянути традиційні 

когнітивні орієнтації вищої освіти і привести до нового бачення самого змісту 

освіти, його методів і технологій. При цьому підсумком діяльності освітньої 

установи стають так звані компетентності, що відображають результати 

навчання, систему цінностей, спонукальні сили до того чи іншого виду 
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діяльності, спілкування, поведінку, моральні норми, соціально-культурне 

набуття та взаємодію з навколишнім середовищем. Особливо це відноситься до 

підготовки майбутніх соціальних педагогів, які поряд зі знанням свого 

предмета повинні мати і загальнокультурну підготовку. Особливе місце в 

цьому процесі займає естетична освіта. 

Метою статті є: прагнення на основі матеріалів магістерської роботи 

показати теоретичне обґрунтування системи естетичних цінностей у студентів 

спеціальності соціальної педагогіки, показати актуальність теми і необхідність 

формування системи естетичних цінностей, у студентів спеціальності 

соціальної педагогіки, як складової професійної майстерності. 

Формування естетичних цінностей у студентів спеціальності соціальна 

педагогіка – це складний процес (від лат. рrocessus – просування), що 

передбачає послідовну зміну явищ і станів у розвитку даної особистісної якості, 

а також включає сукупність послідовних педагогічних дій, спрямованих на 

досягнення практичного результату. 

Тому, вища школа недостатньо виконує одне з головних завдань – 

передачу студентам досвіду ціннісно-естетичного ставлення до дійсності. Ця 

ситуація призводить до зниження, примітивізації і нівелювання рівня якості 

освіти до культурних цінностей соціальних працівників. 

В даний час у вітчизняній психолого-педагогічній літературі недостатньо 

розглянуті ідеї вивчення різних сторін естетичних цінностей, насамперед 

фахівців спеціальностей соціальної педагогіки. Тому гостро назріла 

необхідність реалізації нових цілей підготовки соціальних педагогів, 

ефективного використання технологій розвитку естетичних цінностей, 

об'єктивних вимірників і методів оцінювання. 

Наукові підходи системи естетичних цінностей.  

№ Наукові підходи до 

осмислення системи 

естетичних цінностей 

Наукова інтерпретація сутності системи 

естетичних цінностей 

1 Соціально-історичний 

Підхід 

Система естетичних цінностей являє собою 

сукупність практичного, теоретичного та 

програмно-цільового досвіду освоєння 

прекрасного у навчальній дійсності. 

2 Культурологічний 

підхід 

Система естетичних цінностей являє собою 

сукупність форм етнохудожньої, професійно-

мистецької та соціокультурної діяльності, 

спрямованої на відображення прекрасного у 

житті суспільства і людини. 

3 Психолого-педагогічний 

підхід 

Система естетичних цінностей являє собою 

сукупність певних уявлень, понять та способів 

діяльності особистості. 

 

Основу для вивчення закономірностей розвитку структурних компонентів 

естетичних цінностей особистості становлять психологічні дослідження 
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(Л. Божович, Л. Виготський, О. Костюк, О. Леонтьєв, Є. Назайкінський, 

С. Рубінштейн, Б. Теплов, П. Якобсон); для розкриття сутності і змісту 

естетичних емоцій і почуттів, естетичного переживання (Б. Додонов, К. Ізард, 

Л. Паненкова, Г. Шингаров, Г. Саїк); формування ціннісних орієнтацій 

особистості (О. Гданська, В. Дряпіка, І. Дубровіна, Р. Пасічняк, О. Рудницька), 

механізмів регуляції психологічних процесів пізнання (К.Є. Ізард, О.Г. Костюк, 

С.Г. Якобсон). Серед найважливіших цінностей соціокультурної сфери 

суспільства особливе місце займають естетичні цінності, які розкривають 

значимість того, що привносить гармонійне єднання людини з оточуючою 

дійсністю. Естетичні цінності несуть розуміння предметів і явищ дійсності як 

прекрасних чи потворних, піднесених чи низьких, трагічних чи комічних. 

Завдяки естетичним цінностям людина набуває досвід сприймання і освоєння 

дійсності за законами краси, гармонії, виразності, єдності змісту і форми, 

витонченості тощо [1]. 

Учені в галузі філософії, естетики, культурології, педагогіки (Л.Бабіч, 

Д.Балдинюк, В.Біблер, Ю.Бондарчук, І.Зязюн, Г.Сагач, І.Котєнєва, 

Н.Миропольська, Г.Падалка та ін.) аналізують закономірності і тенденції 

розвитку естетичних цінностей не як поодиноких проявів соціокультурної 

сфери життя і діяльності людини й суспільства, а як системне явище, яке має 

властиву йому структуру, логіку розвитку, форми і способи функціонування. 

Усвідомлення системного характеру естетичних цінностей суттєво впливає на 

зміст наукового аналізу та інтерпретації естетичних явищ у сфері культури, 

мистецтва. Усвідомлюючи зазначену вище закономірність взаємозв’язку 

соціального і естетичного, вчені намагаються відповідним чином 

інтерпретувати поняття системи естетичних цінностей. За результатами 

філософських досліджень (М.Каган, М.Афасижев, Ю.Борєв та ін.) можна 

зазначити, що система естетичних цінностей являє собою сукупність 

практичного, теоретичного та програмно-цільового досвіду освоєння 

прекрасного у навколишній дійсності [2]. 

Визначаючи таким чином сутність системи естетичних цінностей, 

дослідники тим самим підкреслюють думку про те, що прекрасне в житті 

суспільства і людини є відображенням складних соціально-історичних 

процесів, в руслі яких відбувалося накопичення і збагачення уявлень людини 

про естетично-виразні, досконалі, витончені прояви, які людина може 

спостерігати в природному і соціальному середовищі. 

У науковій літературі (І.Гончаров, В.Кудін, Б.Кубланов та ін.) 

наголошується на тому, що художнє і естетичне мають глибокі взаємозв’язки, 

доповнюють один одного, створюють передумови для взаємного збагачення. 

При цьому увага вчених спрямовується на усвідомлення ролі художніх творів в 

естетичному освоєнні дійсності. Усе це дає підставу для розгляду системи 

естетичних цінностей як сукупності форм етнохудожньої, професійно-

мистецької та соціокультурної діяльності, спрямованої на відображення 

прекрасного в житті суспільства і людини. 

Висновок: в сучасному соціальному житті відбувається деформація 

духовних цінностей, що породжує серйозні моральні, соціально-психологічні та 
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естетичні проблеми. Девальвація цінностей духовної культури практично веде 

до повної підміни їх цінностями культури матеріальної. У наявності 

спотворення історично склалася ієрархії етичних та естетичних цінностей, 

відмова від ідеї об'єктивних стандартів якості, фальсифікація універсальних 

духовних цінностей істини, добра, краси. 

Дана ситуація призводить до зростання значущості викладання і 

засвоєння дисциплін зі спеціальності соціальної педагогіки у ВНЗ. Важливість 

предметів обумовлюється також потребою сучасного суспільства у 

відповідальних фахівцях. Існує прямий зв'язок між розвитком емоційної сфери 

людини та її моральним виглядом. Криза духовної культури, що веде до 

емоційної бідності її носіїв, тягне за собою етичну нерозвиненість людей. 

В цілому практична важливість підвищення естетичних цінностей 

студентів спеціальностей соціальної педагогіки, а також недостатня наукова 

розробленість проблеми з її розвитку у ВНЗ вказує на актуальність теми 

дослідження. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ҐЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМУ ВИЩОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

В умовах переходу до постіндустріального суспільства та з розвитком 

демократичних процесів в Україні дедалі актуальнішою є потреба інтеграції 

ґендерної культури у різні сфери життєдіяльності українського соціуму. 

Неабияку роль у формуванні ґендерного паритету в нашій державі відіграє 

сфера освіти. Включення ґендерного компоненту у зміст та організацію 

навчального процесу у сфері освіти сприяє формуванню егалітарної свідомості, 

вихованню особистості, вільної від ґендерних стереотипів та упереджень за 

ознакою статі, здатної комфортно вписатись у концепцію демократичного 

суспільства.  

Важливий внесок у розробку концепції ґендерного підходу в педагогічній 

освіті зробили: О. Вороніна (проблеми розробки теорії та методології ґендерних 

досліджень, визначення їх місця в системі підготовки студентів), Л.Штильова 

(розробка методичних програм для вчителів з питань упровадження ґендерної 

освіти та виховання), І.Кльоцина (шляхи ґендерної соціалізації особистості з 

урахуванням вікових особливостей, розробка практикуму з ґендерної 

проблематики для студентів з метою ґендерних стереотипів).  

Мета статті – розглянути питання щодо інтеграції ґендерної культури в 

систему вищої педагогічної освіти 
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Фахівці, які займаються ґендерними дослідженнями, поки що не 

опрацювали єдиного визначення ґендерної педагогіки, але можна назвати одні з 

найуживаніших понять в науковій літературі. 

Л.Смоляр визначає ґендерну педагогіку як педагогічну систему, яка 

враховує волевиявлення двох соціальних статей – жінок і чоловіків у 

громадянському суспільстві як рівних у можливостях і правах з урахуванням їх 

ґендерних інтересів і потреб. 

Ґендерна педагогіка – це сукупність підходів, спрямованих на те, щоб 

допомогти дитині різної статі відчути себе комфортно, успішно підготуватись 

до статево ролевої поведінки в сім’ї.  

О.Цокур та І.Іванова визначають наступні методологічні основи ґендерної 

педагогіки, котрі включають в себе:  

– аксіологію, як філософське вчення про матеріальні, культурні, духовні, 
моральні й психологічні цінності особистості, систему педагогічних поглядів, 

засновану на розумінні й утвердженні цінності особистості незалежно від статі;  

– культурно-історичну теорію розвитку особистості, що визнає примат 

соціального над натурально-біологічним у психічному розвитку людини;  

– постмодерністські ідеї про конструктивістську природу культури, про 
статеву належність і сексуальність людини;  

– ідеї соціологів і психологів про ґендерну ідентичність як базову 
структуру особистості на всіх етапах її розвитку, про неперервність процесу 

конструювання й реконструкції ґендера кожним індивідом протягом усього 

його життя, про природу стосунків молодої особистості і суспільства в процесі 

ґендерної соціалізації. 

– учення про андрогінію як умову ефективного розвитку й самореалізації 
особистості;  

– педагогічну антропологію як філософську базу статевої соціалізації;  
– положення про вплив статевого диморфізму на розвиток особистості в 

різні вікові періоди;  

– положення про ґендер як форму прояву соціальної ідентичності;  
– положення про закономірності психосексуального розвитку й 

формування мотиваційної сфери особистості;  

– соціокультурну теорію сексології та сексуальної культури;  
– теорії чоловічої і жіночої сексуальності [1, с. 148].  
Інтеграція ґендерного компоненту у педагогічну освіту, на думку 

багатьох зарубіжних та вітчизняних теоретиків, є одним із визначальних 

факторів упровадження ґендерного підходу в роботу вищих навчальних 

педагогічних закладів.  

Інтеграція ґендерного компоненту у безперервну педагогічну освіту є не 

просто черговою модною тенденцією, а справді актуальним і перспективним 

кроком, здатним змінити політику освіти, трансформувати її в напрямі 

гуманізму через укріплення позицій толерантності і демократичності. 

Процес інтеграції, за дослідженнями С.Котової-Олійник, ґендерних 

підходів у зміст та організацію навчального процесу в деяких вузах країни, 

розпочався приблизно з 2006 року. Саме тоді стали викладатись курси 
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ґендерного спрямування для різних категорій слухачів курсів. Сьогодні у 

багатьох вищих навчальних закладах України впроваджені у навчальний 

процес курси ґендерного спрямування, що забезпечують ознайомлення із 

ґендерною теорією та практикою; діють науково-дослідницькі центри по 

вивченню ґендерних студій, досліджень фемінності та маскулінності. 

Закономірно постає питання, наскільки ознайомлення із ґендерною 

проблематикою у студентському віці здатне вплинути на формування 

егалітарної свідомості, ширше – на ґендерний світогляд особистості?  

Зрозуміло, що робота над будь-якою новою справою супроводжується 

певними труднощами, усвідомлення яких важливе для їх успішного подолання. 

З одного боку, відсутність досвіду викладання курсів ґендерного спрямування, 

неможливість застосування ряду методів та принципів ґендерної освіти 

внаслідок ряду причин дали про себе знати з самого початку. З іншого боку, 

нова тематика, яка для багатьох педагогічних працівників здавалась у певній 

мірі радикальною, не завжди адекватно сприймалась з огляду на психологічний 

супротив, що часто виникає, коли ми зіштовхуємось з чимось новим і 

незвичним. Не завжди розумілась потреба її впровадження у навчально-

виховний процес освітніх закладів, не кажучи вже про велику місію у 

формуванні ґендерної культури особистості, як необхідної передумови 

існування демократичного суспільства. Це можна пояснити тим, що більшість 

сучасних освітніх працівників відчули на собі вплив традиційної освіти, що 

пов’язана з традиціями есенціалізму та біологічного детермінізму, в основі яких 

лежить статево-рольовий підхід у вихованні особистості.  

Значний акцент у викладанні ґендерно-орієнтованих курсів став робитися 

на набутті ґендерної компетентності педагогічними працівниками, що містить 

оволодіння знаннями, уміннями, навичками, а також мотиваційна сфера та 

відповідна діяльність.  

С. Рожкова зазначає, що ґендерна компетентність педагогічних 

працівників передбачає, у першу чергу, вміння керувати процесом ґендерної 

соціалізації студентів та організовувати навчальний процес на основі ідеї 

ґендерної рівності. Необхідним є застосування нових, ґендерно-орієнтованих 

підходів у викладанні різних предметів та спецкурсів, а також ґендерна 

чутливість, якою мають володіти вчителі [2, с. 127].  

Але існує і ряд труднощів, котрі заважать повноцінному виконанню 

поставлених завдань та цілей, у вивченні ґендерної проблематики. По-перше, 

відсутність професійного об’єднання експертів із ґендерної проблематики з 

викладачів та методистів обласних інститутів педагогічної освіти. По-друге, 

недостатній рівень навчально-методичного забезпечення для здійснення 

ґендерної освіти і просвіти працівників ДНЗ та ЗНЗ, студентів та їхніх батьків. 

По-третє, недостатня кількість годин для викладання ґендерних курсів. По-

четверте, недостатнє матеріально-технічне обладнання, кількість навчальних 

аудиторій для використання мультимедійних технологій [3, с. 5].  

Зрозуміло, що зазначені проблеми носять як об’єктивний, так і 

суб’єктивний характер. Їх подолання у системі освіти, зокрема й педагогічної 

освіти дозволить повною мірою реалізувати ґендерний підхід у педагогіці, який 
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науковці вже дано розглядають як одну з важливих складових особистісного 

підходу у вихованні та навчанні, умову створення сприятливого середовища 

для різнобічного розвитку особистості і реалізації її потенціалу.  

Таким чином, ґендерний компонент у системі педагогічної освіти постає 

як один із важливих принципів, покликаний змінити традиційний напрям 

виховних та освітніх дій у роботі педагогів. Він має стати складовою цілі, 

спрямованої на створення більш рівноправного та демократичного суспільства, 

у якому задекларовані принципи у ряді нормативно-правових документів щодо 

ґендерної освіти будуть не просто на папері, а справді у дії. 
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

В умовах відродження духовної та матеріальної культури народу, 

підвищуються вимоги до освітньо-виховного процесу, який би міг забезпечити 

відповідний рівень професіоналізації особистості студентів. Таким чином 

актуалізується необхідність розробки і реалізації цілісної особистісно-

зорієнтованої програми, яка б охоплювала всі сфери життєдіяльності 

особистості й уміла враховувати вимоги державної національної програми 

«Освіта» щодо забезпечення естетичного виховання.  

Проблема формування естетичної культури особистості розроблялася в 

працях філософів (О.Г. Баумгартен, Г.В. Гегель та ін.); педагогів (М.А. Верб, 

В.М. Ліпський, Б.М. Неменський, А.А. Оганов, В.О. Сластьонін); психологів 

(Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, Є.В. Назайкінський, Б.М. Теплов). 

Естетична культура особистості багато в чому залежить від форм і 

методів, що сприяють цілеспрямованому розвитку ставлення людини до 

навколишнього світу і мистецтва. Особливе місце в цій області займають 

роботи видатних педагогів Б.Т. Ліхачова, А.С. Макаренка, 

В.О. Сухомлинського, К.Д. Ушинського, С.Т. Шацкого. 

Досліджування і розробки нових ідей естетичного виховання та їх 

упровадження у процес формування естетичної культури особистості студентів 
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в радянський період проводилися такими авторами, як В.П. Андрущенко, 

В.Г. Бутенко, М.А. Верб, Е.С. Громов, Д.Б. Кабалевський, Н.І. Кіященко, 

Л.Г. Коваль, О.В. Лармін, Б.Т. Ліхачов, А.В. Луначарський, Д.Б. Неменський, 

Л.П. Печко, С.Х. Раппопорт, О.П. Рудницька, В.К. Скатерщиков, 

Г.П. Шевченко, А.Б. Щербо, Ю.Є. Юцевич та інші. Практика естетичного 

виховання В.О. Сухомлинського й А.С. Макаренка, сучасних шкіл та 

університетів, теоретичне узагальнення їх результатів створюють певну 

систему естетичного виховання, яка стала реальним утіленням переважної 

більшості прогресивних ідей щодо емоційно-почуттєвого розвитку вихованців. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування необхідності процесу 

формування естетичної культури особистості студентів та виявлення 

особливостей цього процесу, з метою підготовки студентів до успішної 

професійної діяльності, входження у гармонійні відносини з довкіллям, 

досягнення успіхів у життєдіяльності. 

Вивчення стану дослідженості проблеми формування загальної 

естетичної культури в педагогічній теорії дає можливість констатувати, що 

вона постійно перебуває в полі зору науковців і керівників системи освіти і 

виховання. 

Для підвищення ефективності формування естетичної культури студентів 

необхідним є подолання ряду існуючих протиріч. Це протиріччя між: 

– потребою суспільства в новому типі фахівців, що володіють 

розвиненою естетичною культурою і недостатньою розробленістю цієї 

проблеми в педагогічній науці; 

– необхідністю формування естетичної культури студентів в системі 
професійної освіти і відсутністю належної підготовки викладачів до вирішення 

цього завдання; 

– впливовістю засобів масової інформації у формуванні естетичного 
виховання студентів і недостатньою актуалізацією їх складової в змісті 

освітнього процесу. 

Можна припустити, що формування естетичної культури студентів 

здійснюватиметься ефективніше, якщо: 

– актуалізується естетична сторона змісту навчального процесу;  
– здійснюється естетизація освітнього середовища вузу. 
Ще Х.Г. Гадамер вказував на те, що освіта найтіснішим чином пов'язана з 

поняттям культури і означає специфічний людський спосіб перетворення 

природних задатків і можливостей індивіда [4, с. 196]. Н.В. Бордовская вважає, 

що результатом освіти людини виступає культура як спосіб її творчої 

самореалізації та осмислення, що гуртує людей в якесь співтовариство: націю, 

релігійну або професійну групу тощо [3, с. 78].  

Ідея проектування освіти, орієнтованої на розвиток людини як суб'єкта 

культури, як методологічної основи спирається на теорію, в якій культура 

постає як антропологічний феномен. У світлі діалогової концепції М.М. Бахтіна 

культура існує як спілкування, діалог, форма вільного вибору особистістю 

смислів свого життя і прийняття відповідальності за свої вчинки. При цьому 

гарантом культури і її творцем виступає сама людина [1; 2].  
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Необхідно зауважити, в якому б аспекті не аналізували культуру, скрізь 

виявляється присутність людини. Культура для людини – не збір цінностей, не 

зведення створених колись знань, правил, норм, технологій, а сфера активної 

діяльності в життєвому просторі.  

Таким чином у процесі формування естетичної культури особистості 

студентів необхідно постійно враховувати два головних аспекти: об’єктивні 

вимоги суспільства, держави щодо всебічного і гармонійного розвитку 

особистості, що відбувається під час масових форм виховної роботи – з одного 

боку, та специфіку духовного світу окремої людини, що полягає в її окремості, 

внутрішньому автономному світі й індивідуальних переживаннях особистості – 

з іншого боку. 

Отже, педагогічна логіка формування естетичної культури полягає в 

тому, щоб показати, як загальні закони краси проявляються у багатогранних 

сферах людської діяльності і в мистецтві, актуалізувати закладену в людині 

потребу спілкування з красою і здатність безкорисливого її переживання.  

Цей процес вимагає якомога більш широкого безпосереднього 

спілкування студентської молоді з високими зразками художньо-естетичної 

творчості в її класичних і сучасних проявах, бо тільки в прямому чуттєвому 

зіткненні з втіленою в творах мистецтва художньо-естетичної реальністю 

знаходиться її розуміння. Значна роль у формуванні художньо-естетичного 

смаку відводиться досвіду спілкування студента з мистецтвом, який 

отримується за межами змісту навчальних предметів: при сприйнятті 

телевізійних програм та відеофільмів, відвідуванні концертів, виставок, читанні 

книг, естетичному оформленні міського та навчального середовища. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КОЛЕДЖУ 

У зв’язку із соціально-політичними і економічними перетвореннями в 

Україні, зростає роль соціальної активності громадян, оскільки від цього 

залежить здійснення соціальних функцій і ролей, освоєння і прийняття 
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індивідом суспільних цінностей, ідеалів, розвиток форм і способів їх реалізації 

в поведінці, праці, способі життя.  

Актуальність проблеми формування соціальної активності студентів в 

установах середньої професійної освіти визначається рядом негативних 

тенденцій, що впливають на зниження активності нинішнього покоління 

молоді.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що формування 

соціальної активності студентської молоді належить до тих проблем, які мають 

міждисциплінарний зміст.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури та дисертаційних досліджень 

показав, що проблема формування соціальної активності студентів в коледжах 

залишається недостатньо розробленою, основна увага приділяється розвитку 

активності підлітків та молодших школярів у пізнавальній діяльності ( В.В. 

Зінченко, В.Г. Іванов, В.П. Ростовський та ін.), студентів вузів та учнів шкіл - 

переважно під час позааудиторної діяльності: трудової, дозвіллєвої, спортивно-

оздоровчої, клубної (К.Абдилакімов, О.Б. Борисова, Д.Д. Вишневський, Н.У. 

Лебедєва, А.І. Норець, Є.І. Чорна та ін.) 

Метою статті є висвітлення проблеми формування соціальної активності 

студентів в умовах навчально-виховного процесу коледжу. 

Подальший прогрес людства неможливий без активної діяльності його 

членів. Одним із найважливіших показників якості життя є соціальна 

активність особистості, яка дозволяє реалізовувати життєвий потенціал. 

Соціальна активність формується і розвивається під впливом зовнішніх сил, а 

також завдяки внутрішнім силам людини. Пробудження таких сил, подолання 

соціальної пасивності є метою сучасної системи освіти. Цілеспрямована 

взаємодія педагога і студента в навчальному процесі дозволяє формувати 

соціально активну особистість [1, с. 56]. 

Соціальна активність особистості являє собою її здатність до соціальної 

взаємодії. Вона відповідає суспільній природі людини. 

Соціальна активність студентів проявляється в його навчально-

пізнавальної діяльності, спілкуванні, самопізнанні. Вона характеризує рівень 

продуктивності та успішності досягнень учня в реалізованих їм видах, який 

відображає його можливості з досягнення цілей і вирішення конкретних 

завдань. 

Нормою соціально активної особистості є здатність особистості у 

своєму розвитку набувати соціальну сутність людини, що має такі 

особливості: ставлення до іншої людини як до самоцінності; здатність до 

самовіддачі; творчий характер життєдіяльності; здатність до вільного 

волевиявлення; можливість проектувати своє майбутнє; прагнення до здобуття 

сенсу життя [3, с.55]. 

Вивчення реального рівня сформованості соціальної активності студентів 

є невіддільною складовою процесу її формування та розвитку.  

Структурна модель дослідження соціальної активності студентської 

молоді в найзагальнішому плані виглядає, на нашу думку, таким чином. 

1. Вивчення когнітивного (пізнавального) елемента. 
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2. Вивчення елемента переконань у необхідності діяти на благо 

суспільства, інших людей і самого себе. 

3. Вивчення аксіологічного (ціннісного) елемента соціальної активності 

студентської молоді. 

4. Вивчення чуттєво-вольового і емоційно-чуттєвого елементів соціальної 

активності студентської молоді. 

5. Вивчення мотиваційного елемента соціальної активності студентської 

молоді, що характеризує перш за все спрямованість соціальної активності. 

6. Вивчення поведінкового елемента соціальної активності студентської 

молоді [2,с.17]. 

В Україні традиційна модель освіти більше зорієнтована на пізнавально-

інформаційний підхід. Недостатня увага приділяється формуванню соціальної 

активності студентів, що дозволяє виділити ряд протиріч між : 

- потребами сучасного суспільства у фахівцях, що володіють 

сформованою соціальною активністю і традиційною практикою професійної 

підготовки студентів у коледжах; 

- потребами сучасної освіти в соціально активних студентах і низьким 
рівнем соціальної активності студентів коледжів; 

- необхідністю організації роботи з розвитку соціальної активності 
студентів в умовах соціально-діяльнісного освітнього простору і відсутністю 

моделі формування соціальної активності студентів в умовах навчально-

виховного процесу коледжу. 

Отже, головним напрямком реалізації завдання формування соціальної 

активності студентів для подолання виявленого протиріччя є дія цілісної 

виховної системи, яка охоплює весь педагогічний процес і яка відповідає таким 

базовим вимогам: 

- створення умов для самореалізації та самоствердження учнів; 

- можливість прояву ініціативи та її підтримка з боку дорослих; 

- розвиток творчості учнів; 

- виховна підтримка у самовизначенні учнів. 

Для підвищення рівня соціальної активності студентів в умовах 

навчально-виховного процесу коледжу необхідно реалізувати сукупність 

організаційно - педагогічних умов розвитку соціальної активності шляхом 

інтенсивного включення студентів в різні види діяльності. 
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ПРОБЛЕМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СЕРЕД  

СТУДЕНТІВ УКРАЇНИ 

Глобалізація освітнього простору в сучасному світі, приєднання України 

до Болонського процесу висуває на перший план проблему академічної 

мобільності студентів, яка набуває особливої актуальності в даних умовах, 

оскільки покликана сприяти формуванню якісно нових трудових ресурсів, 

здатних зайняти гідне місце як на світовому, так і на вітчизняному ринку праці.  

Зазначимо, академічна мобільність в змозі суттєво вплинути на якість 

трудових ресурсів національної економіки, оскільки забезпечує доступ до 

ефективних міжнародних освітніх програм, курсів і дослідницьких 

можливостей, що дозволяє студентам і викладачам повертатися в свою країну з 

новим багажем знань, академічного і культурного досвіду. Рішення 

найважливішої задачі нового століття – підвищення якості вищої освіти – 

вимагає, щоб вища освіта мала міжнародний вимір. Це передбачає обмін 

знаннями, створення інтерактивних мереж, мобільність викладачів і студентів, 

міжнародні науково-дослідні проекти (поряд з урахуванням національних 

культурних цінностей та умов). 

Дану тему досліджували Ю.Д. Артамонова, С.М. Бриньов, Н.М. Гуляєва, 

А.Л. Демчук, М.З. Згуровський, М.В. Сьомин та інші науковці. В своїх роботах 

вони висвітлювали проблеми та перспективи Болонського процесу та 

студентської академічної мобільності. 

Метою статті є теоретичне дослідження особливостей реалізації 

академічної мобільності в умовах реформування української вищої освіти та її 

інтеграції в європейський освітній простір. 

У цьому сенсі, саме академічна мобільність суттєво сприяє підвищенню 

доступності, якості та ефективності освіти, є важливим інструментом 

формування глобального освітнього простору і забезпечення мобільності 

людського капіталу. Академічна мобільність у сфері вищої освіти представляє 

собою об'єктивний процес, при якому цілі, функції та організація надання 

освітніх послуг набувають міжнародний вимір. Вона включає наступні форми 

міжнародного співробітництва:  

1) індивідуальна мобільність: мобільність студентів чи професорсько-

викладацького складу в освітніх цілях;  

2) мобільність освітніх програм і університетська мобільність, 

формування нових міжнародних стандартів освітніх програм;  

3) інтеграція в навчальні програми міжнародного виміру та освітніх 

стандартів;  

4) університетське партнерство: створення стратегічних освітніх альянсів 

[1]. 
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Мобільність студентів і викладачів є важливим елементом упровадження 

в Україні Болонського процесу. Багато вітчизняних психологів світу 

досліджують проблему мобільності студентів. 

Адже його основна ідея – створення єдиного освітнього простору, що 

фактично означає можливість студента кожної з країн учасниць продовжити 

навчання в іншій країні або працевлаштуватися на ринку праці кожної з країн, 

тобто йдеться про міжнародну мобільність як студента, так і викладача, який 

працює за навчальними програмами і виконує стандарти, розроблені на 

методології компетентнісного підходу, що визнаються всіма країнами – 

учасницями. Це є основою для визнання навчальних курсів і документів про 

освіту та запровадження спільного диплома про вищу освіту для всіх країн-

учасниць Болонського процесу [3]. 

Невідкладними завданнями для України є завершення адаптації 

національного законодавства до стандартів європейського права, покращення 

візової підтримки студентів і викладачів, які виїздять на навчання та 

стажування, збільшення обсягів державного фінансування таких відряджень і, 

нарешті, покращення мовної підготовки студентів, викладачів і науковців, брак 

якої обмежує можливості інтеграції систем вищої освіти та науки країни у 

Європейський простір. 

Крім цього, швидкоплинні зміни умов і пріоритетів на внутрішньому 

ринку праці теж зумовлюють необхідність забезпечення швидкої адаптації 

змісту підготовки студента і створення умов для його швидкої перепрофілізації 

без зайвих втрат часу на перескладання іспитів, переведення з одного вищого 

навчального закладу до іншого. 

Академічна мобільність студентів може приймати різні форми: вступ до 

вузів іншої країни на повну програму навчання, участь у короткострокових 

програмах обміну, мовних програмах, розроблених ВНЗ в партнерстві – в 

деяких випадках програми спільних ступенів або подвійних дипломів.  

За даними європейських фахівців, міжнародна студентська мобільність за 

останні 30 років суттєво зросла: з 0,6 млн студентів в 1975 р. до 2,7 млн у 2005 

р., а з 1995 року відбулося дворазове збільшення чисельності іноземних 

студентів в Європі. Згідно з прогнозами, міжнародна студентська мобільність 

до 2020 р. досягне 5,8 млн чоловік і 8 млн – до 2025 р.  

Це зумовлено такими факторами, як привабливість інтелектуального, 

культурного та політичного клімату в країні передбачуваного навчання, певна 

легкість доступу до вищої освіти за кордоном, включаючи витрати на навчання 

і мову навчання, спільність мови і релігії приймаючої сторони, політична 

стабільність і безпека, географічна близькість і наявність родичів і друзів у 

країні навчання. На бажання молодих людей виїхати на навчання за кордон 

також впливає репутація та статус вузів, освітніх програм та доступність 

інформації про їх зміст [2, с. 76-81].  

Таким чином, ступенева підготовка фахівців має бути зорієнтована на 

мобільність і мінливість соціальної і виробничої діяльності, адаптація до яких 

виступає як одна з ознак рівня освіти. Це досягається шляхом узгодження 
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навчальних програм, установлення чітких механізмів визнання і 

перезарахування результатів попереднього навчання на усіх рівнях підготовки 

(запровадження європейської системи трансферу і накопичення кредитів), 

надання студенту можливості вибору навчального змісту і спеціальності 

відповідно до його інтересів та ситуації на ринку праці, створення умов для 

навчання протягом усього життя. Успішне виконання цих завдань і забезпечує 

так звану внутрішню мобільність студента, викладача і науковця як академічну, 

так і мобільність на ринку праці. 

Найбільш популярними в Україні є програми обмінів студентами і 

науковцями ДААД (Німеччина), ОАД (Австрія), ТЕМПУС (ЕС). Ведеться 

робота з приєднання до програм ЄС Sokrates-Erasmus і Leonardo. 

У вищу освіту європейського простору можуть увійти держави, які 

повністю сприяють студентському самовиявленню, яке забезпечує золота 

тріада — мобільність, привабливість, працевлаштування. 

Орієнтація на Болонський процес також не має призводити до надмірної 

перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан потрібно глибоко 

осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і стандартами, та 

визначити можливості вдосконалення на новому етапі. При цьому еволюцію 

системи освіти не слід відокремлювати від інших сфер суспільства. Вона має 

розвиватися у гармонійному взаємозв'язку з суспільством у цілому, беручи на 

себе роль його провідника [3]. 

На сучасному етапі концепцію реформування вищої освіти слід докорінно 

переглянути, а також необхідно створити програму послідовного її зближення з 

європейським освітнім і науковим простором. 

Отже, академічна мобільність стає невід'ємною складовою сучасної 

освіти і зростатиме надалі. Для України досягнення ефективної міжнародної 

академічної мобільності в контексті Болонського процесу реальне лише за 

умови створення продуктивної системи національної мобільності, нормативно-

правової бази, організаційно-економічного механізму, визначення джерел 

фінансування та готовності до партнерства. 
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ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ 

Поняття «педагогічна технологія» увійшло в науку в 60-х роках XX ст. 

Впровадження ідей науково-технічного прогресу в освіту привело до потреби 

розглядати освітню діяльність за аналогією з налагодженим виробництвом, 

підпорядкованим науковим закономірностям, завдяки чому виховання і 

навчання можливо зробити масовим, потоковим, технологічним [1, с. 232]. 

Спочатку термін «педагогічна технологія» пов'язувався лише з застосуванням у 

навчанні технічних засобів та засобів програмованого навчання. Пізніше це 

поняття стало тлумачитися більш широко, і під педагогічною технологією 

почали розуміти ще й нові підходи до аналізу та організації навчального 

процесу. 

Зрослий наприкінці ХХ століття інтерес до педагогічних технологій 

навчання можна пояснити декількома причинами: 

 зростання діагностичності (вимірності) у постановці цілей і оцінки 
результатів навчання; 

 різноманітні завдання, що стоять перед навчальними закладами, 
припускають розвиток не лише теоретичних досліджень, але і розробку питань 

технологічного забезпечення навчального процесу;  

 необхідність формування професійного мислення, активності і 

самодіяльності студента; 

 класична дидактика з її певними закономірностями, принципами, 
формами і методами навчання не завжди оперативно реагує на наукове 

обґрунтування нових ідей, підходів, методик навчання. 

На сьогоднішній день у вітчизняній і зарубіжній теорії навчання існує 

велике різноманіття визначень поняття «педагогічна технологія». 

В.О. Сластенін педагогічну технологію розуміє як «послідовну взаємопов'язану 

систему дій педагога, спрямованих на вирішення педагогічних завдань, або як 

планомірне і послідовне втілення на практиці заздалегідь спроектованого 

педагогічного процесу». Інший варіант: це «строго наукове проектування і 

точне відтворення гарантуючих успіх педагогічних дій». Основними 

складовими педагогічної технології виступають конструювання, здійснення 

педагогічного процесу і встановлення доцільних взаємин між педагогом і 

учнями [2]. 

Стосовно до освітньої практики поняття «педагогічна технологія» 

вживається на трьох ієрархічно супідрядних рівнях: 

1) загально-педагогічному (загально-дидактичному, загально-виховному), 

що характеризує цілісність освітнього процесу в конкретному регіоні, 

навчальному закладі, на певній щаблі навчання і т.д.; 

2) локальному, що визначає її як технологію окремих частин навчально-

виховного процесу, вирішення приватних дидактичних і виховних завдань; 
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3) приватно-методичному (предметному), на якому вона представляється 

як сукупність методів і засобів для реалізації певного змісту навчання і 

виховання в рамках одного предмета [3, с. 36]. 

Найбільший внесок у дослідження сучасних інноваційних технологій вніс 

Г.К. Селевко, який у монографії представив в класифікаційному і 

узагальненому вигляді близько 50 технологій. Багато технологій, на думку 

Г.К. Селевко, за своїми цілями, змістом, методами і засобами мають значну 

подібність, що дозволяє узагальнити і класифікувати їх наступні групи: 

традиційні технології, модернізовані технології, альтернативні технології, 

технології розвивального навчання та технології авторських шкіл. Аналіз і 

інтерпретація описаних технологій має особливу пізнавальну цінність [4]. 

Технологізація будь-якого процесу передбачає досить глибоке знання і 

розуміння закономірностей його функціонування. Тому ключовим моментом 

будь-якої технології є визначення кінцевого результату з обов'язковим 

контролем його досягнення. Отже, технологічний процес повинен відповідати 

наступним вимогам: 

 він повинен бути спрогнозований заздалегідь; 

 визначено необхідні кінцеві параметри (показники якості) 

створюваного продукту; 

 визначено ресурси та засоби для отримання продукту; 

 створені умови для «запуску» та проведення процесу. 
У традиційній системі зміст навчання подається в готовій формі 

формалізованої системи знань, часто відірваних від професійної ситуації, в якій 

доводиться діяти випускнику. Як правило, це певний набір законів, теорій, 

правил, що представляє собою проекцію відповідного наукового знання на 

навчальний процес, який ілюструється окремими прикладами з реального 

життя. Зміст освіти у дисциплінарній моделі не орієнтовано на відображення 

взаємозв'язків між об'єктами у контексті майбутньої професії. Студент постійно 

перебуває в штучному (як за формою, так і за змістом) освітньому середовищі і 

позбавлений можливості в процесі навчання будувати власну траєкторію 

професійної освіти [5, с. 126]. 

Цілі розкриття можливостей і розвитку фахівця в рамках технологічного 

підходу вимагають іншого підходу до відбору і структурування змісту 

навчання. Мова йде про те, що в ньому повинно виділятися не тільки засвоєння 

певної інформації і фактів, не тільки вивчення теорій, законів, правил і формул, 

не тільки навчання вмінню вирішувати всілякі теоретичні і практичні завдання і 

проблеми, але, насамперед, професійна складова, що відноситься до сфери 

майбутньої трудової діяльності з її закономірностями, проблемами, 

взаємозв'язками і перспективами розвитку. До цієї мети дозволяє наблизитися 

метод проектів, що лежить в основі розглянутого підходу. У цьому випадку на 

перше місце висуваються процеси проектування, моделювання, конструювання 

професійної діяльності майбутнім фахівцем. 

Як показує проведений аналіз, найбільш часто у професійній освіті 

реалізуються наступні технології: 
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 Проблемно-діяльнісне навчання (Послідовна постановка перед тими, 

що навчаються проблем, вирішуючи які вони засвоюють не тільки знанієвий 

компонент професійної діяльності, але і навички її здійснення); 

 Модульне навчання (Самостійна робота навчаємих з індивідуальною 

навчальною програмою у вигляді закінченого змістовного модуля, що широко 

використовується у дистанційній формі навчання); 

 Контекстне навчання (Моделювання предметного і соціального змісту 

майбутньої професійної діяльності, застосування активних методів навчання); 

 Ігрове навчання (Самостійна пізнавальна діяльність, спрямована на 
пошук, обробку, засвоєння навчальної інформації, що містить компонент 

умовності). 

Отже, на фоні такого розмаїття педагогічних технологій, враховуючи 

природні здібності та прихильності майбутнього педагога, найважливішим 

завданням сучасної професійної освіти є вибір педагогічної технології, яка 

сприяє формуванню професійної компетентності фахівця. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВНЗ 

Минуло вже більше, ніж двадцять років з того часу, як наша країна 

ввійшла в епоху демократичних відносин. Результатами цього стали як 

політичні, так і соціальні зміни у суспільстві. За таких умов відбувається 

інтенсивна реформація освіти. З одного боку, змінилися пріоритети молоді як 

соціальної групи. Молоді люди усвідомлюють свою роль у суспільстві і 

намагаються відстоювати свої права. З іншого боку – держава та суспільство 

вимагають від молоді повної готовності до реалізації своїх громадянських прав 
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та обов’язків. У зв’язку з цим все ширше розповсюджується самоврядування як 

форма виховання дітей та молоді. Досвід організації студентського 

самоврядування свідчить про дієвість такої форми виховання майбутніх лідерів, 

керівників, організаторів трудового колективу. Незважаючи на наявність 

досвіду у сфері самоврядування, це явище не набуло своєї справжньої форми, 

своєї ролі атрибуту демократії. Однією з основних причин такого стану речей, 

на нашу думку, є недостатня обізнаність як адміністрацій вузів, так і самих 

студентів в організації ефективного студентського самоврядування. Тому 

виникає потреба у детальному аналізі та оцінці можливостей студентського 

самоврядування та особливостей його ефективної організації.  

Теоретичну основу дослідження становлять наукові доробки вчених, 

педагогів з питань становлення, застосування та розвитку учнівського 

самоврядування, таких як: Т. Волоткевич, Л. Гегель, Г. Конєва, М. Мартинова, 

М. Приходько, М. Рожков, Г. Троцко, С. Шашенко. На нашу думку, 

детальнішого розгляду потребує питання організації самоврядування в сучасній 

вищій школі.  

Метою статті є визначення особливостей організації та функціонування 

студентського самоврядування у вищих навчальних закладах. 

Сучасна вища школа працює в умовах глибоких змін у суспільстві. Ці 

зміни необхідно обов’язково враховувати при плануванні освітньої політики. 

Концепція розвитку вищого навчального закладу стверджує необхідність 

якісного оновлення змісту освіти, забезпечення безперервного процесу 

становлення та розвитку гармонійної творчої особистості студента. 

Студентське самоврядування доцільно розглядати як форму творчої 

співдружності викладачів і студентів, як спосіб вияву організаторських і 

виконавських здібностей та можливостей студентів у різних видах діяльності, 

спілкування та відносин як вироблення управлінських навичок та вмінь.  

Самоврядування передбачає три етапи: зародження, становлення та 

самовдосконалення [2, с. 39]. Студентське самоврядування можна реалізувати в 

різних формах, але під системним студентським самоврядуванням слід 

розуміти створення і діяльність системи органів студентського самоврядування. 

Орган студентського самоврядування (або ОСС) – це об’єднання студентів 

будь-якої частини студентської громади (вузу, факультету, гуртожитку тощо) 

для реалізації діяльності студентського самоврядування [3, с. 7]. Органом 

студентського самоврядування може бути звичайна команда студентів, 

ініціативна група чи студентський парламент, рада, деканат чи виконком. ОСС 

повинні брати на себе ті питання, які можуть і мають бути вирішені студентами 

самостійно. Серед сфер діяльності ОСС можна виділити: дозвілля, спорт, 

навчальний процес, житлово-побутовий напрямок, студентські ЗМІ, наукова 

діяльність, працевлаштування студентів, контроль адміністрації [4]. Отже, за 

умов дотримання статей нормативно-правових документів щодо 

самоврядування органи студентського самоврядування мають надзвичайно 

широкі повноваження. ОСС мають свої права, як такі, що були закріпленні за 

ними традиційно, так і права сформульовані як наслідок домовленості з 
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адміністраціями різних вузів. Згідно зі статтею 38 Закону України «Про вищу 

освіту», основними завданнями органів студентського самоврядування є: 

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно 
організації навчального процесу; 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
- сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку 

студентів; 

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів 
за інтересами; 

- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і 
молодіжними організаціями; 

- сприяння працевлаштуванню випускників; 
- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами [1]. 
Одним із найбільш важливих елементів всієї системи студентського 

самоврядування є організація внутрішньої роботи. Часто студенти-активісти 

приділяють недостатньо уваги саме організації роботи свого колективу і тому 

адміністрація не сприймає їх роботу серйозно. Надзвичайно важливо 

організувати роботу таким чином, щоб самоврядування у вузі справді 

відповідало характеристикам явища системного та організованого. Тому без 

менеджменту тут не обійтися. Діючим і майбутнім лідерам студентського 

самоврядування стане у нагоді книга, упорядкована Тимуром Нагалевським, 

«Самоврядування для чайників». Книга висвітлює всі необхідні принципи та 

поради щодо організації самоврядування у вищому навчальному закладі.  

Внутрішня робота ОСС включає в себе проведення зборів, діловодство, 

розподілення функцій тощо. Збори проводяться з метою розглянути нагальні 

або концептуальні питання, ухвалити рішення й довести до учасників зборів 

необхідну інформацію. На будь-якому зібранні слід оголосити чітко визначений 

порядок денний. Необхідно вести протокол. Протокол зборів підписує голова 

або головуючий та секретар. Протоколи виступають підтвердженням 

правочинності дальших дій усього ОСС або його підрозділів. На зборах, як 

правило, затверджують плани роботи, обирають відповідальних, заслуховують 

звіти. Невід’ємною складовою якісної організації роботи є планування. 

Планування полягає в розподіленні всієї роботи на окремі проекти та заходи.  

Організація та функціонування студентського самоврядування – це 

складний процес, що передбачає роботу адміністрації та організацію 

внутрішньої роботи представниками студентського самоврядування. Саме від 

якісної організації студентського самоврядування буде напряму залежати його 

ефективність та результативність. Без належної підготовки та навчання 

активної частини молоді це неможливо, що свідчить про необхідність активної 

роботи зі студентами з боку адміністрації. 

Висновки. Сьогодні самоврядування стало надзвичайно актуальним в 

освітніх процесах. Неодноразовий досвід впровадження студентського 

самоврядування привів до висновку: самоврядування неможливо запозичити як 

діючу схему іншого вузу. Цю схему можна лише створити самостійно і 
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пристосувати до умов власного навчального закладу, потреб та бажань 

колективу, рівня розвитку. 

Результати проведеної нами роботи дають підстави для таких висновків:  

1. Самоврядування виступає основним засобом для залучення студентів 

до справ навчального закладу та суспільства, розвитку лідерського потенціалу 

молоді у процесі навчання. 

2. Ефективність функціонування залежить від якісної організації 

студентського самоврядування з урахуванням нормативно-правових актів, що 

регулюють його діяльність, принципів його організації та накопиченого 

досвіду.  

3. Для ефективної роботи студентського самоврядування необхідно 

створити та впровадити програму підготовки студентів-активістів до роботи в 

органах студентського самоврядування. 

Програма підготовки студентів-активістів надасть можливість відбирати 

потенційних лідерів студентського самоврядування та здійснювати поступове 

їх навчання та підготовку до майбутньої роботи у системі студентського 

самоврядування.  
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ – 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Розвиток професійної свідомості студентів – майбутніх фахівців є одним 

із важливих шляхів підвищення ефективності професійної підготовки, оскільки 

формування цього особистісно-професійного феномену відкриває широкі 

перспективи для становлення особистості як суб’єкта професійного зростання, 

здатного успішно регулювати свою поведінку та діяльність в обраній трудовій 

сфері, а також відчувати відповідальність за її результати. 

Аналіз досліджень присвячених різноманітним аспектам свідомості й, 

зокрема, професійній свідомості майбутніх фахівців говорить про те, що ця 

проблема була у колі зору багатьох дослідників. Про це свідчать праці як 

зарубіжних так і вітчизняних вчених (Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, 

О.В. Гордєєва, В.П. Зінченко, Г.С. Костюк, Н.В. Кулагіна, С.Д. Максименко, 

http://www.osvita.org.ua/articles/43.html
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О.М. Леонтьєв, Н.Ф. Наумова, С.Л. Рубінштейн, Є.В. Улибіна, Ю.М. Швалб та 

ін.). 

Мета статті – висвітлити результати аналізу етапів формування 

професійної свідомості студентів вищої школи, які вчаться за різними фахами. 

Формування професійної свідомості за період навчання у вищому 

навчальному закладі здійснюється в декілька етапів. Це забезпечується завдяки 

усім формам навчання у вищому навчальному закладі, та їх завданням - 

забезпечити успішний перехід до професійної праці, сформувати професійну 

придатність випускників навчального закладу. 

Якісно різні професійні завдання, розв'язувані студентами на молодших, 

середніх і випускних курсах, вимагають відповідних підходів до їх вирішення. 

У свою чергу, ці завдання поставлені, виходячі з особливостей кожного етапу 

професійного становлення у вищій школі 

В процесі навчальної діяльності професійна свідомість формується 

поетапно: 1 етап – адаптивний; 2 етап – репродуктивний; 3 етап – евристичний; 

4 етап – креативний. 

На першому курсі ВНЗ формується адаптивний рівень професійної 

свідомості. На цьому етапі студент здійснює звичну для нього навчальну 

діяльність, але вона тактично здійснюється в умові самостійної регуляції її 

інтенсивності, ритмічності і при зовсім іншій цільовій спрямованості засвоєння 

знань. Завдання навчального закладу – забезпечити успішний перехід до 

професійної праці, сформувати професійну придатність випускників вищого 

навчального закладу. 

На другому та третьому курсі формується репродуктивний рівень 

професійної свідомості, який характеризується орієнтуванням в професійній 

діяльності. Основними завданнями орієнтованої діяльності є аналіз ситуації, 

встановлення відносин між її елементами, побудова плану дії, контроль і 

корекція. Іншими словами, «орієнтування в професійній діяльності» означає 

цілий ряд умінь, знань, які співвіднесені із інформуванням суб’єкта в 

професійній діяльності. Під час підготовки до своєї майбутньої професійної 

діяльності майбутній фахівець повинен одержати науково-теоретичні знання по 

різним дисциплінам, мати знання про умови роботи, знати методи роботи. На 

основі цих теоретичних знань формуються його професійні вміння [2]. 

На четвертому курсі у студентів формується евристичний рівень 

професійної свідомості. Сформована стійка система професійно важливих 

якостей особистості (організованість, уважність, самовладання та інші), її 

досвід, знання, навички, уміння, необхідні для успішної діяльності в багатьох 

ситуаціях. 

На п’ятому курсі формується креативний рівень професійної свідомості. 

Це виражається в удосконаленому етапі знаходження особистості в 

професійній діяльності, бажанням продовжувати бути в ній, сформованої 

готовності до діяльності. Згідно з деякими положеннями концепції 
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М.І. Д’яченко такий рівень професійної свідомості складається з 

взаємозалежних елементів: 

 усвідомлення своїх потреб, вимог суспільства, колективу або 

поставленого завдання іншими людьми; 

 усвідомлення цілей, вирішення яких приведе до задоволення потреб 

або виконанню поставленого завдання; 

 осмислювання й оцінка умов, у яких будуть протікати майбутні дії, 

актуалізація досвіду, пов’язаного з вирішенням завдань і виконанням вимог 

подібного роду; 

 визначення на основі досвіду й оцінки майбутніх умов діяльності 

найбільш імовірних і допоміжних засобів вирішення завдань або виконання 

вимог; 

 прогнозування прояви своїх інтелектуальних, емоційних, мотиваційних 

і вольових процесів, оцінка співвідношення своїх можливостей, рівня домагань 

і необхідності досягнення визначеного результату; 

 мобілізація сил відповідно до умов і завдання, в досягненні мети [1]. 

Проходячи через усі ці етапи формування професійної свідомості, 

студент поступово стає фахівцем. Але чи стане він професіоналом вищої 

кваліфікації, залежить від двоєдиного процесу: придбання знання і 

нагромадження досвіду, з одного боку, і формування відповідних відношень зі 

світом, з іншого, при активності і зацікавленості самого того, кого навчають. 

Завдання вищого навчального закладу, який сприяє процесу входження 

майбутнього фахівця в професію, перебуває в створенні оптимальних умов для 

його перебігу, у забезпеченні цього процесу шляхом озброєння найбільш 

раціональними прийомами і методами формування себе як професіонала. Для 

професійного становлення потрібні спеціальні психолого-педагогічні умови, що 

допомагають випереджати існуюче в даний момент стан, тобто студент ще 

учиться, а професійна свідомість вже формується. 

Таким чином, виходячи з цих загальних положень, можна припускати, що 

включення студентів у професійну діяльність обумовлює становлення їх 

професіональної свідомості.  

В результаті аналізу етапів формування професійної свідомості студентів 

вищої школи, які вчаться за різними фахами було встановлено, що професійна 

свідомість студентів формується впродовж чотирьох етапів: адаптивний, 

репродуктивний, евристичний та креативний, проходячи які студент поступово 

стає фахівцем. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА  

ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Освіта ХXI століття – це освіта для людини. Завданням сучасної школи є 

виховання компетентної особистості, яка володіє не лише знаннями, високими 

моральними якостями, а й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, 

застосовуючи знання й беручи на себе відповідальність за свою діяльність. А 

завданням вищого навчального закладу – підготувати спеціаліста, спроможного 

виховати таку компетентну особистість, конкурентоспроможного та соціально 

адаптованого педагога, достатньо мобільного, щоб швидко реагувати на 

постійні зміни динамічного суспільства.  

Проблему компетентності на різних рівнях аналізу розробляли 

С.У. Гончаренко (тлумачення явища компетентності) [1, с. 197], І.М. Тараненко 

(компетентність як здатність до найефективнішого застосування знань) [5, с. 

58], О.С. Овчарук (європейські підходи до проблеми компетентності) [3, с. 31], 

А.М. Михайличенко (професійна підготовка на основі стандарту 

компетентності) [2, с. 46] та ін. 

Українські вчені по-різному тлумачать поняття компетентності. 

Найбільшого поширення у науковій літературі набуло визначення 

компетентності як «сукупність знань і умінь, необхідних для ефективної 

професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної 

діяльності, використовувати інформацію»[4, с. 94]. 

Метою статті є викласти результати аналізу компетентності як 

педагогічного явища та виокремити ключові компетентності, якими повинні 

володіти майбутні педагоги. 

Професійне становлення вчителя та формування його професійної 

компетентності – одне з головних завдань сучасної вищої школи. 

Існують різні варіанти класифікацій видів педагогічної компетентності, 

які виявляють її структурність, багатогранність, відображають зв'язок з різними 

галузями науки. 

Сучасні дослідники визначають такі види компетентностей:соціальна 

(здатність уникати конфліктів), методична (здатність розв’язувати проблеми й 

абстрактно мислити), особистісна компетентність(витримка і гнучкість), фахова 

(ЕОМ та іноземні мови). 

Вони пов’язані з вимогами до знань майбутнього педагога та 

особливостями професійної діяльності. 

Педагогічна компетентність інтегрує різні види компетенцій, які 

розкривають загальні здатності вчителя в різних сторонах педагогічного 

процесу. Мова йде про пізнавально-інтелектуальну, діагностичну, 

проектувальну, організаторську, прогностичну, інформаційну, стимулюючу, 

оцінно-контрольну, аналітичну, психологічну, соціальну, громадянську, 
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комунікативну, рефлективну, творчу, методичну, дослідницьку компетенцію та 

інші. 

Передумовою вчительської професійної компетентності є теоретико-

практичні та методичні знання педагога, уміння перспективно мислити, 

діагностувати, аналізувати, прогнозувати, конкретизувати, контролювати, 

осмислювати, реалізувати. Але це далеко не все, що формує педагогічну 

компетентність. Однією з головних компетенцій, яка сприяє успішній адаптації 

до вимог швидкоплинного часу, є інформаційна компетенція, тобто здатність 

оперативно віднайти й застосувати необхідні знання відповідно до 

ситуації,атакож уміння педагогічного спілкування (комунікативна). 

Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки та інформаційних технологій 

послужив поштовхом до розвитку суспільства, побудованого на використанні 

різної інформації. Відкрита освіта та її відкриті педагогічні системи 

передбачають використання відкритого навчального середовища, формування 

його засобів і технологій. 

Відповідно до цього інформаційно-комунікаційна компетентність – ще 

одна ключова властивість педагога, який компетентно, тобто цілеспрямовано і 

самостійно, із знанням вимог до професійної діяльності в умовах 

інформатизації освітнього простору і своїх можливостей та обмежень здатен 

застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання, 

виховання, методичної і дослідницької діяльності та власної неперервної 

професійної педагогічної діяльності, і на основі аналізу педагогічних ситуацій 

може бачити і формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні 

способи їх розв’язання із максимальним використанням можливостей цих 

технологій. 

Висновки. Аналіз компетентності як педагогічного явища на етапі 

професійного становлення та розвитку вчителя у ВНЗ дозволив виокремити 

ключові компетентності, якими повинні володіти майбутні педагоги - 

соціальна, методична, особистісна, фахова та інформаційно-комунікаційна 

компетентність, які у свою чергу включають такі провідні компетенції, як 

інформаційна (уміння отримувати й переробляти інформацію) та комунікативна 

(уміння передавати його іншим). 
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ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

ЗАСОБАМИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Великий тлумачний словник сучасної української мови розглядає 

гуманітаризацію як впровадження або посилення гуманітарних засад в будь-
якій сфері діяльності людини [1]. 

Проблему гуманітаризації навчання природничих дисциплін засобами 
вивчення іноземної мови розглянуто як важливий елемент гуманітаризації 
освіти. 

Незважаючи на визнання необхідності гуманітаризації освіти, практична 
реалізація цього рішення стикається з великими труднощами. Однією із 
проблем сучасної освіти є визначення обґрунтованого обсягу і послідовності 
навчального матеріалу, що вивчається в освітніх закладах. Для успішного 
подолання існуючої проблеми необхідно усвідомлювати, що впровадження 
гуманітарних дисциплін в освітні програми, необхідне для реалізації основних 
функцій підготовки спеціаліста – методологічної і аксіологічної. 

Для того, щоб гуманітаризація професійної підготовки у вищому 
навчальному закладі не була формальною, необхідно всі складові загальної 
професійної освіти орієнтувати на розуміння соціоприродної суті людини, 
залучати до культури, як до живого втілення світу людських цінностей, 
гуманістичного стилю спілкування і взаємодії . 

Гуманітаризація освіти сприяє реалізації взаємозалежних цілей: по-
перше, освіта прагне перебороти „обмеженість” менталітету фахівців, яка 
спричиняється специфікою спрямованості їх професійної підготовки; по-друге, 
прагне закласти у молодих фахівців основи гуманістичного світогляду.  

Різні аспекти гуманізації та гуманітаризації освіти досліджували 
Г.О. Балл, І.Д. Бех, В.О. Білоусова, Є.В. Бондаревська, О.А. Донченко, 
І.Г. Єрмаков, Ю.І. Мальований, Г.П. Пустовіт. 

Мета статті: виявити умови, що сприяють гуманітаризації навчання 
природничих дисциплін. 

Лінгвістика є універсальною наукою, в якій є гуманітарний і природно-
науковий аспекти, тому вплив цієї науки на розвиток людини має велике 
значення. Сучасна лінгвістика виходить з того положення, що мова є рідкісною 
здібністю людини, яка охоплює усі види людської цілеспрямованої діяльності. 

Лінгвістичний аспект освітнього потенціалу іноземної мови, 
виокремлюється тим, що допомагає оволодіти новими засобами оформлення 
думок, обмірковувати особливості рідної мови, замислюватися над 
фонетичною, лексичною, граматичною властивістю будови нової мови. 

Проблема вивчення термінологічної лексики студентами немовних вузів 
була і є актуальною у сучасній методичній науці. Термінологічна лексика 
необхідна студентам насамперед при читанні текстів за фахом, з метою 
отримання необхідної інформації, для професійно-орієнтованого спілкування з 
зарубіжними фахівцями, при написанні анотації, реферату чи повідомлення. 
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Освітній потенціал лексики загальновідомий. Адже лексика миттєво 
відгукується на всі зміни суспільного життя і віддзеркалює їх у своїх одиницях.  

Вивчення будь-якої іноземної мови починається з оволодіння загальною 
(побутовою) лексикою. У процесі навчання лексичні обсяги зростають, лексика 
починає охоплювати інші сфери життя. Як свідчить практика, на початковому 
етапі вивчення англійської мови професійного спрямування студенти більш 
зацікавлено й продуктивно опрацьовують термінологію сучасних текстів 
науково-популярного стилю. Студенти старших курсів, в яких вже сформовано 
предметно-понятійну базу, самостійно опрацьовують професійно спрямовану 
лексику автентичних текстів наукового стилю. “Пошукове” читання необхідне 
студентам як підготовка до написання рефератів, доповідей, для їх майбутнього 
професійного росту. Працюючи з автентичними текстами, студент не лише 
отримує певну суму знань та навичок, але й вчиться самостійно та оперативно 
використовувати отриману інформацію у повсякденній діяльності. 

Оскільки мова є елементом культури, вона одночасно є і засобом 
безпосереднього ознайомлення з нею. Природничі дисципліни повинні 
вивчатись як феномен культури, у контексті культури – як один з її елементів. 
Вивчення іноземних мов, крім власне мовної підготовки та лінгвістичного 
розвитку, повинно формувати етнічну толерантність, відкритість у відношенні 
до інших культур та їх представників. Тому виникає потреба у зосередженні на 
лінгвокультурологічній орієнтації у процесі вивчення предметів як 
гуманітарного, так і природничо-математичного циклу [2]. 

З точки зору естетичної спрямованості процесу навчання іноземним 
мовам, цікавими є теми: мистецтво, географія, природа, екологія, особистості, 
сім’я (краса взаємовідносин). Адже саме ці теми охоплюють і висвітлюють 
елементи мистецтва та творчості народів, які увібрали досвід тисячоліть та є 
результатом багатовікового відбору за доцільністю і красою. Для розвитку 
навичок аудіювання та перекладу англомовних текстів потрібно відбирати 
тексти естетичного забарвлення, які особливо стимулюють творче мислення 
студентів, розвивають іншомовні комунікативні навички.  

Вважаємо, що вивчення іноземної мови сприяє гуманітаризації навчання 
студентів немовних факультетів, якщо будуть реалізовані наступні психолого-
педагогічні умови:  

- метою педагогічного процесу має стати розвиток кожного студента як 
майбутнього фахівця-інтелігента;  

- зміст навчання повинен охоплювати матеріали, які пов’язані з 
культурою, історією, людськими цінностями;  

- виховання і розвиток особистості студента на заняттях з іноземної мови 
здійснюється через вдосконалення інтелектуального та емоційного компонентів 
гуманітарної культури студента. 

Література 
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215 

Скиданович Ольга 

студентка фак-ту іноземної філології 

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Александров В.М. 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

Актуальність проблеми полягає в тому, що сучасна вища школа має 

забезпечити високий рівень професійної компетенції майбутніх перекладачів, 

важливою складовою якої стають як психологічні, так і морально-етичні 

аспекти. Успішне оволодіння професійними компетенціями майбутніми 

перекладачами у великій мірі залежить від урахування психологічних 

компонентів процесу навчання, що вимагає розуміння психології контингенту, 

що навчається [1, 2]. На жаль за сьогоднішніх обставин безсумнівною є 

невибагливість українських вищих навчальних закладів щодо психічних 

якостей тих, кого вони мають навчати.    

Дані тези висвітлюють важливість урахування психологічних 

компонентів в процесі формування професійної компетенції майбутнього 

перекладача, що стає завданням психолінгвістики - дисципліни, яка вивчає 

взаємозв’язки мовлення, мислення та свідомості. У такому розумінні переклад 

розглядають як психологічний процес, що складається з трьох етапів, а саме: 

розуміння, осмислення та передачі інформації. Саме тому перекладознавство та 

психолінгвістика мають дуже багато спільного, бо об’єктом психолінгвістики є 

мовна діяльність, а об’єкт перекладознавства – це особливий вид мовної 

діяльності – переклад. За предметом дослідження психолінгвістика є близькою 

до лінгвістики, а за методами дослідження – до психології, що підтверджується 

різницею між лінгвістичною компетенцією (linguistic competence) та 

лінгвістичною активністю (linguistic performance) - знаннями про мову і 

мовленнєвою активністю. Навчання мовленнєвої діяльності майбутніх 

перекладачів (слухання, говоріння, читання, письмо, переклад) включає не 

лише фізичні компоненти, але, перш за все, психічні компоненти, що властиві 

тільки людині. Майбутні фахівці мають зрозуміти, що у процесі навчання 

іноземної мови завжди виникають труднощі не тільки лінгвістичного, але й 

психологічного характеру, усунення яких може зробити навчальний процес 

набагато ефективнішим. Саме завдання лінгвістичного характеру, що 

виникають у процесі підготовки майбутніх фахівців, стимулюють розвиток 

психолінгвістики як самостійної наукової сфери. Тому увага 

психолінгвістичних досліджень спрямована не тільки на конкретні мовні 

одиниці та конструкції (звуки, слова, речення, тексти), але також на психологію 

їх засвоєння та використання в контексті іншомовної мовленнєвої діяльності.  

Проблеми психолінгвістики вивчали О.О. Потебня, Л.В. Щерба, О. О. 

Леонтьєв, Л.С. Виготський, І.О. Зимня, Н. Хомський та Дж. Міллер. Вітчизняна 

психолінгвістика з самого початку формувалася як теорія мовленнєвої 

діяльності, що вивчала проблеми взаємодії мовлення та мислення. Сучасна 

психолінгвістика продовжує досліджувати широке коло проблем серед яких 

основними є механізм мовлення та етапи створення та сприйняття висловлення, 
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навчання іноземних мов, білінгвальне навчання, вплив засобів масової 

інформації, проблеми логопедії, машинний переклад та автоматична обробка 

тексту. Майбутні фахівці сфери перекладу мають оволодіти не тільки 

структурою мови, складними граматичними конструкціями та методами їх 

засвоєння, але також розуміти психологічний механізм засвоєння та 

функціонування таких систем в процесі іншомовного спілкування. 

Важливість психологічної поведінки учасників іншомовної комунікації 

стає зрозумілою у процесі підготовки перекладачів. Останні дослідження 

вказують на ефективність використання психологічних компонентів у штучно 

створеному іншомовному навчальному середовищі [4]. Тому стратегія 

навчання фахівців іноземної мови завжди має бути спрямованою на створення 

міцного іншомовного професійно-орієнтованого середовища та використання 

його властивостей для їхньої ефективної підготовки. При цьому запропонована 

стратегія навчання розглядається як план колективних дій, що забезпечують 

єдність самостійної організації та управління для формування різнобічного 

духовно насиченого середовища. Тому розуміння психології колективних форм 

роботи має значний потенціал для практичного розв’язання тих завдань, які є 

об’єктом аналізу та обговорення. Суттєвою психологічною ознакою 

іншомовного навчального середовища стає інтерактивність, що ґрунтується на 

безпосередній взаємодії суб’єктів навчання. Позитивні міжособистісні 

відносини учасників навчальної групи сприяють активному формуванню 

іншомовної компетенції кожного учасника навчання через колективне 

вирішення проблемних завдань.  

Реалізація багатьох принципів перекладознавства та психолінгвістики у 

процесі підготовки перекладачів є не тільки спробою удосконалити процес 

комбінування перекладачами певним набором знаків та символів (наприклад, 

вихідного та перекладеного текстів) для змістовного сприйняття реципієнтами 

такого самого набору знаків, запропонованого реципієнту перекладачем. 

Сучасний перекладач іноземної мови має також розуміти психолінгвістичні 

особливості перекладу семантичних одиниць, а також спосіб внутрішнього 

мовлення кожного реципієнта та допомагати швидко підібрати відповідні 

іншомовні лексичні та граматичні конструкції для того, щоб зробити їхні думки 

зрозумілими. Важливим для перекладача є внутрішнє бачення тематичного 

атласу певної сфери іноземної мови (наприклад, загальновживаної або ділової 

мови), розуміння логічності переходу реципієнта від однієї теми до наступної, а 

також ясно уявляти той лексичний мінімум, що визначить ефективність 

використання іншомовних слів в усному та писемному мовленні. Іншою 

психологічною особливістю процесу перекладу є фонетичні, лексичні, 

морфологічні, синтаксичні, орфографічні труднощі, комунікативні та 

некомунікативні помилки, що обов’язково виникають в процесі іншомовного 

спілкування. Саме тому психолінгвістичні особливості перекладу семантичних 

одиниць та синтаксичних структур залишаються предметом подальших 

досліджень [1, 5].  

У процесі професійної підготовки майбутніх перекладачів треба також 

передбачити стандартні ситуації виникнення лінгвістичного шоку внаслідок 
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здивованості елементами іншої мови, які нагадують слова рідної мови (хибні 

друзі перекладача), а також культурного шоку, що визначається як стан 

психічного неприйняття іншої культури. Тому сьогодні очевидною є також 

невідкладність проблеми формування загальної професійної культури сучасних 

фахівців [3]. 

Таким чином, виявлення особливостей професійної діяльності 

перекладача, розкриття пріоритетного значення психологічних компонентів та 

морально-етичних якостей професії, опис компонентів професійної етики та 

шляхів її формування має стати невід’ємною складовою процесу підготовки 

майбутнього перекладача. Очевидні зв’язки психолінгвістики та перекладу 

реалізуються в процесі формування професійної компетенції, що передбачає 

розвиток професійно-особистісних та морально-духовних якостей майбутнього 

фахівця. Такий підхід відповідає існуючим потребам лінгвістичної науки та 

Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ САМОРОЗВИТКУ  

ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 

Незважаючи на істотні інновації у сфері змісту і технологій навчання, 

сучасні педагогічні освітні установи не забезпечують той рівень особистісної та 

професійної готовності вчителя до творчості, прийняття нестандартних рішень, 

співпраці з учнями, який би відповідав процесу оновлення цільових, змістових і 

процесуальних аспектів освіти, що стрімко розвивається. Гуманізація і 

гуманітаризація педагогічної освіти припускають орієнтацію вчителя на 

особистісну концепцію в розумінні цілей і соціального сенсу педагогічної 

діяльності, творчо - конструктивне ставлення до змісту і технологій освіти. 

На сьогоднішній день постає потреба в особистості, що саморозвивається, 

здібній до ухвалення творчих самостійних рішень в нестандартній ситуації, 
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переорієнтацією сучасної освіти на гуманістичні пріоритети, збільшеними 

вимогами до особистості педагога. 

У вітчизняній і зарубіжній психолого-педагогічній науці широкого 

поширення набули концепції розвитку і саморозвитку особистості 

(Л.С.Виготський, О.В.Киричук, З.М.Карпенко, С.Л.Рубінштейн, М.В.Савчина, 

А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс і ін.). Чинники і умови саморозвитку 

особистості досліджені в наукових працях В.І. Андрєєва, О.П. Колісник, 

В.І. Слободчикова та ін. 

Мета статті – виділити й теоретично обґрунтувати педагогічні умови 

саморозвитку особистості студента. 

Саме поняття «умова» трактується в науці по різному. Умова – це 

філософська категорія, в якій відображаються універсальні відношення речі до 

тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує [3, с. 482].  

У педагогічній літературі «умова» часто розглядається як суттєвий 

компонент педагогічного комплексу, що включає в себе зміст, методи 

(прийоми) і організаційні форми навчання і виховання, а отже, орієнтованого на 

взаємини з внутрішнім світом учня [1, с. 166]. Подібний підхід дозволяє не 

входити в протиріччя з іншими інтерпретаціями поняття «умова» у педагогіці. 

Під педагогічними умовами ми розуміємо організацію навчально-

пізнавальної діяльності, спрямовану на саморозвиток особистості студента. 

Виходячи із структурних компонентів процесу саморозвитку виділимо та 

розглянемо педагогічні умови саморозвитку студента.  

В якості першої педагогічної умови саморозвитку особистості студента 

ми розглядаємо організацію освітнього процесу з вираженою орієнтацією на 

професію вчителя як цінність. 

Можна виділити два способи організації освітнього процесу як 

цілеспрямованого процесу інтеріоризації загальнолюдських цінностей. Перший 

полягає в тому, що умови, які стихійно склалися і спеціально організовані 

вибірково актуалізують окремі ситуативні спонукання, які при систематичній 

активності поступово усталюються і переходять в більш стійкі мотиваційні 

утворення. Другий спосіб організації освітнього процесу з метою інтеріоризації 

загальнолюдських цінностей полягає в засвоєнні студентом спонукань, цілей, 

ідеалів, що пред'являються йому в «готовому вигляді», які за задумом педагога 

повинні у нього сформуватися і які сам студент повинен поступово 

перетворити з зовні сприйманих у внутрішньо прийняті і реально діючі.  

Психологічним механізмом орієнтації студентів на професію як цінність є 

інтеріоризація соціально значущих цінностей, а педагогічним забезпеченням 

даного процесу виступає ціннісна взаємодія «викладач - студент». 

В якості другої педагогічної умови саморозвитку студента ми 

розглядаємо інтеграцію освітніх технологій саморозвитку особистості студента. 

Слід зазначити, що аналітичне осмислення існуючих педагогічних 

технологій показує; кожна з них являє собою якісно новий тип організації 

процесу освіти, має ряд позитивних сторін. Проте ні одна, взята окремо, не 

вирішує в достатній мірі проблеми ефективного включення студента в 

діяльність по оволодінню досвідом професійно-педагогічної діяльності на 
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основі суб'єктивізації та об'єктивізації педагогічних цінностей. Слід також 

зауважити, що сьогодні в школах, педагогічних коледжах, університетах та 

інших навчальних закладах використовуються різні види педагогічних 

технологій: особистісно-орієнтовані, модульні, тренінгові, розвиваючі, 

структурно-логічні та ін. На нашу думку найбільш ефективними є наступні 

технології освіти студентів: особистісно-орієнтована; діалогова; проблемна. 

Сутність концепції особистісно-орієнтованого навчання полягає у 

створенні умов для переходу студента від функціонально-когнітивної до 

особистісної регуляції навчальної діяльності.  

Актуалізація особистісно-орієнтованого навчання здійснюється у процесі 

створення особливого роду ситуацій, які забезпечують самореалізацію, 

самопрояв, сенсотворчу діяльність особистості і, як наслідок цього, 

суб’єктоване присвоєння змісту освіти. В основі технології створення 

особистісно-орієнтованих ситуацій у навчанні лежать два принципових 

моменти: трансформація предметного змісту навчання в соціально-

комунікативну, діалогову форму та створення умов для суб’єктивації (тобто 

засвоєння в рамках власного особистісного сенсу) даної галузі змісту освіти [2]. 

У зв'язку з цим для самореалізації особистості студентів величезне 

значення набуває діалогова технологія. Діалогові технології засновані на 

діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах «суб'єкт-

суб'єктного» рівня: «студент - викладач», «студент - студент» і т.п. 

Діалогізація педагогічного процесу забезпечується встановленням 

педагогічно доцільних взаємин викладача і студентів; відбором та 

застосуванням методів навчання, що стимулюють особистісні позиції учасників 

взаємодії; регулюванням процесу взаємодії засобами пізнання і самопізнання, 

організації й самоорганізації, контролю і самоконтролю. 

Враховуючи, що діалог може бути реалізований тільки при наявності 

незбіжних смислових позицій учасників взаємодії щодо деякого об'єкта, він 

передбачає створення проблемних ситуацій в освітньому процесі. Отже, 

важливою є також технологія проблемного навчання. 

Проблемне навчання – це тип розвивального навчання, в якому 

поєднуються систематична самостійна пошукова діяльність учнів із засвоєнням 

ними готових висновків науки, а система методів побудована з урахуванням 

визначення мети й принципу проблемності; процес взаємодії викладання і 

навчання орієнтований на формування світогляду учнів, їх пізнавальної 

самостійності, стійких мотивів навчання і розумових здібностей в ході 

засвоєння ними наукових понять і способів діяльності, детермінованого 

системою проблемних ситуацій 

Таким чином, орієнтаційно-особистісна, діалогова технологія та 

технологія проблемного навчання визначають форму, метод і зміст освітнього 

процесу, спрямованого на розвиток і саморозвиток особистості студента. 

В якості третьої умови саморозвитку особистості студента ми 

розглядаємо актуалізацію рефлексивності особистості студента. Рефлексія 

виступає у формі усвідомлення діючим суб'єктом - особою або спільністю того, 
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як вони насправді сприймаються і оцінюються іншими індивідами або 

спільнотами. 

Студент може рефлексувати на різних рівнях, і це дозволяє йому на 

кожному новому рівні перебудовувати свою систему ціннісних орієнтацій, 

моделюючи образ «Я-професійне». 

Рефлексивність студента, що актуалізується дозволяє йому 

самовизначитись всередині власного уявлення про себе, знайти нові особистісні 

смисли у своїй професії. Знайдений заново особистісний сенс дає перспективу 

для внутрішніх змін, саморозвитку особистості студента, відкриває шлях для 

професійного зростання. 

В актуалізації рефлексивності студента беруть участь: спрямованість його 

особистості, наповненість його образу «Я», ставлення до обраної професії. При 

цьому вирішальне значення в оцінці професійної позиції студента має 

представленість в ній моральної домінанти, яка відповідає соціальному змісту 

педагогічної професії і при цьому максимально збігається з уявленням 

особистості про цілі майбутньої професійної діяльності. 

Актуалізована рефлексивність особистості студента дозволяє йому стати 

«інструментом» власного розвитку і саморозвитку. 

Таким чином, нами було визначені і теоретично обґрунтуванні наступні 

педагогічні умови саморозвитку особистості студента: організація освітнього 

процесу з вираженою орієнтацією на професію вчителя; інтеграція освітніх 

технологій саморозвитку особистості студента; актуалізація рефлексивності 

особистості студента. 
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ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВНЗ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ 

Сучасне виховання в Україні має забезпечувати прилучення молоді до 

світової культури й загальнолюдських цінностей. За формами і методами 

патріотичне виховання спирається на народні традиції, кращі надбання 

національної та світової педагогіки. 

Результати аналізу психолого-педагогічної літератури свідчать, що 

питанням патріотичного виховання дітей і молоді розглядали О. Духнович, 

С. Русова, Г. Ващенко, А. Макаренко, В. Сухомлинський. Для нашого 

дослідження особливо цінними є сучасні наукові розробки: концепція 

українського виховання О. Вишневського; наукові праці, присвячені засобам 

патріотичного виховання студентської молоді: Т. Анікіної (художнього 
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краєзнавства), О. Гевко (декоративно-ужиткового мистецтва), Є. Франківа 

(туристично-краєзнавчої діяльності), Ю. Красильника (української 

етнопедагогіки), Ю. Каюкова (героїчних традицій українського козацтва), 

Ю. Руденка (національно-патріотичних ідеалів юних козаків).  

Метою статті є висвітлення напрямів виховної роботи у вищому 

навчальному закладі.  

Знаючи основні чинники виховання, педагог може активно впливати на 

цей процес. Це відбувається завдяки забезпеченню внутрішньої та зовнішньої 

активності виховання, організації доцільного, морально спрямованого, духовно 

збагаченого спілкування, здійсненню гуманно доцільного та науково 

обґрунтованого виховного впливу. 

Психологія виховання виходить із принципу розвитку особистості в 

діяльності як його необхідної умови. Щоб сформувати потрібні мотиви, 

діяльність повинна бути відповідно організована. У ній формуються не тільки 

мотиви, а й звичні способи поведінки. Для формування гуманістичної 

спрямованості недостатньо об’єднати їх спільною, навіть суспільно значущою, 

діяльністю, оскільки діяльність має перейти у самодіяльність. Тільки за умови 

усвідомлення суб’єктом діяльності мети своїх дій, співвіднесення з цим 

самоусвідомленням своїх цілей і мотивів його старання набудуть особистісного 

сенсу. Адже у кожному акті внутрішньої предметної спрямованості людина 

виходить зі свого «Я». Щоб дії вихованця були не лише предметно 

спрямованими, необхідно формувати їх смисли, важливі й для інших 

людей [4, с, 186]. 

Для виховання важлива не лише індивідуальна, а й спільна (групова) 

діяльність, яка потребує від педагога вміння керувати міжособистісними 

стосунками та спілкуванням. Головне для виховання – суспільне значення, 

моральний сенс, мета діяльності, її призначення та соціальна спрямованість.  

Як категорія науки виховання є дзеркалом об’єктивних суспільних 

закономірностей. Насамперед до них треба віднести закономірний зв’язок між 

розвитком матеріального й духовного життя суспільства і необхідністю для 

нових поколінь засвоювати певний соціальний досвід. Річ у тім, що 

безперервний розвиток матеріального й духовного життя суспільства виступає 

неодмінною умовою його самовідтворення, функціонування й розвитку. 

Водночас розвиток матеріального і духовного життя суспільства можливий 

лише за умови, що нові покоління будуть засвоювати соціальний досвід, 

набутий попередніми поколіннями, і розвивати його далі. Саме це й 

забезпечується вихованням. У цьому полягає сутність виховання як 

об'єктивного явища і як категорії науки. 

Педагогічно ефективним вважається лише той вплив, який одна людина 

відчуває з боку іншої, що сприяє розвиткові її особистості або підготовляє його.  

Вважаємо, що зміст виховного впливу – це ставлення, погляди, 

переконання, цілі, принципи та стиль поведінки, які одна людина – вихователь 

(педагог або батьки) – хоче зробити прямо або опосередковано надбанням 

іншої людини – вихованця. 
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Ефективність виховного впливу проявляється, насамперед, у позитивних 

зрушеннях у поведінці студента, в його зацікавленості продовжувати 

спілкування з викладачем, у схваленні змісту педагогічного впливу та в 

переході цього змісту з рівня зовні існуючих ідей, відносин і вимог, які 

висуваються, на рівень власних цінностей та вимог студента до самого себе.  

Отже, аналіз педагогічної літератури дозволяє встановити те, що обидва 

аспекти виховання – соціальний і спеціально організований – є об'єктивною 

реальністю. їх не слід протиставляти, проте не можна й ототожнювати. 

Призначенням виховання як соціально-особистісного феномена є забезпечення 

взаємодії між поколіннями, сприяння становленню індивідуума суб’єктом 

конкретно-історичного процесу. 

І.Я. Зязюн вважає, що підвищенню ефективності виховної роботи у 

освітніх закладах, на нашу думку, могли б сприяти перспективні плани 

виховання студентів, які б координували організацію виховної роботи на рівні 

ректорату, факультетів, деканатів, кафедр, кураторів груп відповідно кожного 

року навчання, забезпечуючи єдність вимог і дій, наступність і перспективність 

виховного процесу протягом усіх років навчання студента [1, с. 9]. 

Виховний процес у вищому навчальному закладі реалізує принципи 

виховання, що визначені Концепцією виховання дітей та молоді у національній 

системі освіти і склалися історично (єдність національного і 

загальнолюдського; природовідповідність; культурово-доповідність; 

активність, самодіяльність і творча ініціатива студентської молоді; 

демократизація виховання; гуманізація виховання; безперервність і наступність 

виховання; єдність навчання і виховання; цілеспрямованість; диференціація та 

індивідуалізація виховного процесу; етнізація; комплексний підхід; опора на 

позитивне) [2, с. 98]. 

Основні напрями виховання реалізуються у навчальних закладах у 

процесі навчання та позааудиторної діяльності студента. Позааудиторна 

виховна робота у вищому навчальному закладі проводиться на основі 

студентського самоврядування, активності і самостійності студентів за умови 

керівної ролі студентського активу і педагогічної допомоги викладачів.  

Професіоналізація позааудиторної роботи вміщує, з одного боку, 

«спеціалізацію», тобто урахування специфіки факультету, а з іншого – 

«педагогізацію», яка враховує загальну професіограму викладача, надаючи всій 

системі навчально-виховної роботи у вищій школи педагогічної спрямованості. 

Позааудиторна виховна робота дозволяє надати процесу набуття професії 

особистісного забарвлення. Вона містить форми, які забезпечують 

вдосконалення загальної педагогічної підготовки студентів.  

Основними напрямами професіоналізації позааудиторної виховної роботи 

можна вважати: врахування специфіки факультету при організації і проведенні 

виховної роботи із студентами; широке використання форм, що відображають 

специфіку професійної діяльності майбутніх педагогів; моделювання і 

розв’язання педагогічних ситуацій; вдосконалення умінь і особистісних якостей 

майбутніх педагогів у процесі включення їх до активної позааудиторної 
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виховної діяльності; психолого-педагогічне обґрунтування методів і форм 

позааудиторної роботи студентів. 

Для кожної конкретної національної системи виховання в конкретний 

історичний момент виконання цього завдання припускає виявлення 

виникаючого дисбалансу між «суспільною» і «індивідуальною» орієнтацією й 

подолання його. При цьому необхідно враховувати, що засоби не повинні 

суперечити національній традиції формування особистості.  

Дослідники пропонують такий напрямок вдосконалення як – гуманізація. 

Гуманізм, людяність – ідея, що здобуває величезну популярність у сучасному 

світі, оскільки внутрішню ясність та визначеність, ідея гуманізації виховання 

може знайти лише в результаті з’ясування сутності людини, людяності.  

Гуманізм може виступати в якості основного суспільного інтересу, що 

заміняє собою всі інші потреби в структурі особистісної мотивації і відповідно 

процесом гуманізації виховання. А також в якості індивідуальності, 

індивідуального егоїстичного інтересу як єдинозначимого для 

особистості [3, с. 226]. 

Отже, основними напрямами виховної роботи у вищому навчальному 

закладі є: формування наукового світогляду; громадянське та патріотичне 

виховання; правове виховання; моральне виховання; художньо-естетичне, 

трудове, фізичне, екологічне, а також професійно-педагогічне виховання. 
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ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ 

З ДІТЬМИ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА АУТИЗМ 

Діти з синдромом раннього дитячого аутизму складають основну масу 

дітей, що мають найбільш важкі, що вимагають спеціальної психолого-

педагогічної, а іноді і медичної допомоги, порушення в соціально-

особистісному розвитку. Робота в котрої розглядається педагогічна 

підготовленість студентів-психологів до роботи з дітьми, що страждають на 

ранній дитячий аутизм, а саме комунікативна сторона взаємодії психолога, 
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встановлення контакту з дитиною, яка обтяжена захворюванням раннього 

дитячого аутизму, є дуже актуальною.  

Метою статті є розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити програму підготовки студентів до психолого-педагогічної роботи з 

дітьми хворими на аутизм Для роботи з дітьми хворих на аутизм, насамперед 

важливо встановити контакт, викликавши зворотний зв'язок для подальшої, як 

можна більш ефективної роботи з дитиною. Як стверджує Г.Лендрет, базисом 

всіх терапевтичних змін є система взаємин з дитиною. (Міттельдорф) [3, с. 15]. 

Вивчення питань етіології синдрому характеризувалося дискусією 

прихильників теорій його психо і біогенезу. В даний час вважається , що 

дитина з аутизмом може народитися в будь-якому середовищі, у батьків різного 

соціального статусу та освітнього цензу. В даний час переважна більшість 

фахівців причиною виникнення синдрому аутизму вважають біологічну 

неповноцінність дитини, що є наслідком впливу різних патологічних чинників. 

Інакше кажучи, дитячий аутизм має поліетіологію і проявляється в рамках 

різних нозологічних форм. Дані М.Г. Блюміна, M. Rutter свідчать про зв'язок 

синдрому з метаболічними захворюваннями, S. Chess повідомляє про зв'язок з 

вродженою краснухою. К.С. Лебединська, І.Д. Лукашова, С.В. Немирівська 

вважають, що синдром може проявитися як в рамках дитячої шизофренії, так і в 

структурі інших захворювань – метаболічних, хромосомних, інфекційних, що 

викликають органічну дефицитарність мозку. В.М. Башина, узагальнюючи дані 

багаторічних досліджень, виділяє види ендогенного дитячого аутизму, 

аутістіческі подібні синдроми при розладах хромосомного і обмінного генезу, 

але також і психогенний парааутизм. [2, с. 51]. Ряд дослідників припускають 

можливість і органічного походження синдрому РДА (Д.Н. Ісаев, К.С. 

Лебединський і С.В. Неміровская) його зв'язок з внутрішньоутробним 

ураженням нервової системи і локалізацією в стовбурових відділах мозку. У 

зарубіжних дослідженнях, значна роль відводиться хронічної психотравмуючої 

ситуації (Б. Беттельхейм та ін), Викликаної холодністю матері по відношенню 

до дитини, деспотичним тиском матері. З часу визнання існування раннього 

дитячого аутизму проведені численні дослідження, в ході яких робилися 

спроби розкрити суть захворювання. Виявлені різні механізми розвитку 

аутизму: психологічні, неврологічні (резидуально - органічний дефект), 

нейрофізіологічні (недостатня активація ретикулярної формації), біохімічні 

(збільшення вмісту серотоніну), імунні (наявність аутоімунних процесів) і 

генетичні (родичі першого ступеня споріднення хворіють в 50 разів частіше, 

ніж у здоровій популяції) [4 , с. 4]. Дослідження вчених показують, що частота 

народження аутизму становить від 5 до 20 випадків на 10 тисяч дітей, тобто по 

розповсюдженості раннього дитячого аутизму займає четверте місце серед 

різних видів хронічних нервово - психічних патологій. Однак актуальність 

проблеми раннього дитячого аутизму обумовлена не тільки високою частотою 

даної патології розвитку, а й великим відсотком інвалідів дитинства. Без 

своєчасної діагностики та адекватної корекційної роботи значна частина 

аутичних дітей стає не навчався і не пристосованою до життя в суспільстві. 

Діти, які страждають аутизмом, потребують постійної психолого-педагогічної 
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підтримки. Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід при проведенні ранньої 

діагностичної роботи і своєчасному початку корекції можливе досягнення 

позитивних результатів. Більшість дітей вдається підготувати до навчання і 

розвинути їх потенційну обдарованість у різних галузях знань. 

Дитячий аутизм значною мірою відрізняється від інших психопатологий 

дитячого віку, і тому потребує розробки спеціальних корекційних програм. У 

даному контексті очевидна необхідність пошуку шляхів здійснення психолого- 

педагогічної підтримки, пов'язаної з виявленням особливих особистісних та 

освітніх потреб аутичних дітей і з пошуком шляхів корекції їх розвитку. 

Таким чином, у зв'язку з тим, що одним з головних недоліків, що 

перешкоджають успішній адаптації дітей з дитячим аутизмом, є порушення 

комунікативних навичок, в останні десятиліття зарубіжними дослідниками 

розробляються три основні підходи до формування комунікативних навичок у 

дітей з аутизмом: бихевиористський, психолінгвістичний, психоаналітичний. 

[1, с 154]. У вітчизняній літературі залишається недостатньо розробленою 

проблема формування комунікативних навичок у дітей з дитячим аутизмом. 

Описані окремі методичні прийоми, спрямовані не стільки на формування 

комунікативних навичок, скільки на розвиток мови в цілому. Залишаються 

актуальними питання про методи і прийоми психолого - педагогічного впливу, 

розробці корекційних програм, спрямованих на формування комунікативних 

навичок у дітей з аутизмом. 
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ВИДИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Проблема адаптації першокурсників широко обговорюється в системі 

вищої освіти, і не випадково: від успішності цього процесу багато в чому 

залежить подальша професійна кар'єра і особистісний розвиток майбутнього 

спеціаліста.  

Процесу адаптації студентів до умов навчання у вищій школі в сучасній 

психолого-педагогічній літературі приділяється значна увага. Зокрема, це 

наукові пошуки Т. Алексєєвої, Ю. Бохонкової, Н. Герасимової, В. Демченка, 

О. Кузнєцової, Л. Литвинової, В. Скрипник, І. Соколової та ін. Педагогічні 
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аспекти адаптації студентів розглядаються в працях С. Гури, В. Сорочинської, 

В. Штифурак та ін.  

Але на сьогоднішній день не існує однозначної думки щодо змісту 

адаптації. У педагогічному енциклопедичному словнику зазначається: 

«Розрізняють адаптацію біологічну, фізіологічну, соціальну та психологічну» 

[4, с. 11]. На нашу думку, такий поділ є більш загальним (міжнауковим) і не 

враховує адаптацію індивіда до нових умов трудової чи навчальної діяльності.  

Мета статті – висвітлити результати теоретичного аналізу видів адаптації 

студентів вищої школи. 

У працях Є. Рапацевича, Ж. Піаже, С. Батишева, М. Лукашевича, 

Т. Шибутані, А. Налчаджяна виділено фізіологічну, соціально-психологічну 

(або просто соціальну) та професійну адаптації. Т.І. Туркот виділяє соціально-

психологічну, професійну та дидактичну адаптацію.  

Розглянемо детально кожен із видів адаптації.  

Фізіологічна адаптація. Після вступу до вищого навчального закладу 

студент-першокурсник відчуває зміни у звичному способі життя й організації 

навчання, до яких він не був підготовлений. Уже з перших днів роботи у 

новому режимі виникає дисбаланс між обсягом навчального навантаження і 

сформованими фізіологічними можливостями організму, необхідних для 

обробки навчальної інформації. Цей період життя студента характеризується 

завищеними нервово-психічними навантаженнями, стресами, пов’язаними з 

більш інтенсивним ритмом життєдіяльності. Особливої уваги заслуговують 

студенти з інших міст, котрі стикаються з проблемою організації умов 

самостійного проживання, свого побуту та дозвілля. Фізіологічна 

дезадаптованість має безпосередній вплив на фізичний і психічний стан 

здоров’я молодої людини, що, в свою чергу, визначає рівень її працездатності.  

Фізіологічна адаптація визначається як рівновага між асиміляцією та 

акомодацією. Під асиміляцією розуміється зміна елементів зовнішнього 

середовища відповідно до потреб структур організму, тоді як акомодація – це 

зміни, що відбуваються всередині організму. Ці процеси взаємодоповнюють 

один одного, забезпечуючи увесь процес адаптації [5, с. 14].  

Фізіологічна адаптація поділяється на зовнішню та внутрішню. Зовнішня 

передбачає пристосування організму до змін у навколишньому середовищі 

завдяки фізіологічним зрушенням. Внутрішня – це взаємна адаптація різних 

органів і систем всередині організму. Отже, фізіологічна адаптованість для 

першого випадку – це рівновага між організмом та середовищем, а для другого 

– рівновага всередині організму [3, с. 23]  

В залежності від тривалості фізіологічна адаптація адаптивного циклу 

поділяється на короткочасну, яка базується на рефлекторних реакціях за 

короткі проміжки часу, та довготривалу, яка потребує багатократних впливів 

упродовж тривалого проміжку часу.  

Соціально-психологічна адаптація (надалі соціальна адаптація) – це 

постійний процес інтеграції індивіда у суспільство, процес його активного 

пристосування до соціального середовища. Серед науковців не існує єдиної 

думки щодо класифікації соціальної адаптації. Так деякі вчені розглядають 
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соціальну адаптацію крізь систему потреб людини, пропонуючи таке 

визначення цього терміну: соціальна адаптація – це цілісний, безперервний, 

динамічний, відносно стійкий соціальний процес установлення відповідності 

між сукупним рівнем актуальних на даний момент потреб особистості та рівнем 

задоволення цих потреб, які визначають її безперервний розвиток.  

Соціальна адаптація визначається як процес специфічної адаптивної 

діяльності, обумовлений змінами соціальної дійсності і спрямований на 

оптимізацію взаємодії людини з навколишнім соціальним середовищем у 

відповідь на зміну в останньому, на появу в ньому новизни [2, с. 15].  

Виокремлюється нормальна (результатом якої є стійка адаптованість у 

схожих проблемних ситуаціях з дотриманням норм групи, в якій відбувається 

діяльність особистості), девіантна (результат: задоволення власних потреб 

особистості з одночасною незадоволеністю групи такою діяльністю індивіда) та 

патологічна (результат: формування патологічних комплексів характеру) 

адаптації [3, с. 33].  

Під професійною адаптацією розуміється пристосування людини до 

вимог професії, засвоєння нею виробничо-технічних і соціальних норм 

поведінки, необхідних для виконання трудових функцій.  

Професійна адаптація характеризується як процес пристосування до 

різноманітних аспектів трудової діяльності людини, включаючи умови, в яких 

відбувається діяльність. Цей процес складається з фізіологічних, особистісно-

психологічних, поведінкових та соціальних компонентів [1, с. 392]. Професійна 

адаптація вимагає від людини оволодіння ціннісними орієнтаціями в межах 

даної професії, розуміння її мотивів та цілей, наближення цільових орієнтирів 

людини та професійної групи, прийняття для себе усіх компонентів 

професійної діяльності: її завдань, предметів, способів, засобів, результатів та 

умов. Особливістю професійної адаптації є її активність, оскільки людина з 

часом не лише пристосовується до умов професії, але й змінює її в залежності 

від власних потреб.  

В багатьох психологічних, педагогічних і соціологічних дослідженнях 

також розглядається біологічний аспект адаптації, який пов'язаний, перш за все, 

з перебудовою організму стосовно нових умов і режиму життєдіяльності. Будь-

які зміни навколишнього миру першокурсника можуть викликати утруднення.  

Говорячи про дидактичну адаптацію, маємо на увазі пристосування 

студентів до нових для них умов навчання у вищому навчальному закладі; вона 

пов’язана з такими труднощами як невміння організувати самостійну роботу, 

відсутність навичок конспектування, опрацювання навчальної, довідкової та 

бібліографічної літератури, невміння пристосуватися до нових, суттєво 

відмінних від шкільних, форм і видів контролю тощо.  

Дидактична адаптація перебігає з різною інтенсивністю залежно від низок 

факторів, які ми можемо поділити на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх 

належить використання викладачами тих технологій навчання, котрі 

забезпечать поступовий перехід від шкільної системи до системи навчання у 

вищій школі, які враховують наявний рівень мотивації навчання та навичок 

самостійної роботи. Внутрішні фактори охоплюють наявний рівень шкільної 
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підготовки, спрямованість особистості, творчість мислення та стійке бажання 

оволодіти програмою вищої школи.  

Отже, не існує єдиного поділу видів адаптації, що пояснюється природою 

самого явища, його міжнауковістю. На нашу думку, виокремлення 

фізіологічної, соціально-психологічної, професійної, дидактичної та біологічної 

адаптації в процесі навчання у вищій школі відображає усі види «ускладнень», 

з якими зустрічаються студенти вищої школи. 
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ВПЛИВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ НА РОЗВИТОК 

КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 
Важливі і складні проблеми соціального прогресу нашого суспільства 

ставлять сучасну людину в умови необхідності вироблення глибокого, 
результативного, творчого мислення. І успіх соціально-економічного розвитку 
суспільства визначають люди, здатні орієнтуватися в ситуаціях, що 
ускладнюються, люди, які виявляють творчу ініціативу, вміють творчо 
мислити. Як називають ще творчість у діловому стилі - креативність. На нашу 
думку, навіть, якщо людина не володіє великими знанням, а володіє такою 
рисою, як креативність, то вона матиме значну перевагу, тому що має власний 
підхід до будь-якої справи. Така людина бачить все з іншого боку. Знає як 
правильно представити чи презентувати певний матеріал або об’єкт. І не просто 
правильно це зробити, а ще й зацікавити інших. Творчій людині може бути 
притаманна оригінальність. Тобто висвітлення будь-якого предмета чи 
проблеми не в звичайному ракурсі, а з такого боку, про який ніхто не думає. 
Розвиток креативності, як здатності до творчості набуває сьогодні такої 
значущості, актуальності тому, що вона є базовою якістю особистості, її ядром, 
центральною характеристикою. Очікування суспільства пов’язані сьогодні 
насамперед з формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. 
Національна Доктрина розвитку освіти [3] надає важливого значення 
формуванню у студентів «...сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей 
і навичок самостійного наукового  пізнання».  



229 

Одним з видів роботи студента, що дозволяє досить повно виявити 
індивідуальність, готовність до самореалізації особистості і звичайно її творчі 
здібності є саме науково-дослідна робота. 

Проблему креативності, творчої особистості розглядали як вітчизняні 
(В.Дружинін, В.Шадриков, Я.Пономарьов, В.Петровський, Д.Богоявленська, та 
ін.), так і зарубіжні дослідники (Г.Айзенк, Ф. Баррон, Д. Гілфорд, Е.Торренс, 
М.Уоллах, Е.Шехтель та ін.).  

Багато науковців приділяли чимало уваги науково-дослідній роботі як 
необхідному елементу підготовки педагога (Н.Яковлєва, З.Єсарєва); методам і 
формам залучення майбутніх фахівців до творчої навчальної діяльності 
(В.Андрєєв, С.Архангельський, Ю.Кулюткін). Проблеми організації 
студентських досліджень висвітлено у працях  І.Дагіте, М.Ковальової; місце та 
значення наукових досліджень тудентів у системі вищої освіти – Л.Авдєєвої, 
Ф.Філіппова, В. Шостаковського; особливості організації науково-дослідної 
роботи студентів проаналізували В.Сіденко, В.Шевченко.  

Мета статті – проаналізувати вплив науково-дослідної роботи на розвиток 
креативності студентів. 

Період студентства є важливим етапом формування та розвитку 
особистості у цілому. Важливе значення він має і у розвитку творчого мислення 
людини. Студент  володіє  величезним  творчим  потенціалом,  який необхідно 
розвивати і якому не можна дати згаснути. Це є однією з найважливіших умов 
становлення майбутнього фахівця.  

Наукове дослідження являє собою особливий вид людської діяльності, 
спрямований на здобуття нових, більш глибоких знань, що служать практичним 
цілям для створення нових або вдосконалення старих. Необхідність досліджень 
у прикладних науках продиктована потребами й практичною діяльністю людей, 
завданнями, які ставить перед наукою виробництво. [1,с.42] 

Науково-дослідна робота студентів - один із важливих засобів 
підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою освітою, які 
здатні творчо використовувати в практичній діяльності новітні досягнення 
науково-технічного прогресу. 

Дослідна діяльність передбачає високу здатність студентів до творчого 
науково-технічного мислення. Ця здатність знаходить відображення в тому, 
щоб спираючись на сучасний рівень знань з природничих та суспільних наук, 
набувати нові наукові знання та впроваджувати їх в практику з високою 
ефективністю для народного господарства загалом.[ 4,с.37] 

Основним завданням навчально-дослідної роботи є набуття студентами 
навичок самостійної теоретичної та експериментальної роботи, ознайомлення з 
реальними умовами праці в лабораторії, в науковому колективі. 

 Сучасне поняття науково-дослідної роботи студентів включає в себе два 
взаємопов´язаних елементи: а) ознайомлення студентів з елементами дослідної 
праці, вироблення у них навичок цієї праці; б) власне наукові дослідження, які 
здійснюються студентами під керівництвом професорсько-викладацького 
складу вузів. 

Основними елементами навчально-дослідної роботи виступають: 
науково-дослідна робота на лабораторних заняттях; науково-дослідна робота на 
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семінарських заняттях; написання курсових та дипломних робіт; робота 
студентів за індивідуальним планом навчання. 

Важливою формою науково-дослідної роботи студентів, що включена до 
навчального процесу, є впровадження елементів творчості в навчальні 
лабораторні та практичні заняття. При виконанні таких робіт студент 
самостійно складає план досліджень, підбирає необхідну апаратуру, здійснює 
математичну обробку і аналіз результатів експерименту, оформлює науковий 
звіт. Формою, що поєднує навчальну і дослідну роботу студентів, є проведення 
спеціальних наукових семінарів при кафедрах. Написання рефератів, підготовка 
курсових робіт, дипломних і магістерських проектів також активно сприяє 
розвитку творчих здібностей. Складання змісту, списку джерел, підхід до 
вирішення поставлених у роботі завдань сприятиме формуванню й реалізації 
творчих здібностей, стимулюванню потреби у творчому оволодінні  знаннями, 
активізації  навчально-пізнавальної діяльності. 

О. Куцевол поділяє форми науково-дослідної роботи студентів на 
«...традиційні (робота наукових гуртків, виконання конкурсних робіт, участь в 
олімпіадах, підготовка курсових і дипломних робіт), а також сучасні форми, а 
саме магістерські роботи та різноманітні проекти». [2,с. 124].  

Дієвість усіх форм науково-дослідної діяльності залежить не тільки від 
орієнтації викладачів у виборі нових форм і методів, спрямованих на підняття 
пізнавальної активності студентів, на розвиток у них творчого мислення, на 
творчу співдружність, а й активного використання  навчально-допоміжної  
матеріальної  бази університетів, чіткість, конкретність вимог до наукових 
занять студентів, результатів їх роботи тощо. [4,с.42] 

Отже, науково-дослідна  робота  є  невід’ємною частиною  підготовки  
майбутніх фахівців до професійної творчої діяльності. За умови використання 
різноманітних методів роботи,  нетрадиційного  підходу  до  розробки  й  
виконання  проблемно-пошукових дослідницьких завдань, їх різноманітності, 
означений вид роботи озброює студента методами, прийомами й навичками 
індивідуальної та колективної роботи, сприяє розвитку творчих здібностей, 
самостійності, активізації навчально-пізнавальної діяльності, творчого 
мислення, дослідницьких навичок студентів, розвиває наукову інтуїцію, 
творчий підхід до сприйняття знань і практичного їх застосування під час 
вирішення поставленої проблеми.  

Література 
1. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: 
навч.посіб.для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / А.Є.Конверський. – 
К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 
2. Куцевол О.М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх 
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ФОРМУВАННЯ ГУМАННОЇ ОСОБИСТОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

В наш час суспільству потрібен не тільки спеціаліст, який має і дає 

відповідні завдання, репродукує їх, грамотний управлінець чи виконавець, а 

насамперед, професіонал, спроможний до самовдосконалення, орієнтований на 

творчість; особистість, якій притаманні нове мислення, гуманно-

демократичний стиль діяльності, високий рівень самосвідомості, культури, що 

вміє спрогнозувати перспективність і кінцевий результат виконання своїх 

функціональних обов’язків. 

Специфіка процесу формування особистості майбутнього фахівця робить 

необхідним розширення та конкретизацію принципів виховної діяльності. 

Шляхи підвищення ефективності виховання гуманної і творчої особистості 

висвітлюють праці Г.О. Балла, І.Д. Беха, В.О. Білоусової, М.І. Боришевського, 

С.У. Гончаренка, І.А. Зязюна, В.Г. Кременя, Ю.І. Мальованого.  

Мета статті полягає у висвітленні принципів виховання, що сприятимуть 

становленню особистості майбутнього фахівця. 

Для формування особистісних якостей та основ світогляду майбутнього 

фахівця, а також повного забезпечення його життєдіяльності й 

конкурентоспроможності, організація навчально-виховного процесу 

педагогічних спеціальностей має бути спрямованою на реалізацію наступних 

принципів виховання:  

- демократизму (передбачає реалізацію педагогіки співробітництва);  
- гуманізму (передбачає гуманне, ціннісне ставлення до особистості 

студента, яка здатна до саморозвитку та реалізації життєвих цілей); 

- духовності (передбачає формування у студента гуманістичних, 

духовних орієнтацій, усвідомлену потребу до засвоєння цінностей культури, 

дотримання норм гуманістичної моралі); 

- патріотизму (передбачає формування національної свідомості); 
- конкурентоспроможності (як нагальної потреби демократичного 

суспільства); 

- толерантності (передбачає наявність плюралізму думок, ідей, підходів 
для вирішення проблемних питань); 

- індивідуалізації (врахування системою виховання різних проявів 

індивідуальності студентів); 

- варіативності (передбачає спрямованість виховного процесу не лише на 
відтворення студентом зразків досвіду минулих поколінь, але також на 

готовність до діяльності в нових невизначених ситуаціях) [1]. 

Необхідно відзначити актуальність принципу гуманізму і виділити його 

серед інших, як домінуючий у людських відносинах. Реалізація принципу 

гуманізму сприятиме удосконаленню педагогічного процесу, оскільки процес 
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навчання і виховання цілком залежить від сформованих взаємовідносин та 

взаємодії викладача і студента.  

Розвивальна ефективність виховання, оптимізація процесу керування 

виховною діяльністю у великій мірі залежить від створення та використання 

якісно нових виховних методів. Дієвість принципів забезпечується виховним 

методом, в основу якого вони покладені. Основою виховних методів не можуть 

бути лише механізми зовнішнього підкріплення: заохочення та покарання. 

Виховні методи мають ґрунтуватися на механізмах співпереживання і 

позитивного емоційного оцінювання та апелювати до свідомого творчого 

ставлення людини до суспільних норм і цінностей. Саме такі методи 

кваліфікуються як виховні технології особистісної орієнтації. Їхня виховна 

дієвість залежить від методологічної основи, яка визначає практичну дієвість. 

Методологічну основу становлять взаємоузгодженні принципи : 

1. Принцип емоційності.  

Правильно побудована виховна ситуація спонукає до дії. Це відбувається 

завдяки створенню умов, які сприяють формуванню знань про моральну норму. 

Емоційно пережиті знання набувають значущості для особистості. Важливо 

зазначити, що емоційне насичення уявлення про моральну вимогу залежить від 

глибини сприйняття вихованцем ситуації, ступеня її узагальненості. 

2. Принцип діалогізму.  

Важливість цього принципу зумовлена, тим що оволодіння виховною 

ситуацією – є результатом специфічних стосунків вихователя з вихованцем, 

який вносить у виховну ситуацію соціальний аспект. Тільки особистісно 

розвиваюче спілкування може залучити вихованця до суспільних цінностей і 

формує ставлення до нього як до рівноправного партнера. 

3. Принцип співпереживання.  

Умови особистісно розвиваючого спілкування сприяють реалізації 

суб`єкт-суб`єктні стосунків. Вихованець повинен навчитися відчувати позицію 

іншої людини. Це провідний компонент процесу співпереживання. Під 

емоційним компонентом розуміють здатність до душевного відгуку. Розвинену 

форму емоційного компоненту складають пізнавальній компонент вміння 

вирізняти, називати емоції, які переживають інші люди, і прийняття чужої 

позиції. На основі співпереживання здійснюється формування моральної 

поведінки. 

4. Принцип саморегуляції.  

Результатом реалізації принципів виховання стає сформованість таких 

моральних дій, які характеризуються усвідомленістю суспільно значущих 

мотивів. Виховний потенціал аналізу вчинків значно зростає, якщо його 

спрямувати на розв’язання моральної суперечності стосовно вибору певного 

способу поведінки, що майже завжди пов’язано з особистими життєвими 

цілями 

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський розглядав навчання й 

виховання не як просту передачу знань і механізм засвоєння соціального 

досвіду, а як світ складних людських взаємин та духовного вдосконалення. 
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Сутність духовного вдосконалення полягає у переході виховних цілей у 

внутрішній світ особистості [2]. 
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ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ЕКОНОМІСТА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

Українська і світова економіка, а також політика нашої країни в даний час 

переживають серйозну кризу, тому сьогодні як ніколи підвищується роль 

системи професійної освіти як соціального інституту з підготовки фахівців-

професіоналів, здатних ефективно працювати в нових економічних умовах.  

Від системи вищої освіти вимагається певна перебудова змісту і 

професійної направленості навчання з метою підготовки свідомої, здатної до 

самореалізації особистості фахівця, і ці нові орієнтири актуалізують проблему 

формування професійної культури майбутнього спеціаліста, в тому числі і 

економічного профілю. Сучасні вимоги до професійної компетентності 

фахівців з вищою освітою не можна звести лише до визначеної сукупності 

знань, умінь, навичок. Потрібно формувати в студентів систему професійної 

культури, якою передбачається розвиненість професійно значущих компонентів 

мотивації й самосвідомості студентів.  

Ми вважаємо, що професійна компетентність фахівця як система знань, 

вмінь і навичок, достатніх для успішного розв’язання професійних задач, 

формується в основному в процесі професійної спрямованості навчання 

профільних дисциплін (починаючи з третього курсу навчання у ВНЗ); 

професійну ж культуру належить формувати впродовж усього навчання 

студентів у ВНЗ, у процесі вивчення ними всіх навчальних дисциплін. 

Професійна культура являється об’єктом міждисциплінарних досліджень 

різних наук: педагогіки, психології, соціології, філософії, економіки, права, 

культурології та інших. Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить про 

те, що науковий термін «професійна культура економіста» лише тільки починає 

своє самостійне життя в ужитку теоретичного і прикладного знання. Місткість, 

складність і неоднозначність цього поняття потребує більш детального і 

повного його вивчення й уточнення.  

Крім того, на сучасному етапі стосовно формування професійної 

культури фахівця залишається низка нерозв’язаних протиріч, пов’язаних із 

сучасними вимогами до персоналу та реальним рівнем готовності випускників 

ВНЗ до професійної діяльності; необхідність врахування індивідуально-
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психологічних якостей та здібностей студента та масовий характер професійної 

підготовки в процесі формування професійної компетентності; застосування 

малоефективних методів навчання. Названі суперечності потребують 

додаткових досліджень феномену професійної культури економіста, 

розширення знань про його сутність. 

Тому метою нашої статті є дослідження теоретичних аспектів 

професійної культури майбутнього економіста. 

Ю.Безрученков стверджує, що поняття професійної культури остаточно 

увійшло у науковий обіг у 80-х роках ХХ століття у зв’язку з розробкою 

культурологічного підходу. Проведений ним аналіз наукової літератури 

дозволяє розуміти під професійною культурою різновид загальної культури, 

який відображає ступінь оволодіння людиною спеціальних теоретичних знань 

та практичних умінь виконання визначеного виду діяльності, що здійснюється 

нею на основі сформованої системи певних ціннісних та духовно-моральних 

орієнтирів [1, с. 14]. 

Також погоджуємося із висновком Ю.Безрученкова щодо того, «що 

виникнення професійної культури стає можливим на основі засвоєння 

людиною загальної культури, залучення до її досягнень, оволодіння 

професійною майстерністю, творчої реалізації професійних навичок, 

ефективного застосування засобів й методів досягнення професійних цілей, 

можливості передбачити результати та наслідки своєї праці. Професійна 

культура служить критерієм моральності особистості, сформованості 

відповідної системи цінностей, які змушують людину відповідально 

відноситись до професійної діяльності [1, с. 14-15]. 

Російська дослідниця проблем формування професійної культури 

майбутніх економістів Г.А.Гущина під професійною культурою економіста 

розуміє культуру соціальної організації та регуляції, яка виражена в сукупності 

принципів, методів, прийомів здійснення спілкування і взаємодії в системах 

«людина – людина», «людина – суспільство» в умовах господарювання, де 

предметом являються трудові відносини і власність, і включає характерні 

ціннісні орієнтації, мотивацію, традиції, систему професійно-етичних норм (що 

внутрішньо містяться і зовнішньо виявляються) та етикету, що визначають 

поведінку особистості в професійній сфері [2, с. 15]. 

На нашу думку, професійна культура – це інтегральна характеристика 

фахівця – представника певної професії, яка включає сукупність професійно 

значимих якостей, знань, вмінь, навичок, норм поведінки, мовлення, 

зовнішнього вигляду, прагнення до підвищення свого професійного рівня та 

самоосвіти. 

Розглядати зміст професійної культури можна аналізуючи такі її 

структурні компоненти: професійна компетенція, професійні знання, вміння та 

навички, професійна усна та письмова грамотність, професійна лексика, етикет, 

професійна відповідальність, професійна поведінка, професійні комунікації та 

інформаційна культура, професійна самоосвіта та самомотивація, професійний 

імідж. 
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Розгляд теоретичних основ професійної культури майбутнього 

економіста не буде повним без дослідження властивостей, структури та 

процесу її формування в умовах отримання вищої освіти, що вважаємо 

напрямком нашої подальшої роботи. 
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Освіта як соціальний інститут відповідно реагує на всі економічні, 

політичні та соціокультурні зрушення та зміни, що відбуваються в суспільстві. 

Міжкультурна комунікація стає прикметною рисою сучасного українського 

суспільства, а її розвиток – одним з пріоритетних напрямів системи освіти. 

Актуальність проблеми, яка зумовила вибір дослідження, полягає в 

необхідності введення елементів культури в процес викладання іноземної мови, 

що є потребою сьогодення, оскільки усвідомлення та відокремлення ознак 

відмінностей різних культур, толерантне ставлення до цих відмінностей 

стимулює лінгвістичний, когнітивний та соціальний розвиток майбутніх 

вчителів іноземної мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про підвищений інтерес 

до різних аспектів міжкультурної компетентності, яку було досліджено в 

наступних напрямах як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками у галузі 

соціології, культурології, психології, лінгвістики, філософії та освіти: 

формування соціокультурної компетентності (О. Бирюк, І. Закір’янова, 

Д. Іщенко, С. Шукліна та ін.); формування комунікативної компетентності 

(С. Зенкевич, Л. Мітіна, Ю. Пассов, Л. Романишина, З. Підручна та ін.); 

формування професійної компетентності (Л. Зеленська, Л. Карпова, 

Н. Кузьміна, Н. Лобанова, А. Маркова); формування окремих аспектів 

професійної іншомовної компетентності (Л. Апатова, В. Баркасі, О. Волченко, 

Н. Гез, А. Гордєєва, В. Калінін, Б. Ліхобабін, С. Ніколаєва, О. Овчарук, 

О. Пінська, Є. Рослякова, В. Ріверс, В. Редько, В. Кейблз, Ф. Вінгард та ін.). 

Залучення студентів до діалогу культур є важливим з точки зору 

навчання і виховання, оскільки формування культурної людини відбувається 

завдяки діалогу рідної культури та культури іноземної. Вивчаючи іноземну 

культуру, студенти краще пізнають рідну. Формування міжкультурної 

компетентності вчителя набуває додаткового значення як засобу виховання 
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його особистості. 

Саме тому метою нашого дослідження є пошук та аналіз нових аспектів 

формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до організації 

міжкультурного діалогу. 

В структурі міжкультурної комунікативної компетентності виділяють 

наступні компоненти (Л.Г. Почебут): культурологічне знання; вміння та 

навички грамотного спілкування не тільки з представниками своєї, але й інших 

культур; особливе відношення до людей, яке виражається в толерантності: 

терпимості й заінтересованості у ситуації спілкування, при збереженні власної 

ідентичності та стійкості до впливу з боку представників іншої культури; 

соціально-психологічна сенситивність – чутливість до стану і переживань 

інших людей, емпатичні здібності [3, с. 23]. 

Використання міжкультурного компоненту у навчанні іншомовного 

спілкування є основою формування міжкультурної компетенції. Взаємозв’язки 

іншомовної комунікативної компетенції та іншомовного спілкування, 

міжкультурної компетенції та міжкультурного компоненту іншомовного 

спілкування ідентичні. 

Стосовно кореляції вищезазначених компетенцій аналіз науково- 

методичних публікацій (праці Г. Єлізарової, І. Плужник та М. Корочкіної) 

свідчить, що міжкультурний компонент імпліцитно міститься у компетенціях, 

які складають іншомовну комунікативну компетенцію (наприклад, мовну, 

мовленнєву, соціокультурну, соціолінгвістичну та ін.), оскільки їхня повна 

реалізація у ситуаціях міжкультурного спілкування безпосередньо залежатиме 

від рівня міжкультурної компетенції комунікантів [2, с. 117]. 

Учені Н.Гез, Е.Єліна, С.Тер-Мінасова вважають, що для успішного 

становлення міжкультурної компетентності необхідний симбіоз: мовної 

компетентності (знання лексичного, граматичного і фонетичного матеріалу); 

фонових знань (знання реалій, властивих конкретній мовній спільності людей); 

соціолінгвістичної компетентності, коли мовна поведінка здійснюється 

відповідно до реальних ситуацій спілкування, властивих для носіїв мови і 

соціокультурної компетенції, що формується в контексті культур контактуючих 

мов [3, с. 321]. 

Як уже зазначалося вище, міжкультурне спілкування передбачає 

взаємодію представників різних культур, зокрема і віртуальну, в процесі якої 

відкриваються перспективи пізнання іншомовної культури. Безперечно, 

найкращим засобом формування іншомовної міжкультурної компетентності 

студента є перебування його в країні, мова якої вивчається. Однак, виходячи з 

реальних умов, вважаємо, що віртуальний простір, який моделює необхідні 

соціокультурні характеристики соціуму, є найбільш ефективним засобом 

розвитку міжкультурної компетентності студентів, які вивчають іноземну мову 

поза мовним середовищем. 

Таким віртуальним простором є автентичне віртуальне інтерактивне 

середовище – Інтернет. Студенти мають можливість отримати більш детальну 

інформацію за допомогою мультимедійних засобів, які в поєднанні з 

гіпертекстовими технологіями визначаються терміном «гіпермедіа». Реалізація 
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взаємодії за допомогою комп’ютерних і телекомунікаційних технологій 

дозволяє підняти лінгвістичну і полікультурну підготовку студентів на рівень 

активної, пізнавальної творчості.  

З огляду на це на увагу заслуговують дослідження з проблем формування 

міжкультурної компетентності за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема: визначення змісту міжкультурного навчання іноземної 

мови та розробка методики використання телекомунікаційних проектів у 

міжкультурному навчанні іноземних мов (З.Ф. Возгова, О.Д. Пахмутова, 

С.Ю. Муратов); визначення національно-культурних особливостей електронної 

комунікації англійською та російською мовами (Ф.О. Смирнов); розробка 

науково-методичних основ комп’ютерного навчання іншомовної культури (Г.А. 

Воробйов). 

На наш погляд, оптимальною формою розвитку міжкультурної 

компетентності є телекомунікаційні проекти - важливий засіб, що забезпечує 

створення нового інформаційного поля, відкриває нові можливості організації 

навчального процесу з іноземної мови, забезпечує широкий доступ до 

інформації, інтерактивний діалог. Можна розглянути таку типологію 

телекомунікаційних проектів з іноземної мови : навчаючі телекомунікаційні 

процеси, направлені на опанування мовним матеріалом, формування певних 

мовних навиків і вмінь; лінгвістичні, які направлені на вивчення мовних 

особливостей, вивчення мовних реалій (ідіом, поговірок), вивчення фольклору; 

філологічні, направлені на вивчення етимології слів, дослідження історико-

фольклорних проблем та літературних проблем [1, c. 7]. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що актуальність проблеми 

розвитку міжкультурної компетентності у навчанні іноземної мови очевидна - 

вільне володіння іноземною мовою можливе лише при адекватному розвиткові 

міжкультурної компетенції, що забезпечує адекватне міжкультурне 

спілкування, діалог культур. Комп’ютерні та телекомунікаційні технології 

використовуються не лише як засіб для отримання нової інформації, але і для 

розвитку міжкультурної комп’ютерно-опосередкованої комунікації. 

Найбільш оптимальним засобом для формування і розвитку 

міжкультурної компетентності ми вважаємо, зокрема, телекомунікаційні 

проекти. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ПРОФІЛАКТИКИ 

ПІДЛІТКОВОГО АЛКОГОЛІЗМУ В УМОВАХ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

У наш час існують різні прояви соціального негативізму, це 

тютюнопаління, алкоголізація, наркоманія, і цей список можна продовжувати 

нескінченно. Надзвичайно актуальною є проблема алкоголізму та пияцтва дітей 

та підлітків. 

Багато уваги науковці приділяють проблемам профілактики та 

реабілітації цих явищ, насамперед це стосується дитячого алкоголізму. У 

поведінці підлітків присвятили свої праці Г. Золотова, В. Оржеховська,      С. 

Омельченко, С. Коношенко, Л. Міщик. Вплив середовища на процес 

формування особистості досліджували І. Бех, С. Харченко, Г. Лактіонова,    І. 

Звєрєва, та інші вітчизняні науковці.  

Метою написання даної статті є теоретичне обґрунтування змісту, форм 

та методів соціально-педагогічної профілактики підліткового алкоголізму. 

Як зазначають науковці, залежність від алкоголю у дітей та підлітків 

формується в стислі строки й відрізняється злоякісним, прогресуючим 

перебігом. Зазвичай чим раніше підліток починає пити, тим швидше в нього 

формується патологічна залежність. Сучасне молоде пияцтво починається в 12 

– 16 років [3]. 

Алкоголь викликає фізичну та психічну залежність, і має негативні 

наслідки для суспільства. 

Фізична залежність від алкоголю полягає в тому, що тривала відмова від 

вживання спиртного спричиняє збільшення кров'яного тиску, відчуття туги й 

неспокою, лихоманку, безсоння.  

Щодо психічної залежності, то вона полягає у прагненні відчути стан 

сп'яніння, що витісняє всі інші інтереси, оскільки спирт що міститься у алкоголі 

стимулює в мозку «центр задоволення» 

Вирішальну роль у формуванні алкогольної залежності відіграють такі 

соціальні, біологічні, психологічні фактори:  

- соціальні: стреси, інформаційні перевантаження, урбанізація, 

культурний та матеріальний рівень життя, урбанізація;  

- біологічні, а саме спадкова схильність;  

- психологічні, а саме здатність до соціальної адаптації та протистояння 

стресам, психоемоційні особливості особистості [1]. 

Профілактичний вплив повинен починатися передусім із профілактики 

інтересу до алкоголю, тому що його вживання не переслідується законом. 

Другим етапом буде надання інформації щодо попередження вживання сильних 

наркотиків і токсичних речовин . Особливу увагу соціальному педагогу 
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потрібно приділити профілактиці алкоголізації саме в дитячому і підлітковому 

віці. Одним із напрямів має бути діагностична робота, а саме: раннє виявлення 

дітей та підлітків які мають психологічну схильність до вживання алкоголю. 

Розробка практичних тренінгових занять щодо профілактики 

молодіжного алкоголізму в сучасній Україні набирає обертів. У процесі роботи 

було досліджено, що тренінгова форма профілактики найбільш ефективна у 

дитячому та підлітковому віці і її впровадження є необхідним. Найбільш 

оптимальний час проведення тренінгу не має перевищувати однієї години. 

Чисельність групи має становити від 10 до 30 осіб. 

Заняття у формі тренінгу відрізняється від традиційних педагогічних 

форм впливу на дітей та підлітків, оскільки його проведення зорієнтоване перш 

за все на визначення важливих запитань та пошук відповідей. Зазначимо, що 

традиційні тренінгові форми мають на меті використання всього потенціалу 

людини: її самостійності, інтелектуальної, емоційної та соціальної 

компетентності, здатності до прийняття важливих рішень, особливості 

взаємодії тощо [2]. 

Проаналізувавши результати тренінгів проведених соціальними 

педагогами та психологами в українських школах, було виявлено, що в доволі 

складній системі «соціальний педагог - дитина», стосунки обов’язково мають 

будуватися лише відповідно до вимог професійної етики, на засадах взаємної 

довіри й доброзичливості. У спільній роботі потрібно спиратися на все те 

позитивне, що є в людині, і вміти показати їй шляхи розвитку. 

Тренінг – це не лише цікавий та важливий процес пізнання підлітком себе 

та інших, це, насамперед, ефективна форма опанування знань, спілкування, 

інструмент для формування умінь та навичок, форма розширення досвіду. 

Науковцями було доведено, що профілактика раннього алкоголізму буде тільки 

тоді ефективною якщо проводитиметься систематично у комплексі сучасних 

методик, за умови використання різних методів, форм та засобів впливу в 

поєднанні з активною діяльністю, що спрямована на створення сприятливих 

умов для повноцінної самореалізації та життєдіяльності сучасних  підлітків. 

Види соціально-педагогічної профілактики алкоголізму у сучасних 

підлітків: 

- індивідуальна профілактика, що спрямовується на підлітків з метою 

подолання специфічних лише для них проблем; 

- спеціальна профілактика, що спрямована на молодіжні групи, які 

знаходяться в складних умовах, що значно підвищує ризик алкоголізму, та 

спонукає до загострення даної проблеми;  

- загальна профілактика широких верств населення цього віку спрямована 

на подолання, за допомогою різних методів та форм, найбільш загальних 

факторів і причин алкоголізму [2]. 

 При зіставленні даних за методикою ПДО було визначено, що більшість 

підлітків мають схильність до алкоголізації. Майже всі з опитаних відвідують 

вечірки, спілкуються з друзями та вживають алкоголь. 

Таким чином, в наш час діяльність соціального педагога щодо здійснення 

ним профілактики алкозалежності підлітків передбачає систему корекційно-
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виховних педагогічних заходів, які спрямовані на діагностику факторів та умов 

алкогольного ризику та попередження виникнення ранньої алкоголізації, що 

сприяє виникненню адитивної та девіантної поведінки. Профілактична робота 

значним чином пов’язана із лікувальною діяльністю, тому досить 

результативною буде спільна діяльність соціального педагога з медиками. 
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ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ  

ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

У сучасній освітній парадигмі, орієнтованої на задоволення потреб 

особистості, особливе місце займають проблеми саморозвитку, 

самовизначення, самореалізації людини. 

Самовизначення особистості проявляється в усвідомленому виборі, в 

прагненні зайняти власну, досить незалежну позицію в системі професійних 

відносин.  

Більшість студентів, поєднуючи навчання з роботою, працюють не за 

спеціальністю. В умовах соціально-економічної кризи, яку переживає наша 

країна, цілком очевидним є факт невизначеності більшості студентів у 

завтрашньому професійному житті.  

Соціально-педагогічні аспекти даної проблем зумовлюють необхідність у 

створенні та впровадженні педагогічних технологій, орієнтованих не тільки на 

підвищення рівня знань студентів, але й на розвиток професійного 

самовизначення їх як майбутніх фахівців.  

Актуальність проблеми професійного самовизначення обумовлена тим, 

що в період навчання закладаються основи професіоналізму, формується 

потреба і готовність до безперервної самоосвіти в умовах, що змінюються. 

У вітчизняній психології накопичений багатий досвід дослідження 

проблеми професійного самовизначення. Це в першу чергу розробки таких 

вчених, як Е.А.Клімов, Н.С. Пряжников, П.А. Шавір, С.Н.Чістякова, Є.І. 

Головаха, О. Збарської, А. Льовочкіної, Р. Пасічняк, О. Семенова, І. Тисячник, 

О. Баришевої та багатьох інших. 

Але фактори, які впливають на професійне самовизначення, не були 

розглянуті в певній мірі. 
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Метою нашої статті є вивчення факторів професійного самовизначення 

студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

У науковій літературі вживається кілька означень, що уточнюють зміст 

поняття самовизначення: життєве, особистісне, соціальне, професійне, 

моральне, сімейне, громадянське тощо. Поняття “самовизначення” наповнене 

різним змістом й уживається сьогодні в широкому діапазоні значень – від 

прийняття життєво важливих рішень до одноактних учинків.  

Самовизначення особистості як складова частина особистісного 

самовизначення - процес тривалий, не обмежений у часі, але залежний від 

вікових характеристик, ситуацій, ото¬чення, який має свої особливості 

розвитку на кожному віковому етапі становлення. Професійне самовизначення 

- це вибіркове відношення індивіда до світу професій в цілому і до конкретно 

обраної професії. Ядром професійного самовизначення є усвідомлений вибір 

професії з урахуванням своїх особливостей і можливостей, вимог професійної 

діяльності і соціально-економічних умов. 

Виділяють основні фактори, що впливають на вибір професії, які 

звичайно об'єднують в дві групи: суб'єктивні і об'єктивні. До суб'єктивних 

відносять інтереси, здібності, особливості темпераменту і характеру. До 

об'єктивних - рівень підготовки (успішності), стан здоров'я і інформованість 

про світ професій, вплив навколишнього соціального середовища, засобів 

масової інформації, літератури і мистецтва, культури і та інших, які в умовах 

суспільних трансформацій, якщо й не втрачають колишню визначеність, то, 

принаймні, змінюють її під впливом ринкових і демократичних інновацій. До 

об'єктивних чинників тісно примикають соціальні характеристики, такі, як 

освітній рівень батьків, соціальне оточення тощо. 

Нами було проведене дослідження, в якому ми виявили фактори 

професійного самовизначення студентів ВНЗ 1-2 рівня акредитації. Результати 

виявилися такими: 63 % опитаних при виборі професії орієнтуються на 

особисті професійні і життєві плани; 58% - здібності і їх прояви; 34% - позицію 

батьків, старших членів сім’ї; 32% - на суспільне визнання; 15% - на однолітків; 

думку вчителів, класних керівників враховують лише 7%. 

Можна зробити висновки, що більшість студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації обирають свою майбутню професію вже заздалегідь за обраними 

власними професійними і життєвими планами. 

 

Орешко Анастасія 

студентка 4 курсу фак-ту СПП 

    Наук. кер.: к. пед.н., викл. каф. соц. пед. Соловйова Т.Г. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РІВНЯ 

СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

СТАРШОКУРСНИКІВ 

Сьогодні проблема мотивації до праці студентства стає все більш 

актуальною.В наш час відбувається модернізація сучасної освіти, вона дозволяє 

вирішувати кризові питання щодо професійної діяльності соціального 
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працівника. Ми вважаємо, що нова система освіти потребує нової концепції 

професійної мотивації випускника вищого навчального закладу.  

Дослідження в даній області відбиті в роботах вітчизняних та зарубіжних 

учених:Д. Брауна, В.О. Моляко, С.Д. Максименко, Г. Мюрея, А.О. Реана,         

К. Роджерса, Х. Хекхаузена. Вирішенням найбільш суперечливих в теорії 

мотивації аспектів про співвідношення потреби і мотиву займалися                

М.І. Божович, Б.І. Додонов, А. Маслоу, Ю.В. Шаров. Різні типи і види мотивів 

досліджували П.М. Якобсон, Б.Ф. Ломов. Дослідженню різних аспектів 

навчальної мотивації приділяли увагу М.В. Матюшкіна, А.Т. Матис,                 

А.К. Маркова. Значимість позитивної мотивації для успішності та ефективності 

навчальної мотивації доводили такі дослідники як О.С. Кочарян, Р. Клаус, Н.І. 

Мішкова, В.А. Якуніна. Виникнення і розвиток професійної мотивації 

досліджувався в аспекті мотивації до навчання та професійного самовизначення 

і професійної самореалізації. Об’єктами дослідження виступає мотиваційна 

сфера студента та його ціннісні орієнтації. Сучасні методологічні дослідження є 

обґрунтуванням проблеми щодо формування професійної мотивації, засобів і 

методів професійного розвитку та становлення спеціаліста. Аспекти 

формування професійної мотивації студентів в процесі соціально-педагогічного 

навчання у вищих навчальних закладах є недостатньо вивченими, тому 

вважаємо дана тема є актуальною.  

У наукових працях проблема мотивації аналізується як у науці 

менеджменту, так і у філософії, психології, соціології, педагогіці, тощо.  

Формування та розвиток навчальної мотивації студентів відносять до 

найважливіших проблем сучасної вищої школи, тому що від її рівня залежить 

ефективність та якість навчального процесу. Мотиви і потреби навчальної 

діяльності визначають відношення студента до професійних завдань, що 

виступають передумовами ефективності та результативності самої професійної 

діяльності. 

Для сучасних студентів характерні якості, що відрізняють їх від студентів 

минулих років. Сучасні студенти вміло адаптуються до сучасних життєвих 

умов суспільства, вони більше конкурентоспроможні, та більш самостійні. Їм 

притаманна вимогливість до викладача вищого навчального закладу, але при 

цьому значно знизилась ерудованість, працелюбність, інтелігентність та 

вимогливість до себе. 

З метою дослідження сформованості рівнів професійної мотивації 

особистісних якостей студентів – майбутніх соціальних працівників 

рекомендовано застосовувати такі методики як „Виявлення рівня емпатійності” 

з метою визначення комунікабельності, методика „Самооцінка потреби в 

самоосвіті та саморозвитку” для визначення можливості студентів щодо 

самовиховання; за допомогою методик Т. Ільїної „Мотивація навчання у вузі” 

можна визначити можливості майбутнього спеціаліста щодо спрямованості та 

мотивації навчання, оскільки, тому що як свідчать дослідження, про рівень 

мотивації особистості можна судити за спрямованістю особистості [5, 104-106]. 

Метою проведеного дослідження було визначення рівня сформованості 

професійної мотивації студентів старшокурсників.  
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Дослідження складалося із наступних етапів:  

1. Дослідження рівня емпатії студентів. 

2. Дослідження та аналіз видів діагностики щодо сформованості 

професійної мотивації студентів. 

3. Виявлення рівнів сформованості професійної мотивації студентів 

старшокурсників кафедри соціальної роботи. 

База дослідження: студенти – майбутні соціальні робітники 4 курсу 

денного відділення. 

Першим етапом дослідження було, дослідження рівня емпатійності 

студентів за методикою «Діагностика рівня емпатії» І.М. Юсупова[2]. 

Дана методика дозволяє виявити рівень емпатії, що уможливлює уміння 

поставити себе на місце іншої людини і розуміння здібності до довільної 

емоційної чуйності на переживання інших людей. На відміну від інших 

опитувальників, саме ця методика дає можливість враховувати рівень емпатії в 

системі «людина-людина». Опитувальник складається з 36 тверджень, за 

кожним з яких випробовуваний оцінює, якою мірою він згоден чи не згоден з 

ним, за допомогою 6 варіантів відповідей. Ця методика дозволяє виявити три 

рівні розвитку емпатійності. 

В ході діагностики були зроблені висновки, що в досліджуваній групі 

соціальних працівників переважає ”високий рівень емпатії”, а саме у 42% від 

всіх діагностованих. Ці студенти виявляютьчутливість до потреб і проблем 

оточуючих, щиро намагаються зрозуміти їх почуття. Мають здібність ”читати” 

проблеми друзів і ”заглядати” в їх внутрішній світ. Такі студенти дружні, 

емоційно чуйні, комунікабельні, товариські. 

Другий етап дослідження проводився за допомогою методики «Вивчення 

мотивів навчальної діяльності студентів», запропонованої А.О. Реаном і В.О. 

Якуніним [1].За допомогою даної методики було досліджено мотиви учбової 

діяльності студентів, а саме, бажання студентів навчатися в Університеті. 

 За результатами проведеної методики, середньозначимимидля студентів 

є мотиви: придбати глибокі і міцні знання(33%); добитися схвалення батьків і 

оточуючих(58%); отримати інтелектуальне задоволення навчання(61%). 

Відповідно дуже низькі значення у студентів мають мотиви: виконувати 

педагогічні вимоги, бути прикладом для однокурсників, – серед студентів 

четвертого курсу. Слід зазначити, що мотив «постійно отримувати стипендію» 

має дуже низькі показники і не є актуальним тому, що 90% студентів денної 

форми не отримують стипендію. 

Найвищий бал було віддано мотиву «стати висококваліфікованим 

фахівцем», це свідчить про високий рівень важливості соціальних потреб та 

мотивів досягнення. 

Високому оцінюванню мотиву отримання диплома (86%), наряду з 

високими оцінками професійних потреб та мотивів підкріплюють мотиви 

«забезпечення успішності майбутньої професійної діяльності» та «стати 

висококваліфікованим фахівцем».Так, на першому ранзі у студентів – стати 

першокласним спеціалістом, а на другому – отримати диплом як підтвердження 
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рівня своїх знань, мотивація до навчання, отримання високих оцінок та 

напрацювання бази знань не є значимою у студентів-старшокурсників.  

Отже, результати дослідження показали, що у мотивації навчальної 

діяльності студентів 4 курсу та форм навчання є певні відмінності. Це свідчить 

про те, що структура мотивації навчання не є стабільним психологічним 

утворенням, а змінюється в залежності від певних чинників. 

Провідними мотивами навчання у студентів є «професійні» та 

«прагматичні» (отримати диплом). На жаль, пізнавальні мотиви недостатньо 

сформовані у студентів 4 курсу, денної форми навчання, і цей факт може 

виступати свідченням того, що у сучасних суспільно-економічних умовах 

цінністю стають не знання та освіта, а документ про одержання вищої освіти. 
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БАГАТОДІТНА СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У ХХ ст. відбувається спонтанне скорочення кількості дітей в сім'ї, 

норми, пов'язані з феноменом багатодітності сім'ї, історично зживають себе. 

Багатодітна сім'я як особлива категорія сучасної сім'ї, стає досить рідкісної в 

нашій культурі, особливо в міському середовищі. Але така «нетипова» сім'я 

продовжує існувати в нашому суспільстві і, як і раніше, становить інтерес для 

соціологів, демографів, психологів, педагогів. [4, с.12]  

В умовах сучасної демографічної кризи особливої актуальності 

набувають проблеми, пов’язані з багатодітною сім’єю. Станом на початок 2013 

року в Україні нараховували 295 000 багатодітних сімей. Лідируючі позиції за 

кількістю багатодітних сімей займають західні області України - Закарпатська, 

Львівська, Волинська та ін. А на останньому місці за кількістю багатодітних 

сімей стоять Донецька і Луганська області.  

Становищем багатодітних сімей, їхніми проблемами та наданням 

соціальної допомоги в сучасних умовах займалися А. І. Антонов, Н. Ф. Басова, 

О. В. Безпалько, Н. Ф. Дивіцина, І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова, С. Я. 

Харченко. 



245 

Недостатня розробленість проблеми обумовила вибір нашої теми 

дослідження «Багатодітна сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності». 

Мета нашої статті – розкрити специфіку багатодітних сімей як об’єкта 

соціально – педагогічної діяльності. 

Сім'я - мала соціальна група, створена на основі офіційного чи 

громадського шлюбу або кровній спорідненості, члени якої об'єднані спільним 

проживанням і веденням домашнього господарства, вико¬нанням сімейних 

функцій, емоційними зв'язками та взаємними юридичними й моральними 

зобов'язаннями стосовно один до одного, родинними традиціями.  

Сім'я також визначається як соціальний інститут, що характе¬ризується 

спільною формою взаємовідносин між людьми, в межах якого здійснюється 

основна частина їх життєдіяльності. [1, c.85] 

Згідно Закону України від 26.04.01 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства» 

багатодітна сім'я - це сім'я, яка складається з батьків (або одного з них) і трьох 

та більше дітей. 

Науковці, всі багатодітні сім'ї, розподіляють на три категорії: 

• сім'ї, багатодітність в яких запланована (наприклад, у зв'язку з 

національними традиціями, релігійними приписами, культурно - ідеологічними 

позиціями, традиціями сім'ї). Такі сім'ї відчувають багато труднощів, 

обумовлених малозабезпеченістю, тіснотою житла, завантаженістю батьків 

(особливо матері), станом їх здоров'я , але у батьків є мотивація до виховання 

дітей; 

• сім'ї, що утворилися в результаті другого і наступних шлюбів матері 

(рідше - батька), в яких народжуються нові діти. Такі сім'ї можуть бути і цілком 

благополучними, але їх членам властиве відчуття неповної сім'ї; 

• неблагополучні багатодітні сім'ї, які утворюються внаслідок 

безвідповідальної поведінки батьків, іноді на тлі інтелектуально-психічної 

зниженності, алкоголізму, асоціального способу життя. Діти з таких 

багатодітних сімей особливо часто потребують допомоги, реабілітації, 

страждають від хвороб і недорозвинення. У разі втрати батьківської опіки їх 

долю особливо важко влаштувати, бо сімейне законодавство перешкоджає 

поділу дітей з однієї сім'ї, а усиновити 3-7 дітей різного віку та різного ступеня 

соціальної дезадаптації далеко не завжди можливо. 

Ще один тип багатодітної сім'ї виділяє Н.Ф.Дівіцина: сім'я, що стала 

багатодітною в результаті усиновлення дітей, які залишилися без піклування 

батьків. [2, c.116] 

Багатодітна сім’я самою своєю сутністю допомагає реалізації 

особистісних та суспільних потреб. У таких сім’ях створено сприятливі умови 

виховання, оскільки діти зростають у тісних взаєминах у сімейному колективі 

та, зазвичай, з раннього віку привчаються виконувати певні обов’язки та 

допомагати один одному.  

Розподіл обов'язків будуються за статево-віковими ознаками, 

індивідуальні, тому різні за обсягом і складності. Глава сім'ї - батько; домашні 

справи - на матері, охоронниці домашнього вогнища, організаторі домашніх 

справ. Дефіцит часу, недостатність знань з виховання дітей створюють певну 
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проблему в таких сім'ях. Дефіцит виховання призводить до того, що діти 

виростають, маючи занижену самооцінку: тривожність, невпевненість у собі, 

неадекватне уявлення про власну особистість; старші діти прагнуть до 

лідерства. Мала можливість задовольнити свої потреби розвиває почуття 

заздрості, вимога неможливого. Більшість дітей у багатодітних сім'ях мають 

зниження соціального віку старших дітей. Вони рано дорослішають і менш 

тісно пов'язані зі своїми батьками. [3, c. 69] 

Єдиною специфічною функцією сім'ї завжди, в усі часи і у всіх народів, 

на думку В.Н. Дружиніна, була соціалізація дітей, а інші функції були 

додатковими і змінювалися протягом століть. У процесі засвоєння дитиною 

досвіду протягом усього дитинства здійснюється розвиток її здібностей, 

формується особистість. Особливості багатодітної сім'ї: умови життя, в яких 

протікають соціально - психологічні процеси, сімейні стосунки, зміст 

спілкування, особливості емоційних контактів, психологічний мікроклімат 

визначають специфіку процесу соціалізації у великій родині. 

Багатодітна сім'я стикається з усіма проблемами, властивими будь-якій 

сім'ї, але для неї вони стають більш важкими, вирішуються важче. Проблеми 

багатодітної сім'ї доповнюються проблемами дітей, які в них проживають, що 

повинні обов'язково враховувати соціальні працівники. Головна проблема 

багатодітніх сімей - матеріальна. Тісний взаємозв'язок між числом 

проживаючих в сім'ї дітей та доходами, що припадає на кожного члена сім'ї, а в 

більш загальному плані - ступенем її бідності. 

Складна проблема взагалі, а для багатьох сімей особливо, організація 

відпочинку дітей у період канікул. Великі проблеми у багатодітної сім'ї у сфері 

освіти. Щоб стати освіченою, у дітей з цих сімей менше умов, так як менше 

можливостей для навчання. Ще однією важливою проблемою багатодітних 

сімей є проблема здоров'я дітей. Діти в багатодітних сім'ях хворіють значно 

частіше порівняно з іншими сім'ями.  

Слід зазначити, що проблеми багатодітних сімей залежать від місця їх 

проживання: міста або села, регіони країни з низькою або високою 

народжуваністю. Тому, соціальна допомога повинна надаватися з урахуванням 

індивідуальних потреб і місцевих особливостей, оскільки багатодітні сім'ї не 

представляють однорідну масу. 

Як зазначає Алексєєва Л.С. сучасна парадигма гуманістичних суспільних 

відносин включає в себе наступні провідні напрямки соціально - педагогічної 

роботи з багатодітними сім'ями: 

1. Забезпечення через механізми фізичного, економічного, 

психологічного захисту, допомоги і підтримки діяльності з самоздійснення, 

самопізнання, рефлексії та самовдосконалення, оптимізації внутрішніх умов 

сімейного життя з метою розвитку самосвідомості та самостійності її членів, 

зміцнення взаємин. 

2 . Сприяння у створенні сприятливих психічних, моральних і культурних 

умов в середовищі існування сім'ї, необхідних для її існування та розвитку, і 

насамперед це стосується тих сімей, які в силу цілого ряду причин не можуть 

впоратися з несприятливими обставинами без сторонньої допомоги. 



247 

3. Допомога в організації мікросоціальної сімейної обстановки з 

нормальними, гуманістичними відносинами, у формуванні і розвитку здатності 

до творчої діяльності, стабільного і сприятливого психологічного клімату як 

продуктів обопільної активності дітей і дорослих.[2, c. 120] 

Висновки: специфіка роботи з багатодітними сім’ями покладає певні 

вимоги до соціального педагога і представляє інтерес до вивчення цієї 

проблеми, так як індивідуально-психологічні характеристики дітей у таких 

сім'ях мають свої соціально типові риси. 
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ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ 

ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих 

соціальних цінностей. Саме феномен здоров’я людини протягом усієї історії 

людства привертав увагу багатьох дослідників, які напрацювали велику 

кількість різноманітних характеристик цього явища. В останні десятиріччя 

світова наука віднесла проблему здоров’я до кола глобальних проблем, 

вирішення яких обумовлює характеристики майбутнього розвитку людства, та 

й навіть сам факт подальшого існування його як біологічного виду. 

Низький рівень мотивації до здорового способу життя і культури здоров’я 

у значної частини населення України є однією із причин антропологічної 

катастрофи, яка в країні набула рис демографічної кризи. Тому зловживання 

алкоголем, куріння, гіподинамія, неправильне харчування, вживання 

наркотиків, надмірне психоемоційне навантаження, безладні статеві стосунки і 

бездумний ризик набули поширення в житті людей. Викликає занепокоєння 

суттєве погіршення здоров’я школярів, особливо, старшокласників, що 

підтверджується даними державної та галузевої статистики, соціологічними 

дослідженнями [3]. 
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Проблема формування здорового способу життя висвітлювалася вченими 

в медичному, педагогічному та психологічному аспектах з минулих століть до 

сучасності (Дж. Локк, K. Гельвецій, М. Ломоносов, Л. Виготський, В. Бехтерєв, 

В. М'ясищев, М.Амосов, В. Казначєєв, Ю. Лисицин, І. Брехман, І. Бех, 

Л.Татарнікова, В. Колбанов, В. Зайцев та ін.). Об'єднуючою ланкою численних 

наукових досліджень є висновок щодо необхідності навчати дитину самостійно 

піклуватись про здоров'я. В роботах Г. Апанасенко, І.Брехмана, К. Дінейка, В. 

Казначеєва, В. Ліщука, Г. Никифорова в якості основного чинника формування 

здоровотворчої поведінки визначається відповідальне ставлення людини до 

свого здоров'я і здорового способу життя. 

Загальноприйнятим у міжнародному обігу є визначення здоров’я, 

викладене у преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.): «Здоров’я – це стан повного 

фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб 

або фізичних вад». 

Чотири аспекти здоров’я виділяє Державна програма «Діти України»: 

фізичний, психічний, соціальний, духовний. 

Фізичний – правильне функціонування усіх систем організму, позитивне 

ставлення до власного здоров’я, прагнення до фізичної досконалості та 

загальної фізичної працездатності, загартованість організму, дотримання 

раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне 

харчування. 

Психічний (психологічний комфорт) – відповідальність когнітивної 

діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, 

наявність саморегуляції, адекватних позитивних емоцій; відсутність 

акцентуацій характеру, шкідливих звичок. 

Соціальний (соціальне благополуччя) – це перш за все сформована 

громадянська відповідальність за виконання соціальних ролей в суспільстві; 

позитивно спрямована комунікативність; доброзичливість у ставленні до 

людей, здатність до самоактуалізації у колективі, самовиховання. 

Духовний (душевний) – пріоритетність загальноосвітніх цінностей; 

наявність позитивного ідеалу у відповідності з національними та духовними 

традиціями, працелюбність, доброчинність, відчуття прекрасного в житті, 

природі, мистецтві [2]. 

Відповідальне ставлення до здоров’я – це позиція особистості, яка 

обумовлює регуляцію реакцій і вольове здійснення діяльності стосовно 

факторів здоров’я для оптимального поєднання особистих можливостей і 

можливостей середовища задля досягнення благополуччя.  

Формування відповідального ставлення до здоров’я – це цілеспрямована 

системна діяльність, спрямована на вироблення та виявлення позиції щодо 

здоров’я в особистості в спеціально створюваних умовах [1]. 

 З метою розробки програми профілактичної роботи щодо формування 

відповідального ставлення до здоров’я серед учнів старших класів, ми провели 

анкетування. В залежності від отриманих результатів діагностики, визначили 

такі напрями діяльності: 

- формування в учнівської молоді орієнтації на здоровий спосіб життя;  
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- розвиток соціального і духовного здоров’я старшокласників у 

відповідності з національними традиціями народу; 

-  визначення місця психічного стану людини в загальному контексті 

здоров’я як однієї з умов здорового способу життя;  

- запобігання розповсюдженню шкідливих звичок серед учнів 

старших класів;  

- формування відповідального ставлення до здоров’я у взаємозв’язку 

всіх його компонентів: духовного, фізичного, психічного і соціального. 

Формування свідомо здорового способу життя - це комплекс знань та 

навичок щодо самозбереження людини, цілеспрямоване відношення до своєї 

діяльності з урахуванням захисту особистого здоров’я та здоров’я суспільства, 

а також охорона життя людини від тих ризиків та загроз, що мають місце у 

сучасних життєвих ситуаціях медичного, екологічного, соціального характеру. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Актуальність даної теми зумовлена кількома чинниками: по-перше, 

лінгвістичний підхід до вивчення політичної комунікації є новітнім явищем, що 

потребує вивчення. По-друге, з етапом перебудови зміна політичної ситуації 

визначила мову політики об‘єктом наукових розвідок. По-третє, лінгвістичний 

аналіз політичних текстів потрібен для реалізації таких практичних цілей, як 

вивчення політичного мислення суспільства та його політичної поведінки. 

Метою нашої статті є встановлення теоретичних засад лінгвістичного 

дослідження політичної комунікації. Мета зумовлює потребу розв’язання таких 

завдань: описати сучасні підходи до визначення та дослідження політичної 

комунікації; визначити комунікативно-функціональну сутність політичної 

комунікації. 

У рамках загальної теорії комунікації розрізняють шість 

фундаментальних підходів до дослідження політичної комунікації. Системний 

базується на напрацюваннях кібернетики: комунікація розглядається у термінах 

інтеракції між елементами системи. Лінгвістичний розглядає мову як засіб 

соціального контролю над політичними інститутами і процесами. Символічний 
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підхід визначає політику й комунікацію у термінах обміну символами. 

Функціональний переносить центр ваги на забезпечення комунікацією функцій 

соціалізації і підтримання стабільності. Організаційний зосереджує  увагу на 

інформаційних потоках і чинниках, що можуть їх стримувати. Нарешті, підхід, 

який умовно називають екологічним, досліджує комунікацію з точки зору 

впливу на неї середовища існування, насамперед політичної системи. 

У межах власне лінгвістичних досліджень виділяють два підходи до 

аналізу політичної комунікації: дескриптивний та критичний. Дескриптивний 

підхід звертається до класичної методики риторичного аналізу публічних 

виступів, представленої у працях Арістотеля, Ціцерона, Квінтиліана. У сучасній 

лінгвістиці один з аспектів дескриптивного підходу пов’язаний з вивченням 

мовної поведінки політиків: мовних засобів, риторичних прийомів і 

маніпулятивних стратегій, що використовуються політиками з метою 

переконання.  

Існує нова галузь дослідження цієї сфери – політична лінгвістика, витоки 

якої знаходимо в працях У. Ліппмана, П. Лазарфельда, Р. Парка, Г. Маклюена 

(Мухарямов, с.38). Це поняття зустрічається також у працях Л. П. Нагорної, А. 

Чудінова, Н.М. та Л.М. Мухарямових. На думку останніх, політична 

лінгвістика – це субдисципліна, яка досліджує мову політики і мовну політику 

(Мухарямов, с.45). Звідси випливає: політична комунікація є об‘єктом 

політичної лінгвістики. 

Сучасна політична лінгвістика активно займається загальними 

проблемами політичної комунікації, а саме аналізує її відмінності від 

комунікації в інших сферах, вивчає проблеми жанрів політичної мови (гасло, 

листівка, програма, газетна стаття, виступ на мітингу, парламентська полеміка 

та ін.) та особливості функціонування політичних текстів. Ця наука активно 

звертається до проблем ідіостилю окремих політиків, політичних партій і 

напрямків, розглядає стратегії, тактики та прийоми політичної комунікації, 

вивчає композицію, лексику і фразеологію політичних текстів, використання в 

них різноманітних образних засобів. 

Полем мовознавчих інтерпретацій політичної комунікації є синонімія, 

аргументація, синтаксис, висловлювання, лексика, наративні функції, риторика, 

семіотика, граматика. Дослідження у цих сферах здійснювали М. Пешо, П. 

Анрі, Ж. Пуату, Т. Трю, Ж. Зайдель, Є. Верона, П. Ашарда, Р. Муньє, Ж. 

Коммерета, Р. Моро, Ж. П. Фейє, К. Гільомен, Р. Барт та інші (Герасимов, с.26). 

Вивчення закономірностей політичної комунікації дозволяє нам, за А. П. 

Чудіновим, виділити наступні типові для неї риси, які представлені у вигляді 

опозицій:  

1. Ритуальність й інформативність.  

2. Інституціональність і особистісний характер.  

3. Езотеричність і загальнодоступність.  

4. Редукціонізм та повнота інформації 

5. Стандартність і експресивність  

6. Діалогічність і монологічність.  

7.Явна та прихована оцінність.  
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8. Агресивність і толерантність. (Чудинов, с.45). 

Також, характерними рисами офіційної політичної комунікації є 

бюрократичність, максимальна безликість та двозначність (за Дж.Орвеллом), 

що проявляється у використанні політиками номіналізації, еліпсису, 

метафоризації, особливій інтонації та інших прийомах впливу на свідомість 

електорату і опонентів  (Попова, с.102). 

За допомогою комунікації передається три основних типи політичних 

повідомлень: 

1.Спонукальні (накази, переконання). 

2.Власне інформативні (реальні або вигадані відомості). 

3. Фактичні (відомості, пов’язані з встановленням і підтриманням 

контакту між суб’єктами політики. 

Усе це дозволяє зробити такі висновки: політична комунікація 

багатокомпонентним явищем, що може розглядатись як система 

взаємопов‘язаних характерних рис та функціональних особливостей. 

Лінгвістична багатогранність політичної комунікації найбільше виражена на 

семантичному, стилістичному та прагматичному рівнях. Їй притаманна 

наявність широкого інструментарію функцій, за допомогою яких досягається 

головна мета – отримання політичної влади та реалізація політичних інтересів 

учасниками політичного процесу. Ресурс політичного мовлення та механізми 

його застосування свідчать про перспективи еволюції політичної лінгвістики. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРИВОЖНОСТІ 

У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

Актуальність дослідження полягає в тому, що в даний час вивченню 

стану тривоги присвячена велика кількість робіт. Проблемою тривожностi 

займались такі видатні вiтчизнянi вченні як: Б.Г. Ананьєв, В.М. Астапов, Ф.Б. 

Березiн, Н.Д. Левiтова, А.М. Прихожан, Л. І. Божович, Ю. Л. Ханiн та iн. А у 

зарубiжнiй психології – починаючи з З. Фрейда, який ввiв поняття тривоги, К. 

Хорнi, П. Тiлiх, Адлер, Мей, Р. Роджерс, I. Ялом та багато iнших. Бiльщiсть 

психологiв вважають, що тривожнiсть, має природну основу (властивостi 

нервової та ендокринної систем), формується в процесі життя, в результатi дiї 

соцiальних та особистiсних факторiв.  

Тривожність – особистісна риса, що відображає зменшення порогу 

чутливості до різних стресових чинників. Тривожність виражається в 

постійному відчутті загрози власному «я» у будь-яких ситуаціях. Учені 

вважають, що тривожність є результатом порушення міжособистісного 

спілкування за наявності сприятливого фону, обумовленого природними 

особливостями центральної нервової системи та ендокринної системи [3]. 

Поняття «тривога» було введено в психологію 3.Фрейдом (1925) і нині 

багатьма вченими розглядається як різновид страху. Карен Хорні визначала 
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тривожність як невід’ємний компонент психіки та вважала, що тривожність 

формується в самих ранніх відносинах з батьками. У разі, якщо батьки 

недостатньо уважні до дитини, виявляють до неї недостатньо любові і турботи, 

у дитини виникає вороже ставлення до них. Це відношення дитина змушена 

витісняти, тому що вона залежна від них. Пізніше ці пригнічені почуття 

обурення і ворожості поширюються на відносини з іншими людьми.  

А.М. Прихожан виділяє такі форми тривожності: відкрита тривожність; 

прихована тривожність; «замаскована тривожність». «Масками» тривожності 

називаються такі форми поведінки, які мають вигляд яскраво виражених 

проявів особистiсних особливостей, що породжуються тривожністю, дозволяє 

людині в той же час переживати її в пом'якшеному виді і не проявляти зовні. В 

якості таких «масок» найчастіше описуються агресивність, залежність, апатія, 

надмірна мрійливість та ін. Учений виділяє агресивно-тривожний і залежно-

тривожний типи (з різною мірою усвідомлення тривоги) [4]. 

Причиною появи тривоги завжди є внутрiшнiй конфлікт дитини, її 

незгода iз самим собою, протиріччя, прагнення i бажання. Однiєю з умов, що 

впливають на прояви тривожностi у дiтей, є психологiчний мiкроклiмат сiм’ї. 

Iснує зв’язок сiмейного стилю виховання та рiвня тривожностi, а також 

продуктивностi процессу навчання. Так значний вплив на тривожнiсть дiтей 

мають порушення стилiв сiмейного виховання, емоцiйне вiдхилення та 

пiдвищена моральна вiдповiдальнiсть батькiв. Серед причин прояву 

тривожності визначають: неможливість дитини самостiйно приймати рiшення, 

коли перед нею ставляться обмеження i заборони. Провокувати стан тривоги 

може поєднання високих вимог до дитини i занижена увага до потреб, часте 

застосування покарання, прояви загального невдоволення дитиною [6].  

Це сприяє утворенню реакцій психологічного захисту у вигляді агресії, 

направленої до інших. Агресія – це будь-яка форма поведінки, що спрямована 

на образу чи заподіяння шкоди живій істоті, яка не бажає такого ставлення до 

себе. Тривога може бути викликана тією чи іншою формою стресу. Так, один із 

найвідоміших способів, який часто вибирають тривожні діти, заснований на  

простому висновку: «щоб нічого не боятися, потрібно зробити так, щоб боялися 

мене». Маска агресії ретельно приховує тривогу не лише від тих, що оточують, 

але і від самої дитини. Проте, у глибині душі в них - все та ж тривожність, 

розгубленість і невпевненість, відсутність твердої опори. Також реакція 

психологічного захисту виражається у відмові від спілкування і уникнення осіб, 

від яких виходить «загроза». Така дитина самотня, замкнута, малоактивне. 

Можливий також варіант, коли дитина знаходить психологічний захист, 

«вирушаючи у світ фантазій». У фантазіях вона вирішує свої нерозв'язні 

конфлікти, у мріях знаходить задоволення своєї невтіленої потреби [5]. 

Рiвень шкiльної тривожностi пов’язаний з успiшнiстю школярiв. Але не 

має однозначних звя’зкiв: чим вище рiвень тривожностi, тим нижче успiшнiсть, 

i навпаки, чим менший рiвень тривожностi, тим вище успiшнiсть. Тривожнiсть 

по-різному представлена у дiтей з рiзним рiвнем навчальної успiшностi. 

Навчання та розвиток особистостi, найкраще протiкає, не тодi коли тривога 
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близька нулю, а кол вона знаходиться на оптимальному рiвнi, та коли учень 

навчений адекватним способам боротьби зi стресами i тривожністю [2, 6]. 

Молодший шкiльний вiк – важливий сензитивний перiод у становленнi 

особистiсного розвитку учня. Саме тут закладаються основи моральних знань, 

норм, формується свiдомо – емоцiйне ставлення до навколишнього середовища. 

Найбільш характерна риса періоду з семи до десяти років полягає в тому, 

що в цьому віці дошкільник стає школярем. Це перехідний період, коли дитина 

поєднує в собі риси дошкільного дитинства з особливостями школяра. Ці якості 

уживаються в його поведінці та свідомості у вигляді складних і з часом 

суперечливих поєднань. Як і будь - який перехідний стан, цей вік багатий 

прихованими можливостями розвитку, які важливо своєчасно виявляти та 

підтримувати. Тому особливу увагу вчених направлено на виявлення резервів 

розвитку молодших школярів. Використання цих резервів дозволить більш 

успішно готувати дітей до подальшої навчальної та трудової діяльності. 

Розвиток психіки молодших школярів відбувається головним чином на 

основі провідної для них діяльності навчання. Включаючись у навчальну 

роботу, діти поступово підкоряються її вимогам, а виконання цих вимог 

припускає появу нових якостей психіки, відсутніх у дошкільнят. Нові якості 

виникають і розвиваються у молодших школярів у міру формування навчальної 

діяльності [1]. 

Для вирішення заявленої проблеми використовувалися наступні методи: 

спостереження, бесіда, аналіз продуктів діяльності, тестовий метод, для якого 

були обрані методики – методика дiагностики рiвня шкiльної тривожностi 

Фiллiпса, та проективна методика для діагностики шкільної тривожності А.М. 

Прихожан. 

Результати дослiдження по методиці Філліпса шкільної тривожності 

показують що, з 39 досліджених учнів 4-х класів, високий рівень тривожності 

мають - 26%, підвищений – 30% і середній рівень – 44%.  

У результаті аналізу одержаних даних виявлено, що у деяких учнів на 

процес адаптації впливає високий рівень тривожності. Учні які складають 

групу ризику, дають негативні відповіді на запитання, вони характеризують 

настрій дитини на малюнку, як сумний, сердитий та нудний.  

Проведене дослідження дало змогу більш глибоко зрозуміти психологічні 

особливості адаптації та впливу рівня тривожності на процес адаптації у 

молодшому шкільному віці.  

Обґрунтовано перспективи даної роботи у подальшому вивчені процесу 

шкільної адаптації та негативних факторів, які впливають на процес 

дезадаптації серед учнів молодших класів. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІАГНОСТИКИ ЗА МОТИВОМ «ДЕРЕВО» 

На сьогоднішній день відомо більш ніж п'ятнадцять напрямків 

психотерапії, що використовують образи в діагностичному та лікувальному 

процесах. Найбільш універсальним на сьогодні вважається символдрама або 

кататимно-імагінативна психотерапія, вона дозволяє зробити більш глибинний і 

системний аналіз респондента, зокрема дає можливість працювати з його 

актуальним станом, з переживаннями минулого і на перспективу – через 

розвиток творчого потенціалу особистості [4, с. 93]. 

Проблемою кататимно-імагінативної психотерапії займалися такі вчені як 

Х. Лейнер, Ш. Ференці, М. Балинт, Е. Еріксон, Р. Шпітц, Д. В. Віннікотт, М. 

Малер, О. Кернберг, Й. Ліхтенберг [3, с.6]. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій відкриває такі імена теоретиків-практиків: Я.Л. Обухов, М.І. 

Орлова, О.В. Столярова. 

Метою статті є аналіз індивідуально-типологічних особливостей 

особистості досліджуваного на основі проведеного мотиву «Дерево». 

Отже, респондент – дівчина 23 років, незаміжня. В ході інтерпретації та 

психолого-педагогічного аналізу рисунку, ми будемо звертати увагу на два 

основні показники: те, що намальовано – змістовні ознаки рисунка, і – другий – 

як намальовано, тобто – структурні та формальні ознаки рисунка [1, с. 14]. 

Малюнок дерева трохи зміщений вгору, що свідчить про дещо завищений 

рівень домагань, можливо, компенсаторний, також це говорить про те, що 

людина більш схильна до відчуженості і замкнутості. Положення дерева на 

аркуші свідчить про те, що в респондента домінує емоційна сфера, вірогідніше 

– це мрійливий інтроверт, схильний до бездіяльності в важкі періоди життя [5]. 

В цілому, складається враження, що респондент неначе у масці, під якою вона 

ховає від оточуючих свої реальні почуття та життєві події. 

Дерево на аркуші займає помірно невеликий простір і не відрізняється 

масивністю своєї загальної статури, що в розумінні на об’єктному рівні не 

представляє собою захист і укриття для респондента. На суб'єктному ж рівні 

дерево відкрите та незахищене [3, с.10]. 
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На малюнку простежується особлива ретельність та деталізованість 

деяких елементів, що часто зустрічаються при прагненні до досконалості, 

пов'язаному з високим рівнем домагань. Іноді в підвищеній ретельності 

відбивається недостатня впевненість у собі. 

Детально розглядаючи окремі елементи дерева, зокрема, кори, яка чітко 

промальована, заштрихований ствол – підкреслюється потреба в захисті та 

страх дівчини щодо можливої агресії, спрямованої на неї. Стовбур зображений 

двома асиметричними лініями – нестійкий характер, контакт з оточенням трохи 

ускладнений, прагне до самотності. Деталізація на малюнку свідчить про 

раціональність, спостережливість, критичність розуму, респондент тверезо 

дивиться на речі і завжди намагається бути адекватним подіям, але іноді вона 

незадоволена собою, можна припустити, що її турбує невирішена внутрішня 

проблема [2, с.49]. 

 
Крона дерева складається з декількох частин, закриті лінії крони – 

можуть означати скритність, а детально структуровані гілки, розташовані 

«логічно» – символізують впорядковане спілкування; схильність до детального 

планування дій. Одномірні гілки, які спрямовані вгору, – ознака крайньої 

невпевненості, переживань. Поряд із цим респондент використовує природну 

мрійливість та захисне фантазування поряд із добре розвиненим плануванням, 

намагаючись знайти вихід. 

Біля дерева зображена напівзруйнована стіна з акцентованим 

горизонтальним виміром, що може означати чутливість респондента до тиску 

середовища. Множинні лінії та чітка окресленість кожної (навіть майже 

зруйнованої цегли) – означає відчуття ненадійності свого становища в житті, 

нереалізовані сподівання на даному життєвому етапі, можливо, якийсь 

неочікуваний «удар долі». Стіна символізує потребу в захисті та підтримці. 
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Сонце невеликого розміру, яке вже на небосхилі сприймається як 

джерело тепла і сили, які вже майже вичерпані. 

Дерева, зображені в верхньому лівому куті символізують близькі 

контакти [2, с.55], а саме – значимі люди, з якими пов’язані важливі події в 

минулому. З ними пов’язані великі емоційні переживання та сподівання, які на 

даний момент вважаються майже недосяжними. 

Окремо слід відзначити характер ліній, помірно сильний натиск свідчить 

про сильне психічне напруження, яке іноді знаходить свій вихід через 

амбіційність або наполегливість, прояви напористості, волі, тенденції до 

подолання супротиву, тривожність [2, с.35]. В той же час рисунок виглядає як 

ескіз: спочатку проведені тонкі (ескізні) лінії, які потім наводяться жирною 

лінією. Усе це може слугувати ознакою підвищеної тривожності, що 

супроводжується тенденцією до її компенсації. У цьому випадку тривожність 

може не проявлятися в повсякденній поведінці людини, але в стресових 

ситуаціях вона неминуче стає помітною. 

Висновки. Підсумовуючи приведені вище дані слід відзначити, що 

респондент знаходиться у дуже тривожному стані. Відбуваються події, які 

непідвладні ані емоціям респондента, ані природнім аналітичним підрахункам. 

Респондент в усьому покладається лише на власні сили та ресурси, які зараз 

майже вичерпали себе. Відчувається гостра потреба в підтримці та в захисті з 

боку значимих людей, які знаходяться дещо віддалено. 

Дуже важливо, що проективні тести з зображенням рисунка 

відображають, в першу чергу, не свідомі установки, а несвідомі імпульси і 

переживання респондента. Саме тому, такі тести майже неможливо 

«підробити», представити у них себе не таким, який ти є насправді. Це 

допомагає відкрити себе собі самому та показати не тільки те, що ретельно 

приховується від соціального оточення, а й те, що ми приховуємо від самих 

себе. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

Актуальність дослідження. Вивчання умов особистісного й професійного 

становлення молоді, що характеризуються посиленням впливу таких чинників 

нестабільності життєдіяльності особистості, як швидкі зміни в суспільстві, 

кризові явища, тощо, актуалізують проблеми вивчення психологічних 

особливостей активності людини у складних для неї життєвих обставинах, 

пошуку шляхів здійснення ефективного психолого-педагогічного впливу з 

метою сприяння розвитку в молодих людей здатності до подолання складних 

життєвих ситуацій. 

 Метою статті э теоретичне висвітлення особливостей копінг стратегій у 

студентів ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Проблема поведінки, спрямованої на 

подолання складних ситуацій, – копінгу (coping) – починаючи з 80-х років ХХ 

ст., традиційно знаходиться у фокусі уваги західних, зокрема американських 

науковців (Д.Брайт, А.Біллінс, К.Карвер, Р.Лазарус, К.Міллер, С.Фолкман.  

Вивчення особливостей поведінки людей у складних, напружених, 

екстремальних умовах у вітчизняній психології традиційно було прерогативою 

досліджень у галузі психології праці (Ф.Березін, А.Злотніков, О.Осницький, 

В.Паньковець та ін.), психології спорту (Л.Аболін, P.Загайнов та ін.), медичної 

психології (Н.Сирота, В.Ялтонський, С.Лігер та ін.), психології екстремальних 

ситуацій (І.Лєбєдєв, М.Магомет-Емінов).  

У межах загальної та педагогічної психології проводились дослідження, 

спрямовані на вивчення особливостей подолання людиною складних життєвих 

ситуацій (Л.Анциферова, О.Будницька, Ф.Василюк, Р.Грановська, І.Нікольська, 

Н.Дорошенко, О.Зайва, Є.Коржова, О.Кочарян, Є.Лібіна, А.Налчаджян, 

С.Нартова-Бочавер та ін.).  

В результаті опрацювання різноманітних джерел інформації стосовно 

даної проблематики, було встановлено наступне: одним із важливих результатів 

досліджень у цій сфері стали висновки щодо можливості типологізації 

стратегій подолання особистістю життєвих проблем. Р.Лазарусом і С.Фолкман 

була запропонована модель двох видів подолання: копінгу, центрованого на 

проблемі, і копінгу, центрованого на регуляції емоцій; іншими дослідниками 

було описано «п’ятивимірний простір» поведінки людини в емоційно складних 

ситуаціях (О.Кочарян), чотири типи «переживань» критичної ситуації як форми 

діяльності (Ф.Василюк), «техніки існування» (Х.Томе), типи соціально-

психологічної адаптації (І.Дерманова, А.Налчаджян), стратегії копінг-поведінки 

підлітків (Н.Сирота, В.Ялтонський) та ін.  

Однак недостатньо розкритим залишається питання особистісних 

детермінант подолання людиною складних життєвих ситуацій, системи 

особистісних факторів копінгу.  
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Розглядаючи подолання студентами складних життєвих ситуацій як один 

із проявів їхніх загальних адаптаційних можливостей, (зокрема до навчання у 

ВНЗ) досить широко представлена в науковій літературі (Т.Алєксєєва, Г.Балл, 

Ю.Бохонкова, Л.Литвінова та ін.).  

Важливість проблеми психологічних особливостей подолання складних 

життєвих ситуацій студентами старших курсів зумовлена ще й тим, що саме в 

цей період актуалізується потреба особистості в набутті здатності до реалізації 

себе в нових для неї соціальних умовах, що визначаються завершенням 

навчання у ВНЗ і переходом до професійної діяльності. 

Копінг-поведінка визначається так: копінг- це "безперервно змінні 

когнітивні і поведінкові спроби справитися із специфічними зовнішніми або 

внутрішніми вимогами, які оцінюються як надмірні або такі, що перевищують 

ресурси людини". Автори підкреслюють, що копінг- це процес, який весь час 

змінюється, оскільки особа і середовище утворюють нерозривний, динамічний 

взаємозв'язок і роблять один на одного взаємний вплив. 

Як показано Лазарусом, стверджується, що стрес - це дискомфорт, що 

відчувається, коли відсутня рівновага між індивідуальним сприйняттям запитів 

середовища і ресурсів, доступних для взаємодії з цими запитами. Саме індивід 

оцінює ситуацію як стресову чи ні. За Лазарусом і Фолкманом, індивіди 

оцінюють для себе величину потенційного стресора, зіставляючи запити 

середовища з власною оцінкою ресурсів, якими вони володіють, щоб 

справитися з цими самими запитами. До копінг-ресурсів, що допомагають 

справитися із стресогенними ситуаціями відносяться: ресурси особистості (Я-

концепція; інтернальний локус контролю; ресурси когнітивної сфери; афіляція; 

емпатія; позиція людини по відношенню до життя, смерті, любові, віри; 

духовність; ціннісна мотиваційна структура особистості) і ресурси соціального 

середовища (оточення, в якому живе людина, а також її уміння находити, 

приймати і подавати соціальну підтримку). 

Висновки. Таким чином, проблемі подолання стресу присвячено безліч 

досліджень. Серед них найбільш популярні роботи, що вивчають механізм дії 

копінг-стратегій (поведінкових стратегій), їх зв'язок з копінг-ресурсами 

(особистісними ресурсами) та іншими психологічними характеристиками. 

В цілому поняття копінг використовується в психології для опису 

характерних способів поведінки людей в різних складних життєвий і 

професійних ситуаціях. Кінцевою метою даної поведінки і одночасно критерієм 

її ефективності можна вважати зниження стресогенного впливу ситуації, тобто 

подолання її і вихід на нормальний рівень функціонування. Копінг-поведінка 

реалізується за допомогою копінг-стратегій. На вибір таких стратегій роблять 

вплив різні чинники: вікові, гендерні характеристики. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ 

Незаперечним фактом є те, що Інтернет сьогодні – це надзвичайно 

колосальне джерело інформації, яке знало людство. Але його можливості, такі 

як оперативність, швидкість і доступність зв'язку між користувачами на 

далеких і близьких відстанях, дозволяють використовувати Інтернет не тільки 

як інструмент для пізнання, але і як інструмент для спілкування [3].  

Останнім часом, соціальні мережі набувають все більшої популярності 

серед користувачів мережі Інтернет, особливо молоді. Вони займають все більш 

значуще місце у повсякденному житті сучасної людини. Люди починають все 

більше і більше часу проводити спілкуючись віртуально, тим самим 

зменшуючи час спілкування у реальному житті [2]. 

Останні декілька років, Інтернет-спілкування, його причини, особливості 

та наслідки вивчалися рядом дослідників, зокрема, воно розглядалося у роботах 

Арестової О.Н., Бабаніна Л.Н., Войскунського А.Е., Губанова Д.А., Новікова 

Д.А., Чхартишвілі А.Г., Жичкіної А.Е., Белінської Е.П. та ін. 

Метою статті є аналіз чинників що призводять до надання переваги 

віртуальному спілкуванню. 

Велика кількість останніх досліджень зосереджені на виокремленні 

особливостей самого процесу спілкування в Інтернеті. Зокрема, Т. Ю. 

Виноградова виділяє наступні особливості: 

1. Анонімність. Незважаючи на те, що іноді можливо отримати деякі 

відомості анкетного характеру і навіть фотографію співрозмовника, вони 

недостатні для реального і адекватного сприйняття особистості. Крім того, 

спостерігається укривання або презентація неправдивих відомостей. Внаслідок 

подібної анонімності та безкарності в мережі виявляється й інша особливість, 

пов'язана зі зниженням психологічного і соціального ризику в процесі 

спілкування – афективна розкутість, ненормативність і деяка 

безвідповідальність учасників спілкування. Людина в мережі може проявляти і 

виявляє велику свободу висловлювань і вчинків, так як ризик викриття і 

особистої негативної оцінки оточуючими мінімальний. 

2. Своєрідність протікання процесів міжособистісного сприйняття в 

умовах відсутності невербальної інформації. Як правило, сильний вплив на 

уявлення про співрозмовника мають механізми стереотипізації та ідентифікації, 

а також установка як очікування бажаних якостей у партнері. 

3. Добровільність і бажаність контактів. Користувач добровільно зав'язує 

контакти або йде від них, а також може перервати їх у будь-який момент. 

4. Ускладненність емоційного компонента спілкування, в той же час 

стійке прагнення до емоційного наповнення тексту, яке виражається в 

створенні спеціальних значків для позначення емоцій або в описі емоцій 

словами (у дужках після основного тексту послання). 
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5. Прагнення до нетипової, ненормативної поведінки. Найчастіше 

користувачі презентируют себе з іншої сторони, ніж в умовах реальної 

соціальної норми, програє не реалізовані в діяльності поза мережею ролі, 

сценарії ненормативної поведінки [3]. 

Віртуальне спілкування сприяє зростанню комунікативної відкритості і 

толерантності. У комунікації в комп'ютерних мережах відсутня попередня 

категоризація і оцінка партнера за зовнішніми даними; знімається проблема, 

пов'язана зі складністю швидкого формулювання своїх думок у ході прямого 

діалогу між людьми; є можливість пробних комунікативних дій та їх корекції; 

вироблені комунікативні норми не вимагають ритуалу представлення партнерів 

один одному, завжди є можливість прямого звернення; нівелюються зовнішні, 

соціальні, статеві, вікові, майнові, географічні характеристики партнера; 

зростають можливості комунікативної містифікації – ігрового спілкування від 

імені вигаданого персонажа. Психологічна гнучкість, багатоликість 

спілкування збільшується [4].  

З іншого боку, спілкування за допомогою Інтернету, може негативно 

впливати на особистість. Люди, які проводять в Інтернеті багато часу 

відчувають складнощі в близькому спілкуванні і саморозкритті, а також у 

прийнятті свого фізичного «Я» і своїх тілесних потреб. Причиною цього є 

нерозвинені, інфантильні механізми самооцінки, які породжують ідеалістичні 

вимоги і перешкоджають формуванню диференційованих і адекватних уявлень 

про себе. Що призводить до появи значної напруженості в емоційній сфері. У 

людей що активно використовують інтернет-коммунікацію переважають 

нереалістичні і недиференційовані вимоги до себе, дискримінуючі власну 

тілесність, відчуття певної дистанції між собою та іншими і схильність до 

компенсації відсутності почуття близькості і взаєморозуміння перебільшеними 

уявленнями про власну незалежність, а також відмовою від слідування 

загальноприйнятим нормам [1]. 

Таким чином, виходячи з аналізу наукових джерел, серед основних 

чинників надання переваги Інтернет-спілкуванню, можна виділити наступні 

його характеристики, що роблять його більш привабливим ніж спілкування у 

реальному житті: можливість анонімного спілкування, особливості протікання 

процесів міжособистісного сприйняття, легкість установлення та розриву 

контактів та можливість приміряти на себе нові ролі. Також можна виділити 

наступні особливості особистості, що сприяють вибору Інтернет-спілкування: 

нереалістичні і недиференційовані вимоги до себе, відчуття дистанції між 

собою і оточуючими та недостатня розвиненість комунікативних навичок. 
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СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА КОЛЕКТИВОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Актуальність обумовлена соціально-економічними змінами у суспільстві, 

а саме тієї сторони соціальної структури, де особистість розглядається як 

основна ланка економічного прогресу та предмету управління організацій, до 

яких вона належить. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні проблеми 

стилю керівництва в психології управління та емпіричному аналізі 

особливостей розвитку мотивації досягнення керівників на їх стиль керівництва 

в умовах психокорекційної активно-розвивальної роботи з ними. 

Теоретичне значення полягає в розширені та поглибленні знань про 

психологічні особливості стилів керівництва колективом організації в аспекті 

корекційних можливостей змінення особистісних властивостей поведінки й 

спілкування керівників засобами підвищення їх мотивації досягнення. 

Дослідження проводилося в плані запланованих заходів «ВАТ Луцький 

шовковий комбінат “ВОЛТЕКС”» з підвищення ефективності діяльності 

керівних кадрів з метою запуску нової системи відносин засобом практичної 

реалізації проекту реорганізації існуючих структурних підрозділів. 

Перший етап дослідження включав в себе використання всіх 

вищеперераховних методик, де базовими виступили опитувальник Блейка-

Мутона та опитувальник для визначення спрямованості діяльності менеджера. 

Після проведення методики діагностики вираженості конфліктної 

поведінки К.Томаса були співставлені результати із попередніми методиками: в 

групі Б така форма реагування в конфліктній ситуації як співробітництво 

виявилась повністю відсутньою в даній групі, а інші форми розмістились у 

порядку зростання показників форм компромісу і пристосування, уникнення і 

змагання. В групі А результати розмістилися таким чином - найбільший 

відсоток був набраний такими формами реагування у конфліктній ситуації як 

змагання і компроміс, а менші показники отримали форми співробітництва, 

пристосування і уникнення [2]. 

Порівняння результатів проведених методик у двох групах дозволяє 

припустити, що управлінцям групи А та управлінцям групи Б притаманний 
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різний рівень розвитку особистісних властивостей. З цією метою нами були 

проведені стандартизовані діагностичні методики Р.Кеттела і Т.Лірі [4]. 

Проведення опитувальника Р.Кеттела дозволило виділити суттєві 

відмінності між середніми показниками у двох групах: група А відрізняється 

від групи Б показниками підвищеної комунікабельності, емоційної стійкості, 

розвинутої уяви [1]. Також в групі А виражені показники підкореності, 

довірливості і прямолінійності. В свою чергу можна сказати, що в групі Б 

виражені такі особистісні властивості як замкнутість, ригідність в оцінці людей, 

емоційна нестійкість при реалістичній готовності до виконання будь-якої 

справи, домінантність, підозрілість, практичність, що межує з надмірною 

уважністю до дрібниць. Цікавим виявився факт низького рівня розвитку 

інтелекту в групі Б [2]. 

Отже, проведене дослідження підтвердило гіпотетичне положення, що 

особливості стилю керівництва колективом обумовлені особистісними 

властивостями поведінки і спілкування керівників. Підвищення мотивації 

досягення відображається на особистісних та поведінкових властивостях 

керівників, а відповідно й на стилі і спрямованості їх діяльності. 

Треба відмітити, що проведене дослідження не вичерпує поставленої 

проблеми вдосконалення стилів управління організацію, а піднімає нові 

питання дослідження не тільки мотиваційних детермінант управління 

керівників, але їх когнітивні, емоційні, гендерні особливості, що виступить 

перспективою наших подальших досліджень. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ОСОБИСТОСТІ НА СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ 

Зростання напруженості у сучасному суспільстві обумовлює збільшення 

різноманітних конфліктів та необхідність їх всебічного вивчення з метою 

нівелювання негативних наслідків та як найповнішого використання 

закладених у них позитивних можливостей для розвитку особистості. Знання 

соціально-психологічних особливостей особистості та чинників, які 

обумовлюють виникнення міжособистісних конфліктів, доз¬воляє розробити 
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комплекс методів та способів спрямованих на їх профілактику та форму¬вання 

навичок успішного вирішення. 

Ступінь розробленості проблеми, дослідження проблематики конфліктів 

має тривалу історію. Ще античні мислителі Епікур, Аристотель, Платон 

вивчали взаємини людей, їх соціально-психологічну характеристику, поведінку 

в процесі їх взаємодії, природу виникнення конфліктів на основі раціонального 

осмислення природи суспільного устрою. 

Кризові процеси у суспільстві стимулювали вивчення соціальної природи 

конфлікту. Проблема конфлікту була висвітлена у працях таких учених, як А.Я. 

Анцупов, А.М. Бандурка, А.В. Дмітрієв, В.А. Друзь, К. Зайцев, А.Г. 

Здравомислов, В.В. Танчер, А.І. Шипілов, А.Н. Чуміков, В.О. Ядов. 

Соціально-психологічний аспект конфліктології представляють 

дослідження Ф.М. Бородкіна, Н.В. Гришиної, О.А. Донченко, Л.А. Петровської, 

А.Л. Свенцицького, Л.В. Сохань, Т.М. Тітарєнко. У науковій літературі 

досліджувалися проблеми, пов'язані зі співвідношенням конфлікту і соціальної 

напруженості, конфлікту і девіантної поведінки. 

Людина з моменту її існування використовує конфліктні форми поведінки 

у повсякденному житті. З розвитком суспільства та з виникненням різного роду 

криз, а в першу чергу, духовної, масштаби прояву такої поведінки просто 

вражають: від еліти суспільства до дітей на ігровому майданчику.  

Конфліктна форма поведінки – це такий стиль поведінки людини 

(фізична, вербальна, непряма агресія, роздратування, негативізм, образа, 

підозрілість тощо), який детермінує виникнення конфліктів. 

Аналіз психологічної літератури дає підстави для виявлення різних 

підходів науковців до обґрунтування чинників впливу на виникнення і розвиток 

конфліктних форм поведінки, а саме: соціально-психологічних (об’єктивних) та 

індивідуально-психологічних (суб’єктивних) детермінант (Н. В. Грішина); 

внутрішніх і зовнішніх суперечностей (Л. І. Божович) [1]; впливу 

психологічних властивостей особистості, що акумулюються природними 

задатками індивіда, його соціальним досвідом й обумовлюються взаємодією 

суб’єктивних і об’єктивних чинників (Л.О. Петровська, Н.І. Пов’якель, В.І. 

Ілійчук) [2]. 

Обґрунтування об'єктивно-суб’єктивного характеру причин конфліктних 

форм поведінки є досить продуктивним в процесі визначення способів їхнього 

попередження, вироблення оптимальної стратегії поведінки людей у типових 

конфліктах. До числа об’єктивних причин можна віднести головним чином ті 

обставини соціальної взаємодії людей, що призвели до зіткнення їхніх 

інтересів, думок, установок тощо. Об’єктивні причини призводять до створення 

перед конфліктної обставини – об’єктивного компонента перед конфліктної 

ситуації. 

Пояснити поведінку особистості, зокрема й конфліктну поведінку 

неможливо без аналізу її соціально-психологічних особливостей, соціального 

оточення, системи суспільних відносин, груп, з якими особистість взаємодіє, а 

також без вивчення ціннісно-нормативної структури суспільства, що суттєво 
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впливає на ієрархію цінностей, ціннісних орієнтацій, мотивів та установок 

особистості.  

В даний час у психологічній літературі є досить велика кількість робіт, 

присвячених проблемі конфліктів. Незважаючи на добре розроблені методи 

вирішення конфліктів, слід визнати, що не існує єдиного універсального 

способу їх врегулювання. Не слід також оцінювати конфлікти тільки як 

негативні явища, так як вони можуть містити не тільки негативні, але й 

позитивні функціональні властивості. 

Отже, аналізуючи концепції, що пояснюють конфліктність, можна 

зауважити на тому, що в психологічній науці існує значна кіль¬кість теорій, які 

обґрунтовують конфліктну поведінку суто з психологічних позицій. Вчені, що 

були засновниками таких концепцій, не відкидали роль соціального 

середовища, в якому відбуваються всі процеси міжособистісної взаємодії. 

Однак, на їх думку, соціальні фактори є не основними, вони підлягають 

контролю і детермінації з боку психології особистості. Їх позицію можна звести 

до наступного положення: якщо конфлікти виникають під дією соціальних 

чинників, значить їх можна певним чином контролювати, змінювати або 

попереджувати. На відміну від соціальних факторів, соціально-психологічні 

стримати неможливо, вони існують разом з людиною, залежать від її 

особистісної сфери, свідомості (і навіть підсвідомості). 

Таким чином, враховуючи соціальну значущість проблеми залишається 

досить цікавий факт, взаємозв’язку безпосередньо соціально-психологічних 

особливостей та конфліктності особистості, сукупність її рис характеру, що 

дозволяє їй реагувати в той чи іншій ситуації індивідуально та незалежно. 
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ БАР’ЄРІВ НА ПРОЯВ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

У зв'язку з проблемою впровадження нової освітньої парадигми, в XXI 

столітті зростають вимоги до розвитку творчої особи, яка повинна володіти 

гнучким продуктивним мисленням, розвиненою активною уявою для 

вирішення складних завдань, які висуває життя.        

Психологи, соціологи та педагоги говорять про сформовану у сучасному 

суспільстві кризу творчості, кризу індивідуальності, кризу особистісного 

розвитку. Люди (і що саме тривожно – молоді люди) не можуть і не хочуть 
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шукати нові, оригінальні рішення проблем (професійних, навчальних, 

особистісних та ін); не бажають виразити себе, проявити свою неповторну 

індивідуальність. Вони бояться здатися кумедними, незграбними у соціальному 

середовищі, надаючи перевагу конформізму, звичним та стандартним діям. 

Таким чином, проблема впливу бар’єрів на прояв творчих здібностей студентів 

є актуальною. 

Дослідження вчених довели, що різні особливості індивідуально - 

психологічного розвитку студентів надають специфічного відтінку їх творчим 

здібностям. Наприклад, високий рівень розвитку впевненості у собі полегшує 

процес творчої діяльності, невпевненість у собі уповільнює її, створюючи 

психологічні бар'єри. 

Метою даної статті є теоретичний аналіз проблеми внутрішніх бар’єрів 

особистості та особливостей їх впливу на прояв здібностей студентів. 

У сучасній вітчизняній та світовій психології проблема творчих 

здібностей розвивається в декількох напрямках. 

Вчені одного напрямку співвідносять творчі здібності з максимальним 

рівнем розвитку розумових здібностей (Г. Айзенк, Л. Венгер, М. Веракса,  

М. Лейтес, Д. Векслер, Р. Стернберг). Представники іншого напрямку 

визначають загальні здібності до переконструювання здобутого раніше досвіду 

як творчість. Інші вчені протиставляють творчість репродуктивній діяльності і 

особливий акцент роблять на активності безсвідомого. Його механізм 

визначається як взаємодія активного домінуючого безсвідомого з пасивною, 

субдомінантною свідомістю (В. Дружинін, О. Кучерявий, Я. Пономарьов) [3]. 

Ще одна група вчених розглядають творчі здібності, які усвідомлюються ними 

як інтегральна якість особистості, що об'єднує когнітивну і особистісну сфери і 

виявляється при дозріванні багатьох психічних структур особистості (Д. 

Богоявленська, Г. Костюк, А. Маслоу, В. Шадриков, В. Ямницький) [1]. 

Що таке психологічні бар’єри та як вони впливають на прояв творчих 

здібностей студентів? 

Спочатку для позначення терміна психологічний бар’єр, використовували 

термін «захист», що був введений З. Фрейдом, пізніше ним же було описане і 

функціональне призначення психологічного захисту як засобу або механізму 

ослаблення внутрішньо психічного конфлікту, викликаного зіткненням 

інстинктивних імпульсів індивіда і вимогами соціального середовища. Низка 

вчених, таких як Б. Паригін та В. Мясищев вважають, що соціально - 

психологічний бар'єр – це такий стан або властивість індивіда, яка консервує 

резерви його духовно - психічного потенціалу або гальмує їх реалізацію в 

процесі його життєдіяльності [4] . 

Ю. Александровський вважає, що соціально - психологічні бар'єри 

особистості – це ті перешкоди та ускладнення, які виникають при 

функціонуванні психіки в процесі людської життєдіяльності. На думку 

Г.Андрєєвой психологічні бар’єри заважає творчій самореалізації особистості 

або зовсім перекриває вихід її психічної енергії в ефективну дію. Але точно так 

само в якості психологічного бар'єру може виступати і психічний стан 

індиферентності, байдужості, апатії або навіть депресії. У такому стані, як і 
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сильному збудженні, стає неможливою психологічна включеність у діяльність, 

знижується рівень результативності в усіх сферах прояву особистісного 

потенціалу людини. 

В. Горбачевський вважає, що за своєю природою психологічний бар'єр 

може являти собою також стійку установку або психічний настрій особистості 

як різновид її психічного стану або стану її свідомості. 

Пізніше, в роботах Р. Грановської та Ю. Крижанської психологічні 

бар'єри визначають як системи захисту від стресової інформації та контролю за 

соціально несхваленими спонуканнями. Однак, захищаючи від внутрішніх 

конфліктів і зовнішніх впливів, бар'єр одночасно і гальмує, стримує, заморожує 

і консервує емоційну реактивність і вразливість, інтелектуальну активність та 

рухливість особистості [2]. 

Для того щоб повною мірою забезпечити можливість реалізації творчого 

потенціалу особистості при організації навчальної та різноманітної за своїм 

характером і змістом позанавчальної діяльності студентів, необхідно 

враховувати весь комплекс їх індивідуально-особистісних особливостей. До 

найважливіших з них, на наш погляд, можна віднести наступні: темперамент 

(сангвінік,холерик, флегматик, меланхолік); характер (найбільш яскраво 

виражені риси характеру, акцентуації характеру); здібності (загальні та 

спеціальні); направленість особистості; ціннісні орієнтації; спрямованість 

інтересів; особистісні якості (самооцінка, рівень домагань, впевненість у собі, 

конформізм, лідерство, креативність та інші); стійкі психічні стани 

(тривожність, фрустрація, агресивність, ригідність); психологічне 

благополуччя/неблагополуччя (самостійність, активність, настрій). 

Високий рівень розвитку ряду стійких психічних станів негативно 

позначається на процесі здійснення людиною будь-якої діяльності (у тому числі 

творчої), знижує її ефективність, створює психологічні бар'єри: 

- люди з високим рівнем тривожності не можуть зосередитися на самому 

процесі діяльності, так як вони невільні від страху зробити помилку, стерпіти 

невдачу; 

- люди з високим рівнем фрустрації відрізняються низькою самооцінкою, 

уникають труднощів, бояться невдач; 

- люди з високим рівнем агресії, – нестримані, відчувають труднощі в 

спілкуванні з людьми, в процесі взаємодії з партнерами у спільній діяльності (у 

тому числі творчої); 

- високий рівень ригідності визначається відсутністю гнучкості, 

нестабільністю життєдіяльності, консерватизмом, незмінністю поведінки. 

Таким людям важко адаптуватися до змін (зміна роботи, зміни в особистому 

житті), і вони часто абсолютно нездатні до здійснювати творчу діяльність. 

Теоретичний аналіз даної проблеми доводить, що наявність внутрішніх 

психологічних бар’єрів консервує та заморожує творчі здібності студентів. А 

це, у свою чергу, означає, що студент повноцінно не може самореалізуватися та 

самоствердитися, а також творчо самовиразитися.  

Для вирішення даної проблеми необхідно проводити психолого - 

педагогічну роботу у таких напрямках: 
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- підвищення рівня креативності та творчого мислення; 

- підвищення рівня прояву індивідуально - особистісних якостей, що 

позитивно впливають на розвиток креативності; 

- зниження рівня стійких психічних станів, що негативно впливають 

на розвиток творчих здібностей студентів; 

- підвищення показників психологічного благополуччя. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що проблема впливу 

психологічних бар’єрів на прояв творчих здібностей є дійсно актуальною. У 

зарубіжній та вітчизняній психології творчі здібності співвідносили з 

розумовими здібностями, а також із безсвідомим особистості. Психологічні 

бар’єри особистості також активно вивчалися вченими, які розглядали їх як 

стан або властивість індивіда, що консервує резерви духовно-психічного 

потенціалу. Пізніше вченими було виявлено, що високий рівень розвитку 

певних стійких психічних станів впливає на прояв творчого потенціалу 

студентів та створює психологічні бар’єри. Таким чином, враховуючи наявність 

бар’єрів особистості, ми можемо спрямовувати психолого – педагогічну роботу 

на розвиток творчого потенціалу студентів. 
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ВПЛИВ СТИЛЮ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК 

ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Сім’я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом 

її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передавання 

культурних цінностей від покоління до покоління. Сім'я створює особистість 

або руйнує її, у владі родини зміцнити або підірвати психічне здоров'я індивіда.  

Вітчизняні психологи Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, П.Я. Гальперин, 

Л.І. Божович, В.С. Мухіна та інші в якості домінуючої сторони в розвитку 

особистості називають соціальний досвід , який засвоюється дитиною протягом 

всього дитинства. У процесі засвоєння цього досвіду відбувається не тільки 

придбання дітьми певних знань і умінь, але й здійснюється розвиток їх 

здібностей, формування особистості. Тому фактори сімейного виховання в 

даний час виділяються в якості центрального чинника формування особистості 
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дитини практично всіма дослідниками даної проблеми. Зокрема, стиль 

сімейного виховання відіграє істотну роль у формуванні особистості дитини. 

Під стилем сімейного виховання маються на увазі відносини батьків до 

дитини, характер контролю над її діями, спосіб пред'явлення вимог, форми 

заохочення і покарання. Стилі сімейного виховання формуються під впливом 

об'єктивних і суб'єктивних факторів та генетичних особливостей дитини. На 

вибір батьками стилю сімейного виховання впливають в першу чергу тип 

темпераменту, традиції, в яких виховувалися самі батьки, науково-педагогічна 

література. Батьки користуються безліччю прийомів виховання, залежно від 

ситуації, від самої дитини, від її поведінки в даний момент. Оптимально, якщо 

батьки обмежують автономію дитини і поступово, але впевнено насаджують їй 

певні цінності і виробляють «внутрішні гальма», прагнучи при цьому не 

підірвати дитячу цікавість, батьки повинні збалансувати ступінь контролю і 

душевної теплоти. У вітчизняній літературі досить широко представлені 

роботи, що описують стилі взаємин. Академік А.П. Петровський виділяє п'ять 

типів сімейних відносин: диктат, опіка, конфронтація, мирне співіснування на 

основі невтручання і співробітництво [1]. 

В.М. Мініяров розглядає наступні стилі сімейного виховання: 

ліберальний, змагальний, розважливий, запобігливий, контролюючий, 

співчуваючий і гармонійний [2]. 

При ліберальному стилі сімейного виховання дитині надається повна 

свобода дій. Дорослі в таких родинах частіше за все зайняті собою: власними 

справами, друзями та роботою, їх майже не хвилює душевний стан дитини, 

вони байдужі до її потреб і запитів, а іноді просто не вважають за потрібне 

звертати на них увагу. Головний метод виховання в такій родині – батіг та 

пряник. Взаємини з дитиною будуються таким чином, що мимоволі 

провокують її на пошук найбільш вигідних форм взаємодії з оточуючими, 

стимулюють формування таких якостей, як догідництво, лестощі та 

підлабузництво. Батьки постійно демонструють дитині нещире ставлення до 

оточуючих: друзів, сусідів і родичів. На перший погляд дитина з такої родини 

вільна у виборі форм поводження, однак поза власною родиною від неї 

вимагається формальне прилюдне дотримання правил пристойності.  

Як наслідок такого виховання – формування конформного соціально-

психологічного типу особистості. Діти цього типу не люблять ані розумової, ані 

фізичної праці: ця тенденція триває усі вікові періоди життя. Вони полюбляють 

вихвалятися, не здатні на щире співчуття та співпереживання. Часто такі діти 

несумлінно ставляться до доручень учителя і різноманітних обов'язків. Для них 

нерідко не існує заборон і моральних норм: уже з молодшого шкільного віку 

вони зовсім не налаштовані на навчальну діяльність, бо їх цікавить лише 

кінцевий результат – оцінка. 

У разі застосування змагального стилю сімейного виховання батьки з 

раннього віку вбачають у діях своєї дитини щось видатне і незвичайне, 

постійно заохочують активність самої дитини, іноді не лише морального, але й 

матеріального характеру. Намагаючись розкрити таланти своєї дитини, батьки – 

іноді всупереч її бажанню – наполягають на багатобічному і не завжди 
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виправданому розвиткові. За зручної нагоди такі батьки охоче заявляють про 

те, що їхній малюк, наприклад, «захоплюється тенісом, займається вокалом» 

тощо. Врешті-решт це призводить до того, що дитина стає цілком переконаною 

у своїй перевазі над іншими дітьми. Якщо ж вона раптово зазнає поразки, це 

надовго вибиває її зі звичної колії і призводить до депресії й апатії. Участь 

дитини з раннього віку в різноманітних гуртках і секціях інколи спричиняє 

проблеми, пов'язані з її здоров'ям: перевантаження, хронічна втома згодом 

можуть позначитися на дитині хворобами. 

Внаслідок такого виховання формується пошуковий соціально-

психологічний тип особистості. У дитячому колективі такі учні претендують на 

лідерство й офіційне визнання. Вони полюбляють командувати іншими дітьми 

й дуже задоволені, якщо хтось потрапляє у залежність від них. Свої помилки та 

промахи переживають дуже глибоко. У таких дітей надзвичайно розвинена 

воля. Уже з раннього дитинства вони на диво дисципліновані та ініціативні. Їм 

притаманні самовпевненість, зарозумілість, егоїстичність, перебільшення своїх 

можливостей, байдужість до інтересів колективу, цілковита зосередженість на 

демонстрації своїх можливостей. Проте за умови плідної співпраці родини та 

педагогів такі діти матимуть можливість відкрити все найкраще, що закладено 

в них природою, та зможуть виявити й товариськість, й інтелект, й упевненість 

у собі, а також самоконтроль і сумлінність. 

За розважливого стилю виховання, від самого початку дитині надається 

повна свобода дій, можливість набувати особистого досвіду шляхом власних 

спроб і помилок. Батьки вважають, що активність дитини повинна мати 

природний вихід. У вихованні своєї малечі вони повністю виключають будь-

яку примусовість та фізичні покарання, бо вважають, що дитина здатна сама 

обрати собі діяльність до душі, а вони мають право лише на рекомендацію або 

пораду. У таких сім'ях складаються теплі, добрі та відверті взаємини. Діти 

разом із дорослими беруть участь у сімейних радах, розв'язанні сімейних 

ситуацій. Батьки опікуються тим, щоб гідність їхньої дитини ніколи не 

принижувалася. 

Результатом такого стилю сімейного виховання є сенситивний соціально-

психологічний тип особистості. 

Запобігливий стиль сімейного виховання можуть спричинити як 

патологічна хворобливість дитини, так і особливості характеру батьків. У 

випадку, якщо дитина часто хворіє, батьки стають надзвичайно недовірливими 

й болісно реагують на будь-який прояв її нездоров'я. Вони ані на хвилину не 

залишають дитину без догляду та опіки. Дитина в такій родині практично 

позбавлена активної діяльності, лише батьки визначають коло її інтересів, 

ініціюють дитячі ігри, регламентують її поведінку 

У процесі запобігливого стилю сімейного виховання формується 

інфантильний соціально-психологічний тип особистості. Головними 

відмінними рисами цих дітей є пасивність, безвідповідальність. Їхні байдужість 

і флегматизм зникають, якщо запропонована діяльність цікава та незвичайна. 

За контролюючого стилю сімейного виховання формується тривожний 

соціально-психологічний тип особистості. У таких родинах воля дитини суворо 
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регламентується та контролюється: батьки диктують дитині, як одягатися, з ким 

дружити, визначають її режим дня.  

Батьки досить активно застосовують методи покарання: це може бути і 

командний тон, і гримання, і фізичне покарання. У подібних родинах діти 

позбавлені батьківської ласки, тепла та підтримки. 

Суть гармонійного стилю виховання вбачається вже в його назві: він 

формує гармонійний соціально-психологічний тип особистості. У таких 

родинах дитина завжди бажана, батьки задовго до її народження розмірковують 

над тим, якою людиною вони хочуть виростити та виховати її. Дитина 

народжується, виховується і росте в теплій і дружній атмосфері. 

Діти такого стилю виховання вже з раннього дитинства виявляють 

розважливість і вміння мотивувати свої вчинки, бо батьки вмотивовано й 

усвідомлено поводять себе. З початкової школи діти такого стилю виховання 

виявляють чуйність до своїх однолітків й уважність до прохань дорослих. 

Характерна риса цих дітей – правдивість, а якщо з якихось причин вони й 

мають таємницю, то ніколи не викажуть її. Такі діти вміють віддано дружити, у 

спілкуванні завжди відверті та правдиві, не приховують своїх справжніх 

почуттів. У навчанні такі школярі дуже старанні та відповідальні.  

Тож, резюмуючи все вищезазначене, можна сказати, що стиль 

батьківського виховання є важливим чинником формування особистості дитини 

молодшого шкільного віку та залежить від особливостей особистості батьків, 

емоційного прийняття чи відштовхування дитини, ступеню контролю та 

вираженості прагнення до соціальної бажаності. 
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ВПЛИВ СТЕРЕОТИПІВ ЗОВНІШНОСТІ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 

ОСОБИСТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 

 МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ 

 ЗОВНІШНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 

Зовнішність у житті сучасної людини є дуже важливим й   обов’язковим 

компонентом її існування. На сучасному етапі слід відмітити зріст кількості 

досліджень, присвячених факторам, що впливають на формування уявлень про 

красу та привабливість [2, с.73]. 

Важливу роль при оцінці зовнішньої привабливості відіграє ступінь 

відповідності зовнішності домінуючим стандартам краси. Власний тілесний 

образ, а саме, такий важливий компонент, як зовнішність, може значно 

впливати на очікування людини відносно успішності або неуспішності 
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майбутньої взаємодії, та на її реальну поведінку по відношенню до інших 

людей. 

Тому важливою є проблема вивчення соціально-психологічних 

механізмів формування стереотипів зовнішності у чоловіків і жінок. 

Вплив стереотипів зовнішності на життєдіяльність особистості та 

механізми формування гендерних стереотипів відображено у роботах багатьох 

авторів: Д.В.Погонцева, В.В.Сластенина, Т.Д.Данильченко, М.Г.Ткалич, 

Н.Рамси, Д.Палмер, Л.Палмер, В.Суемі, С.Л. Бем, М. Кіммел. 

Метою статті є дослідження соціально-психологічних механізмів 

формування стереотипів зовнішності та впливу стереотипів зовнішності на 

життєдіяльність особистості. 

Процес гендерної стереотипізації є найважливішою психологічною 

характеристикою людини, механізмом сприйняття і оцінювання поведінки 

чоловіків і жінок [4, с.176]. Стереотип – психологічний феномен внутрішнього 

світу людини, який поєднує: фрагмент реальності, її особистісне 

світосприйняття, її оцінку певною соціальною групою та міжгрупова взаємодія 

в цьому фрагменті реальності (або з приводу нього). У формуванні стереотипу 

беруть участь такі процеси: генералізація, схематизація, категоризація та 

казуальна атрибуція.  

Стереотипи зовнішності можуть формуватисяся природнім та штучним 

способами. Природній спосіб передбачає, що стереотип акумулюється в 

розрізнений індивідуальний та груповий досвід, віддзеркалює загальні, ті, що 

повторюються, властивості й особливості явищ. Тобто, це неусвідомлена 

культурно-колективна переробка, яка пропонує існування надіндивідуального 

рівня переробки інформації, де процес протікає в межах культури й за її 

законами, до того ж, сам процес людина не відчуває. Цей процес віддзеркалює 

відповідні історичні національно-культурні форми громадської свідомості, що 

виражені у вигляді як наукового пізнання, так і життєвих уявлень. Штучний 

спосіб здійснюється через цілеспрямовану діяльність ЗМК, будь-який вид 

пропаганди, як на рівні свідомості, так і на рівні підсвідомих процесів. 

Фізична привабливість входить у список найбільш важливих критеріїв 

при виборі статевого партнера і в чоловіків, і у жінок, хоча чоловіки ставлять її 

значно вище, ніж жінки. Естетична оцінка обумовлена впливом культури та 

особистим смаком. А з точки зору еволюційної психології, естетична оцінка 

лежить в основі рішення, яке безпосередньо пов’язане з виживанням та 

розмноженням [3, с.85]. 

Існуючі стереотипи зовнішності передають не тільки те, що є нормою для 

зовнішності людини, вони також передають знання про відхилення від норми. 

Стереотипи зовнішності тісно пов’язані з іншими гендерними стереотипами, а 

саме: стереотипами маскулінності-фемінності; стереотипами, що стосуються 

змісту праці чоловіків і жінок; стереотипами, що пов'язані з закріпленням 

сімейних і професійних ролей відповідно до статі. 
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У свою чергу, сьогодні стереотипи зовнішності стали важливим 

соціально-психологічним фактором, що здатний провокувати депресивні стани, 

оскільки існує висока позитивна кореляція між задоволенням зовнішністю і 

задоволенням собою. Соціальна оцінка через фізичні критерії породжує низку 

психологічних проблем, бо «фізичне Я» є важливою складовою «Я-концепції» 

та одним з критеріїв самооцінки. Так на сьогодні образ ідеального тіла часто є 

недосяжним: 85 % жінок через біологічні обмеження не можуть відповідати 

еталонам тілобудови, пропонованих ЗМК (сучасна „модель” тендітніша від 

середньостатистичної жінки на 23 %!) [1, с.75]. 

Люди пов’язують неповноцінність своїх міжособистих відносин з 

невідповідністю зовнішніх параметрів свого тіла вимогам, що висуваються 

соціумом. Тому часто вважають покращення зовнішності фактором, що сприяє 

гармонізації відносин. Порушення міжособистих відносин проявляється у 

сімейній сфері й у сфері взаємовідносин з протилежною статтю. При цьому 

відмічається: 1) незадоволеність власним тілом; 2) порушення самооцінки; 3) 

неадекватне самосприйняття; 4) збільшення рівня вимог; 5) невротизація; 6) 

нездатність до адекватного переживання й вербалізації емоцій; 7) зниження 

фрустраційної толерантності.   

Незадоволеність своєю зовнішністю й порушення у сфері міжособистих 

відносин є керівними факторами мотивації для вибору естетичної пластичної 

операції. Однак, зміна зовнішності може лише дати людині додаткові 

можливості гармонізації міжособистих відносин й підвищення якості життя, 

але не відповідає за їх реалізацію. 

Таким чином, вивчення соціально-психологічних механізмів формування 

стереотипів зовнішності у чоловіків і жінок є надзвичайно важливим та 

актуальним, оскільки дає можливість пошуку конкретних практичних методів й 

можливостей корекції впливу гендерних стереотипів на життєдіяльність 

особистості та організацію ефективної взаємодії з дотриманням психологічних 

умов і факторів, що сприяють зміні стереотипів. Дотримання стандартів 

привабливості є одним з адаптивних психологічних механізмів, що забезпечує 

активність у спілкуванні. Але важливо, щоб такі еталони були об’єктивно 

досяжними. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНДЕРНИХ 

ГРУП У СИТУАЦІЯХ МІЖГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Аналіз підходів до визначення характеристики груп, які беруть участь у 

взаємодії показав, що серед основних В.С. Агєєв, О.О. Гулєвич, І.Р. Сушков, 

J.F. Dovidio, M. Hewstone et. al., J. Jetten et. al., виокремлюють статус інгрупи та 

аутгрупи, розміри груп, гомогенність інгрупи та аутгруп, легітимність статусу 

інгрупи, проникність інгрупових кордонів, а також зовнішні загрози існуванню 

інгрупи, позитивна або негативна асиметрія, нормативно-рольові вимоги до 

членів інгрупи та ін. 

Так само в дослідженнях особливостей гендерної взаємодії С.Л. Бем, М. 

Кіммела, І.С. Кльоциної, С.М. Оксамитної, М.Г. Ткалич, представлені важливі 

параметри, які визначають особливості цієї взаємодії, а саме: гендерна 

полярізація та диференціація в різних сферах соціальної взаємодії, різні і 

достатньо жорсткі нормативно-рольові вимоги до чоловіків і жінок, проблема 

моногендерних і гетерогендерних груп, проблема токенізму у гендерній 

взаємодії. Ці соціально-психологічні особливості, на наш погляд, обумовлюють 

ступінь інгрупового фаворитизму, який можут демонструвати представники 

різних гендерних груп. 

Як зазначає І.С. Кльоцина, гендерні групи є стійкими соціально-

психологічними спільностями людей, члени яких усвідомлюють себе як 

чоловіки і жінки та розділяють і репрезентують норми статевоспецифічної 

поведінки, – вони значною мірою впливають на процес організаційної взаємодії 

та визначають її гендерноспецифічні ознаки [3].  

Нами було визначено, що до характеристик груп, які приймають участь у 

взаємодії між гендерними групами належать: статус гендерної інгрупи та 

аутгрупи, нормативно-рольові вимоги до членів кожної гендерної групи, 

гомогенність ін- та аутгруп, проникність інгрупових кордонів гендерних груп. 

Загалом, статус інгрупи і аутгрупи суперечливо впливає на інгруповий 

фаворитизм: найбільший інгруповий фаворитизм демонструється членами 

високостатусних груп, в той час як члени низькостатусних груп демонструють 

аутгруповий фаворитизм. Результати інших досліджень доводять, що 

найбільший інгруповий фаворитизм демонструється членами низькостатусних 

груп. Суперечливість даних досліджень обумовлена типом груп, які приймають 

участь у взаємодії [2]. 

У визначенні впливу статусу гендерних ін- та аутгруп на вираженість 

інгрупового фаворитизму ми спираємося на роботи дослідників гендерної 

проблематики, згідно яким, ця вираженість залежить від сфери соціальної 

взаємодії. Наприклад, у професійній сфері, а особливо у сфері управлінської 

діяльності, чоловіча гендерна група має більш високий статус, тому скоріше тут 

чоловіча група буде демонструвати високий рівень інгрупового фаворитизму, а 

жіноча гендерна група – аутгруповой фаворитизм, через свої намагання 
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потрапити до “гомогенного чоловічого світу”. Звичайно така ситуація пов’язана 

із нормативно-рольовими вимогами до чоловіків і жінок. 

Отже, нормативно-рольові вимоги до чоловічої і жіночої гендерних груп 

є різними. М.Г. Ткалич зазначає, що гендерні ролі можна умовно розділити на 

такі групи: професійні, що вказують, які сфери діяльності більш прийнятні для 

чоловіків, а які – для жінок; сімейні, які, у свою чергу, діляться на подружні та 

батьківські; вони визначають норми відносин, поведінку подружжя, батьків і 

дітей; сексуальні, які диференціюють сексуальну поведінку чоловіків і жінок та 

визначають відносини між ними в сексуальній сфері [4].  

До традиційних норми чоловічої гендерної ролі відносять норму 

успішності й статусу, фізичної твердості, розумової твердості, емоційної 

твердості, норму антижіночості. Ці норми відображають сформовані у 

суспільній свідомості стереотипні уявлення про нормативну маскулінність як 

еталон чоловічої гендерної ролі [4]. 

У свою чергу, особливе місце серед норм жіночої гендерної ролі посідає 

норма необхідності бути як гарною дружиною, матір’ю, домогосподаркою, так і 

ефективним працівником для жінок, які поєднують сімейне життя та 

професійну діяльність. 

Сьогодні, звичайно відбуваються певні зміни у системі гендерних ролей 

як чоловіків, так і жінок, однак більшість з них все ще залишаються 

статєвотиповими, особливо в маскулінній гендерній групі, тому, на наш, 

погляд, саме маскулінна (чоловіча) гендерна група повинна показувати вищій 

рівень інгрупового фаворитизму. 

 Гомогенність інгрупи і аутгрупи за гендерними ознаками як важлива 

детермінанта інгрупового фаворитизму сьогодні також зазнає певних змін.  

Це обумовлене, в першу чергу, зміною у психологічній статі особистості 

та гендерній ідентичності, які схиляються у бік андрогінності. Психологічні 

кордони між чоловічою маскулінністю та жіночою фемінністю частково 

стираються, з’являється все більше жінок, які набувають маскулінних рис.  

Окрім цього, як зазначалось вище, змінюється гендерно-рольовий 

репертуар особистості, в першу чергу, жінок, тому сьогодні гендерні групи за 

своїми основними властивостями вже не є такими гомогенними. 

Однак, є багато інших параметрів, за якими визначається гомогенність 

гендерної групи: вік, сімейний стан, рівень освіти, соціальний статус та ін. Як 

показують дослідження, чим більш гомогенна є група, тим більш вона 

піддається дискримінації. Згідно дослідженням J.F. Dovidio, M. Hewstone et. al., 

J. Jetten et. al., саме по відношенню до гомогенних груп чиниться аутгрупова 

дискримінація, в той же ж час такі групи показують високий рівень інгрупового 

фаворитизму. 

Ще однією важливою характеристикою груп є проникність інгрупових 

кордонів. Як зазначає О.О. Гулєвич, найбільший інгруповий фаворитизм і 

аутгрупова дискримінація характерні для членів великих груп з непроникними 

кордонами. У даному випадку міжгрупова диференціація виступає в якості 

виправдання відсутності у її членів свободи вибору [2]. Можна припустити, що 

чоловіча гендерна група буде мати вищій рівень інгрупового фаворитизму, 
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через те, що норми чоловічої гендерної ролі є більш жорсткими і визначеними, 

ніж норми жіночої гендерної групи. Чоловіки зазвичай отримують більше 

покарання за порушення маскулінних норм [3].  

Отже, на підставі проведеного теоретичного дослідження характеристик 

гендерних груп, які приймають участь у міжгруповій взаємодії, нами були 

визначені та проаналізовані: статус гендерної інгрупи та аутгрупи, нормативно-

рольові вимоги до членів кожної гендерної групи, гомогенність ін- та аутгруп, 

проникність інгрупових кордонів гендерних груп. Ці характеристики 

потребують подальшого емпіричного дослідження та перевірки значущості 

їхнього впливу на означені ситуації. 

Література 

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические 

проблемы / В.С. Агеев. – М.: МГУ, 1990. С. 6-84, 95-102. 

2. Гулевич О.А. Психология межгрупповых отношений / О.А. Гулевич. – М.: 

Московский психолого-социальный институт, 2007. – 432 с. 

3. Клецина И.С. Психология гендерных отношений: Теория и практика / 

И.С.Клецина. – СПб.: Алетейя, 2004. – 408с. 

4. Ткалич М.Г. Гендерна психологія: навч. посіб. / М.Г. Ткалич – К.: 

Академвидав, 2011. – 248с.  

 

Кропельницька Анастасія 

студентка 5 курсу фак-ту СПП 

Наук.кер.: к.психол.н., доц. Губа Н.О 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ  

У СПРИЙНЯТТІ РЕКЛАМИ 

Підвищений інтерес до гендерних проявів у соціальній комунікації не 

випадковий. Особливість сучасної масової культури полягає в тому, що 

інформаційне середовище індивіда насичене образними повідомленнями про 

те, що являє собою гендер. Інформаційний вплив ЗМІ, зокрема, реклами змінює 

баланс між різними елементами соціальної ідентифікації, визначаючи всї її 

можливі елементарні складові саме через гендерні змінні, тим самим трохи 

стираючи своєрідність кожного елемента. 

Реклама по праву може вважатися однією з найбільш агресивних 

гендерних «технологій». Привілейована позиція реклами в дискурсі гендеру 

пов'язана з візуалізацією комунікаційного простору, зростанням значення 

невербальної складової в сучасних стратегіях масової комунікації, «силовим» 

рекламним впливом на аудиторію. Представлені в рекламі образи, символічне 

значення яких відсилає адресата до ритуалів повсякденності, по суті своїй є 

частиною контексту, в рамках якого відбувається визначення та ідентифікація 

гендерної приналежності індивіда. Образи рекламних оголошень є 

висококонцентрованими формами гендерної комунікації, і тому правильне 

розуміння та інтерпретація ролі реклами в комунікації гендеру має дуже велике 

значення, як в теоретичному плані, так і в практичному, тобто індивідуально 

для кожного індивіда - реципієнта рекламного звернення. Дослідженням 
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особливостей гендерних відмінностей у сприйнятті реклами займались И.В. 

Грошева, О.А. Воронина, А.А. Дударева, Ш.Е. Тайлор и багато інших. 

Метою статті є теоретичне висвітлення гендерних особливостей в 

сприйнятті реклами. 

Виклад основного матеріалу. Життя сучасної людини неможливе без 

рекламного фону , який стає все більш очевидним і більш активним. Реклама, 

проникаюча в усі сфери суспільства, в даний час активно впливає на його 

соціальні інститути і значно впливає на соціальну поведінку людей.  

Перш ніж розглядати гендерні відмінності в сприйнятті реклами, 

ознайомимося з самим поняттям «гендер». Крім біологічних відмінностей між 

чоловіком і жінкою існує безліч відмінностей, які «обумовлюються причинами, 

які не є біологічними за своєю природою», тобто існує певний розподіл 

соціальних ролей, форм діяльності, відмінності в поведінці психологічних 

характеристик індивідів. Гендер (від англ. Gender - рід) визначає поняття статі, 

як соціальної конструкції, яка надбудовується над фізіологічної реальністю.  

Однакові рекламні повідомлення та зображення викликають різні 

емоційні реакції у чоловіків і жінок. Чоловіки рідше помічають, що 

рекламується, і частіше хто рекламує. Якщо в рекламному повідомленні 

міститься загальна фраза, і немає конкретних функціональних вказівок, чоловік 

навряд чи зафіксує в пам'яті образ товару. Купуючи продукт, він скоріше буде 

діяти за натхненням, спрацює кірка підсвідомості, і то, якщо в цьому виникне 

необхідність.  

Будучи сильним зоровим збудником, зображення притягує до себе увагу 

адресата, викликає готовність вступити в комунікативний контакт. Згідно 

психології реклами зображення сприймається і розуміється швидше, ніж текст. 

У ньому компресується глобальний зміст тексту. Експресивна функція полягає 

в тому, що зображення часто призначене для впливу на емоції адресата, може 

викликати різноманітні асоціації, впливати, наприклад, на сферу несвідомого. 

Дослідники визначили, що жінки розглядають зображення інакше, ніж 

чоловіки, що ті й інші фіксують увагу на різних елементах зображення. Однак, 

незважаючи на значні індивідуально - типологічні відмінності в сприйнятті 

зображень, загальним виявляється активний характер сприйняття. Психологами 

О.А. Вороніною А.А. Дударевою встановлено, що сприйняття відбувається 

послідовно і носить поелементний характер. Подібний характер «прочитання» 

особливо чітко проявляється там, де зображення сусідить з текстом і тому не 

може бути сприйнято відразу і одночасно. Для сприйняття рекламного 

повідомлення небайдуже, яке число елементів входить в зображення. Так само 

жінці легше сприймати велику кількість героїв і предметів у рекламі, так як 

вона може утримати в зоні уваги кілька об'єктів одночасно, а чоловік може 

просто не помітити рекламований об'єкт. Якщо в рекламі присутня фотографія, 

то використовуються найпоширеніші образи, засновані на стереотипах. Деякі з 

них - бізнес-леді і бізнесмен, безтурботна красуня, мати і дружина - 

хранителька вогнища, сильний герой - споживач.  

Деякі з них використовуються для впливу на чоловіків, і деякі для впливу 

на жінок. Якщо ж присутня просто картинка, то в даному випадку більше 
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акцентується увага на кольорі. Серйозною проблемою для творців реклами є 

правильність вибору, так як різні кольори можуть сприйматися чоловіком і 

жінкою по-різному. Окремо взяті кольори в поєднаннях між собою 

висловлюють абсолютно особливі значення для чоловіків і жінок. 

Таким чином, оскільки сьогодні життя людини неможливо уявити без 

реклами, творцям реклами, для того щоб вона буде ефективною, необхідно 

враховувати різницю в сприйнятті однієї реклами людьми з різною гендерною 

характеристикою. Якщо реклама повинна впливати на обидві аудиторії, 

необхідно використовувати ті кольори, образи, зображення,звернення, які 

викликають у людей однакові емоції. Наприклад, затишок, свято, краса тощо. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЯ 

Професія психолога набуває у наш час все більшої популярності: багато 

випускників середніх шкіл обирають спеціальність психологія, щороку 

збільшується й кількість випускників спеціальності психологія у нашій країні, 

зростає потреба у спеціалістах - психологах, які працюють у різних галузях 

психологічної практики. Все це зумовлює високий рівень зацікавленості 

дослідженнями особливостей мотивації студентів - психологів, та наявність 

професійно - значущих якостей майбутніх спеціалістів, як центральної умови 

подальшої професійної діяльності й професійної мотивації. 

Отже, актуальність дослідження проблеми наявності професійно 

значущих якостей у студентів психологічних спеціальностей та рівня розвитку 

їх професійної мотивації визначається зростанням у нашому суспільстві 

потреби в ефективній психологічній допомозі різним верствам населення. 

Мета статті полягає у висвітленні професійно важливих якостей 

психолога, як важливого аспекту розвитку професійної мотивації.  

Необхідно відзначити, що проблему мотивації професійної діяльності 

розглядали ряд вчених (М. Боришевський, М. Дьяченко, Є. Ільїн, Л. 

Кандибович, Ю. Орлов, Є. Никіреєв, П. Просецький, В. Семиченко та ін.). 

Мотивація діяльності є одним із тих напрямів психології, який привертає 

до себе увагу вчених і практиків з усього світу. Високий рівень професійної 

мотивації суб’єкта – одна з основних умов ефективної професійної діяльності. 

Високорозвинена професійна мотивація є джерелом професійного 

саморозвитку особистості. Отже, розвиток професійної мотивації є рівноцінним 

з іншими завданням в процесі становлення спеціаліста в ВНЗ. 

Під професійною мотивацією розуміється сукупність чинників і процесів, 

які, знаходячи відбиток у свідомості, спонукають і направляють особистість на 

вивчення майбутньої професійної діяльності [3, с.306]. 

Н.А. Бакшаєва та А.А. Вербицький [1] в професійну мотивацію 

включають такі компоненти, як: 
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• інтерес до професійної діяльності, 

• відповідальність за результати професійної діяльності, 

• прагнення до професійного самовдосконаленню та розвитку 

професійно важливих якостей та ін. 

Керуючись дослідженнями класиків вітчизняної психологічної науки С.Л. 

Рубінштейна, О.М. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, А.В. Петровського та інших, 

необхідно зазначити, що будь-яка діяльність особистості сама по собі не 

володіє психічними якостями, та й самостійно ці якості не існують. Усі психічні 

явища які формуються, розвиваються і проявляються в процесах діяльності 

належать її суб’єкту – суспільному індивіду, а, отже, – особистості [2]. Із 

здійсненням діяльності людина пов’язує певні емоції і почуття, які залежать не 

від окремих процесів, а визначаються предметом і ходом тієї діяльності, в склад 

якої входять.  

Л.І. Божович дослідила, що у склад будь-якої якості особистості входить, 

з одного боку, певний мотив, який забезпечує позитивне ставлення людини до 

діяльності, а з іншого – засвоєння, закріплення способів і форм діяльності. 

Таким чином, вивчення будь-якої діяльності особистості, а практичного 

психолога зокрема, необхідно розпочинати з встановлення індивідуальних 

особистісних відмінностей і властивостей майбутнього фахівця, а 

характеристику психологічної сторони його діяльності необхідно вибудовувати 

на основі індивідуальних психологічних особливостей особистості у процесі 

діяльності, які створюють основу для становлення його професійно значущих 

якостей. 

Проблемою професійно значущих якостей у сучасній психологічній 

школі займалися Є.А. Клімов, Н.А. Амінов, М.В. Молоканов, В.Д. Шадриков, 

А.Е. Пятінін, Т.А. Казанцева, Н.Б. Казначеєва тощо. 

Із досліджень згаданих науковців слідує, що в основі професійно 

значущих якостей лежить відповідна група індивідуально-особистісних 

якостей, серед яких особливе місце займають: 

• інтелектуальні та комунікативні здібності, 

• професійні знання, уміння, навички,  

• спеціальні комплекси здібностей, які сприяють розвитку професійної 

діяльності. 

Необхідно зазначити, що вчені-дослідники висловлюють різні точки зору 

стосовно важливості тих чи інших індивідуально-психологічних особливостей 

професійно значущих якостей майбутнього психолога. Але спільним для них є 

розуміння професійно значущих якостей психолога. Вони визначають їх як 

внутрішні психологічні характеристики суб’єкта, що відображаються у 

професійній діяльності, підвищують ефективність розв’язання професійних 

завдань, сприяють особистісно-професійному зростанню й самореалізації у 

процесі здійснення діяльності. 

Слід мати на увазі, те що психолог контактує з внутрішнім, 

утаємниченим світом іншої людини. Тому, йому необхідно володіти такими 

особистісними характеристики і професійно значущими якостями, які б 

дозволяли створювати комфортні, довірливі, сприятливі умови для розкриття 
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внутрішнього світу людини, яка звернулась по допомогу і готова була прийняти 

запропоновані психологом зміни власної особистості. 

Аналіз вище перерахованих психологічних джерел дозволяє 

констатувати, що більшість дослідників до професійно значущих якостей 

психолога відносять: гуманізм, емоційну чутливість, соціальну зрілість, 

моральність, високу комунікативність, толерантність, емпатійність, здатність до 

рефлексії, щирість, дружелюбність, відкритість,активність, відповідальність, 

інтелектуальність, професійне мислення, емоційну стійкість, витривалість, 

тактовність, уважність, професійну мотивованість, пластичність і динамічність 

мислення, багатий словниковий запас, відсутність внутрішніх конфліктів, 

оптимізм, високу працездатність та дисциплінованість, сталість і адекватність 

самооцінки,здатність до самовдосконалення та самопізнання, самокритичність, 

розвинене почуття власної гідності тощо.  

Увесь цей комплекс професійно значущих якостей психолога може бути 

покладений у основу створення ідеальної чи еталонної моделі високо 

кваліфікованого фахівця і гармонійно розвиненої особистості психолога. 

Усім майбутнім психологам необхідно пам’ятати, що ця професія досить 

специфічна. Психолог працює із особистістю і, водночас, сам є особистістю, 

яка впливає на особистість клієнта. Отже, для професії психолога значущим є 

поєднання високого рівня професійної мотивації та наявність професійно – 

важливих якостей, що визначають успішність надання психологічної допомоги. 
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АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ КРЕАТИВНОСТІ В КОНТЕКСТІ  

ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ 

За останні роки інтерес науки і практики до проблеми креативності 

значно зріс, що обумовлено затребуваністю суспільством людини творчої, 

інтелектуально розвинутої, з вмінням швидко навчатися та адаптуватися до 

ситуацій, які постійно змінюються, здатною до вирішення творчих завдань, 

прийняття нестандартних рішень та пошуку оригінальних ідей тощо. 

Важливим завданням вітчизняної вищої школи є підготовка таких 

фахівців, які мають достатній рівень професійних компетенцій і відповідають 

вимогам сучасного суспільства. У цьому контексті особливої актуальності 
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набуває проблема пошуку шляхів розвитку креативності як складової 

професійного мислення майбутніх фахівців. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розвитку 

креативності присвячені праці відомих психологів Б. Г. Ананьєва,  

Д. Б. Богоявленської, П. Я. Гальперіна, Дж. Гілфорда, О. М. Матюшкіна,  

Р. Стернберга, Е. П. Торренса, Б. М. Теплова та інших науковців. 

Креативність як складова професійного мислення привертала увагу 

вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема О. Є. Антонової,  

Т. О. Дронової, Л. В. Засєкіної, Н. Ю. Малій, Л. Г. Пузеп, М. В. Саврасова, 

О. Є. Щербакової та ін. 

Проте, ця проблема залишається актуальною і потребує подальших 

досліджень, зокрема, у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Метою статті є аналіз поняття креативності в контексті професійного 

мислення. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових джерел доводить, що 

поняття креативність має більше ста визначень та є синонімом слова 

«творчість». Так, у Психологічній енциклопедії креативність визначено як 

рівень творчої обдарованості, здібностей до творчості, які проявляються у 

мисленні, спілкуванні, окремих видах діяльності і становлять відносно стійку 

характеристику особистості. На теперішній час у психології креативність 

розглядають як незвідну до інтелекту функцію цілісної особистості, яка 

залежить від комплексу її психологічних характеристик [2]. 

Р. Швай також звертає увагу на відсутність однозначності у дефініції 

креативність і зауважує, що креативність можна трактувати як здатність 

людини до генерування нових і цінних витворів (продуктів, ідей, методів 

діяльності тощо). Дослідниця відмічає, що як риса характеру креативність 

відноситься до особистості людини, а не до характеристик творчого продукту. 

Спорідненим поняттям до творчості, креативності вона виділяє інновацію, яку 

можна розглядати як здатність людини до впровадження творчих ідей у життя 

[5]. 

Досліджуючи механізми розвитку креативності особистості, Л. Г. Пузеп 

визначає креативність як цілісне системне утворення, що являє собою 

взаємозв’язок структурних компонентів, які визначають творчий характер 

діяльності людини, який виявляється і розвивається в процесі самої діяльності 

через психологічні механізми рефлексії, саморегуляції, самооцінки. Дослідниця 

визначає наступні структурні компоненти креативності особистості: креативні 

здібності, креативна мотивація, креативна направленість, креативна установка 

особистості, креативно-вольовий акт, креативна активність, рівень креативних 

домагань. Вчена вказує на те, що креативність особистості можна змінювати та 

розвивати. Критеріями розвитку креативності вона виділяє мотиваційний та 

інтелектуальний, які можна конкретизувати наступними показниками: 

винахідливість, здібність комбінувати, дивергентність мислення, свобода 

асоціацій, креативна мотивація, креативна направленість [3]. 

Ми звернули увагу на результати дослідження М. В. Саврасова, який 

розкриває психологічну структуру креативності особистості. На його думку 
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вона складається з регулюючого, стимулюючого та змістовного компонентів. 

Вчений зазначає, що регулюючий компонент креативності (емоційна та вольова 

складова) характеризується показниками емоційності та емоційних станів 

особистості, сили волі, терплячості, стійкості, наполегливості, готовності до 

ризику, організованості, самоконтролю. Стимулюючий компонент 

(мотиваційна складова) характеризується показниками елементів мотиваційної 

структури особистості, внутрішньою та зовнішньою мотивацією навчальної та 

професійної діяльності, мотивацією до успіху, мотивацією до запобігання 

невдач, спрямованістю особистості. Змістовий компонент (інтелектуальна 

складова) дослідник характеризує показниками вербального та невербального 

інтелекту, а мотиваційний виступає системоутворюючим у структурі 

креативності особистості [4]. 

Значний інтерес для нашого дослідження мають наукові погляди  

Н. Ю. Малій на креативність як складову професійного мислення. Авторка, 

узагальнюючи поняття креативності, визначає його як загальну здатність 

особистості до творчості, психічний чинник, який пов’язаний з діяльністю 

підсвідомості та спрямований на створення оригінального продукту [1]. 

У дослідженні Н. Ю. Малій звертає увагу на те, що специфіка 

професійної діяльності передбачає наявність певних креативних компонентів. 

Дещо інший підхід вона висловлює з приводу структурних елементів. До них 

відносить: аналітичний компонент мислення; сукупність сенситивності, уяви, 

інтуїції та інсайту; аналітико-синтетичний компонент мислення. На думку 

дослідниці креативні компоненти створюють креативну складову. Визначено 

структурні компоненти креативної складової професійного мислення, які 

розкривають її сутність: здатність бачення проблеми; оригінальність, гнучкість 

та критичність мислення; легкість асоціювання; здатність викликати у 

свідомості з багатства спогадів певні складові частини і створювати з них нові 

психологічні утворення; генерування ідей; здатність до переносу знань і вмінь у 

нові умови; диалектичність мислення; нонконформізм мислення [1]. 

Висновки. На підставі вище сказаного, можемо зробити такі висновки.  

1. Креативність – це стійка характеристика особистості, яка проявляється 

у мисленні, спілкуванні, окремих видах діяльності та визначає здатність 

людини до генерування нових продуктів, ідей, методів діяльності тощо. 

2. Креативну складову можна представити як взаємозв’язок структурних 

компонентів, які визначають творчих характер діяльності людини. 

3. Конфігурація креативної складової значною мірою залежить від 

специфіки професійної діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ У 

ЗАРУБІЖНІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇЇ 

Дослідження життєвих стратегій особистості має комплексний характер. 

Його актуальність обумовлена необхідністю пояснення соціальних чинників 

кризи життєвих цінностей на етапі переходу до ринкової економіки, потребою 

осмислення нових моделей поведінки і типів ідентифікації особистості. 

Аналіз досліджень з проблеми: поняття стратегії життя в психології 

розглядається в рамках загальної теорії особистості. Окремі напрями вивчення 

життєвого світу, життєвого шляху, життєвих стратегій розроблялися як 

зарубіжними ученими (К. Хорні, А. Адлер, Е. Берн, Е. Фром та інші), так і 

вітчизняними соціологами і психологами (К.А. Абульханова-Славськая, 

Н.Ф.Наумова, С. Л. Рубінштейн В.Н. Шубкин і багато інших). Дані автори 

сформували декілька підходів і запропонували для опису процесу життєвого 

проектування різні поняття. 

Мета статті полягає у висвітленні основних підходів до вивчення 

життєвих стратегій у зарубіжній та вітчизняній психології. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо деякі соціально-психологічні 

підходи у вивченні життєвих орієнтацій зарубіжних авторів. Різні типології 

життєвих стратегій можна виявити в соціально-психологічних теоріях, які на 

основі суспільного життя особистості виявляють різні способи здійснення 

життя. Так, своєю теорією Е. Фром стверджує, що ринкова економіка, 

заснована на стосунках конкуренції, несприятливо впливає на психічне здоров'я 

і розвиток особи: людина стоїть перед вибором – «мати» або «бути», тобто або 

якомога більше мати (у тому числі матеріальних благ), або розвивати в собі всі 

закладені природою здібності і сили, «бути одним із багатьох». К. Хорні 

відзначає, що для задоволення прагнень, які нав'язуються суспільними 

шаблонами, людина вже з дитинства виробляє три основні стратегії, або 

особистісні орієнтації по відношенню до інших людей: 1) рух до людей - 

єдиною метою людей з такою орієнтацією є любов, і всі інші цілі 
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підпорядковані бажанню заслужити на цю любов; 2) рух проти людей: система 

цінностей людей з такою орієнтацією побудована на філософії «джунглів», а 

саме: життя - це боротьба за існування; 3) рух від людей: потреба в 

незалежності і недоторканості відвертає таких людей від всякого прояву 

боротьби. Проте часто це виражається у відсутності способу пристосування до 

сучасних умов життя. А. Адлер відзначає, що формування стратегій залежить 

від постановки життєвих цілей. Життєва мета формується в ранньому дитинстві 

під впливом особистого досвіду, цінностей, особливостей самої особи. Саме у 

дитинстві, на його думку, і формується життєвий стиль - інтегрований стиль 

пристосування до життя і взаємодії з нею. Любов, дружбу і роботу А. Адлер 

називає основними життєвими завданнями, з якими стикається людина. Ці 

завдання визначені умовами людського існування і дозволяють підтримувати і 

розвивати життя в тому середовищі, в якому вона (людина) знаходиться. У 

еволюційному процесі постійного пристосування до того, що оточує, 

корениться природжене прагнення до переваги або вдосконалення, тобто 

спонукання покращувати себе та розвивати свої здібності. Але мета переваги 

може бути як позитивною, так і негативною. Якщо це прагнення включає 

суспільні турботи і зацікавленість в благополуччі інших, то воно 

розвиватиметься в конструктивному і здоровому напрямі [2]. 

У вітчизняній психології проблему становлення життєвих стратегій 

досліджували К.А. Абульханова-Славськая, Н.Ф.Наумова, С.Л. Рубінштейн, 

В.Н. Шубкин, С.А. Отрут, і багато інших. Так, С.Л. Рубінштейн називав 

людину суб'єктом власного життя. Людина активно будує умови свого життя і 

своє відношення до нього. Відповіддю на питання, наскільки гідним було 

життя, є усвідомлення того, наскільки відповідальним був життєвий вибір. 

Стратегія творчості передбачає спосіб життя «тут і тепер». Для людини, яка 

відчуває себе творцем свого життя і усвідомлює, що ніхто, окрім неї самої, не 

зможе зробити її щасливою, сенс життя найчастіше визначається поняттям 

«свободи». Інший вітчизняний вчений Н.Ф. Наумова виділяє три типи стратегій 

залежно від соціальних і особистісних функцій, що виконуються людиною в 

товаристві перехідного періоду: 1) стратегія вдалої зовнішньої адаптації 

орієнтована на сьогодення і найближче майбутнє, ідентифікація направлена на 

первинні (сім'я та ін.) і професійні групи; 2) стратегія ефективної внутрішньої 

адаптації орієнтована на минуле і віддалене майбутнє, ідентифікація 

направлена на великі групи – країна, народ; 3) стратегія виживання – 

характеризується невисоким статусом і матеріальним положенням індивіда, 

який ідентифікує себе з групами людей схожої долі, що погіршується [2].  

У вітчизняній психології проблему стратегії життя найширше розглядала 

К. А. Абульханова-Славська, яка стверджує, що основну життєву стратегію 

особистість здійснює лише у якості суб'єкта свого життя. Стратегія життя — це 

її інтегральна характеристика, це стратегія пошуку, обґрунтування і реалізації 

особистості шляхом співвідношення життєвих вимог з особовою активністю, її 

цінностями і способом самоствердження. К. А. Абульханова-Славська виділила 

три основні ознаки життєвої стратегії: вибір способу життя, вирішення 

протиріччя «хочу-маю» і тим самим створення умов для самореалізації і 
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творчий пошук. На її думку, особистість можна назвати зрілою, якщо вона 

здатна встановлювати свій «поріг» задоволеності матеріальними потребами і 

здатна розглядати їх як одну з умов життя, направляючи свої життєві сили на 

інші цілі. Ця здатність особи перемикати свої життєві прагнення з матеріальних 

цінностей на інші і є показником того, що вона почала жити особистим життям 

[1].  

Висновки. Отже, можна зазначити, що теоретичний аналіз вітчизняних 

та зарубіжних досліджень показав, що як зарубіжні, так і вітчизняні автори 

пропонують власну позицію в розумінні стратегій життя. Наявність різних 

точок зору вказує на складність і специфічність даного питання вивчення, тому 

досі відсутнє чітке уявлення про структуру і типологію життєвих стратегій, 

механізми і процеси їх формування. Разом з тим, більшість авторів виділяють 

серед основних характеристик життєвих стратегій: незалежність, систему 

ціннісних орієнтацій, активність особистісної позиції та міру свідомості життя. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

ЯК ФАКТОР АДАПТАЦІЇ НОВОГО СПІВРОБІТНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ 

Проблема адаптації нових співробітників організації існує з моменту 

виникнення цивілізації, однак саме в сучасну епоху інновацій це питання 

набуває особливої значущості. Оскільки саме в умовах прогресивного розвитку 

сучасного суспільства значно актуалізувалася роль «людського фактору». 

Особливим вираженням цього чинника є пристосувальні здібності людини. 

[1, с. 32]. 

Адаптація персоналу в організації є необхідною ланкою кадрового 

менеджменту. Стаючи працівником конкретного підприємства, новачок 

опиняється перед необхідністю прийняти організаційні вимоги: режим праці і 

відпочинку, положення, посадові інструкції, накази, розпорядження 

адміністрації і т.д. Він приймає також сукупність соціально-економічних умов, 

які надаються йому підприємством.  
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Вивчення питань адаптації, у тому числі професійної, знайшло 

відображення в численних дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених, серед яких: К.А. Абульханова-Славська, Г.О. Балл, Ф.Б. Березін,  

А.Н. Жмиріков, В.П. Казначеєв, А.А. Налчаджян, А.А. Реан,, Г. Сельє,  

А.В. Філіппов тощо [1, с. 39]. 

Метою статті є аналіз чинників від яких залежить успішна адаптація 

нового співробітника організації. 

Професійна адаптація – це процес освоєння професійної діяльності через 

набуття практичних, теоретичних умінь і навичок, оволодіння необхідним 

обсягом знань для виконання посадових обов'язків на високому якісному рівні 

[2, с. 238].  

Ефективність адаптації багато в чому залежить від того, наскільки 

реально людина сприймає себе і свої соціальні зв'язки, чи точно порівнює свої 

потреби з наявними можливостями і чи усвідомлює мотиви своєї поведінки. 

Недостатньо розвинене уявлення про себе веде до порушення адаптації, що 

може супроводжуватися порушенням взаємин, зниженням працездатності і 

погіршенням стану здоров'я людини [4, с. 242]. 

Е.В. Таранов визначає адаптацію молодого робітника як «процес 

формування у особистості стійкого позитивного ставлення до завдань, 

традиціям та перспективам підприємства, в ході якого особистість включається 

в нову для неї виробничу діяльність, систему міжособистісних відносин, 

культурне життя підприємства, знаходить там умови для самореалізації і 

перетворює нове середовище в основу своєї життєдіяльності» [3, с. 74]. 

У процесі пристосування людини до виробничого середовища слід 

розрізняти активну та пасивну адаптацію. 

У процесі активної адаптації молодий спеціаліст, прагне впливати на 

середовище з тим, щоб змінити його норми і цінності, форми взаємодії і 

діяльності, які він повинен освоїти. У процесі пасивної адаптації молодий 

спеціаліст не прагне до такого впливу і зміни. 

Найбільш ефективною представляється адаптація як процес активного 

пристосування індивіда до середовища, що змінюється за допомогою 

відповідного керуючого впливу і використання різних організаційних, 

технічних, соціально-психологічних засобів. 

Т.Н. Вершиніна відзначає, що кінцевим результатом успішної виробничої 

адаптації є ідентифікація, тобто повне опанування професією, ототожнення 

інтересів працівника з інтересами підприємства, свого роду злиття працівника з 

підприємством і робочим місцем, їх асиміляція [5, с. 32]. 

Активність, самостійність, ініціативність, мобільність у пошуках роботи, 

конкурентоспроможність, а також адаптивність до нововведень і висока 

стресостійкість – ось ті якості, якими повинен володіти сучасний новий 

співробітник на ринку праці. 

Аналіз ситуації на ринку праці показує, що в даний час у молодих 

фахівців існує ряд проблем пов'язаних з працевлаштуванням: 

- відсутність навичок і способів поведінки на ринку праці, спрямованих 

на самостійний і активний пошук роботи; 
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- завищені очікування про майбутню роботу; 

- неадекватна самооцінка; 

- висока мотивація до отримання матеріальних благ і низький стимул до 

накопичення будь-якого трудового досвіду; 

- відсутність навичок планування кар'єри [2, с. 238]. 

Як відзначають дослідники, успішність адаптації у сфері праці залежить 

не тільки від реального стану і прогресивного зміни всіх сторін виробничої 

ситуації, але і від їх суб'єктивної оцінки з боку працівника.  

 А.Н. Борискіна, Ф.Б. Березін виділили стійку структуру об'єктивних і 

суб'єктивних чинників адаптації: 

1. Організаційна культура. Нормальний процес адаптації визначається 

критеріями адекватності або відповідності, найчастіше пов'язаними з 

характеристиками, важливими для прийняття людини на роботу. Саме культура 

визначає зв'язок між цінностями і сподіваннями людей, вселяючи в них почуття 

прихильності і винагороди їх за це. О. Рейлі стверджує, що, відображаючи 

переконання і очікування, організаційна культура служить контрольним 

механізмом і регулятором поведінки. 

2. Колективна думка. Воно надає на особистість керуючий вплив, 

служить механізмом формування у людини бажаного поводження. Фактично 

воно виступає як ланка зворотного зв'язку в системі взаємин колективу і 

особистості. Колективна думка – сукупність переважаючих оціночних суджень, 

що виражають загальне або переважне ставлення членів колективу до значимих 

соціальних і локальним подіям, до поведінки та діяльності окремих людей. 

3. Мотивація. Деякі мотиваційні чинники: задоволеність діяльністю та 

винагорода за неї. Задоволеність знаходиться в прямому зв'язку з компонентами 

діяльності, які мають як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних слід 

віднести продуктивність, емоційний настрій, просування по службі, 

керівництво і умови діяльності. Негативні наслідки можуть проявитися у 

випадках незадоволеності діяльністю. 

4. Комунікація. Створенню оптимального клімату для позитивних 

установок до діяльності і включеності в коло організації допомагає 

двостороння відкрита комунікація. Успішне міжособистісне спілкування сприяє 

включенню в структуру організації та адаптації. 

5. Вплив індивідуально-психологічних властивостей особистості на 

процес адаптації. Адаптація людини багато в чому визначається існуючими 

адаптивними психофізіологічними рівнями. Застосування тих чи інших 

адаптаційних стратегій обумовлено в більшій мірі особливостями психічного 

складу людини. Розвиток тих чи інших психологічних (психофізіологічних) 

елементів особистості визначає внутрішній механізм особистості [1, с. 39]. 

Таким чином, адаптація - це процес пристосування людини до нових умов 

життєдіяльності. Пристосування може здійснюватися за допомогою активної 

адаптації, впливу людини на середовище, і пасивної адаптації, зміни своєї 

поведінки. А також, виходячи з аналізу наукових джерел, успішна адаптація 

нового співробітника організації залежить від об'єктивних і суб'єктивних 



287 

чинників: організаційної культури, колективної думки, мотивації, комунікації 

та від впливу індивідуально-психологічних особливостей особистості. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ  

ПЕРШОГО ТА П’ЯТОГО КУРСІВ 

Суспільно-політичні, економічні та культурні процеси, що відбуваються в 

Україні, ставлять перед наукою і практикою завдання пошуку шляхів 

персоніфікації освіти. Проблема мотивації студентської молоді і є актуальною 

як в теоретичному, так і в практичному плані.  

Мотивація студентів є важливим компонентом будь-якої технології 

навчання, оскільки саме від неї залежить як активність включення учасників у 

спільну роботу, так і результат навчання. Це пов'язано з тим, що сьогоднішнє 

суспільство вимагає від людини активної життєвої позиції, усвідомлення 

здійснюваних виборів, прийняття на себе відповідальності за життєве 

самовизначення, готовності постійно навчатися, підвищувати свій особистий та 

професійний рівень, ставити перед собою та вирішувати задачі 

самовдосконалення тощо.  

Проблема вивчення мотивації студентів першого та п’ятого курсів стала 

класичною для психології. В дослідження проблем особливості мотиваційної 

сфери студентів першого та п’ятого курсу лягли ідеї таких науковців як Б. 

Ананьєв, Л. Божович, В. Давидов, Ю. Друзь, Т. Ельконін, Е. Ільїн, О. Леонтьєв, 

А. Леонтович, Х. Хекхаузен, С. Рубінштейн, І. Якобсон. Серед зарубіжних 

дослідників, в першу чергу, на працях з питань мотивації діяльності людини 

варто зупинитися на дослідженнях Д. Брунера, Є. Клайпереда, В. Франкла, Д. 

Чармса тощо. Також, проблеми регуляції мотиваційної сфери особистості, 

виходячи з розуміння системної природи мотиву, висвітлюються в роботах В. 
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Агєєва, М. Алексєєвої, Л. Анциферової, А. Асмолова, Л. Божович,  

О. Брушлинського, Л. Бурлачука, В. Вілюнаса, Г. Костюка та ін.  

Однак, необхідно відзначити, що хоч проблеми мотивації навчальної 

діяльності студентів розглядали в психології і ця проблема не є новою, однак на 

сьогодні невирішеними залишаються актуальні питання, зокрема особливості 

мотиваційної сфери та часової перспективи студентів першого та п’ятого 

курсів.  

Метою статті є психологічний аналіз особливостей мотиваційної сфери та 

часової перспективи мотиваційної сфери студентів першого та п’ятого курсів . 

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз літературних джерел 

показав, що на сьогодні, незважаючи на наявність різних концептуальних 

підходів до розгляду сутності мотивації, безперечними є наступні вимоги:  

а) необхідність цілеспрямованого впливу на мотивацію навчання 

студентів першого курсу з боку викладачів,  

б) урахування особливостей мотиваційної сфери тих, хто навчається,  

в) створення на певному етапі навчання умов для переведення зовнішньої 

мотивації у внутрішню.  

Однак психологічні умови і механізми реалізації даних вимог ще 

потребують подальшого дослідження. Особливу актуальність реалізація цих 

вимог має в професійній підготовці майбутніх психологів. Крім того, істотні 

соціально-економічні і політичні перетворення в Україні об'єктивно привели до 

помітних змін мотивів життєдіяльності молоді. Це обумовлює необхідність 

проведення нових досліджень, зокрема вивчення особливостей мотиваційної 

сфери майбутніх психологів. 

Можемо сказати, що у студентів першого курсу такі домінуючі 

мотиваційні сфери як мотив допомоги або альтруїзм, що виражається в 

спрямованості на співпереживання тим, хто потребує допомоги, в бажанні 

добра і благополуччя ближньому, в прагненні опікати, підтримувати, втішати, 

захищати, дбати, зцілювати, заспокоювати, думати про інших та засуджувати 

холодне, байдуже ставлення до людей. Важливе місце також посідають мотиви 

афіліації і саморозвитку. Мотив афіліації виражається в прагненні знаходити 

друзів і цінувати дружбу, приятельські стосунки, шукати контакти і радіти їм, у 

бажанні бути прийнятими іншими, прагненням до кооперації та співпраці, в 

страху бути незрозумілим і неприйнятим, відкинутим, опинитися в ізоляції, на 

самоті, бути самотнім. Мотив саморозвитку та самовдосконалення виражається 

в судженнях, пов'язаних з осмисленням якихось особистих якостей, з наміром 

розвинути ту чи іншу якість, із заклопотаністю своїми недоліками і бажанням їх 

усунути. Сюди ж відносяться теми самодисципліни, самоконтролю, 

самозаборон та самоспостереження. 

Студенти п’ятого курсу мають такі домінуючі мотиви як мотив 

досягнення, що виражається в націленості на успіх, на постановку і вирішення 

певних діяльнісних (у тому числі професійних) завдань, в заклопотаності 

організацією своєї роботи, страх неуспіху, провалу в роботі, у високому рівні 

домагань, вірі у свої сили та можливості, а також мотив допомоги або мотив 

альтруїзму, що виражений в націленості на співпереживання всім, хто потребує 
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допомоги, в бажанні добра і благополуччя ближньому, в прагненні опікати, 

підтримувати, втішати, захищати, дбати, зцілювати, заспокоювати, думати про 

інших і враховувати їх користь, в засудженні холодного, байдужого ставлення 

до людей. 

Що ж стосується часової спрямованості, то основний акцент групи 

досліджуваних спрямований на актуальний період життя та віддалене 

майбутнє. Отже, основні мотиви торкаються найближчих та найактуальніших 

станів, тобто плани студентів першого курсу будуються у відповідності до 

актуального стану та у перспективі найближчих років.  

П’ятикурсники ж у часовій спрямованості акцентовані на актуальний 

період життя, що відповідає найближчим 1-2 рокам. Тобто, студенти п’ятого 

курсу навчання спрямовані та стурбовані найближчим та актуальним 

майбутнім, переймаються сьогоденними насущними проблемами.  

Отже, можна зробити висновок, що індивідуальна мотивація сприяє 

стимулюванню студентів як перших так і п’ятих років навчання, а також сприяє 

розумінню та осмисленню студентами цілей, які визначено навчальною 

діяльністю. В результаті цього, виникають самостійно визначені цілі, 

відбувається опанування вміннями планувати й оцінювати свою навчальну 

діяльність кожним студентом індивідуально. 

 

Пономарьова Катерина 

студентка 2 курсу фак-ту СПП 

Наук. кер. : к.психол. н., ст. викл. Малина О.Г. 

 

ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА УСПІШНІСТЬ У НАВЧАННІ 

ПРОТЯГОМ ШКІЛЬНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ 

Темперамент є найбільш сталою характеристикою людини, яка 

виявляється у динамічних проявах діяльності та найгостріше відбивається у її 

стильових характеристиках. Визначивши темперамент дітей, з якими буде 

працювати вчитель, можна побудувати план роботи, спираючись саме на 

особливості темпераменту дитини, від якого залежить її світосприйняття і 

особливості навчання. Головним питанням, яке ми ставили перед собою під час 

дослідження було: «Чи впливає домінуючий тип темпераменту на успішність у 

навчальній діяльності і як цей вплив змінюється?» 

Мета дослідження - виявити, яким чином темперамент дитини впливає на 

його успішність у навчанні та як цей вплив змінюється протягом усього 

навчання в школі.  

Предметом дослідження є вплив темпераменту на успішність у навчанні 

протягом шкільного періоду розвитку. 

Завдання дослідження:  

1. Розглянути та проаналізувати теоретично-методологічну базу 

досліджування.  

2. Визначити типи темпераменту у досліджуваних школярів у трьох 
вікових групах: молодші школярі, учні середньої школи та учні старших класів. 
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3. Виявити залежність успішності в навчанні від типу темпераменту 
дитини окремо у всіх вікових групах.  

4. Прослідкувати зміну цієї залежності під час переходу від молодших 
школярів до учнів старшої школи.  

Необхідно відзначити, що проблема впливу темпераменту на 

індивідуальний стиль діяльності, у тому числі і навчальної, так чи інакше, 

розглядалася багатьма авторами. 

Я.Л.Коломінскій, Е.А. Панько і С.А. Ігумнов у своїй книзі «Психічний 

розвиток дітей в нормі та патології» найповніше показують вплив 

темпераменту на різні види діяльності дітей. Автори закликають враховувати 

особливості темпераменту в ході організації з дітьми заходів навчає і виховного 

характеру , з метою їх успішного виконання з боку школярів [1 ] . 

Комплексний і системний підхід у вивченні шкільної неуспішності 

представлений у книзі Локалова Н.П. «Шкільна неуспішність: причини, 

психокорекція, психопрофілактика» [2]. У книзі розглядається ряд чинників, 

що впливають на успішність шкільного навчання, одним з яких, на думку 

автора, є темперамент дитини. Вплив, який необхідно враховувати всім 

вчителям при організації навчальної діяльності дитини особливо в молодшому 

віці. 

Дослідження проводилося на базі Запорозької фізико-математичної 

гімназії №28. В дослідженні приймали участь діти, які навчаються у 2-му, 9-му 

та 11-му класах, в цілому 48 осіб віком від 7 до 17 років.  

Для виявлення домінуючого типу темпераменту були використані такі 

методики: 

1. Робота з батьками під час якої використовувався метод ідентифікації, 

запропонований А. Беловим в 1971 році.  

2. Особистісний опитувальник Айзенка.  

Отримавши та проаналізувавши результати по усім трьом класам, була 

зроблена порівняльна таблиця по усім класам, типам темпераменту та рівням 

успішності досліджуваних груп: N=48 

Успішність 

Низький 

рівень (%) 

Середній 

рівень (%) 

Високий 

рівень 

(%) 

Клас 2 9 11 2 9 11 2 9 11 

Сангвінік 25 0 0 30 1 16 10 0 8 

Флегматик 0 0 0 10 7 0 5 0 0 

Холерик 5 21 8 10 21 54 0 7 0 

Меланхолік 0 14 0 0 0 8 0 0 8 

Таким чином, можна побачити, що загалом, рівень успішності сангвініків 

досить високий у молодших класах, потім дещо спадає, але до часу старшої 

школи знов підіймається.  

Рівень успішності холериків помітно зростає (у другому класі лише 10% 

флегматиків вчаться на середній рівень, у 9 це вже 21%, а в 11 класі – 54% ). 
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Незважаючи на малу кількість меланхоліків серед досліджуваних груп 

(що, скоріш за все можна пояснити високим рівнем навантаження в даній 

школі, і, як результат, постійному емоційному напруженню, що меланхоліки 

переносять дуже важко), можна побачити, що в начальній школі в Запорізькій 

фізико-математичній гімназії меланхоліки взагалі відсутні, в середній школі, всі 

меланхоліки мають низький рівень успішності і тільки в 11 класі рівень 

успішності меланхоліків підіймається до середнього та високого.  

Рівень успішності флегматиків з віком поступово знижується, але всі 

досліджувані флегматики вчаться на середньому та високому рівнях. 

Таким чином, в ході нашого дослідження було виявлено, що рівень 

успішності сангвініків досить високий у молодших класах, потім дещо спадає, 

але до часу старшої школи знов підіймається. Рівень успішності флегматиків з 

віком поступово знижується, але всі досліджувані флегматики вчаться на 

середньому та високому рівнях. Рівень успішності холериків помітно зростає (у 

другому класі лише 10% флегматиків вчаться на середній рівень, у 9 це вже 

21%, а в 11 класі – 54% ). Рівень успішності меланхоліків підіймається із 

низького до середнього та високого рівня. 

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що 

індивідуально-психологічні особливості учнів (темперамент) грають важливу 

роль в процесі навчання. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО 

СИНДРОМУ У ХІРУРГІЧНИХ ХВОРИХ 

Сучасний стан здоров’я населення України не характеризується сталістю 

та високою якістю, значна частина людей хворіють на різні захворювання, 

лікування яких супроводжується не тільки терапевтичним впливом, а й часто 

доводиться здійснювати оперативне втручання.  

Пов’язані з очікуваним оперативним втручанням думки, переживання, 

стресові напруження, значно впливають на психічний стан пацієнтів, на 

успішність їх підготовки до операції, а після неї – на швидкість відновлення.  
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Передопераційний період надто складний та включає в себе не тільки 

підготовку хворого до здійснення операції, вивчення анамнезу хвороби, взяття 

аналізів для з’ясування можливих ризиків чи виявлення особливостей 

реагування організму на певні медичні препарати, а й значну психологічну 

завантаженість. Психічний стан до операції надто насичений емоціями, 

переживаннями, ускладнюється фізичними та фізіологічними проявами, тому 

зазначені проблеми не залишають своєї актуальності і потребують 

детальнішого вивчення. 

Психологічні особливості пацієнтів, які мають захворювання, що 

потребують оперативного втручання, проводяться розрізнено у кожній із сфер 

лікарської практики. Науковці (Г.Г. Гришанін, О.О. Бунятян, Ю.В. Мишунін, 

Л.М. Тарасенко) відзначали, що стресові реакції пацієнтів в передопераційному 

періоді, викликаючи психоемоційне напруження, можуть заважати проведенню 

лікарських маніпуляцій та потребують корекції. 

Серед останніх дослідницьких праць, присвячених вивченню психічних 

станів пацієнтів, є дослідження М.Ю. Дробижева, О.Б. Ігумнової,  

В.М. Корнацького, І.Р. Кужель, Л.Г. Паламар, Н.Б. Прокоф’євої, А.Б. Смулевич, 

Т.П. Яворської.  

Метою статті є висвітлення психологічних особливостей 

передопераційного синдрому у хворих з хірургічною патологією. 

Необхідність проведення хірургічного оперативного втручання, як 

правило, застає пацієнта зненацька, на відміну від ситуації хронічної 

соматичної патології, до якої він поступово адаптується. І якщо обов'язковість 

тих або інших терапевтичних заходів людина може спрогнозувати, то 

припустити можливість і необхідність операції пацієнт здатний у значно 

меншому ступені. 

Для медичного персоналу та особливо для клінічного психолога 

важливим стає той факт, що психологічна готовність до терапевтичних і 

хірургічних заходів з боку хворого кардинально розрізняється. У пацієнта з 

хронічним соматичним захворюванням адаптація відбувається, умовно кажучи, 

до теперішнього статусу, а у хірургічного – до майбутнього [1, c. 82]. 

Про побоюваннях хворого з хірургічною патологією ми дізнаємося з його 

власних слів. Однак вони можуть проявитися і побічно, через вегетативні 

ознаки: пітливість, тремтіння, прискорену серцеву діяльність, пронос, часте 

сечовипускання, безсоння та ін. Можуть спостерігатися кошмарні, фантастичні 

сни, пов'язані з операціями, ампутації і т.п. 

С.Б. Селезньов вважає, що при підготовці хворого до операції дуже 

важливо встановити хороший психологічний контакт з хворим, у ході бесіди 

дізнатися про характер його страхів і побоювань у зв'язку з майбутньою 

операцією, заспокоїти, постаратися змінити ставлення до майбутнього етапу 

лікування. Багато хворих бояться наркозу, побоюються «заснути навіки», 

знепритомніти, видати свої секрети тощо [2]. 

За свідченням Т.П. Яворської, яка досліджувала психоемоційний стан 

хворих з хірургічною патологією у передопераційний та післяопераційний 

період, переживання хворих на передопераційному етапі виражалися у 
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занепокоєнні та страхах з приводу операції та пов’язаних з нею процедур 

(анестезії, наслідків операції). Автор виокремлює такі основні переживання й 

страхи хворих у передопераційний період: власне операція, пов’язані з 

операцією фізичні страждання, неприємні відчуття, страх болю, переживання за 

результат операції, її наслідки (накладення стоми), страх анестезії, її побічні 

ефекти, переживання стану безпорадності, переживання стану відсутності 

контролю за своїм тілом та психікою, потреба у виключенні із сімейного та 

соціального функціонування (робота, догляд за дітьми), необхідність 

організації та забезпечення сторонньої допомоги (родина, близькі), 

перерозподіл обов’язків на час лікування [4, c. 90]. 

Виділено два основних типи проявів страху перед операцією: при 

першому типі всі симптоми цього стану проявляються в самій поведінці 

хворого, голосно виражаються ним. Зазвичай робота з такими хворими не 

зв'язана з особливими труднощами, оскільки їх легко заспокоїти, якщо є 

хороший контакт з ними і використовуються належні методи; набагато 

складніше працювати з холоднокровними, розважливими, дисциплінованими 

хворими, страхи у яких можуть проявитися у несподіваній формі, через важкі 

вегетативні ускладнення (кризу, колапс, шок) або несподіваних і незвичних за 

формою психопатологічних маніфестаціях [3]. 

Страх хворого з хірургічною патологією погіршується і тією новою 

середовищем, в яку він потрапляє у лікарні, і відірваністю від сім'ї, і новим 

режимом, а також безліччю незнайомих людей, сусідів по палаті, які так 

ретельно намагаються «відволікти» його [3].  

Спостереження свідчать що, на передопераційному етапі у хірургічних 

хворих спостерігається різкий підйом інтенсивності психогенних переживань. 

В рамках тривожно-депресивного синдрому переважаючим стає страх 

можливої загибелі в процесі операції. Іноді на цьому етапі спостерігаються 

параноїчні розлади у вигляді «маревних ідей переслідування і ставлення». 

Особливістю психологічного стану у передопераційному періоді є 

очікування післяопераційного статусу, що супроводжувалося передо-

пераційною та післяопераційною тривогою. Передопераційна тривога була 

типовою універсальною психологічною реакцією на операцію, що виражалася у 

появі психопатологічних симптомів у вигляді занепокоєння, 

несконцентрованості, роздратованості, порушенні сну, а також різноманітних 

вегетативних симптомів (пітливості, відчуття жару чи ознобу, серцебиття, 

головного болю, частого сечовипускання тощо). У ряді випадків переживання 

переносилися на особистість лікуючого хірурга, який оцінювався як занадто 

строгий, директивний. Тривога проектувалася у майбутнє та відображала 

очікування хворого від операції та подальшого стану. Під впливом переживань 

пацієнта формувався не лише його власний стан, але й емоційна реакція 

близького оточення, що на практиці впливало на лікувальний процес в цілому 

[4, с. 89-90]. 

Додатковими чинниками  формування психоемоційного стану хворого з 

хірургічною патологією у переопераційний період є середовище лікарні 

(лікарняний режим, незнайомі люди – пацієнти, медичний персонал), 
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відокремлення від родини, нагромадження часто незрозумілої медичної 

інформації, іноді неточної (від сусідів по палаті). Деякі пацієнти детально 

описували перенесену операцію та страждання після неї (біль, стан виходу з 

наркозу) та були схильними перебільшувати все, що трапилося з ними. Це 

сприяло зростанню напруження та тривоги, формуванню негативної установки 

на операцію, очікуванню «надзвичайних» страждань. 

Отже, стан пацієнтів з хірургічною патологією на передопераційному 

етапі характеризуються занепокоєнням, тривогою та страхом, який 

обумовлюється як власними переживаннями так і новим соціальним 

середовищем – умовами лікарні, відірваністю від сім'ї. Передопераційний 

період негативно впливає на психіку людини і сприяє формуванню емоційного 

стресу. 
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЛЮБОВІ ТА ЇЇ МОВНА СПЕЦИФІКА 

З ТОЧКИ ЗОРУ ПСИХОЛОГІЇ 

Багато вчених у спробах відповісти на питання: «Що таке любов?» 

вивчали її феномен з різних боків. С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв – вивчали 

любов до батьківщини. Е.Фром цікавився любов'ю до Бога, до життя, до людей, 

до себе. Також розглядав такі різновиди любові, як материнська, батьковська і 

братська любов. Т.Кемплер вивчав взаємовідносини між об'єктом і суб'єктом 

любові, а також їх владу і статус відносно один одного. Він виділяв дитячо-

батьківську, романтичну, любов-поклоніння, зраду в діаді, нерозділену любов. 

В.І.Мустейн зазначав, що любов проходить декілька стадій: пристрасна любов, 

романтична і подружня, а також виділяв товариську любов. Джон Алан Лі 

класифікував любов за 6 різновидами: ерос (пристрасть), людус (гра), строге 

(дружба), манія (одержимість), прагма (за розрахунком) і агапе (жертовна 

любов). Г.Чепмен у праці «П'ять мов любові» зазначав, що для різних людей 

любов проявляється у різні способи. І дуже велику роль у культурному 

становленні розуміння любові відігравав біблейський погляд на це явище, який 

досить чітко був описаний у першому посланні до Коринтян у 13 главі.  
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Незважаючи на великий обсяг досліджень та спроб пояснити сутність 

феномену любові, жодна з них не виявилася досить простою і гармонійною, 

щоб набути широкої популярності серед людей. Про це свідчать результати 

простого опитування з єдиним запитанням: «Що таке любов?», яке кожен може 

з легкістю провести у вільний час серед своїх знайомих. Майже усі відповіді 

будуть різними, а деяких це запитання сильно фруструє. Враховуючи те, 

наскільки важливою у житті кожної людини є любов, треба продовжувати 

пошуки пояснення цього явища та психологічних механізмів, якими керується 

людина, відчуваючи те, що вона називає любов'ю.  

Метою статті є спроба розкрити сутність феномену любові з позиції 

пошуку, аналізу і систематизації причин, що стоять за кожним «Я тебе люблю» 

у російськомовних осіб. 

Виклад основного матеріалу. Слово «любовь» у російській мові є одним 

із найбільш вживаних на сьогодні слів. Якщо звернутися до частотного 

словника сучасної російської мови, то ми побачимо, що слово «любовь» займає 

307 позицію у частотному списку лемм. Проте, досі не існує ані 

загальновизнаного наукового визначення, що таке любов, ані теоретично 

обґрунтованої та експерементально верифікованої концепції любові. Кожен по-

своєму трактує це поняття, а деякі й зовсім воліють до уникання пояснення 

любові, віддаючи перевагу простому переживанню без розуміння того, що вони 

переживають. Тому існують багато поглядів на феномен любові.  

Доречними з погляду на сприйняття цього поняття у сучасному світі є 

слова Дж.Каннігела і Дж.Антіла: «Усе, що колись було сказане про любов – є 

вірним... Хоча б для когось одного». І можна додати: «А також усе, що 

промовчано». Попри те, існують і інші чинники, які сприяють виникненню 

певних складнощів при спробі відповісти на питання: «Що таке любов?». 

Справа у тому, що в російській мові для описання різноманітних, навіть 

протилежних по суті явищ, прийнято уживати одне єдине слово – «любовь».  

Якщо ми візьмемо, наприклад, англійську мову, то там існує слово «like» 

для вислову почуття до неживих речей і слово «love», яке вживається по 

відношенню до живих істот. Серед англомовних людей не прийнято казати «I 

love apple», а в російській мові частіше кажуть «я люблю яблоки», ніж «мне 

нравятся яблоки». В українській мові також існують певні розбіжності між 

поняттями «любов» і «кохання». Не можна сказати «мати кохає сина», слово 

«кохання» використовується тільки у випадках опису почуттів між особами з 

сексуальними відносинами, наприклад «парубок кохає дівчину». У російській 

мові в обох випадках знову використовується слово «любовь»: «мать любит 

сына», «парень любит девушку». Саме ці лінгвістичні розбіжності і надали 

подальший напрямок для розмірковувань над питаннями про сутність 

феномену любові, який привів до виявлення трьох почуттєвих блоків, за 

допомогою розуміння котрих можна пояснити будь-яке «Я тебя люблю», що 

виходить з вуст людини.  

1 блок. Споживча любов. Коли ми кажемо «я люблю яблука», або «я 

люблю сонце» і т.п., то ми усвідомлено, або не зовсім, висловлюємо позитивні 

почуття, в основі котрих лежить почуття вдячності за вдоволення якихось 
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наших потреб. У першому випадку з яблуком це можуть бути потреба в їжі, 

вдоволення смакових потреб, потреба у підтриманні здорового образу життя. 

Цікавим є той факт, що по відношенню до інших людей ми також 

використовуємо слово «люблю», щоб висловити подібні почуття, причому 

досить часто. Таке «Я тебе люблю» можна почути після сексуального акту, 

після вручення вдалого подарунка, і т.п.  

2 блок. Любов-захопленність. Комплекс почуттів, які входять до цього 

блоку, більшістю можна віднести до кохання. Що саме являє собою цей 

процес? Кожен з людей має свій власний перелік цінностей. Якщо хтось 

перевищує усіх інших у найбільш важливих для оцінюючої людини якостях 

(згідно пріоритету цінностей), або хоча б перевищує в них цю людину, то 

виникає захоплення. Цей процес обусловлює неусвідомлений пошук 

сексуального партнера для здобуття кращого (на суб'єктивну думку оцінюючої 

людини) потомства, та усвідомлений пошук того, з ким приємно бути поруч. 

Така любов-захопленість у яскравій формі виникає звичайно у початковий 

період відносин і триває досить недовго. Слід зазначити, що захоплюватися 

людина здатна будь ким, наприклад, мати може захоплюватися сином, також 

можна захоплюватися другом. 

3 блок. Жертовна любов. Комплекс почуттів, який можна віднести до 

цього блоку, дуже вдало відображений у Біблії. Найбільш цікавими з 

перелічених у 1 посланні до Коринтян 13 главі, на думку автора, є такі 

властивості любові, як «любов не шукає свого» і «любов ніколи не перестає». 

Наш світ створений таким чином, що кожна людина шукає насамперед 

задовільнення своїх власних потреб. І це доволі логічно, бо інакше вона б 

залежала від інших у більшій мірі, ніж від себе. Та наскільки великим чудом на 

цьому фоні прагматичного егоїзму є прояви почуттів, які можна віднести до 

блоку жертовної любові. Вона стоїть понад логікою. Це нелогічно – бути 

щасливим від пошуку користі для іншого, без будь-якої користі для себе, але це 

відбувається. Також там говориться, що найбільш чиста форма такої любові на 

землі – це материнська любов. І дійсно, якщо замислитися, то почуття, у яких 

одна людина шукає користі для іншої, зовсім без користі, а інколи навіть 

всупереч шкідливості для себе – притаманні всім людям. Але хто може 

пожертвувати заради іншого так, як на це спроможна мати заради своєї дитини. 

Та навіть коли вона ненавидить свою дитину за щось, у цей самий час вона 

готова не замислюючись віддати своє життя заради дитини. Це друга її чудесна 

властивість – «любов ніколи не перестає». 

Отже, спроби концептуалізації феномену любові у психологічній площині 

дозволили виокремити та змістовно розкрити три блоки почуттів, які ховаються 

за словами «Я тебе люблю». Розглядаючи ці блоки, слід зважати, що під час 

висловлювання люди зазвичай одночасно відчувають різноманітні почуття, які 

відносяться до усіх трьох блоків. Це пояснює складність чіткого розуміння 

поняття любові для деяких осіб, особливо враховуючи, що до першого і 

третього блоку входять відчуття, протилежні за своєю суттю. 
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АЛЬТРУЇЗМ ЯК ПОКАЗНИК ПРОЯВУ  

ОСОБИСТІСНИХ РИС ІНДИВІДА 

Розвиток науково-технічної революції зумовлює подальший процес 

технізації людського суспільства, коли засоби масової комунікації починають 

взаємодію між людьми. У зв´язку з потребами суспільства в гуманізації всіх 

сфер суспільного життя дослідження альтруїзму стає особливо актуальною 

проблемою і потребує глибокого вивчення та усвідомлення.  

Метою статті є теоретичний аналіз підходів щодо вивчення поняття 

альтруїзму, а також визначення взаємозв’язку рис особистості та даного 

соціально-психологічного феномену. 

Поняття альтруїзму в соціальній психології тлумачиться, по-перше, як 

мотив надання комусь допомоги, котрий не пов'язується свідомо із власними 

егоїстичними інтересами; по-друге, як вчинки, спрямовані на благо іншої 

людини, притому, що є вибір, здійснювати їх чи ні; по-третє, як допомога 

іншому, що не потребує винагороди, без свідків, ціною можливих власних 

втрат. Є так званий чистий (справжній, автентичний) альтруїзм, який не 

розраховує на вдячність.  

Сам термін «альтруїзм» був запропонований французьким філософом, 

засновником позитивізму О. Контом для того, щоб висловити принцип життя, 

протилежний егоїстичним взаєминам [Майєрс Д, 2011]. Цей принцип О. Конт 

позначив словами «revile pour outrе», що означає «живи для інших». Філософ 

вважав, що під впливом альтруїстичних тенденцій суспільство як цілісний 

соціальний організм буде розвиватися в напрямку все більшої гуманізації 

цінностей. О. Конт називав альтруїзм «соціальним почуттям» і пов'язував його 

з поступовою «емансипацією особистості людини» [Андреєва Г.М., 1997; 

Майєрс Д., 2011]. 

Якщо глибше вивчити динаміку поглядів на альтруїзм в XIX столітті, то 

можна виявити, що він піддавався значній критиці християнських теологів саме 

через те, що відбувалася тоді «емансипація особистості». Альтруїзм дорікали в 

«догоджанні», при якому забуваються Бог і обов'язок виконувати його заповіді. 

Більше того, християнська етика розвела поняття «альтруїзм» і «любов до 

ближнього», істотно обмеживши те, що може вважатися альтруїзмом. При 

альтруїстичній позиції (в розумінні О. Конта) пріоритетним є сама Людина, а 

при «любові до ближнього» мова йде, в першу чергу, про «любов до Бога в 

своєму ближньому» [Мокшанцев Р., 2001]. Саме тому з позиції християнської 

трактування далеко не всі прояви альтруїзму можливо вважати богоугодними, 

деякі ж просто «відводять як самого альтруїста, так і людину, до якої цей акт 

альтруїзму виявляється, в сторону вільнодумної поведінки і гріха» [Мокшанцев 

Р., 2001].  
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Формула О. Конта «живи для інших» була революційна для XIX століття 

саме тому, що в ній на перше місце поставлено емансипована особистість.  

Слідом за О. Контом, альтруїзм і пов'язану з ним поведінку самопожертви 

і співдопомоги досліджувало велика кількість філософів (Н.А. Бердяєв, Дж.С. 

Мілль, В.С. Соловйов, А. Швейцер, А. Шопенгауер). Загальне, що об'єднує їх 

концепції - це розгляд альтруїзму в контексті більш широкого поняття 

моральної поведінки [Белинська Є.П., 2007]. 

Так, зокрема, православний філософ В.С. Соловйов вважав, що в основі 

альтруїстичного акта не можуть бути почуття співрадості чи співнасолоди, які 

мають змішаний і невизначений (в моральному сенсі) характер [Паригін Б.Д., 

2006]. Сама співдопомога комусь також не може базуватися на цих мотивах. 

За В.С. Соловйовим підставою морального, альтруїстичного відношення до 

інших можуть бути тільки жалість і співчуття. Саме ці почуття лежать в основі 

морально-альтруїстичного вчинку. 

А. Швейцер вивчав поєднання альтруїзму і егоїзму і прийшов до 

висновку про три можливі співвідношеннях між ними [Белинська Є.П., 2007]:  

1) егоїзм у свідомості індивіда в результаті послідовного міркування 

переходить в альтруїзм; 

2) альтруїзм виникає в мисленні суспільства, а потім стає переконанням 

індивідів; 

3) альтруїзм і егоїзм одвічно уживаються в людській натурі. 

З початком XX століття почав з’являтися інтерес до дослідження 

альтруїзму в етологів, психоаналітиків і психологів. Увага етології до вивчення 

альтруїстичної поведінки привернули роботи Ч. Дарвіна, який з еволюційної 

точки зору описав адаптуюче значення альтруїзму для групової 

пристосованості та природного відбору груп. У подальшому ідеї Ч. Дарвіна 

розвинули такі етологи, як Е. Вілсон, В. Гамільтон, В.Р. Дольник,  

В. Ефроімсон, К. Лоренц та ін. [Паригін Б.Д., 2006]. 

Представники когнітивного напрямку інтерпретують альтруїзм, як 

результат формування інтелектуальних операцій, як децентрацію індивіда. 

Теоретичні й експериментальні основи інтелектуалістичного підходу 

складають дослідження Ж. Піаже [Флейвелл Дж.Х., 1997]. Головний постулат 

цієї теорії відповідність морального й інтелектуального розвитку дитини. У 

розвитку інтелекту і моральності лежить зміна схем поведінки по відношенню 

до об´єктів і людей. Стадії морального розвитку відповідають стадіям 

інтелектуального розвитку дитини. Тому ми вважаємо, що ці стадії 

безпосередньо є відправною точкою в розумінні природи і сутності альтруїзму. 

Альтруїстична мотивація – це завжди внутрішня особистісно-смислова 

мотивація, що описується поняттям змістоутворюючого мотиву. Серед 

внутрішніх мотиваційних механізмів власне альтруїстичного змісту слід 

розрізняти два мотиви, які є смисловими детермінантами альтруїзму – мотив 

морального обов'язку і мотив співчуття [Скрипченко О.В., 2008]. 

Разом із тим, зауважимо, що на тлі загальнолюдських фізичних і 

психічних особливостей у кожної людини помітно відрізняються притаманні 
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тільки їй індивідуальні особливості, які впливають на її життя, поведінку і 

діяльність. Так, в психологічній науці існує багато класифікацій типів 

особистості, сукупності соціально значущих психічних властивостей, відносин 

та дій індивіда, які склалися в процесі онтогенезу та визначають поведінку 

індивіда як свідомого суб’єкта діяльності та спілкування. 

Тип особистості – це сукупність стійких особистісних проявів людини. 

Вважається, що на відміну від типу характеру, тип особистості має в своїй 

основі вроджені характеристики індивіда, а не набуті. Досі не існує 

переконливих доказів вродженості типу, але всі спостереження вказують на те, 

що тип особистості залишається стабільним на протязі всього життя 

[Мокшанцев Р., 2001]. 

Система типу базується на чотирьох фундаментальних особистісних 

якостях: 

- як індивід взаємодіє з навколишнім світом і куди направляє свою 

енергію; 

- на інформацію якого роду йому властиво звертати увагу; 

- як він сприймає інформацію; 

- схильний він до впорядкованого способу життя (прийняття рішень) чи 

до більш вільного (сприймання інформації) [Паригін Б.Д., 2006]. 

Протягом багатьох років психологи намагалися відшукати таку рису 

особистості, яка відповідала б за схильність до альтруїстичної поведінки і 

давала б можливість прогнозувати ситуації, що сприяють виникненню про- 

альтруїстичних почуттів, наприклад , почуття провини або сорому.  

У результаті такої роботи було виявлено практично повна відсутність 

зв'язку між бажанням надавати допомогу і цілим рядом особистісних якостей. 

На підставі цих даних соціальні психологи дійшли висновку, що в цілому 

особистісні тести не в змозі виявити людей, схильних до надання допомоги, а 

строго певного набору особистісних рис, що гарантовано забезпечують 

альтруїзм особистості, просто не існує [Скрипченко О.В., 2008]. 

Висновки. На сьогодні з'ясувалося, по-перше, що індивідуальні 

відмінності в тому, що стосується надання допомоги, існують, і ці відмінності 

зберігаються з плином часу. По-друге, було зібрано інформацію про характерні 

ознаки поєднань особистісних якостей, які роблять людей схильними до 

альтруїзму. Більше за інших схильні до турботи про оточуючих і до надання 

допомоги надзвичайно емоційні, які вміють співчувати, а також діяльні люди. 

По-третє, певні якості особистості впливають на те, як конкретні люди 

реагують на конкретні ситуації, пов'язані з необхідністю надання безкорисливої 

допомоги.  

Отже, індивіди з високим рівнем самоконтролю, чутливі до очікувань 

оточуючих, особливо схильні до надання допомоги, якщо вважають, що вона 

буде соціально винагороджена. Думка оточуючих набагато менше цікавить тих, 

хто орієнтований на себе, тобто таких, хто володіє інтернальним складом 

характеру [Паригін Б.Д., 2006]. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТИВНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Дослідження цієї проблеми є дуже актуальним, тому що сучасне 

суспільство інтенсивно розвивається і з'являються нові професії та сфери 

діяльності, які потребують високого рівня адаптивності нових спеціалістів.  

На новому місці роботи людина активно включається в систему 

професійних і соціально-психологічних відносин конкретної трудової 

організації, засвоює нові для неї соціальні ролі, цінності, норми, погоджує свою 

індивідуальну позицію з цілями і завданнями трудового колективу, тим самим, 

підпорядковує свою поведінку службовим принципам даного підприємства чи 

установи [2]. 

Проблема формування і розвитку адаптивної активності особистості 

традиційно посідає провідне місце у віковій та педагогічній психології. Дану 

проблему вивчають: В.В.Антипов, Г.О.Балл, М.Й.Боришевський, Л.Г.Дикая, 

А.Г.Маклаков, Л.В.Марищук, В.А.Петровський, С.Т.Посохова, І.О.Сабанадзе, 

О.П.Саннікова, А.В.Фурман та ін. 

Коли людина влаштовується працювати на нове місце роботи, вона вже 

має певні цілі, ціннісні орієнтації поведінку, відповідно до яких формує свої 

вимоги до трудової організації даного підприємства. Трудова організація, 

виходячи із своїх цілей і завдань, висуває свої вимоги до працівника, до його 

трудової поведінки. Реалізуючи свої вимоги, працівник і трудова організація 

взаємодіють, пристосовуються один до одного, внаслідок чого здійснюється 

процес трудової адаптації. Таким чином, трудова адаптація – двосторонній 

процес між особистістю і новим для неї соціальним середовищем. 

Проблему адаптації персоналу досліджує велика кількість авторів, серед 

них – А.Я. Кібанов, О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук , В. А. Воліна та ін. 

Адаптація працівника на виробництві та ефективне управління цим процесом 

вимагають великої організаційної роботи. Тому на багатьох підприємствах 

створюються спеціалізовані служби адаптації кадрів. 

Проте організаційно це робиться по-різному: залежно від чисельності 

персоналу підприємства, структури управління підприємством, наявності і 

організації системи управління персоналом, націленості адміністрації 

підприємства на рішення соціальних завдань у сфері управління виробництвом 

і т.д. Звичайно, процес адаптації залежить від рівня адаптивності самої людини. 

Адаптація персоналу на робочому місці є важливою ланкою кадрового 

менеджменту. На жаль, важливість заходів з профорієнтаційної роботи і 

підвищення адаптаційних властивостей працівників в нашій країні не досить 

серйозно сприймається кадровими службами упродовж довгого періоду. В наш 

час багато державних підприємств і комерційні організації не мають навіть 

базових програм адаптації. В той же час, є великий зарубіжний досвід 
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використання адаптаційних програм, які тільки останнім часом стали 

переймати вітчизняні кадровики. 

Адаптивність особистості можна розглядати як динамічний процес 

постійного надбання і втрати ресурсів взаємодіючих суб'єктів. У масштабі 

життєдіяльності окремої людини мають місце як процес надбання 

(професіоналізм, майстерність, мудрість, самоактуалізація, самоэффективність), 

так і паралельний процес втрати його ресурсів (професійна деформація 

особистості, фізичні і психічні захворювання). Ефективне використання 

активності окремих суб'єктів в масштабі організації припускає виявлення усієї 

системи адаптаційних і регуляторних механізмів, що розглядаються як 

динамічний процесс. 

Адаптація і її терміни суттєво залежать від організації системи 

професійно-кваліфікаційного просування працівників на підприємстві. Часто на 

монотонні, малозмістовні, а тому і малопривабливі роботи приймають молодь 

без стажу роботи. Їх особистісна адаптивність визначається перспективами 

кар'єрного зростання, можливостями переходу на все більш складні види праці 

відповідно до освіти, ставлення до праці тощо. 

До показників, що характеризують соціально-психологічну адаптацію, 

відносяться: рівень психологічної задоволеності новим для людини 

виробничим середовищем в цілому і її найбільш важливими компонентами – 

характером взаємовідносин з товаришами, адміністрацією, задоволеність своїм 

положенням в колективі, умовами праці й ін. 

Реалізація механізмів адаптивного процесу забезпечується складною, 

багаторівневою функціональною системою, центральною ланкою якої виступає 

власне психічна адаптація. Дослідження адаптивності особистості потребує 

вивчення чинників перебігу адаптаційних процесів (індивідуально-

типологічних, соціально-психологічних, індивідуально-психологічних). 

Отже, трудова адаптація — це двосторонній процес. З одного боку, за 

фактом, що людина приступила до роботи у новому підприємстві, стоїть її 

свідомий вибір, заснований на певній мотивації прийнятого рішення, і 

відповідальність за це рішення. 3 іншого боку, і підприємство приймає на себе 

певні зобов'язання, наймаючи працівника. Підприємство очікує від нового 

працівника ефективного виконання конкретних робочих функцій в обмін на 

одержання ним певних благ (визнання, перспективи посадового і професійного 

зростання, прийнятний рівень оплати праці та ін.). Тому можна зробити 

висновок, що професійна адаптація – це взаємне пристосування працівника і 

умов організації, що базується на поступовому освоєнні нових професійних, 

соціальних та організаційних умов праці, і швидкість процесу адаптації буде 

залежати від адаптивних особливостей особистості. 
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КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ 

СТРАХІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Психологічне здоров'я дітей залежить від соціально-економічних, 

екологічних, культурних, психологічних та багатьох інших факторів. На думку 

авторів (Л.І.Божович, О.О.Бодальова, В.С.Мухіної, Т.А.Рєпіної та ін.) дитина, 

як найбільш чутлива частина соціуму, піддається різноманітним негативним 

впливам. В останні роки, як свідчать спеціальні експериментальні дослідження, 

найбільш поширеними явищами є страхи у дітей (І.В.Дубровіна, 

В.І.Гарбузов,О.І.Захаров, Е.Б.Ковальова та інші). Тому на сьогоднішній день 

актуальним є пошук ефективних методів корекційного впливу, одним з яких 

можна вважати казкотерапію. 

Привабливість казок для психологічної корекції взагалі і корекції страхів, 

зокрема, полягає, передусім, у природності розгортання сюжетної лінії, 

відсутності моралей. В образній формі дитина в казках проживає проблеми, 

через які проходило все людство (відокремлення від батьків, проблема вибору, 

несправедливість і т.д.). І, безсумнівно, найбільш важливим є те, що в казці зло 

завжди карається, але навіть з поганих вчинків можна витягти хороший урок. 

Метою статті є теоретичне висвітлення специфіки казкотерапії як методу 

психокорекційної роботи з дітьми старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Казкотерапія – це напрямок психо-

терапевтичної дії на людину, за допомогою корекції поведінкових реакцій, 

страхів і фобій. Крім того, казкотерапія може використовуватися як ресурсна 

практика і як інструмент дослідження у психіатрії. Казкотерапія використовує 

казкову форму для інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, 

розширення свідомості, вдосконалення взаємодії з навколишнім світом. 

Головною метою казкотерапії є допомога людині в усвідомленні своєї 

внутрішньої сутності, єдності і неповторності, гармонізації стосунків із собою і 

світом. Казкотерапія виконує діагностичну, прогностичну, виховну і 

корегувальну функції. Особливо ефективною казкотерапія є в роботі з дітьми 

дошкільного та молодшого шкільного віку. Це пояснюється тим, що у дітей 

сильно розвинений механізм ідентифікації – незамінний прийомом розвитку 

гнучкості поведінки, здатності поглянути на проблему по-іншому. Казка 

служить одним із доступних шляхів перенесення власних переживань на 

іншого і, навпаки, усвідомлення своїх почуттів через оточуючих. Слухаючи 

казку, діти порівнюють себе з казковим героєм, і це дозволяє відчути і 

зрозуміти, що не у них одних є переживання і проблеми. Зокрема, за 

допомогою казкотерапії можна працювати з агресивними, невпевненими, 

сором'язливими дітьми, з проблемами провини, брехні, неприйняття своїх 

почуттів, а також із різного роду психосоматичними захворюваннями. Крім 

того, процес казкотерапії дозволяє дитині актуалізувати і усвідомити свої 

проблеми, а також побачити різні шляхи їх вирішення. 
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Казки були своєрідним інструментом навчання і цілительства, засобом 

народної психотерапії задовго до того, як психотерапія отримала офіційний 

статус. Перші знання про закони і явища життя людина отримує з казок. Казки 

– це ліки. Вони мають цілющу силу, не змушуючи нас робити, бути, діяти, – 

достатньо слухати їх. Казки народжують хвилювання, сум, питання, прагнення 

і розуміння. Душа, свідомість, почуття людини у процесі зіткнення з казками 

вчать «чути повчання і здобувати знання» (Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва). 

Провідні психологи у даній області відзначають основні переваги казок:  

- відсутність в казках прямих моралей, повчань; 

- відсутність заданості в імені головного героя і місце казкового події; 

- образність і метафоричність мови; 

- перемога добра, дає психологічну захищеність; 

- наявність таємниці та чаклунства, що розсовують межі можливого. 

На даний час існує концепція казкотерапії, розроблена зарубіжними та 

вітчизняними вченими. Одна з найбільш авторитетних у цій галузі психологів 

Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва зазначає, що дана концепція базується на п'яти видах 

казок: художні (авторські, народні), психокорекційні, психотерапевтичні, 

медитативні та дидактичні. 

Працюючи з казками, психологи використовують різні форми подачі 

матеріалу (розповідання і створення казок, лялько- і іміджтерапія, постановка 

казок на сцені і в пісочниці та ін.), тобто йдеться про використання засобів 

комплексної казкотерапії. 

Не можна забувати і про вікові уподобання. Прийнято вважати, що дітям 

3-5 років більш зрозумілі і близькі казки про тварин і казки про взаємодію 

людей і тварин. У цьому віці діти часто ідентифікують себе з тваринами, легко 

перевтілюються у них, копіюючи їх манеру поведінки. Від 5 років дитина може 

ідентифікувати себе з людськими персонажами. Приблизно з 5-6 років дитина 

воліє чарівних казок. 

Використовуючи казки, психологи ведуть корекційну роботу з 

агресивними і тривожними, сором'язливими і замкнутими, надмірно рухливими 

і неуважними дітьми. Казкотерапія дозволяє ефективно долати порушення 

самооцінки, незібраність і повільність, труднощі в спілкуванні та навчанні і, 

звичайно, допомагає боротися з такою поширеною проблемою, як дитячі 

страхи. 

Сам по собі страх – продуктивна емоція. Дитина, яка нормально 

розвивається, повинна вміти боятися. Однак існує тонка грань, за якою 

звичайний нормальний страх робить з дитини невротика. Одним із способів не 

допустити перетворення дитячих страхів на хворобу і допомогти дітям 

своєчасно подолати їх, і є казка. 

Отже, казкотерапія не тільки володіє великою привабливістю і цінністю, 

але також є універсальним і дуже доступним у практичній роботі 

психокорекційним методом. Казкотерапію можна використовувати і як 

самостійний метод роботи з проблематикою дитини, так і комбінувати його з 

іншими видами психологічного впливу. 
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СТАВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ГРОШЕЙ ЯК  

ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Гроші є об'єктом дослідження багатьох соціальних наук:антропології, 

економіки, психології, соціології та ін. Передумови розвитку психологічних 

досліджень феномена грошей на рівні особистості можна знайти в класичних 

підходах психології. У психоаналізіпотяг до грошей пояснюється 

особливостями психосексуального розвитку. З. Фрейд та його послідовники 

розглядали цей процес,як наслідок підсвідомих процесів нагромадження в 

період проходження анальної стадії, коли дитина затримує дефекацію.Такі 

аспекти анальної поведінки згодом перетворюються в економічну поведінку. 

Біхевіористичні теорії стосувалися того, як гроші стають умовним 

підкріпленням. Б. Скінер стверджував, що гроші - це лише узагальнене умовне 

підкріплення, пов'язане з безліччю товарів і послуг, які можуть служити як 

безумовне підкріплення. У роботах когнітивіської спрямованості прагнули 

виявити розумові механізми грошової поведінки) [2].  

На відміну від представників інших наук, які скоріше зацікавлені в 

узагальненні даних про гроші на макрорівні (країни, регіони), психологи 

більшою мірою цікавляться індивідуальними, груповими, віковими, 

гендерними та соціальнимивідмінностями у ставленні до грошей. 

Проблема економічної соціалізації підростаючих поколінь та становлення 

особистості, як суб'єкта монетарних відносин, набуває особливої актуальності 

як у теоретичному, так і практичному аспектах. Виступаючи засобом 

включення особистості у зв'язки з іншими учасниками економічних відносин, 

гроші мають безпосередній вплив на поведінку людей, на зміну їх особистісних 

економіко-психологічних якостей. В умовах же переорієнтації української 

економіки на ринкові цінності, особливої актуальності для підростаючих 

поколінь набуває проблема раціонального ставлення до грошей та ефективного 

оперування ними. Тому цілком виправданим видається той особливий інтерес 

до проблеми ставлення дітей юнацького віку до грошей. 

Проблемі ставлення старшокласників до грошей присвячено велику 

кількість наукових робіт: як фактору економічної соціалізації  

(Г. М. Авер’янова, В. С. Автономов, І. В. Андреєва, К. Девіс, О. С. Дейнека,  

Д. Лассаре, Р. Тейлор, А. Фернам), особливостям ставлення до грошей на 

різних вікових етапах (Г.М. Авер’янова, С.Б. Абрамова, С. Ю. Буреніна,  

О. В. Козлова, Р.Саттон, М.Ю. Семенов, Б.Стейсі, А.Стросс), ставленню до 

грошей як провідному компоненту економічної свідомості (О.С.Дейнека), 

закономірностям розвитку мислення в процесі засвоєння монетарних 

репрезентацій в різному віці (К. Данцігер, Х. Діттмар, Р. Саттон, А. Стросс, 

Г. Ферт), соціально-демографічним чинникам формування монетарних уявлень 

у дітей (Г. Маршалл, Л. Магрудер, Р. Саттон, М. Сігал, А. Фернам, Д. Швальб). 
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Незважаючи на це ставлення дітей і підлітків до грошей - проблема, 

усвідомлена у вітчизняній психології порівняно недавно, в 90-х роках ХХ ст. 

Проте вже накопичений цікавий матеріал, що характеризує динаміку основних 

економічних цінностей молоді. У цьому плані вивчається вплив науково-

технічного прогресу, освітнього середовища і сім'ї [1] на соціалізацію, ціннісні 

орієнтації сучасної молоді [3;4] , найбільш ціновані молоддю особистісні риси 

[2], адаптація молоді до ринкових відносин [3]. Вченим вдалося з'ясувати, що 

новим в економічній поведінці молоді є підвищення ролі грошової мотивації. 

Так, наприклад, Є.В.Щедріна зазначає, що відчуття себе багатим або 

бідним впливає на формування професійного вибору особистості. Відсутність 

грошей у молодих представників бідних сімей спонукає їх вибирати професію з 

великими заробітками, організовувати комерційну або виробничу діяльність 

[6]. Як наслідок, економічна самосвідомість може бути фактором вибору як 

професії, так і виду економічної діяльності(підприємництва або найманої 

праці). На думкубагатьох вчених, вибір економічної діяльності пов'язаний не 

стільки з відчуттям старшокласниками себе багатими чи бідними, скільки з 

ціннісним ставленням до грошей, сприйняттям їх як засобу або мети. Про це 

свідчать дослідження [2] в результаті яких було з'ясовано, що є певні 

відмінності у ставленні до грошей у старшокласників, орієнтованих в 

майбутньому на підприємництво і орієнтованих на роботу по найму. 

М.Ю.Семенов виділяє такі види монетарних відношень серед школярів: 

позитивне та раціональне відношення до грошей, фіксація на грошах (мотив 

економії), тривожність із за грошей (мотив фінансової безпеки), негативні 

емоції по відношенню до грошей, терапевтична функція грошей [5]. 

На формування ставлення старшокласниківдо грошей впливає безліч 

факторів: соціальних, економічних, політичних, культурних. Особливості 

ментальної культури накладають свій відбиток на стратегії економічної 

поведінки, сприйняття грошей та заможних людей, які в свою чергу визначають 

економічну успішність підростаючого покоління. Нестабільне політичне та 

економічне становище в країні сприяє утворенню в старшокласників певних 

акцентуацій стосовно грошей, їх заробітку та використання. Незважаючи на 

значну роль зовнішніх соціальних факторів у формуванні ставлення до грошей, 

велике значення в цьому процесі має сімейна модель «грошової» поведінки. 

Саме вона буде основним економічним вектором старшокласників, який під 

дією різних чинників може дещо змінювати свою направленість в процесі 

життєдіяльності. 

Проблемі «грошових» відносин присвячено велику кількість наукових 

теоретичних та емпіричних досліджень в області психології, економіки, 

соціології та ін. Гроші можуть виступати як метою, так і засобом. Ставлення до 

грошей формується в молоді в результаті впливу різноманітних факторів.  

Отже, можемо зробити висновок, що ставлення до грошей є важливим 

компонентом економічної свідомості підростаючого покоління, про що 

свідчить зацікавленість науковців даною проблематикою.  
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АДАПТИВНІСТЬ І МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ  

У СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ 

У сучасному суспільстві гостро стоїть питання самореалізації 

особистості, інтеграції молоді у світ дорослих проблем. Освітній процес 

спрямований допомогти особистості в процесі формування адаптивних 

механізмів. У загальному значенні термін «психологічний захист» вживається 

для позначення факторів поведінки, що усувають або зменшують почуття 

тривоги, страху або інших почуттів, що викликають психологічний 

дискомфорт. Сутністю і функцією психологічного захисту є оберігання 

свідомості особистості від негативних переживань. Порушення адаптаційного 

процесу впливає на психологічний комфорт, нервово-психічне здоров’я, 

розвиток студента як громадянина та ефективність навчання (В.І. Крутов,  

Н.А. Агаджанян, С.М. Мадорский, П.І. Підкасистий, Ю.А. Самарін,  

С.І. Самигин, В.А. Якунін та ін.). Вивчення результатів досліджень останніх 

років дає можливість визнати, що погіршення умов існування ускладнює 

процес соціально-психологічної адаптації студентів. Це дає підстави віднести 

проблему психологічних механізмів захисту студентства до числа найбільш 

актуальних проблем вищої школи. 

Метою статті є теоретичний аналіз особливостей зв’язку адаптивності 

особистості з механізмами психологічного захисту у студентів ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Поняття психологічного захисту - одне з 

основних понять в психоаналітичній теорії та практиці. Вперше воно з'явилось 

в 1894 році в роботі З. Фрейда «Захисні нейропсихози» і позначало техніки 

боротьби особистості з неприємними і нестерпними для свідомості уявленнями. 



307 

Їх завдання й полягає в мінімізації і навіть повному витісненні неприємних 

афектів і нестерпних для свідомості думок і уявлень. За первинними 

уявленнями, механізми захистів - вроджений засіб вирішення конфлікту між 

свідомістю і несвідомим [4, с.27]. 

Починаючи з раннього дитинства, і протягом усього життя, в психіці 

людини виникають і розвиваються механізми, традиційно названі 

«психологічні захисти», «захисні механізми психіки», «захисні механізми 

особистості». Ці механізми як би охороняють усвідомлення особистістю 

різного роду негативних емоційних переживань і перцепцій, сприяють 

збереженню психологічного гомеостазу, стабільності, вирішенню 

внутрішньоособистісних конфліктів і протікають на несвідомому і 

підсвідомому психологічних рівнях [1]. 

 Психологічний захист особистості як спеціальна регулятивна система 

виступає чинником, що обумовлює формування адаптаційного 

симптомокомплексу особистості. Характер сучасної соціальної ситуації 

пред'являє високі вимоги до адаптаційних можливостей кожної людини. У 

зв'язку з цим вивчення захисних механізмів поведінки та стратегії вирішення 

внутрішніх конфліктів при соціально-психологічній адаптації особистості є 

одним з актуальних питань психології особистості [5, с.122]. 

У широкому розумінні поняття «адаптивність» - це здатність організму 

адаптуватися (пристосовуватися) до змінених умов зовнішнього і внутрішнього 

середовища або самостійно, або за допомогою різних пристроїв і механізмів. 

У різних областях науки поняття «адаптивність» трактується по- різному. 

Так, в психології адаптивність виражається в узгодженні цілей і результатів. З 

точки зору психофізіології, адаптивність - це здатність людини здійснювати 

адаптаційні перебудови, пристосовуватися до мінливих умов і характеру 

діяльності; витривалість, висока працездатність і стійкість до різних факторів 

зовнішнього середовища [3, с.6.]. 

А. В. Сіомічев основними психологічними факторами адаптивності 

студентів у технічному вузі назвав інтелектуальність, тривожність, 

товариськість і соціальну зрілість [7, с.51]. 

У подальших дисертаційних дослідженнях (Г. Ю. Авдієнко,  

В. В. Константинова, І. В. Федоткіної, Л. Є. Шевчука та ін.) була встановлена 

значимість особистісного адаптаційного потенціалу для успішного здійснення 

різних видів діяльності. Однак до теперішнього часу залишається знайденим 

відповідь на питання про те, що і як впливає на формування особистісного 

адаптаційного потенціалу конкретної людини, що ускладнює використання 

даного підходу для практичного вирішення проблеми цілеспрямованого 

розвитку адаптаційних здібностей . 

Іншу позицію займає Н. К. Колизаєва. Як показує дослідження автором 

адаптації студентів до умов вузу, конкретизація поняття через окремі 

властивості особистості (самооцінку, комунікабельність, екстернальність - 

інтернальність, тривожність та ін.), їх взаємозв'язок і спроби виділення 

адаптивного типу особистості, призводять до логічного глухого кута - 

відсутності універсальної адаптивної характеристики і універсального 
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адаптивного типу особистості. Залежно від конкретних умов, концентруючи ті 

чи інші риси особистості, окремі характеристики, що впливають на процес 

адаптації, можуть виступати як в якості адаптивних, так і дезадаптивних  

[8, с.594]. 

Згідно Ф. В. Бассіну і на думку деяких інших дослідників, -  

Б. В. Зейгарник, A. А. Налчаджян, Е. Т. Соколової, В. К. Мягер - психологічний 

захист є нормальним, повсякденно працюючим механізмом людської 

свідомості. На думку Ф. В. Бассіна, захист здатен запобігти дезорганізації 

поведінки людини, що може наступати не тільки при зіткненні свідомого і 

несвідомого, а й у разі протиборства між цілком усвідомлюваними 

установками. Існує точка зору, що основним у психологічному захисті є 

перебудова системи установок, спрямована на усунення надмірного емоційного 

напруження і запобігає дезорганізації поведінки [ 2, с. 1269 ]. 

Такі дослідники, як В. А. Ташликов, Ф. Е. Василюк, Е. І. Киршбаум,   

І. Д. Стойков, вважають психологічний захист однозначно непродуктивним, 

шкідливим засобом вирішення внутрішньо-зовнішнього конфлікту [6, с.144]. 

Серед вчених цього напрямку популярна ідея про те, що захисні механізми 

обмежують оптимальний розвиток особистості, її так звану «власну 

активність», «активний пошук», тенденцію до «персоналізації», «вихід на 

новий рівень регуляції та взаємодії зі світом» [2, с. 1269]. 

Висновки. Таким чином, аналіз психологічної, медичної та соціологічної 

літератури показує, що перехід до вузівської форми навчання викликає у 

багатьох студентів психологічне та нервове напруження. Очевидно, що всі 

захисні механізми є адаптивними, якщо використовуються індивідом в межах 

середньостатистичних показників по групі, до якої він належить. Вони ж 

призводять до дезадаптації, якщо виходять за межі норми, оскільки в цьому 

випадку поведінка індивіда визначається не тим образом реальності, який є 

умовно загальним для його соціального оточення. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Формування творчого мислення і розкриття творчого потенціалу дитини, 

безумовно, є надто важливим особливо у дошкільному віці. Наголосимо, що 

процес розвитку творчого мислення дитини має бути цілеспрямованим, 

оскільки творча робота має велике значення для загального розвитку і 

дозрівання дитини. 

Промова про успадкування дітьми у виді коренів та крил настільки 

метафорично, що різні спеціалісти, які мають відношення до розвитку, 

вихованню, навчанню дітей інтерпретують його відповідно до своєї 

професійної сфери. Розкриємо метафоричний зміст цих слів з точки зору 

практичного психолога. “Корені” – це дещо у психіці дитини, без чого 

неможливий подальший розвиток дитини, як соціального суб’єкт [3]. 

Практичний психолог, маючи у своєму арсеналі усі досягнення психологічної 

науки, може передати дітям ресурс для розвитку та формування сприймання, 

мислення, емоцій та почуттів. Не дивлячись на складність й спірність питання 

“що таке інтелект?”, назвемо це інтелектуальним розвитком. Зіркою на шляху 

передачі спадщини у виді коренів може стати теорія Л.С.Виготського про зону 

найближчого розвитку (ЗНР). “Крила” – це розвиток здібностей, без яких не 

можливо удосконалювати пам’ять, мислення, як птах не зможе літати без крил, 

хоча він народжений птахом. При більш вузькому розгляді метафоричний зміст 

“коренів” може бути виражений у понятті “мислення”, а “крила” – творчі 

здібності [1]. 

Функціонально-системний підхід дає ефективність рішення будь-якої 

вправи, завдання на розвиток творчого мислення. Наприклад, завдання: «На що 

це схоже?», «Як можна використати лінійку? (газету, коробку тощо)», «Створи 

загадку», «Створи оповідання за картинкою», «Дайте визначення будь-якому 

поняттю». Необхідність дотримуватися певної послідовності виконання 

мислячих операцій дає можливість розглядати процес мислення, як 

технологічний процес і формувати навички виконання цих операцій через 

систему вправ [4]. 

Процес навчання на основі функціонально-системного підходу, 

спрямований на формування культури мислення, як результат 

цілеспрямованого впливу на процес виконання дитиною мисленневих операцій 
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з метою отримання найбільш ефективного рішення завдання. Певну 

послідовність мисленнєвих операцій можна назвати приписуючим алгоритмом, 

який, на відміну від математичного, пропонує, що і як треба робити не у 

жорсткій послідовності [1]. 

Виходячи з теоретичних і експериментальних досліджень 

Л.С.Виготського та Е. Йенша, до програми входе розвиток ейдетичних 

здібностей, які ґрунтуються на трьох факторах: ейдетизм, притаманний 

ранньому дитинству, отже він не є для них штучним і буде зрозумілим дітям 

дошкільного віку; ейдетичні образи являють основу для розвитку пам’яті, 

уявлення, мислення; ейдетичні образи мають полімодальну природу, можуть 

переходити від однієї модальності до іншої, або одночасно створюватися у 

декількох модульностях. На нашу думку, пізнання дитиною оточуючого світу і 

пере опрацювання інформації одночасно у трьох сферах уявлень (знак, образ, 

дія) досягається за рахунок розвитку і формуванню ейдетичних здібностей. 

Гармонізація логічного і образного мислення сприяє розкриттю творчої 

особистості.  

Отже, у процесі навчання у дітей з’являється сильна мотивація щодо 

придбання знань, бажання вчитися, діти набувають самостійності у роботі, 

навчаються формулювати власну точку зору, намагаються проявити власні 

творчі здібності, що розвиваються, та успішно навчаються. 
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САМОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ  

ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в умовах стрімко 

мінливого суспільства виникає необхідність синтезу наукового і практичного 

знання, що сприяє поясненню психологічної сутності людини, її 

самосвідомості. Увага до феномену самосвідомості в психології обумовлена 

особливою значимістю цієї проблеми у зв'язку з розробкою питань загальної 

теорії розвитку особистості. У практичному плані необхідно враховувати, що 

особливості самосвідомості, структура і специфіка ставлення людини до самої 

себе впливають на всі аспекти її психологічного стану, її поведінку, стиль 

спілкування. 
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Проблемі самосвідомості присвячено чимало досліджень у вітчизняній 

психології. Ці дослідження сконцентровані переважно навколо двох груп 

питань. У роботах Б. Г. Ананьєва, Л. І. Божович, Л. С. Виготського,  

О. М. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна в загальнотеоретичному і методологічному 

аспектах проаналізовано питання про становлення самосвідомості в контексті 

більш загальної проблеми розвитку особистості. В іншій групі досліджень 

розглядаються більш спеціальні питання, перш за все, пов’язані з 

особливостями самооцінки, взаємозв’язок з оцінкою оточуючих. 

Зараз з'явилися нові (некласичні) орієнтири в інтерпретації психології 

особистості: від «мінливої особистості в світі, що змінюється» – до особистості, 

яка творить і змінює себе, життєвий світ і свою самосвідомість (Д. А. Леонтьєв, 

А. Г. Асмолов, В. А. Петровський, Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитрієва,  

В. Є. Клочко, М. С. Яницький та ін.). 

Мета дослідження – проаналізувати уявлення про зміст та рівні 

самосвідомості особистості. 

У психологічному словнику самосвідомість формулюється як вищий 

рівень розвитку свідомості, основа формування розумової активності і 

самостійності особистості в її судженнях і діях, це образ себе, ставлення до 

себе. 

Самосвідомість – динамічне утворення яке історично розвивається, 

виступаючи на різних рівнях і в різних формах. Першою його формою , яку 

іноді називають самопочуттям, є елементарне усвідомлення свого тіла і його 

включення у світ навколишніх речей і людей. Виявляється, що просте 

сприйняття предметів як існуючих поза даної людини і незалежно від його 

свідомості вже припускає певні форми самовіднесення, тобто деякий вид 

самосвідомості. Для того щоб побачити той чи інший предмет як щось існуюче 

об'єктивно, в сам процес сприйняття повинен бути як би « вбудований » певний 

механізм , який враховує місце тіла людини серед інших тіл – як природних, 

так і соціальних – і зміни, які відбуваються з тілом людини на відміну від того, 

що відбувається в зовнішньому світі.  

Наступний, більш високий рівень самосвідомості пов'язаний з 

усвідомленням себе тим, що належить тому або іншому людському 

співтовариству, тій чи іншій соціальній групі. 

Найвищий рівень розвитку цього процесу – виникнення свідомості «Я» як 

зовсім особливого утворення, схожого на «Я» інших людей і разом з тим у 

чомусь унікальному і неповторному, який може робити вільні вчинки і нести за 

них відповідальність, що з необхідністю передбачає можливість контролю над 

своїми діями і їх оцінку. 

Процес самосвідомості здійснюється за допомогою динаміки різних 

образів « Я», а результатом є сформоване, стабільне уявлення про самого себе, 

завдяки якому у людини створюється відчуття своєї постійної визначеності, 

самоідентичності. «Я»-концепція визначає не стільки те, що собою являє 

індивід, скільки те, що він про себе думає, як дивиться на можливості свого 

розвитку в майбутньому. Будучи раз створеною, «Я»-концепція вибірково 

допускає у свої кордони нові факти життєвого досвіду, тобто створює 
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інтерпретаційну матрицю для тлумачення даних, які знову надходять про себе. 

Інформація, узгоджується з вмістом і структурою «Я»-концепції, приймається 

легко, а та яка суперечить їй не приймається, як би фільтрується. 

У кожної людини уявлення про себе складаються в стійку систему. У 

деяких людей вони функціонують у формі окремих ситуативних образів «Я», не 

оформлені в «Я»-концепцію, яка є показником зрілості самосвідомості. 

Отже, самосвідомість припускає виділення і розрізнення людиною самого 

себе, свого Я від навколишнього світу. Самосвідомість – це усвідомлення 

людиною своїх дій, почуттів, думок, мотивів поведінки, інтересів, свого, 

положення в суспільстві. 

Самосвідомість – це суб'єктивний образ свого Я. У роботах багатьох 

вітчизняних психологів доведено, що суб'єктивні уявлення особистості про себе 

формуються під впливом соціального середовища, представляють систему 

самосприйняття і пов'язані з впливом оціночного ставлення інших людей, 

співвіднесенням своїх думок і вчинків, мотивів і цілей з громадськими 

нормами. 

Феномен самосвідомості, який здається чимось дуже простим і 

очевидним, насправді виявляється дуже складним, різноманітним, який 

знаходяться у вельми непростих відносинах зі своїм носієм, який розвивається і 

змінюється в процесі включення людини в систему колективної практичної 

діяльності та міжособистісних відносин. 

 

Чепішко Олександра  

аспірантка кафедри практичної психології  

Наук. кер.: д.психол.н., проф. Шевченко Н.Ф. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СУБ’ЄКТИВНОЇ СЕМАНТИКИ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

В умовах сучасної соціокультурної та економічної ситуації в Україні 

суспільство відчуває потребу в учителеві-професіоналі, який здатен будувати 

професійну діяльність відповідно до цінностей розвитку особистості. Виникає 

необхідність виходу за межі технологічного розуміння професійної діяльності 

до дослідження професійної свідомості цілісного суб’єкта-професіонала. 

Вивчення професійної свідомості вчителів загалом та етапі їхньої підготовки у 

ВНЗ належить до ґрунтовно заявлених (Г.В. Акопов; Н.І. Гуслякова; Є.І. Ісаєв, 

С.Г. Косарецький, В.І. Слободчиков; І.Я. Лернер; Є.І. Рогов; Л.В. Римар;  

Д.В. Ронзін; О.С. Цокур; Ю.М. Швалб), але недостатньо реалізованих напрямів 

дослідження, в той час як професійна свідомість виявляється головним 

«вузлом», де зосереджено протиріччя між існуючою практикою підготовки 

фахівця та його конкретною професійною діяльністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти професійної 

свідомості вчителів відображено у дослідженнях українських, російських та 

зарубіжних психологів й педагогів. Так, вченими вивчалося професійно-

педагогічне мислення та рефлексія (Т.П. Дяк; М.М. Кашапов; Ю.Н. Кулюткин, 

Г.С. Сухобскька); професійна самосвідомість та ідентичність вчителя  
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(І.В. Вачков; М.І. Кряхтунов; А.К. Маркова; Л.М. Мітіна; N. Boreham, P. Gray; 

G. Cattley; J. Sachs; M. Zembylas); психологічні умови (С.Г. Косарецький) та 

механізми становлення (Н.І. Гуслякова) професійної свідомості.  

Метою статті є висвітлення результатів емпіричного дослідження 

суб’єктивної семантики майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки.  

Виклад основного матеріалу. В процесі професійної підготовки у ВНЗ, в 

результаті взаємодії із специфічним об’єктом праці та спрямованістю 

навчального впливу, в свідомості майбутніх фахівців відбувається процес 

семантизації, що характеризується конструюванням в суб’єктивному досвіді 

нового розуміння об’єктів світу [1; 2; 3]. Дослідження вітчизняних вчених 

 (О.В. Дробот; Н.О. Кучеровска; А.Г. Самойлова; Н.Ф. Шевченко) свідчать про 

те, що саме семантичні характеристики є індикаторами сприйняття професії. 

Зазначене зумовило вибір психосемантичних методів у якості методів 

дослідження специфіки розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів. 

Психодіагностичний інструментарій склали: 12-шкальна модифікована 

методика семантичного диференціалу (Ч. Осгуд); методика візуального 

семантичного диференціалу (О.Ю. Артемьєва). Дослідницьку вибірку склали 

студенти І, ІІІ та V курсів факультету української та іноземної філології 

Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, які навчаються 

за спеціальністю 6.020303 – філологія. Загальна кількість досліджуваних – 206 

осіб, з яких 51 респондент – на І курсі; 65 – на ІІІ; 90 – на V.  

Аналіз отриманих результатів за першою методикою дозволив виявити 

динаміку розвитку індивідуальних значень понять професійного простору у 

свідомості студентів І-V курсів за 10 стимулами-поняттями, що характеризують 

особистість вчителя та зміст його діяльності: «Знання»; «Покликання»; 

«Авторитетність»; «Мислення»; «Самореалізація»; «Учень»; «Взаємодія»; 

«Мовлення»; «Контроль»; «Рефлексія». Було встановлено, що індивідуальні 

значення понять професійного простору у свідомості студентів всіх курсів 

визначаються смисловим навантаженням за фактором оцінки. Зазначена 

перевага не є великою, проте вказує на оцінність мислення респондентів, на 

їхню невпевненість (нестачу власної сили та активності) у можливості 

успішного втілення отриманих знань, умінь та навиків у майбутній професійній 

діяльності. 

На ІІІ курсі було зафіксовано загальне зниження показників 

індивідуальних значень за факторами оцінки, сили й активності майже за всіма 

стимулами-поняттями. Причиною таких результатів може виступати смислова 

криза ІІІ курсу, коли студенти сприймають набуті теоретичні знання як 

недосяжні для втілення на практиці, що призводить до розчарування в обраній 

спеціальності, навчанні та в собі як в майбутньому вчителі. 

На V курсі було виявлено зростання показників за фактору активності за 

стимулами «Покликання», «Мислення», «Самореалізація», «Взаємодія», 

«Мовлення», «Контроль», «Рефлексія». Зазначене свідчить про те, що під час 

навчання та включення до реальної педагогічної діяльності в суб’єктивному 

досвіді майбутніх вчителів здійснюється перебудова декларативних понять у 

професійно реальні, тобто професійна свідомість наповнюється суб’єктивним 
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смислом [4]. У процесі навчальної діяльності професійні смисли студентів 

зазнають трансформації, утворюються нові смисли, що забезпечує процес 

розвитку професійної свідомості. Разом із тим, було зафіксовано зниження 

показників фактору сили за стимулами «Знання», «Покликання», 

«Авторитетність», «Мислення», «Контроль», «Рефлексія». Такі результати 

можуть пояснюватися тим, що набуті в процесі навчання знання, уміння та 

навички, навіть після проходження педагогічних практик, ще не виступають 

для випускників фактором упевненості в успішній професійній діяльності.  

Перейдемо до аналізу результатів за методикою О.Ю. Артем’євої [3], 

метою якої було вивчення способів класифікації об’єктів світу, що виявляє 

динаміку привласнення професії у свідомості студентів − майбутніх вчителів.  

Велика частка студентів продемонструвала професійну 

поліспрямованість: «Людина-людина» + «Людина-художній образ» на I курсі та 

«Людина-людина» + «Людина-природа» – на V. Однак результати свідчать про 

прийняття більшістю студентів професії вчителя як своєї, про що говорить 

вибір реальності соціальних об’єктів й міжособистісних стосунків у якості 

характерної заміщаючої реальності. 

Порівняно з I та V курсом, на ІІІ курсі відбувається знецінювання обраної 

професії та небажання її привласнення, що змінюється при подальшому 

навчанні. 

Наявність описів, характерних для спрямованості «Людина − художній 

образ» (42% на I; 46% на ІІІ; 24% на V курсі) свідчить про індивідуальні творчі 

здібності та розвиненість емоційної сфери досліджуваних, що є також 

важливим у професії вчителя. 

На V курсі, поряд із вираженою соціоспрямованістю, можна відмітити 

значну кількість описів, що відповідають спрямованості типу «Людина-

природа» (33% від загальної кількості описів). Подібні результати можуть бути 

пояснені ціннісними орієнтаціями досліджуваних. Очевидно, цінності 

Універсалізму (за термінологією Ш. Шварца), мотиваційна мета яких полягає у 

розумінні, терпимості, гармонії, захисту благополуччя людей та природи, є 

домінуючими у цій групі досліджуваних.  

Представленість описів, характерних для типу «Людина-техніка» (4% на 

I; 11% на ІІІ та V курсі) може пояснюватися як природний показник 

техноспрямованості сучасної молоді. Описи, характерні до спрямованості типу 

«Людина – знакова система» зустрічалися в незначній мірі, а вираженість цього 

типу спрямованості виявилася лише в одного досліджуваного.  

Отже, більшість досліджуваних має досить виражену професійну 

спрямованість семантики, що служить важливим показником прийняття 

професії вчителя. 

Висновки. В статті було представлено результати емпіричного 

дослідження суб’єктивної семантики майбутніх вчителів у процесі професійної 

підготовки. Показано динаміку розвитку індивідуальних значень понять 

професійного простору у свідомості студентів І, ІІІ, V курсів. Досліджено 

особливості класифікації об’єктів світу в студентів І, ІІІ, V курсів, що виявляє 

динаміку привласнення професії у свідомості студентів − майбутніх вчителів. 
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Перспективними напрямами розвитку наукової проблематики надалі 

вбачаються наступні: експериментальне вивчення психологічних умов розвитку 

професійної свідомості майбутніх вчителів; розробка та впровадження 

психолого-педагогічного супроводу розвитку професійної свідомості майбутніх 

вчителів у період підготовки у вищому навчальному закладі.  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА 

Однією з основних проблем, які постають перед старшокласником - 

ситуація вибору професії. Цей вибір повинен принести йому задоволення від 

праці й успіх з мінімальними витратами соматичного та нервового здоров’я. 

Але протягом навчання в школі у учнів з’являється спрямованість на певну 

професію. Це може бути викликано або ж внутрішніми, або ж зовнішніми 

чинниками.  

Актуальність проблеми полягає в дослідженні різних психологічних 

чинників, як внутрішніх так і зовнішніх, що впливають на професійну 

спрямованість старшокласників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій виявили, що профіль класу 

впливає на професійну спрямованість та готовність до вибору професії. 

Одинадцятикласники зі спрямованістю на точні та технічні науки знаходяться в 

стані кризи вибору професії, у той час, як учні суспільно-наукової та 

гуманітарної спрямованостей до середини одинадцятого класу вже мають чітку 

позицію відносно майбутньої професії. Також на вибір професії впливають 

батьки, частіше за все вони обирають професію для своєї дитини, або ж 

пропонують піти їх професійним шляхом. 

Метою статті є аналіз чинників, що впливають на професійну 

спрямованість старшокласника та надання рекомендацій для психолога, що 

можна застосовувати у профконсультації.  
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 Особистість людини формується через відносини з іншими людьми. 

Основними інститутами соціалізації виступають: сім’я, школа, найближче 

оточення людини. Вони закладають у свідомість дитини певні гендерні моделі, 

що відповідають загальноприйнятим правилам та нормам соціуму, або ж 

гендерні ролі для чоловіків та жінок, які стосуються різних сфер життя. 

Гендерні стереотипи існують і на ринку праці, тобто погляди на роль 

чоловіка та жінки у професійній сфері та їхнє місце в соціальній ієрархії. 

Існують стереотипні уявлення про «чоловічі», «жіночі» та «нейтральні» 

професії. Вони призводять до дисбалансу на ринку праці, тобто концентрації 

осіб однієї статі в рамках певного фаху. Також існують критерії гендерного 

розподілу професій: тяжка - легка праця, творець - виконавець, хороша робота – 

гарно оплачувана. Ці критерії впливають на професійну спрямованість при 

виборі професії, адже закладають певне уявлення про ту чи іншу професію і 

тим самим порушується значущість професії, або ж зменшення спеціалістів 

певної професії. 

С.Л.Рубінштейн, стверджував, що усвідомлення позиції особистістю 

формується всередині координат системи відносин і від того як вона 

складається, залежить самовизначення та соціальна активність у суспільстві. 

Також на його думку що, зовнішні об’єктивні обставини впливають на 

особистість і поведінку людини не безпосередньо, а лише заломлюючись через 

внутрішні, суб’єктивні особливості особистості. 

Як зазначав Г.Г.Аракєлов, що в більшості ситуацій, юнаки підходять до 

проблеми професійного вибору намагаючись зняти з себе відповідальність за 

вирішення питання, або ж вагаються у прийнятті рішення, яке вже обдумали 

багато разів в силу низької самооцінки.  

Професійна спрямованість особистості є провідною інтегральною якістю, 

яка формується на основі відповідних знань і умінь, і характеризується 

соціально-психологічною установкою на певний вид трудової діяльності у 

відповідності з її потребами, інтересами, схильностями, мотивами. На 

професійну спрямованість впливають зовнішні фактори: сім’я та умови 

виховання, соціальні умови життя, престижність професії та її особливості, 

престижність ВУЗу, вплив засобів масової інформації, потреби економічного 

регіону в кадрах. До внутрішніх факторів належить: характер, темперамент, 

самооцінка, властивості пам’яті, уваги, мислення, фізичне та психічне здоров’я, 

інтерес та потреби. 

Доведено, що компоненти професійної спрямованості старшокласників 

змінюються від простих до більш складних. Такі параметри у структурі 

особистості, як потреби, інтереси, схильності, здібності, ціннісні орієнтації, 

мотиви дають імпульси до активності. В учнів поступово формується 

соціально-психологічна установка, яка характеризується готовністю здійснити 

вибір професії, що переходить у здатність до професійного самовизначення. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість вважати, що поняття 

професійної спрямованості може бути адекватно розкрите через соціально-

психологічну установку, яка передбачає тривалу готовність особистості діяти у 

відповідності за власними потребами, щодо професійного вибору. 
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Є.О.Клімов виділяє основи професійного вибору і називає три головні 

складові - «три кити» профорієнтації:  

1) облік бажання працювати за даною професією «хочу»; 

2) облік можливостей оволодіти даною професією та здібностей, які 

допоможуть продуктивно працювати «можу»; 

3) врахування потреб ринку в обраній професії «треба».  

Професійне самовизначення включається авторами у процесі 

особистісного самовизначення, яке являє собою новоутворення старшого 

шкільного віку, пов’язане із формуванням внутрішньої позиції дорослої 

людини. Якщо здійснювана професійна діяльність не є для людини значущою в 

особистісному плані, то в цьому випадку ми не можемо говорити про 

повноцінність особистісного самовизначення. Тому задача психолога під час 

профконсультації сформувати у одинадцятикласника чітку внутрішню позицію, 

відносно подальшого самовизначення після закінчення школи.  

Згідно аналізу чинників професійної спрямованості були розроблені 

рекомендації для психологів, які можна застосовувати при професійній 

консультації старшокласників: 

1) Визначити схильності учня, самооцінку, індивідуально-типологічні 

особливості ; 

2) Оцінити стан фізичного та психічного здоров’я; 

3) Ознайомити з професіями, що підходять його особистісним якостям; 

4) Ознайомити з професіями, які затребувані на ринку праці та умовами 

праці.  

5) Ознайомити з місцями де можна отримати професійну освіту та 

подальшими місцями праці. 

Отже, підсумовуючи огляд літератури та наукових публікацій можна 

зробити наступний висновок, що в учнів поступово формується соціально-

психологічна установка, яка характеризується готовністю здійснити вибір 

професії, що переходить у здатність до професійного самовизначення. В свою 

чергу соціально-психологічна установка формується завдяки професійній 

спрямованості, на яку впливають зовнішні та внутрішні фактори. Зовнішні 

фактори базуються на гендерних стереотипах, поглядах суспільства, а 

внутрішні фактори – самооцінці, потребах, властивостях психічних процесах, 

інтересах.  

 

Шаферюк Тетяна 

студентка 4 курсу фак-ту СПП 

Наук. кер.: к.психол.н., доц. Губа Н.О. 

 

ВПЛИВ ПРОЯВІВ НЕВРОТИЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ СПІВРОБІТНИКІВ МНС 

Робота співробітників МНС завжди пов'язана з важкими завданнями, які 

часто доводиться виконувати в екстремальних умовах. Для успішного 

досягнення поставленої мети співробітникам доводиться виконувати 

надзвичайно складні дії, які вимагають значної психічної напруги, котра 
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впливає як на конкретну особистість, так і на соціально-психологічний клімат в 

цілому. 

Наукова постановка проблеми впливу невротизації ставить ряд досі 

остаточно не вирішених питань. Однією з них є те, що дана тема все ще не 

надто розглянута в сучасній психології. Теорія невротичних станів далека від 

завершеності, дуже багато аспектів з необхідною повнотою ще не вивчені. 

Важливий вклад у розуміння невротизації, та її впливу зробили 

Карвасарський, Малкіна-Пих, Александровський [1, с.25; 2, с.41]. 

Метою статті є дослідження впливу невротизації на соціально-

психологічний клімат співробітників МНС. 

Дослідження проводилося в ДУ МНС України у Запорізькій обл., ДПРЧ-

3. Вибірка складала 42 людини (4 жінки і 38 чоловіків, віком від 21 до 45 років). 

В для практичного дослідження теми були взяті такі методики як: 

опитувальник визначення рівня невротизації і психопатизації (РНП), експрес-

методика з вивчення соціально-психологічного клімату в первинному 

підрозділі організації (О.С. Михалюк і А.Ю. Шалито) на 22 і 25 питань. 

За методикою УНП ми отримали такі результати: 

Так, найбільша кількість респондентів, а саме 68%, можна віднести за 

рівнем невротизації до прикордонного стану, що свідчить про те, що у них 

може проявлятися: швидка стомлюваність, порушення сну, зниження настрою, 

дратівливість, збудливість. У 15% респондентів був рівень невротизації в межах 

норми.  

За показниками психопатизації ми можемо визначити наступне, а саме: 

1. Рівень психопатизації в нормі - висловлюють 36% респондентів; 

2. Прикордонний стан психопатизації проявляється у 6% респондентів; 

3. Високі показники висловили 56% респондентів; 

Це свідчить про те, що в даній категорії респондентів проявляються 

безпека і легковажність, холодне ставлення до людей, напористість, впертість у 

міжособистісних взаємодіях. Причинами таких результатів можуть бути 

наступні проблеми: соціально - побутові (особисто не улаштованість в групі), 

фінансові (кредитні зобов'язання), сімейні обставини, або вплив екстремальної 

роботи. 

З метою вивчення соціально-психологічного клімату в колективі ДПРЧ-3, 

оцінки рівня сприйняття керівників підлеглими і подальшого вдосконалення і 

створення сприятливих умов для їх діяльності було проведено анкетне 

опитування атестованих працівників колективу відповідно до методичних 

рекомендацій. Респондентам були запропоновані анкети, що стосуються 

взаємовідносин у колективі між співробітниками і керівництвом, авторитету 

керівника, ставлення до роботи членів колективу, ряд питань стосувався 

практичних змін у настрої колективу протягом 2013 року і особистого 

ставлення до подій працівників зазначеного колективу, вивчалися відносини 

колективу підрозділу та їх вплив на якість роботи, а також причини, які 

заважають даному колективу працювати краще і не допускати конфліктних 

ситуацій, що виникають між колегами. В опитуванні взяли участь 42 

співробітника (84% від загальної кількості співробітників), що працюють у 
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даному колективі. За результатами анкетного опитування, яке складалося з 22 

питань, були отримані наступні результати: 

Для міжособистісних відносин в колективі характерний середній рівень 

співробітництва (45,1%), висока боротьба за вплив (44,2%), середня 

конфліктність (40,5%). Отримані показники свідчать про присутність конфлікту 

в міжособистісних стосунках. 

Опитані працівники вважають, що у відносинах між співробітниками 

присутні середній оптимізм (40,5%), високий рівень байдужості (47,2%). На 

середньому рівні заздрість (30,2%), озлобленість (27,9%) і дратівливість 

(27,9%), покірність (20,9%). Ці дані ми можемо побачити з таблиці 1. 

Таблиця 1 - Розподіл відповідей респондентів за показниками, що 

присутні у міжособистісних відносинах 
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• На питання щодо самопочуття, слід зазначити, що у співробітників: 

високий рівень працездатності (51,2%), середній рівень життєрадісності 

(46,5%), середній рівень оптимізму (39,5%), висока нервозність (44,2%), висока 

пригніченість (51,2%) і рівень стомлюваності, середній рівень байдужості 

(30,2%). Відсутні песимізм (37,2%), схвильованість (44,2%),  (Див. табл. 2). 

 

Таблиця 2 - Розподіл відповідей за шкалою соціально-психологічного 

клімату у групі 
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На основі отриманих результатів за двома методиками можна сказати, що 

у співробітників МНС спостерігається досить високі показники стомлюваності, 

озлобленості, байдужості, схвильованості, конфліктності. Все це проходить на 

тлі відносно високого рівня невротизації і психопатизації, що свідчить про 

виражену емоційну збудливість, що у свою чергу провокує різні негативні 

переживання (тривожність, напруженість, неспокій, розгубленість, 

дратівливість) та легковажність, холодне ставлення до людей, впертість в 

міжособистісних взаємодіях, вихід за рамки загальноприйнятих норм і моралі. 

Також, при особистісній розмові між співробітниками, було з`ясовано, що на 

час проведення дослідження серед співробітників даної ДПРЧ був присутній 

дуже гострий конфлікт, тож можемо дійти висновку, що екстремальні умови 

роботи обумовлюють негативні зміни в емоційній сфері особистості, і, як в 

наслідок у соціально-психологічному кліматі співробітників. 
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РІВНІ ТА ФОРМИ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Самоактуалізація особистості як проблема наукового пошуку знайшла 

відображення у багатьох роботах вітчизняних та зарубіжних науковців. Аналіз 

наукової літератури свідчить про різноманітність підходів та точок зору щодо 

тлумачення поняття самоактуалізації, зважаючи на складність та 

багатоаспектність цього процесу. 

Сутність процесу самоактуалізації особистості полягає в здатності 

особистості внутрішньо приймати, усвідомлювати й оцінювати протиріччя і 

труднощі, здатності самостійно і продуктивно вирішувати їх у відповідності зі 

своїми найбільш загальними цілями і моральними ідеалами, що обумовлює нові 

стадії та ступені розвитку.  

Самоактуалізація є складним процесом та має форми та рівні, аналіз яких 

представлений нижче. 

Л.О. Коростильова виділяє наступні рівні самоактуалізації: 1) 

примітивно-виконавський рівень; 2) індивідуально-виконавський рівень; 3) 

рівень реалізації ролей і норм у соціумі (з елементами духовного та 

особистісного зростання); 4) рівень сенсожиттєвої та ціннісної реалізації 

(реалізації сутнісної автентичності) як найвищій рівень самоактуалізації [3].  
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М.Г. Ткалич проводить паралель цих рівнів із ієрархічною моделлю 

мотивації А. Маслоу, який зосереджував увагу у своїх дослідженнях саме на 

самоактуалізації особистості:  

1. Для рівня примітивно-виконавської реалізації характерні мотивація на 

рівнях фізіологічних потреб та потреби в безпеці.  

2. Індивідуально-виконавська реалізація відповідає мотивації 

прихильності, любові, оскільки більшою мірою спрямована на задоволення 

відповідних потреб заради яких вона досить часто здійснюється.  

3. Рівень потреби у визнанні в концепції А. Маслоу співвідноситься з 

рівнем реалізації ролей та норм в близькому оточенні та соціумі.  

4. Найбільш повна самоактуалізація – це реалізація сенсожиттєвих та 

ціннісних орієнтацій, тобто сутнісна автентична самоактуалізація (задоволення 

потреби в самоактуалізації як прагненні реалізувати свої здібності та таланти) 

[2; 5].  

Р.О. Зобов та В.Н. Келасьєв [1] виділяють наступні форми 

самоактуалізації, які, на наш погляд, також співпадають із мотиваційно-

потребнісними рівнями, виділеними А. Маслоу та рівнями самоактуалізації за 

Л.О. Коростильовою: 

1) Форми хибної самоактуалізації, яку можна віднести до примітивно-

виконавського та індивідуально-виконавського рівнів в концепції         Л.О. 

Коростильової: а) самоактуалізація як самоціль – самоствердження себе будь-

якими засобами; б) престижна самоактуалізація – спроба підвищити власну 

значимість шляхом придбання престижних речей; в) самоактуалізація на базі 

накопичення матеріальних цінностей. 

2) а) Статусна форма – самоактуалізація через досягнення певного 

статусу; б) пошукова форма – самоактуалізація через безперервний пошук 

(особистісний, соціальний, професіональний), які відповідають рівню реалізації 

ролей і норм у соціумі - з елементами духовного та особистісного зростання. 

3) Самоактуалізація через «розширення кордонів» та можливостей 

власної свідомості (самотрансценденція), вдосконалення духовності; 

самоактуалізація через творчість, які співвідносяться з найвищім рівнем 

самоактуалізації – рівнем сенсожиттєвої та ціннісної реалізації (реалізації 

сутнісної автентичності) у Л.О. Коростильової та А. Маслоу. 

І.П.Маноха виділяє три фази самореалізації:  

1) Фаза актуалізації має місце остільки, оскільки потреба в самореалізації 

виступає одночасно і як ціль, а для її задоволення важливий інтерес, що є 

основним мотивом.  

2) Фаза напруги є наслідком мотивації. 

3) Фаза знання напруги є наслідком здійснення мотиву. Для реалізації 

інтересу необхідна наявність вільної волі, що виступає рушійною силою 

процесу самореалізації і здійснюється в кінцевій фазі.  

На кожній з фаз, на думку дослідниці, включається ряд “само-процесів”, 

наприклад: самопізнання, самосвідомість, самоціль, самовибір, самоконтроль, 

самоаналіз. У підсумку, діяльність особистості, у процесі якої задовольняються 
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потреби в самореалізації, можна назвати творчою. Задовольняючи потреби в 

самореалізації, людина формує і розвиває свої потенції. 

Отже, аналіз рівнів і форм самоактуалізації особистості показав, що саме 

у цьому питанні позиції зарубіжних та вітчизняних вчених можливо було 

порівняти та зробити висновок, що реалізація особистісного потенціалу може 

відбуватися у різних формах, на різних рівнях згідно домінуючої мотиваційно-

потребністної орієнтації особистості.  
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ДОCЛІДЖЕННЯ ПРОФЕCІЙНО ВAЖЛИВИХ ЯКОCТЕЙ 

ОCОБИCТОCТІ CПІВРОБІТНИКІВ МНC, ЯКІ ПРОЯВЛЯЮТЬCЯ  

В ЕКCТРЕМAЛЬНИХ УМОВAХ ПРAЦІ 

Профеcійнa діяльніcть фaхівців пожежно-рятувaльних cлужб, що 

зaбезпечують ліквідaцію нacлідків нaдзвичaйних cитуaцій , протікaє в 

оcобливих умовaх і хaрaктеризуєтьcя впливом знaчного чиcлa cтреcогенних 

фaкторів, вплив яких, при недоcтaтньому розвитку профеcійно вaжливих 

якоcтей, призводить до зниження ефективноcті виконaння діяльноcті, 

профеcійного вигорaння і пcихоcомaтичних порушень. 

Тaкож нa cучacному етaпі розвитку cуcпільcтвa, нaуки, появи нових 

виcоких технологій підвищуєтьcя ризик виникнення мacштaбних кaтacтроф, 

aвaрій, лих, у зв'язку з чим і нaбувaє оcобливої гоcтроти пошук реcурcних 

можливоcтей фaхівців пожежно-рятувaльних формувaнь. 

У зв'язку з цим виникaє потребa в діaгноcтиці профеcійно вaжливих 

якоcтей прaцівників МНC з метою виявлення тих cторін оcобиcтоcті, які 

дозволять їм прaцювaти в пожежно-рятувaльних cлужбaх. 

Вивчення оcобливоcтей профеcії пожежного-рятувaльникa і 

пcихофізіологічних оcобливоcтей cпівробітникa пожежно-рятувaльної cлужби 

зуcтрічaєтьcя в роботaх Нецького Г.О., Леві М.В., Чурcіної І.Г., Медведєвої В.І., 

Єфaнової І.М., Мaр'їнa М. І. , Ловчaнa C.І. тa ін 
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Приклaдом широкого трaктувaння поняття "профеcійно вaжливих 

якоcтей cуб'єктa діяльноcті" може cлужити їх оцінкa В.A. Бодровим. 

Профеcійно вaжливі якоcті - це "вcя cукупніcть пcихологічних якоcтей 

оcобиcтоcті, a тaкож цілий ряд фізичних, aнтропометричних фізіологічних 

хaрaктериcтик людини, які визнaчaють уcпішніcть нaвчaння і реaльної 

діяльноcті. Конкретний перелік цих якоcтей для кожної діяльноcті cпецифічний 

(зa їх cклaдом, зa необхідним cтупенем вирaженоcті, зa хaрaктером 

взaємозв'язку між ними) і визнaчaєтьcя зa результaтaми пcихологічного aнaлізу 

діяльноcті тa cклaдaння її профеcіогрaми і пcихогрaмми" . 

Метою нaшого доcлідження виcтупaє доcлідження профеcійно вaжливих 

якоcтей оcобиcтоcті cпівробітників МНC, що виявляютьcя в екcтремaльних 

умовaх прaці. 

Для доcягнення мети нaми був викориcтaний комплекc емпіричних 

методів, до якого увійшли: методикa «Прогноз»; методикa діaгноcтики 

міжоcобиcтіcних відноcин Т. Лірі; методикa УНП. Екcпериментaльне 

доcлідження проводилоcя нa бaзі ГПCЧ - 1 м. Зaпоріжжя. У доcлідженні взяли 

учacть 50 чол. - пожежних-рятувaльників, cтaж роботи яких у цій оргaнізaції 

більше деcяти років. Вік випробовувaних - 35 - 45 років. 

Нa першому етaпі доcлідження випробувaним булa зaпропоновaнa 

методикa « Прогноз», aнaлізуючи отримaні результaти, можнa cкaзaти про те, 

що у 52% випробовувaних доcить виcокa нервово-пcихічнa cтійкіcть в cтреcі, a 

знaчить і менше ризик дезaдaптaції в cтреcовій cитуaції, в будь-яких 

нaпружених aбо cтреcових cитуaціях у них приcутній виcокий caмоконтроль, 

вони діють впевнено, цілеcпрямовaно, незвaжaючи нa умови cитуaції, що 

cклaлacя, aле у 48% вcе ж низький рівень нервово-пcихічної cтійкоcті, це 

ознaчaє, що вони не у вcіх cитуaціях зможуть протиcтояти профеcійному 

cтреcу. Цей відcоток є доcить виcоким для прaцівників пожежно-рятувaльної 

cлужби. 

Нa другому етaпі доcлідження випробувaним булa зaпропоновaнa 

методикa діaгноcтики міжоcобиcтіcних відноcин Т. Лірі. Aнaлізуючи отримaні 

результaти зa дaною методикою, ми можемо зробити виcновок про те, що у 

48,38 % випробовувaних перевaжaє aвторитетний тип оcобиcтоcті (1 октaнт), це 

cвідчить про нaявніcть у них тaких профеcійних якоcтей, як упевненіcть у cобі, 

зaвзятіcть, нaполегливіcть, швидкіcть реaкції, виcокa aктивніcть, легкіcть і 

швидкіcть у прийнятті рішень; тaкож виcокий відcоток ми отримaли зa 

покaзникaми cпівпрaцюючого (7 октaнт) (16,28 %) і aльтруїcтичного (8 октaнт) 

(11,63 %) типів оcобиcтоcті, можнa cкaзaти, що випробовувaні володіють 

тaкими якоcтями, як cхильніcть до cпівпрaці, гнучкіcть і компроміcніcть в 

конфліктній cитуaції, відповідaльніcть, cпівчуття і турботa по відношенню до 

людей, вміння підбaдьорити і зacпокоїти оточуючих в критичних cитуaціях. Вcі 

ці якоcті є незaмінними для прaцівників пожежно-рятувaльних cлужб. 

Нaйнижчий відcоток був отримaний зa п'ятою октaнтою (1,6 %), що cвідчить 

про мінімaльну приcутніcть у cпівробітників МНC тaких якоcтей, як 

cлaбодухіcть, пacивніcть, cхильніcть до caмоприниження, поcтупливіcть, 

боязкіcть, відcутніcть влacної думки. 
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Виcновки зa методикою УНП: зa шкaлою «Невротизaція» 78,15 % 

відповідей піддоcлідних знaходятьcя в межaх норми, що cвідчить про емоційну 

cтійкіcть, позитивний фон оcновних переживaнь (cпокій, оптимізм), 

ініціaтивніcть, cоціaльну cміливіcть, легкіcть у cпілкувaнні. Зa шкaлою 

«Пcихопaтизaція» перевaжaє покaзник відхилення від норми - 56,25%, що може 

говорити про безпечноcті і легковaжніcть, холодне cтaвлення до людей, 

впертіcть в міжоcобових взaємодіях. 

Тaким чином, прaцівники МНC повинні володіти тaкими профеcійно 

вaжливими якоcтями: емоційнa cтaбільніcть, нервово-пcихічнa cтійкіcть, 

cтреcоcтійкіcть, низький рівень тривожноcті, невротизaції, пcихопaтизaції, 

швидкіcтю реaкцій, виcокою aктивніcтю, вирaженою мотивaцією доcягнення, 

легкіcтю і швидкіcтю у прийнятті рішень, aктивний вплив нa оточення. 

Виходячи з результaтів, отримaних при доcлідженні профеcійно-вaжливих 

якоcтей випробовувaних зa допомогою методик «Прогноз» і УНП, ми бaчимо, 

що у великої кількоcті доcліджувaних (48,38 %) низький рівень нервово-

пcихічної cтійкоcті, і цей відcоток є доcить виcоким для прaцівників пожежно-

рятувaльної cлужби. Тaкож доcить виcокий відcоток був отримaний зa шкaлою 

«Пcихопaтизaция» (56,25 %), що говорить нaм про нaявніcть у випробовувaних 

тaких якоcтей, як безтурботніcть і легковaжніcть, холодне cтaвлення до людей, 

впертіcть у міжоcобиcтіcних взaємодіях. Тaк як нaшу вибірку cклaдaють 

cпівробітники МНC, cтaж роботи яких перевищує деcять років, ми можемо 

припуcтити, що причиною тaких результaтів могло поcлужити емоційне 

вигорaння, aбо, що більш імовірно - почaток профеcійного вигорaння 

піддоcлідних. 
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РОЗРАХУНКИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЕМІСІЙНОГО ЦЕНТРУ  

З ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ В УМОВАХ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО 

ОСАДЖЕННЯ 

Вакуумний катодно-дуговий метод широко використовується в 
технологіях осадження чистих металів, сплавів та тугоплавких з’єднань, і 
забезпечує велику швидкість осадження матеріалу, добру адгезію та густину 
нанесених плівок та покриттів, що наближається до густини об’ємного 
матеріалу. Це дозволяє ефективно використовувати метод для нанесення 
тугоплавким матеріалів на тертьові поверхні деталей машин та механізмів [1], 
надпровідних плівок у вузлах прискорювальних приладів [2], а також для 
одержання нанокристалічних покриттів [3]. Не зважаючи на таке широке 
застосування, існують проблеми, що пов’язані з вибором технологічних 
параметрів на початковому етапі осадження, які потрібно корегувати в 
залежності від типу матеріалу, що осаджується, вимог до параметрів отриманих 
плівок та покриттів. Це суттєво ускладнює підбір оптимальних умов осадження 
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для запобігання утворення крапельної фракції [4]. Це особливо актуально при 
осадженні матеріалів, що мають високу вартість або містяться у обмеженій 
кількості. Тому без моделювання вирішити ці проблеми є проблематичним.  

Процес вакуумного осадження можна умовно поділити на три етапи: 1) 
утворення та еволюція емітера на поверхні катоду; 2) динамічні процеси в 
вакуумній дузі, що утворилася після вибуху емітера, 3) утворення плівки з 
потоку плазми на підкладці [5]. 

У зв’язку з тим, що технологічні параметри задаються на початковому 
етапі вакуумно-дугового процесу, метою роботи було створення адекватної 
лінійної математичної моделі, яка описує температурне поле в емітері, яка 
враховує залежність теплоємності та коефіцієнта теплопровідності від 
температури. Ця залежність визначалася з експериментальних даних [6] 
методом апроксимації та записувалась у вигляді: 

C(T)=C0(1+αT)                   (1) 
 (T) = λ0(1-βT)                  (2) 

Задача розподілу температурного поля у емітері описувалася у вигляді 
нелінійного рівняння теплопровідності: 
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де je – густина емісійного струму, ρ – густина матеріалу емітеру, Ce=πk
2
T/2εF – 

електронна теплоємність, k – стала Больцмана, χ = χ0T – питомий опір,  εF – 
енергія Фермі.  

Розв’язок рівняння теплопровідності здійснювався з врахуванням 
граничних умов:  
біля основини вістря      T|0,0 = T0 ,                         (4) 
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Густина струму je і значення Δε залежали від температури емітувальної 

поверхні Te таким чином: 
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де 
0

j  - початкова густина, 


E
Ti

51067,5   - температура інверсії, E – 

напруженість електричного поля в околі вершини емітера, φ – робота виходу 
електронів для обраного матеріалу.  
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Розрахунки розподілу температури емітера і часу його розігрівання при 

різних значеннях густини струму проводилися методом скінченних елементів. 

В розрахунках бралася до уваги швидкоплинність катодних процесів на 

емітері (наносекундний діапазон). Для аналізу умов вибуху були розраховані 

залежності температури емітеру від часу його розігрівання для різних густин 

струму. Густина струму збільшувалася до досягнення умов випаровування 

емітеру. Такі умови, наприклад, для Ti и Zr реалізуються, коли густина струму 

складає 6·10
11

 А/м
2
, а для TiN, Mo и W – 1.2·10

12
 А/м

2
. 

Враховуючи вплив на процес вакуумно-дугового осадження інших 

фізичних параметрів, була дослідження залежність температури від часу 

розігрівання емітеру для різних матеріалів при фіксованих значеннях густини 

емісії (рис. 1 – 2). Розрахунки показують, що вже при досягненні густини 

струму 6·10
11

 А/м
2
 для разігрівання Ti емітера потрібно 8.4 нс, а для Zr – 8.8 нс. 

Що стосується TiN, Mo та W емітерів, така густина струму є недостатньою для 

їх розігрівання до температур випаровування – ці умови реалізуються при 

густині струму 1.2·10
12

 А/м
2
. Але, якщо для Zr, Ti и TiN умови вибуху емітера 

досягаються після 2.2, 2.1 и 7.8 нс відповідно (Рис. 1 криві 1 - 3), то для Mo и W 

– тільки після 21 та 41 нс (рис. 2, криві 1-2). Така суттєва різниця пов’язана з 

теплофізичними властивостями матеріалів.  

Детальний аналіз зміни часу розігрівання емітерів різних матеріалів в 

залежності від густини емісійного струму показує, що така залежність має 

нелінійний характер (рис. 3).  

 
Рис. 3. Зміна часу розігрівання емітера для різних матеріалів. 
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Таким чином за допомогою запропонованої моделі встановлена залежність 
технологічного параметра густини струму емісії с фізичним параметро – часом 
розігріву емітера. 

Запропонована нелінійна математична модель, що описує температурне 
поле в емітері і враховує залежність теплоємності та теплопровідності від 
температури. В рамках моделі визначені умови випаровування емітера та 
встановлені густини струму емісії для різних матеріалів. Встановлені значення 
густини емісійного струму як технологічного параметру, за яких реалізуються 
умови вибуху емітера та осадження матеріалу на підкладку. Модель дозволяє 
розраховувати температури термоелектронної емісії матеріалів катоду та 
підвищувати ефективність осадження матеріалів шляхом попереднього 
оцінювання технологічних та фізичних параметрів.  
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ АЛЮМІНІЮ ПІСЛЯ 

ЛАЗЕРНОГО ЛЕГУВАННЯ ПОРОШКАМИ НІКЕЛЮ ТА КОБАЛЬТУ 

Алюмінієві сплави широко використовуються у машинобудуванні та в 
авіаційній промисловості. Основним недоліком алюмінієвих сплавів є мала 
міцність та стійкість до механічного зношування, тому поверхневе зміцнення 
сплавів на основі алюмінію та покращення інших механічних властивостей є 
актуальним питанням [1]. Одним зі способів покращення механічних 
властивостей металів є лазерне легування різними компонентами [2]. 

В роботі досліджено структуру та механічні властивості поверхневих 
шарів алюмінію після лазерного легування порошками нікелю та кобальту. 

Для досліджень було обрано алюміній технічної чистоти А8. 
Використовувалися зразки розмірами 10  10  8 мм. Розмір фракції порошку 
нікелю складав до 100 мкм, а кобальту – 0…50 мкм. Лазерне легування 
проводилося на імпульсному лазері КВАНТ-12 (довжина хвилі 1,067 мкм, 
тривалість імпульсу 2,50 мс, густина потужності лазерного випромінювання  
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1 ГВт/м
2
, частота слідування імпульсів 4 Гц). Легуючий компонент наносився 

на зразок у вигляді обмазки. Товщина обмазки обиралася рівною 100 мкм.  
Встановлено, що глибина зони лазерної дії виявилася рівною: при 

легуванні порошком нікелю – 240 мкм, при легуванні порошком кобальту – 190 
мкм.  

Для встановлення структури зони лазерного легування 
використовувалося хімічне травлення (рис. 1). 

 

 
 а       б 

 

Рис. 1. Структура зони лазерного легування (а – система Al-Ni,  
б – система Al-Co). 

В зоні (в більшій мірі на дні зони) наявна вихороподібна структура, 
обумовлена капілярним ефектом Марангоні-Гіббса. В багатьох областях зони 
лазерної дії спостерігалась неоднорідність розподілу структурних складових та 
пори сферичної форми. 

В результаті вимірювання мікротвердості за допомогою приладу ПМТ-3 
встановлено, що в системі Al-Ni мікротвердість в ЗЛЛ зростає в середньому в 
13 разів, порівняно з матрицею, а в системі Al-Co – приблизно в 6 разів. 

Метою подальших досліджень є вибір режиму лазерної обробки, при 
якому можливе зменшення кількості пор в зоні легування. 
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНОГО ШАРУ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ 

СТАЛІ 05Х3М2НФБч ПРИ ХТО НА ВТОРИННУ ТВЕРДІСТЬ 
Зубчаті колеса редукторів газотурбінних двигунів повинні володіти 

високими: твердістю, границею міцності і текучості, ударною в’язкістю та 
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гарячою деформівністю серцевини зубів; твердістю, теплостійкістю, 
контактною витривалістю поверхневого дифузійного шару; циклічною 
міцністю сталі на згин після хіміко-термічного оброблення (ХТО) [1-5]. 

Метою роботи було визначення режиму ХТО розробленої сталі 
05Х3М2НФБч для формування оптимальної структури цементованого шару. 
Для підвищення теплостійкості поверхневого шару було вибрано режим 
цементації, який забезпечує вторинне твердіння [1, 2]. Цементацію проводили у 
твердому карбюризаторі (ГОСТ 2407-83) при температурі 1300±10 К впродовж 
10 год з наступним безпосереднім гартуванням в індустріальному маслі та 5-
кратним відпуском при температурах 770±5 К, 790±5 К, 810±5 К. 

Мікроструктуру зразків досліджували за допомогою мікроскопу МИМ-
8М після їх щавлення у 4 %-му спиртовому розчині азотної кислоти. 
Рентгенівський фазовий аналіз (РФА) проводили з використанням 
дифрактометру ДРОН-4 у Со-Кα–випромінюванні. Вміст карбідної фази в 
аустеніті після гартування визначали за допомогою магнітного мікрофазового 
аналізу, а вміст вулецю в дифузійному шарі – за допомогою газоаналізатору 
LECO-CS 230. 

На основі отриманих результатів металографічних, дюрометричних 
досліджень, РФА і магнітного мікрофазового аналізу зразків після цементації та 
наступного гартування встановлено практично однофазну аустенітну структуру 
в поверхневих шарах сталі (рис. 1). Наявність карбідів типу МеС в дифузійному 
шарі (близько 2 % об.) була зафіксована методом магнітного мікрофазового 
аналізу. Концентрація вуглецю в поверхневому шарі після цементації становила 
близько 0,8 % мас. Після проведення 2-3 разового відпуску сформувалася 
стабільна структура дифузійного шару, яка практично не змінювалася з 
проведенням подальших відпусків (табл. 1). 

Таблиця 1 - Вплив режимів термічного оброблення на твердість* сталі після 
ХТО 

Температура 
відпуску, К 

Твердість поверхневого шару після цементації, 
гартування та наступних відпусків, HRC 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V 
770±5 55…57 61…62,5 61,5…63 61,5…63 61,5…63 
790±5 50…54,5 60…61 61…63 62…63 62…63 
810±5 54…57 60…62,5 61…63 61…63 61…62,5 

*- Твердість після цементації та наступного гартування: поверхневого шару 
– 42 HRC, серцевини – 32 HRC 

   
          а         б 
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Рис. 1. Фазові складові цементованого шару сталі 05Х3М2НФБч: а – 

дифрактограма поверхневих шарів цементованих зразків; б – мікроструктура 

дифузійного шару після цементації та наступного гартування в індустріальному 

маслі. 

Наведені результати досліджень вказують на можливість використання 

розробленої сталі типу 05Х3М2НФБч та режиму її ХТО для виготовлення 

зубчатих коліс редукторів газотурбінних двигунів. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ δ - ФЕРИТУ І α' - МАРТЕНСИТУ  

ЗА ТОЧКАМИ КЮРІ В ХРОМОНІКЕЛЕВИХ СТАЛЯХ ТИПУ 18-8 

Для розвитку машинобудування все частіше застосовують аустенітні 

хромонікелеві сталі марок 12Х18Н9Т і 12Х18Н10Т.  

Попередніми дослідженнями [1] встановлено, що в залежності 

від термообробки та деформації сталь 12Х18Н10Т може бути однофазною 

(аустеніт), двофазною (аустеніт + α' – мартенсит), а сталь 

12Х18Н9Т – двохфазною (аустеніт + δ-ферит), або трифазною 

(аустеніт + δ-ферит + α'– мартенсит деформації).  

Відомо, що незначна кількість δ-фериту і α'– мартенситу деформації 

(0,005…5%) може різко змінювати фізико-механічні та службові 

властивості [2]. Ідентифікації фазових складових магнітометричним методом 

присвячено недостатньо досліджень [3-5]. Звідси актуальною проблемою 

є не тільки визначення низького вмісту феромагнітних фаз, а й їхня 

ідентифікація. 
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Метою статті є ідентифікація наднизького вмісту δ-фериту 

і α' – мартенситу сталей 12Х18Н9Т і 12Х18Н10Т за точками Кюрі. 

Для досліджень обрано сталі 12Х18Н9Т і 12Х18Н10Т промислового 

виробництва. Хімічний склад цих сталей наведено в таблиці. 

Таблиця -1 Хімічний склад досліджуваних хромонікелевих сталей 

Марка 
сталі 

Вміст елементів, % мас 

C Cr Ni Ti Mn Si Mo 

12Х18Н9Т 0,12 17,85 9,42 0,25 1,31 0,25 0,12 

12Х18Н10Т 0,12 18,08 10,46 0,46 1,58 0,30 0,11 

 

Зразки вирізали абразивним кругом у вигляді прямокутників 

розміром ~3×3×3 мм
3
. Поверхню цих зразків шліфували, а потім 

електрополірували. 

Зразки сталі 12Х18Н9Т нагрівали до 1050ºС, витримували 30 хв. та 

гартували у воді. Після такої термообробки сталь 12Х18Н9Т складалась 

із γ-аустеніту і δ-фериту. Сталь 12Х18Н10Т після аналогічної обробки була 

повністю аустенізована з вихідною питомою магнітною сприйнятливістю  

кг

м3
8

0 100,3  . Для одержання α' – мартенситу деформації сталь піддавали 

пластичній деформації. Ступінь деформації визначали за формулою 
0

0

F

FF 
 , 

де F0 і F відповідно площа перерізу зразка до і після деформації. Швидкість 

нагрівання і охолодження 10 
хв

К
. 

На рис. 1 і рис. 2 показані залежності питомої магнітної сприйнятливості 

двохфазних сталей 12Х12Х18Н10Т і 12Х18Н9Т відповідно з фазами (М+А) та 

(Ф+А) від температури. 

 
 

Рис. 1. Залежність питомої магнітної сприйнятливості двохфазної (М+А) 

деформованої (ε=12%) сталі 12Х18Н10Т від температури. Крива 1 – нагрів 
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зразку (вихідна кількість α' – мартенситуPα'=0,06%). Крива 2 – охолодження 

зразку (кінцева кількість Pα'=0%). 

 
Рис. 2. Залежність питомої магнітної сприйнятливості двохфазної (Ф+А) 

недеформованої (ε=0%) сталі 12Х18Н9Т від температури. Крива 1 – нагрів 

зразку (вихідна кількість δ-фериту Pδ=0,07%). Крива 2 – охолодження зразку 

(кінцева кількість Pδ=0,03%). 
 

Якщо прямі ділянки кривих (рис. 1 і рис. 2) проекстраполювати на 

температурну вісь [4], то визначимо точки Кюрі для α' – мартенситу та δ-

фериту. Вони становлять 650 і 600°С відповідно. 

Таким чином експериментально ідентифіковані фазові складові δ-фериту 

і α' – мартенситу за точками Кюрі в сталях типу 18-8. 
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ВПЛИВ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ 

ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ 

Титан завдяки своїм унікальним властивостям став одним з 

найважливіших конструкційних матеріалів епохи. 

Титан користується достатньо великим попитом, оскільки він має ряд 

переваг перед іншими конструкційними матеріалами: високу корозійну 

стійкість, механічну міцність тощо. 

Разом з цим титанові сплави мають і недоліки: схильність до водневої 

крихкості, активна взаємодія з азотом, киснем тощо. Одним із шляхів 

подолання недоліків може бути лазерна обробка (ЛО) Ti-сплавів, отриманих 

методом порошкової металургії. До цього часу лазерна обробка спечених 

порошкових титанових сплавів практично не проводилася. Тому метою роботи 

є дослідження структури і властивостей спеченого порошкового титанового 

сплаву після лазерної обробки його поверхні. 

Для досліджень використовувалися зразки, отримані методом порошкової 

металургії, на основі суміші гідриду титану TiH2 (30%) та порошку титану 

марки ПТ5-1 (70%). Формоутворення здійснювали шляхом порційного 

пресування на гідравлічному пресі з тиском 500 МПа. Отриманий зразок в 

формі циліндра з розмірами висотою 40 мм та діаметром 11 мм спікали за 

схемою: вакуумний нагрів зі швидкістю 30-40 град/хв., витримка при 

температурі 1250 ± 10 
о
С протягом 180 хв., охолодження разом з піччю. 

Лазерна обробка здійснювалась на імпульсній лазерній установці 

«КВАНТ-12» ( λ = 1,067 мкм), в захисній атмосфері аргону, при густині 

потужності 1200 МВт/м
2
 та 800 МВт/м

2
 (при різному ступені перекриття плям). 

Основними методами досліджень були: рентгенівський фазовий (ДРОН-3, 

Сu-К-випромінювання), металографічний (МИМ-8, Epiquant), вимірювання 

мікротвердості (ПМТ-3). За допомогою наведених методів була досліджена 

структура зразків у вихідному стані та після різних режимів лазерної обробки. 

Методом рентгенівського фазового аналізу встановлено, що отримані 

зразки знаходяться в однофазному стані і являють собою α–Ті з ГПУ граткою. 

Згідно з цими даними було встановлено, що обробка зразків з різною густиною 

потужності лазерного випромінювання не викликала фазових змін у їх 

поверхневих шарах, хоча було зафіксовано перерозподіл інтенсивностей 

дифракційних максимумів від гратки титану та їх фізичне розширення. Деякий 

перерозподіл інтенсивностей дифракційних максимумів після ЛО, 

обумовлювався напрямленим відводу тепла у матрицю та виникнення 

кристалічної текстури. Розширення дифракційних максимумів свідчить про 

виникнення напружень в поверхневих шарах. Визначити без спеціальних 

досліджень знак напружень (розтягуючі або стискаючі) важко, тому для цього 
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необхідні подальші дослідження. Прецизійні вимірювання параметра гратки  

-Ti фази були близькі до відповідних параметрів гратки вихідного матеріалу. 

Згідно з даними металографічного аналізу структура зони оплавлення 

виявилася високодисперсною – розмір структурних складових зменшився 

практично на порядок і складав близько 5 мкм. При цьому морфологія зерен 

також змінилася – в центральній частини зони, де кристалізація була більш 

наближеною до рівноважної, вони мали овальну форму, а в нижній частині (на 

границі ЗЛД і матриці) форма зерен була стовпчастою, що пов’язано з 

високими градієнтами температур. 

Особливістю вихідної структури зразків, отриманих методом порошкової 

металургії виявилась наявність досить значної кількості пор розміром 

10…15 мкм. Лазерне оплавлення призвело фактично до ліквації пор в ЗЛД, а та 

їх незначна кількість, що залишилася, суттєво зменшилась за розмірами  

(~ 5 мкм).  

Висновки: 

1. Лазерне оплавлення титанового сплаву типу ВТ1-0 призводить до 

значної диспергізації поверхневих шарів, що пов’язано з високими 

швидкостями охолодження розплаву. 

2. Лазерна обробка призводить практично до зникнення пор в 

поверхневих шарах титану, отриманого методом порошкової металургії. 

Література 

1. Тарасов А. В. Металлургия титана / Андрей Владимирович Тарасов – 

 М. : Академкнига, 2003. – 328 с.  

2. Порошковая металлургия титана / В. С. Устинов, Ю. Г. Олесов,  

Л. Н. Антипин, В. А. Дрозденко. М. : Металлургия, 1973. – 248 с. 
 

Кірпенко Кирило 

студент 5 курсу фізичного фак-ту  

Наук. кер.: к. ф.-м.н., доц. Недоля А.В.  

 

МОДЕЛЮВАННЯ LCVD-ПРОЦЕСУ З УРАХУВАННЯМ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛУ ТА ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 

З розвитком нанотехнологій широке застосування отримали напрямки, 

що пов’язані з виготовленням мікроелектромеханічних систем (МЕМС) та 

нанопристроїв різного застосування [1, 2]. Для виготовлення таких систем 

успішно застосовують лазерне хімічне осадження з парової (LCVD – метод), що 

дозволяє з одного боку локалізувати процес осадження матеріалу для 

одержання мікро- та наноосадів, з іншого – керувати його конфігурацією та 

висотою [3]. Особлива увага приділяється осадженню жаростійких та 

перехідних металів, які поєднують каталітичні властивості з термічною 

стабільністю. Але одержання таких металевих плівок пов’язано з токсичністю 

прекурсорів та вузьким діапазоном температурних умов осадження: 

температуру підкладки та температуру реакційного газу. Оптимальна 
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температура підкладки відповідає максимальній швидкості осадження 

прекурсора на поверхню. Якщо температура більша – має місце перегрівання і 

осадження металу за межами підкладки, якщо менша – піролітична реакція не 

реалізується. Така поведінка пояснюється існуванням трьох температурних 

інтервалів формування металевих покриттів: кінетичний, дифузійний та 

об’ємний [4]. В області низьких температур підкладки процес зростання осаду 

визначається швидкістю реакції розкладання карбонілів (кінетична область). В 

серединній області температур швидкість зростання осаду зменшується 

(дифузійна область). При більш високих температурах зростання осаду 

зупиняється внаслідок розкладання за межами підкладки в об’ємі. Для більш 

ефективного регулювання температурних умов осадження використовують 

неперервний [5, 6]. Але без моделювання, визначення параметрів лазерного 

випромінювання для осадження матеріалів є складним завданням.  

Процес осаждения металу з його карбонілів в результаті піролізу 

визначається реакціями: 
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Враховуючи гаусів просторовий розподіл інтенсивності по перетину 

пучка лазеру з нормальним падінням на діелектричну підкладку, просторовий 

розподіл температури в металевому осаді можна описати нелінійним 

стаціонарним рівнянням  
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де 
~

 – коефіцієнт теплопровідності оточуючого газу; 0T  – температура газового 

середовища; 0I  – інтенсивність лазерного випромінювання на осі пучка; 0r  - 

радіус пучка. Внаслідок невисоких температур радіаційний теплообмін не 

враховувався, а швидкість осадження W  визначалась для квазістаціонарного 

процесу за законом: 
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де  – приріст товщини осаду, aT – температура активації. Розрахунки 

здійснювалися методом скінченних елементів враховуючи значення: 
29

0
/1061 мВтI  , мкмR 101 , смK /3101,8

0
 .  

Результати розрахунків вказують на нерівномірний радіальний розподіл 

температури в осаді (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Розподіл температурного поля у нікелевому осаді. 

 

Розрахунки проведені для Fe, 

Ni, Cr, Co та Mn. За результатами 

розрахунків визначені енергетичні 

параметри лазерного 

випромінювання для реалізації 

кінетичної області температур, що 

складають 2·10
9
 Вт/м

2
. Розрахунки 

показують, що радіус лазерного 

випромінювання при фіксованій 

інтенсивності впливає на крутизну 

осаду а не на його поперечні 

розміри.  

 Наприклад для нікелю зміна 

радіуса пучка з 6 до 10 мкм, приводила до зміни радіусу осаду з 4.4 до 4.9 мкм.  

Прогнозовані профілі осадів для густини потужності лазеру 2·10
9
 Вт/м

2
 за 

одну секунду вказують, що найбільшу висоту мав би осад з хрому, найменшу – 

з нікелю (рис. 2), що добре узгоджується з експериментом [7]. 

 

Рис. 2. Профілі осадів перехідних металів, що формуються за t = 1 

секунда, І0 = 2·10
9
 Вт/м

2
. 

Висновки: 
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Запропонована математична модель, що враховує температурну 

залежність теплопровідності металевого осаду та проведені розрахунки 

температурних умов осадження перехідних металів з їх карбонілів при LCVD 

процесі.  

Встановлено, що сприятливі температурні умови (кінетична область) для 

піролізу карбонілів перехідних металів Fe, Ni, Cr, Co та Mn реалізуються при 

густині потужності лазерного випромінювання 2÷3·10
9
 Вт/м

2
. При менших 

значеннях густини потужності реакція піролізу не реалізується, при більших – 

осадження здійснюється переважно в об’ємі поза межами підкладки і якісний 

осад не утворюється.  

 Модель дозволяє прогнозувати профілі металевих осадів та їх розміри 

згідно теплофізичних параметрів, які добре узгоджені з експериментом.  
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ВПЛИВ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЦИКЛУВАННЯ  

НА МІКРОТВЕРДІСТЬ ЛАЗЕРНОЛЕГОВАНОЇ ПОВЕРХНІ 

ТЕХНІЧНОГО АЛЮМІНІЮ 

В процесі експлуатації готових виробів з нанесеними покриттями вони 

можуть зазнавати різних видів теплової дії, зокрема в областях кріогенних 

температур [1, с. 24]. У зв’язку з цим в роботі було досліджено вплив 

низькотемпературної термоциклічної обробки (ТЦО) в інтервалі температур  

273 К  77 К на структурний стан лазернолегованих зразків технічного 

алюмінія сумішшю порошків кобальту та міді. Рентгенографічно встановлено, 

що фазовий склад ЗЛЛ після такої ТЦО не змінювалася порівняно з вихідним, 

після легування, станом (ГЦК - твердого розчин на основі алюмінію ( - фаза) 

+ моноклинна фаза Al13Co4 + квазікристалічна D-фаза), хоча рентгенографічно 

спостерігалося деяке незначне розширення дифракційних максимумів, що може 

бути обумовлено як наявністю термічних мікронапружень, які виникли в 

результаті ТЦО, так і структурними змінами в самих фазах. 

Вимірювання мікротвердості поверхневих шарів зразків після ЛЛ з 

частотою 10 Гц показало суттєве підвищення середніх значень Н порівняно з 

матрицею (рис. 1), що пов’язано як з високою дисперсністю структури в ЗЛЛ, 
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так і з формуванням високоміцних дрібних інтерметалідів: D-фази та фази 

Al13Co4.  

ТЦО призводила до поступового загального зменшення Н по всій ЗЛЛ. 

Пояснення такому дещо парадоксальному експериментальному факту можна 

дати з наступних мікрувань. Відомо [2], що ТЦО у будь-якому інтервалі 

температур (навіть у кріогенній області (77300 К), супроводжується так 

званим «стрикційним ефектом»: періодичними «розтягуваннями» та 

«стисканнями» гратки внаслідок виникаючих градієнтів температур. 

Результатом таких змін гратки було виникнення механічних напружень, які 

посилювали загальний напружений стан ЗЛЛ, отриманий безпосередньо після 

легування, оскільки швидкості гартування розплаву сягали при цьому 10
4
 К/с. 

Експериментально ж встановлено спадання значень мікротвердості. Це означає, 

що повинен існувати якийсь низькоенергетичний механізм релаксації 

напружень, відмінний від звичайного дислокаційного, оскільки зародження і 

рух дислокацій в дисперсній гетерофазній системі є утрудненим. Необхідно 

зазначити, що детальний металографічний аналіз ЗЛЛ безпосередньо після 

легування дозволив виявити в зоні значну кількість макродефектів  

структури – пор, формування яких пов’язано, очевидно, з різними 

коефіцієнтами термічного розширення структурних складових [3]. Тоді можна 

припустити, що ці дрібні макродефекти якраз і стали ефективними 

релаксаторами напружень, які виникли в ЗЛЛ і при легування, і при ТЦО. На 

користь цього припущення вказує і факт відсутності мікротріщин після ТЦО з 

різною кількістю термоциклів. 

 

    
а     б 

 

Рис. 1 Розподіл середніх значень мікротвердості за глибиною ЗЛЛ 

лазернолегованих зразків при частоті слідування імпульсів  

10 Гц: а  у вихідному стані; б  після 50 термоциклів в 

інтервалі температур 77300 К 

Отже, лазерне легування технічного алюмінія порошками міді та 

кобальту призводить до підвищення середніх значень мікротвердості за 

глибиною зони легування приблизно в 3-4 рази, що може обути обумовлено 

високим ступенем диспергізації її структури та формуванням інтерметалідних 

фаз. Інтенсивна ТЦО зразків (50 термоциклів) в інтервалі температур 77300 К 
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призводить до поступового зменшення середніх значень мікротвердості в зоні 

лазерного легування.  
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СТРУКТУРА СПЛАВУ ВТ25У ПІСЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ 

ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ 

Одним з основних методів підвищення механічних та службових 

властивостей титанових сплавів є інтенсивна пластична деформація. Вона 

дозволяє формувати в об'ємних заготовках конструкційних матеріалів нано- і 

субмікрокристалічну структуру. Це дає можливість в залежності від матеріалу, 

підвищувати механічні властивості від 20% до 300% [1].  

В роботі інтенсивна пластична деформація сплаву ВТ25У проводилася 

методом гвинтової екструзії. Він полягав у продавлюванні призматичної 

заготовки через матрицю з гвинтовим каналом. Кут β нахилу гвинтової лінії до 

напряму осі екструзії змінювався за висотою матриці, причому на початковій та 

кінцевій ділянках він дорівнював нулю. Але при використанні цього методу в 

матеріалі утворюються та накопичуються значні внутрішні напруження, які 

можна усунути за допомогою лазерної обробки. 

Питання про вплив лазерної обробки на титановий сплав ВТ25У після 

гвинтової екструзії на сьогодні залишається відкритим. Тому метою даної 

роботи є дослідження впливу лазерної обробки на титановий сплав ВТ25У 

після попередньої гвинтової екструзії. 

Лазерна обробка зразків проводили на імпульсному лазері «Квант-12» 

(λ=1,06 мкм) у захисній атмосфері аргону при тривалості імпульсу 3мс та 

густинах потужності випромінювання 1200 МВт/м
2
 та 860 МВт/м

2
. 

Перед проведенням гвинтової екструзії виконувалась термічна обробка 

зразків за режимами (табл.1.): 

Таблиця 1 - Режими термообробки сплаву ВТ25У 

№ Вид термообробки Режими термообробки 

1 Гартування 1173К, вода 

2 Ізотермічний відпал 

1173 К( τ = 1 год)+ 

перенесення до іншої печі 

853 К, повітря 
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Аналіз структури виконували за допомогою рентгенографічного та 

металографічного аналізу, зміну механічних властивостей оцінювали при 

вимірюванні мікротвердості зони лазерної дії. 

Згідно з даними рентгеноструктурного аналізу у досліджуваному сплаві у 

вихідному стані та після різних видів обробок були наявні такі фази (табл.2): 

 

Таблиця 2 - Фазовий склад досліджуваних зразків 

№ зразка Вид обробки Фазовий склад 

1 вихідний стан α-фаза 

2 вихідний стан + лазерна 

обробка 

α-фаза, α′′-фаза мартенситного типу 

3 гартування α-фаза, α′′-фаза мартенситного типу 

4 гартування + гвинтова 

екструзія 

α-фаза, α′′-фаза мартенситного типу, 

 β-фаза, оксид TiO2 

5 гартування + гвинтова 

екструзія + лазерна 

обробка 

α-фаза, α′′-фаза мартенситного типу 

6 відпал + гвинтова 

екструзія 

α-фаза, α′′-фаза мартенситного типу, 

 β-фаза, оксид TiO2 
 

У вихідному стані досліджуваний сплав мав однофазну структуру. (зразок 
№ 1). Лазерна обробка зразка № 1 дала можливість зафіксувати, окрім α-фази, 
метастабільну α′′-фазу мартенситного типу. Появу α′′-фази можна пояснити 
досить високими швидкостями охолодження сплаву порядку 10

4
 К/с. α′′-фаза є 

більш пластичною, ніж α-фаза, що зумовлено спотворенням гратки мартенситу 
від гексагональної до орторомбічної в результаті пересичення α-твердого 
розчину легуючими елементами. Аналогічний фазовий склад мали зразки №3 
та №5, але інтенсивності дифракційних ліній α-фази у зразку №5 були значно 
вищими, ніж у зразках №3 та №2, що свідчить про перерозподіл легуючих 
елементів у сплаві. 

Гартування та відпал титанових сплавів з (α+β) - області дає можливість 
зафіксувати значну кількість метастабільної β-фази, яка при наступній 
деформації може розпадатися на фази мартенситного типу. Тому у зразках №4 
та №6 були виявлені такі фази: α-фаза, α′′-фаза мартенситного типу, 
високотемпературна β-фаза та оксид TiO2 [2,3]. 

За даними металографічного аналізу вихідна структура сплаву ВТ25У 
складалася із зерен первинної α-фази, яка мала сферичну форму та β-фази, що 
мала пластинчасту будову. Це структура бімодального типу. Такий тип 
структури характеризується високими значеннями міцності, межі витривалості 
і незначною вібраційною чутливістю до надрізу. Мікроструктура вихідного 
сплаву в зоні лазерної дії була представлена колоніями α′′-мартенситу, які мали 
дрібноголчасту будову та пластинами α-фази.  

Отже, лазерна обробка сплаву ВТ25У у вихідному стані та після 
проведення різних видів обробки призвела до утворення мартенситної фази α′′. 
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Оскільки ця фаза є досить пластичною, то наявність її у зразку веде до 
зменшення внутрішніх напружень у сплаві. 
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ЛАЗЕРНА ОБРОБКА СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНИХ ТИТАНОВИХ 

 СПЛАВІВ ПІСЛЯ ЕКСТРУЗІЇ 
У результаті значних пластичних деформацій металів розміри їх 

структурних елементів зменшуються і досягають значень, характерних для 
нано- і субмікроматеріалів. Внаслідок цього сильно деформовані метали 
набувають якісно нових властивостей, багато з яких представляють практичний 
інтерес. Зокрема, вони мають аномально високу пластичність у поєднанні з 
високою міцністю. Актуальним напрямком подрібнення зерна до 
субмікрокристалічних розмірів є методи інтенсивної пластичної деформації, а 
саме гвинтова екструзія [1,2]. 

Метою даної роботи є дослідження структури зразків сплавів ВТ1-0 і 
ВТ8, які знаходилися в субмікрокристалічному стані з наступною лазерною 
обробкою. Субмікрокристалічна структура сформувалася методом інтенсивної 
пластичної деформації шляхом гвинтової екструзії при температурі 1073 К, з 

кутом  нахилу гвинтової лінії до напрямку осі екструзії 60°. Загальне число 
проходів заготовки через гвинтовий канал становило сім разів. 

Лазерна обробка зразків у режимі оплавлення поверхні виконувалась на 
імпульсному лазері «КВАНТ-12» у захисній атмосфері аргону з довжиною 
хвилі випромінювання λ = 1,067 мкм і частотою імпульсів ν = 4 Гц за двома 
режимами: перший – при тривалості імпульсу τ = 3 мс та густині потужності  

q  880 МВт/м
2
, другий – при τ = 2,75 мс та q  834 МВт/м

2
.  

Фазовий склад титанових славів після гвинтової екструзії і лазерної 
обробки поверхонь зразків ВТ1-0 і ВТ8 вивчався методами рентгенівського 
фазового якісного аналізу, який давав можливість провести ідентифікацію фаз 
що сформувалися, та металографічного аналізу. Рентгеноструктурні 
дослідження виконувалися на дифрактометрі ДРОН-3 у фільтрованому  
Сu-Кα-випромінюванні.  
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Встановлено, що в титановому сплаві ВТ8 – структура була двофазною, 
складалася з (α+β)-титану, де α-титан має ГЩУ гратку, β-титан – ОЦК гратку. 
Структура титанового сплаву ВТ1-0 – однофазна і скаладється з α-титану. 

Металографічні дослідження мікростуктури було проведено на оптичних 
мікроскопах «МИМ-8» та «EPIQUANT». Механічно поліровані зразки сплаву 
ВТ8 і ВТ1-0 піддавалась хімічному травленню при кімнатній температурі в 
свіжовиготовленому реактиві, що вміщував 10мл - HF, 35мл – HCl, 2 мл- 
гліцерину і 60 мл – води.  

Згідно з отриманими даними після металографічного аналізу можна 
сказати, що мікроструктура титанового сплаву ВТ8 є дисперсною з 
витягнутими зернами, внаслідок інтенсивної пластичної деформації. Структура 
в зоні оплавлення має голчасту будову, зерна направлені в сторону 

тепловідводу. Можливе утворення -мартенситу, через високу швидкість 

охолодження. Мартенситна -фаза являє собою пересичений твердий розчин 

легуючих елементів в α-титані. -фаза має гексагональну гратку і характерну 
для мартенситу голчасту будову. Чим більша концентрація в сплаві легуючих 

елементів, тим вище твердість і міцність -фази. 
Література 

1. Винтовая экструзия – процесс накопления деформаций / Я. Е.Бейгельзимер, 
В. Н. Варюхин, Д. В. Орлов, С. Г. Сынков. - Донецк: ТЕАН, 2003. – 85 с. 
2. Добаткин С. В. Наноматериалы. Объемные металлические нано- и 
субмикрокристаллические материалы, полученные интенсивной пластической 
деформацией. – М.: МИСиС, 2007. – 36 с. 
 

Овчарова Анастасія 
студентка 5 курсу фізичного фак-ту 

Наук. кер.: к.ф.-м.н., доц. Ананьїна О. Ю. 
 

КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФТОРОГРАФЕНУ 
Графен – це двовимірний кристал, який складається із атомів вуглецю, 

упорядкованих в гексагональну решітку. Графен у своєму первозданному стані 
має нульову ширину забороненої зони і цей стан є досить стійким, але хімічна 
модифікація графена призводить до появи забороненої зони. Радикали, такі як 
кисень, водень, або атоми фтору адсорбуючись на поверхні графену утворюють 
ковалентні зв'язки з атомами вуглецю, які в свою чергу змінюють свою 
гібридизацію з sp

2
 на sp

3
. Це призводить до появи забороненої зони, ширина 

якої залежить від типу адсорбату. Впорядковану систему, утворену за 
допомогою адсорбції атомів фтору на графені, називають фторографеном (FG). 

У роботі [2] описані два взаємодоповнюючих підходи, що 
використовуються для отримання FG: механічне розщеплення фторграфіту 
(GRF) та позиціювання графену в атомарному F, який утворюється в результаті 
розкладання дифториду ксенону (XeF2). Фторографен являє собою двовимірну 
структуру з практично такою ж гексагональною кристалічною решіткою, що і у 
графена, але на відміну від його хімічних похідних - графана та оксиду графену 
- має високу термічну стійкість. Більш того, за звичайних умов фторографен 
хімічно стабільний в таких рідинах, як вода, ацетон, пропанол і т.д. 



 343 

Що стосується електричних властивостей нового з'єднання FG, то воно є 
напівпровідником з шириною забороненої зони ~ 3 еВ. Аналіз 
експериментальних даних встановив, що модуль Юнга (модуль пружності) 
фторографену всього лише в три рази поступається аналогічній характеристиці 
для графена і становить 0,3 ТПА [2]. Це означає, що механічна міцність у 
фторографена дуже висока - в 1,5 рази більша, ніж у сталі. 

У роботі [1] було теоретично досліджено різні можливі кристалічні 
конфігурації фторографену (FG) з повним покриттям, а також розглянуто їх 
структурні, електронні та механічні властивості. Автори роботи [3] за 
допомогою ab initio методів функціонала густини (DFT) провели порівняльне 
дослідження формування різних стехіометричних похідних фторографену: CF, 
(C2F)n і C4F в результаті хемосорбції атомів F на графені.  

Метою даної роботи є квантово-хімічне моделювання і дослідження 
фізико-хімічних властивостей стехіометричної конфігурації фторографену CF 
за допомогою ab initio методів Хартрі-Фока. Дана конфігурація передбачає 
повне покриття кластеру графену фтором, тобто кожному атому вуглецю 
відповідає один атом фтору. Розрахунки проводились за допомогою 
програмного пакету PC GAMESS. 

Моделювання фторографенів проводилося поступовим додаванням n 
атомів F в різні положення на кластері C66H20 (з гідрогенізованими краями). На 
кожному кроці моделювання (n=1, 2,…,22) проводилася оптимізація геометрії 
кластера графену, при якій розраховувалися електронні, геометричні та 
енергетичні параметри отриманих систем «графен-фтор». Дані розрахунків 
наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 - Електронні, геометричні та енергетичні параметри досліджених 

систем фторографенів 

 

Хемосорбція атома фтору на графені призводить до значних змін в 

геометрії зв’язків і електронному стані атомів вуглецю графену (рис.1). Довжина 

зв’язків С-С становить значення 1,52 Å, довжина зв’язку С-F становить 1,42 Å. 

Кути між зв’язками набувають значення 105÷114º. Така зміна геометрії 

притаманна для переходу АО вуглецю від sp
2
 до sp

3
-гібридного стану. 

Спостерігається перерозподіл заряду між атомами: на атомі фтору 

накопичується негативний заряд -0,17 е, на атомі вуглецю, зв’язаному із фтором 

локалізується позитивний заряд +0,14 е. Спостерігається незначний розподіл 

заряду на сусідніх атомах вуглецю (від -0,008 е до +0,015 е). Розрахунки повної 

енергії системи в програмному середовищі GAMESS дозволили оцінити 

значення енергії зв’язку Езв(С-F) (табл. 1). Аналіз значень порядків зв’язків 

N(F) 
Езв, 

(еВ) 

ΔEHL

(еВ) 
d(C-F),Å d(C-C),Å 

Qср(F),

e 

Qср(C),

e 
Pзв(С-С) Рзв(С-F) 

2 -0.13 7.42 1.39  1.52÷1.55 -0.162 0.142 0.93 – 0.97 0.95 

5 -0.44 4.38 1.38÷1.39 1.51÷1.55 -0.155 0.136 0.93 – 0.98 0.949 – 0.979 

10 -0.86 9.03 1.37÷1.39 1.51÷1.56 -0.144 0.128 0.92 – 0.93 0.969 – 0.988 

16 -0.72 5.87 1.37÷1.39 1.51÷1.57 -0.140 0.126 0.92 – 0.97 0.969 – 0.991 

22 -0.75 2.90 1.37÷1.39 1.51÷1.58 -0.141 0.124 0.92 – 0.98 0.963 – 0.992 
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атомів С-F дорівнює 0,91, а значення порядків зв’язків атомів вуглецю С-С 

лежать в межах 0,93-0,97. Ці значення вказують на міцність зв’язків і 

присутність sp
3
-гібридного стану АО вуглецю.  

 
Рис. 1. Кластер графену C66H20 з хемосорбованим атомом фтору. 

 

Довжина зв’язків С-F поступово зменшувалася зі збільшенням кількості 

адсорбованих атомів F, і набула значення 1,39 Å, довжина зв’язків С-С навпаки 

збільшувалася, і набула значення 1,56 Å. Також спостерігається зміна 

параметру решітки, який для кластеру фторографену CF C66H20F22 становить 

2,54 Å, що на 2,83% більше ніж для «чистого» графену (d0=2.47 Å). Значення 

порядків зв’язку С-С і С-F зі збільшенням ступеня фторування графену 

прямують до вирівнювання. Для даної системи порядок зв’язку С-С приймає 

значення від 0,921 до 0,977, для зв’язку С-F – від 0,963 до 0,992, тобто зв’язки 

С-F зі збільшення вмісту фтору міцнішають.  

 
Рис. 2. Кластер C66H20F22, що моделює стехіометричну конфігурацію 

фторографену CF. 

 

За результатами квантово-хімічних розрахунків стехіометричної 

конфігурації фторографену CF можна зробити наступні висновки: 

1. Найбільш енергетично вигідним є двостороннє фторування. 
2. Атоми вуглецю регібридизують АО з sp2

 до sp
3
-гібридного стану, що 

відображається в геометричних та електронних параметрах фторографену: 

довжини зв’язків і валентні кути відповідають подібним в кристалах із sp
3
-

гібридизацією АО вуглецю. 

3. Значення порядків зв’язку C-F мають тенденцію до збільшення зі 

збільшенням кількості адсорбованих атомів фтору (від 0,91 до 0,98) і вказують 

на міцність зв’язку C-F. 

4. Енергія зв’язку C-F становить значення ~ 0,9 еВ, що задовільно 

узгоджується із існуючими розрахунковими даними. 

F 
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ПОВЕДІНКА КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ СТАЛІ 08Х18Н10Т В 

АГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІСЛЯ ДЕФОРМАЦІЇ ВИГИНАННЯМ 

Вивчення поведінки корозійностійких сталей в агресивному середовищі 

має велике значення для більш поширеного їх застосування. Сталь широко 

використовується в багатьох галузях промисловості, зокрема у харчовій 

будівельній та машинобудуванні, має двофазну структуру, тобто містить 

аустеніт та δ-ферит. При пластичній деформації в сталі відбувається 

мартенситне перетворення – утворюється αʼ-мартенсит деформації і двофазна 

система стає трьохфазною (γ-, δ- та αʼ- фази) [1]. Після пластичної деформації 

вигинанням кут φ=90° утворюється αʼ-мартенсит деформації.  

Значна кількість робіт присвячена вивченню корозійній стійкості 

аустенітних хромонікелевих сталей [2...4]. Проте недостатньо досліджена 

корозійна стійкість сталей, які містять низький вміст феромагнітних фаз 

 (δ-ферит, αʼ-мартенсит деформації) після деформації вигинанням [5]. Метою 

роботи є визначення залежності швидкості корозії трьохфазною (γ-, δ- та  

αʼ- фази) сталі 08Х18Н10Т промислового виробництва від сумарної кількості  

δ-фериту та виникаючого αʼ-мартенситу після деформації вигинанням. 

Досліджування проводили на листовій сталі розміром 1000×2000 мм
2
, 

товщиною 1 мм. Хімічний склад сталі (мас, %): 0,09% C, 18,2% Cr, 10,1% Ni, 

0,56% Ti,0,75% Mn, 0,7% Si, 0,026% P, 0,01% S, 0,14% Cu, 0,05% Co, 0,04% V, 

0,04% W, 0,06% Nb. Зразки вирізали у вигляді паралелепіпедів розмірами  

1×3×7 мм
3
. Швидкість корозії визначали ваговим методом [6]. Оскільки в 

промисловій сталі розподіл δ-фериту є не рівномірним, тому для локального 

дослідження вирізали зразки з різних ділянок сталі. Зразки піддавали 

вигинанню та корозії у «Царській воді» (1-HNO3:3-HCl) протягом однієї 

години. До вигинання вимірювали кількість δ-фериту Pδ, а після – сумарну 

кількість δ-фериту і αʼ-мартенситу Pδ+α’. В таблиці наведені результати 

досліджень. 
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Таблиця - Данні одержаних результатів експерименту 

№ 
m1, 
мг 

m2,мг Δm,мг Pδ,% 
Pδ+α’,

% 
Pα’,% 

К(γ+δ+α’), 
%/год 

1 117,6 97,3 20,3 0,26 0,47 0,21 17,26 

2 86,8 69,5 17,3 0,20 0,48 0,28 19,93 

3 100,4 82,7 17,7 0,29 0,49 0,2 17,63 

4 107,1 84,9 22,2 0,31 0,55 0,33 20,73 

5 82,7 70,4 12,3 0,24 0,61 0,37 14,87 

6 113,8 93,1 20,7 0,22 0,55 0,33 18,19 

7 130,4 101,1 29,3 0,11 0,43 0,32 22,47 

8 147,2 111,1 36,1 0,12 0,38 0,26 24,52 

9 124,7 91,8 32,9 0,13 0,39 0,27 26,38 

 
У таблиці зазначені такі величини: m1,m2– маси зразків до і після корозії 

відповідно, Δm – різниця маси зразка до і після корозії, K – швидкість корозії, 
Pδ+α’ – сумарна кількість δ-фериту та αʼ-мартенситу деформації (після 
вигинання), Pα’ – кількість αʼ-мартенситу деформації. За методикою [7] 
спочатку вимірювали кількість δ-фериту Pδ в зразках до деформації, потім – 
сумарну кількість δ-фериту та α’- мартенситу деформації Pδ+α’ після вигинання. 
Для знаходження αʼ-мартенситу деформації брали різницю Pδ+α’ і Pδ, тобто  
Pα’=Pδ+α’-Pδ Швидкість корозії визначався ваговим методом за формулою 
K=Δm·100%/(m1·τ), де τ–тривалість корозії (1 година). На рис. показана 
залежність швидкості корозії від сумарної кількості δ-фериту та виникаючого 
αʼ-мартенситу після деформації вигинанням. 

 
Рис. Залежність швидкості корозії К трьохфазної сталі (γ-, α- та αʼ- фази) 

після вигинання на кут φ=90° від сумарної кількості δ-фериту та виникаючого 
αʼ-мартенситу деформації Pδ+α’. Цифрами 1...9 позначені номера зразків. 
Отже, експериментальні дослідження показали, що швидкість корозії 

К(γ+δ+α’) аустенітної хромонікелевої сталі 08Х18Н10Т зменшується зі 
зростанням сумарної кількості δ-фериту та виникаючого αʼ-мартенситу після 
пластичної деформації вигинанням. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ОКСИДУ ГРАФЕНУ 
Дослідження вуглецевих нанокластерів є фундаментальною проблемою 

сучасної науки про наноматеріали. На даний час актуальними є дослідження 
графенів, з адсорбованими на поверхні атомами різних хімічних елементів. 
Причиною такої прискіпливої уваги саме до модифікованого графену є той 
факт, що в чистому вигляді графен не має забороненої зони, а це обмежує 
спектр його застосування в електроніці. При адсорбції різних атомів на графені 
заборонена зона з’являється і її шириною можна керувати в залежності від виду 
адсорбату. Відомо про існування трьох основних модифікацій графену: графан 
(графен з адсорбованими атомами водню), фторграфен (графен з 
адсорбованими атомами фтору) та оксид графену (графен з адсорбованими 
атомами кисню та групами ОН).  

В роботі [1] було запропоновано і описано декілька теоретичних моделей 
будови кластера оксиду графену, які відрізняються одна від одної 
геометричними конфігураціями. Відомо, що оксид графену є складною 
системою, має значні перспективи застосування і викликає теоретичний та 
прикладний інтерес, але теоретичних досліджень, які б розкривали особливості 
утворення та фізико-хімічні властивості тих, чи інших типів (моделей) оксидів 
графену, бракує. 

Тому, метою даної роботи є квантово-хімічне дослідження геометрії та 

електронних властивостей кластеру оксиду графену за моделлю Хофмана (рис. 

1а). В роботі представлені розрахунки геометричних, електронних та 

енергетичних характеристик нанокластеру С66Н20, з адсорбованими атомами 
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кисню (за моделлю Хофмана), які проводилися з використанням квантово-

хімічних методів ab initio Хартрі-Фока (програмний пакет PC GAMESS [2]). 

Відомо, що у чистому графені довжина зв’язку С-С дорівнює 1,42-1,44 Å, 

а заряди на поверхні кластеру відсутні, адсорбція одного атома кисню (рис. 1б, 

табл. 1) призводить до значного збільшення міжатомних відстаней С-С навколо 

адсорбційного центру і появи розподілу заряду в кластері. 

 

Рис. 1. а) Кластер оксиду графену за моделлю Хофмана; б) кластер графену 

С66Н20 з адсорбованим на ньому атомом кисню. 

 

Аналіз геометрії зв’язків вказує на часткову дегібридизацію орбіталей 

атомів вуглецю із sp
2
- +p до sp

3
-гібридизації, де 3 sp

3
-гібридні АО мають більшу 

s-складову, а четверта АО, що приймає участь у зв’язку із киснем – меншу s-

складову. Енергія зв’язку атома кисню із графеном складає 2,3 еВ, енергетична 

різниця HOMO-LUMO (ЕНL) дорівнює 7,27 еВ. Адсорбція двох і більше атомів 

кисню на кластері призводить до можливості утворення декількох конфігурацій 

системи «графен-кисень» (рис. 2), які відрізняються за своїми геометричними 

та енергетичними параметрами. В роботі варіювалося положення атомів кисню 

на графені з метою пошуку можливих впорядкованих надструктур (надграток), 

як у випадках хемосорбції водню, або фтору на графені. Але подібних 

надграток для оксиду графену знайдено не було. 

   
 

Рис. 2. Кластер графену С66Н20 з адсорбованими на ньому: а) двома 

атомами кисню; б) трьома атомами кисню в) чотирма атомами кисню; г) 

п’ятьма атомами кисню; д) шістьма атомами кисню. 
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Таблиця 1. Геометричні, електронні та енергетичні параметри кластерів 

оксиду графену (за моделлю Хофмана). 

 
Кількість 

атомів О 
q(O),е 

q(C1),

е 

q(C2),

е 

d(C1-

C2), Å 

d(O-

C1), Å 

d(O-

C2), Å 

Pзв(C1

-O) 

Pзв(C2

-O) 

ΔЕHL,

еВ 

Eзв., 

еВ 

1 -0,213 0,08 0,08 1,51 1,45 1,45 0,92 0,92 7,27 2,30 

2(з о с на 

одн. ком.) 
-0,221 0,11 0,11 1,83 1,41 1,41 0,95 0,95 7,36  1,93 

3(з р с на 

віддалі) 
-0,213 0,08 0,08 1,51 1,45 1,45 0,92 0,92 7,69  1,98 

4(з р с 

паралел.) 
-0,209 0,08 0,08 1,50 1,45 1,45 0,92 0,93 6,31  2,15 

5(з р с 

поряд) 
-0,206 0,08 0,08 1,49 1,45 1,45 0,93 0,94 6,31  2,46 

6(з р с 

поряд ) 
-0,216 0,08 0,08 1,49 1,45 1,44 0,92 0,92 4,29 2,40 

7 (з о с на 

віддалі) 
-0,2 0,08 0,08 1,53 1,44 1,44 0,92 0,92 8,19  2,40 

Порядки зв’язків між атомами вуглецю (С-С), які з’єднуються з киснем 

зменшилися в порівнянні з чистим кластером, а порядки зв’язків С-О прийняли 

значення близькі до 1, що вказує на міцність зв’язків вуглецю із киснем. Також 

слід зазначити, що у деяких випадках відбувається розрив зв’язків між атомами 

вуглецю(С-С), які з’єднані з киснем. Аналіз геометрії зв’язків вказує на 

часткову дегібридизацію орбіталей атомів вуглецю із sp
2
-+p до sp

3
-гібридизації, 

де 3 sp
3
-гібридні АО мають більшу s-складову, а четверта АО, що приймає 

участь у зв’язку із киснем – меншу s-складову.  

 
Рис. 3. Діаграма залежності енергії зв’язку атомів кисню із графеном від 

кількості адсорбованих атомів кисню (за моделлю Хофмана). 
 

За результатами квантово-хімічних розрахунків оксидів графену за 

моделлю Хофмана можна зробити наступні висновки: 
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1. Адсорбція кисню на графені призводить до значних змін геометричних, 

електронних та енергетичних характеристик системи: відбувається 

перерозподіл заряду між атомами, регібридизація АО вуглецю, збільшуються 

довжини зв’язків, змінюється значення енергії ΔЕHL. 

2. Адсорбція кисню на графені за моделлю Хофмана не призводить до 

утворення надграток (надструктур), які би визначали впорядкованість у 

розташуванні кисню на графені. 

3. Значення енергії зв’язку кисню із графеном має тенденцію до 

збільшення зі збільшенням кількості адсорбованих атомів кисню і становить 

значення ~ 2.3 еВ (для n>5). 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗУСТРІЧНО З’ЄДНАНИХ ДІОДІВ У ЯКОСТІ 

ЧАСТОТОЗАДАЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕНЕРАТОРІВ 

У [1,2] було показано, що два зустрічно з'єднаних напівпровідникових 

діода мають вольтфарадну характеристику (ВФХ), вид якої залежить від 

наявності витоків у досліджуваних діодів (природних або штучно створених у 

вигляді шунтів). Метою представленої роботи є дослідження можливості 

використання таких діодів, як частотозадаючих елементів генераторів з 

електрично керованою ємністю. 

В якості електрично керованих частотозадаючих елементів генераторів 

радіочастотного діапазону широко використовують варикапи. Збільшення 

керуючої напруги на варикапі призводить до монотонного зменшення його 

ємності і, як наслідок, монотонного зростання частоти. У той же час два 

включених назустріч один одному діода мають ВФХ, симетричну відносно 

нульової напруги з максимумом при нульовій напрузі (крива 1 на Рис.1). 

Іншими словами, при однополярній керуючій напрузі вони будуть працювати 

як звичайний варикап. Однак якщо один з діодів має виток або його спеціально 

зашунтовано опором, меншим опору зворотно зміщеного діода, але більшим 

опору прямо зміщеного діода, то максимум на ВФХ зміщується відносно нуля і 

зміни ємності при одній з полярностей керуючої напруги втрачають 

монотонний характер (крива 2 на Рис.1). Максимум буде виникати при тій 

полярності, яка відповідає зворотному зміщенню діода з витоком або шунтом. 

Якщо ж зашунтовані обидва діода, то ВФХ має два максимуми, тобто, має М - 

подібний вигляд (крива 3 на Рис.1). 
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Рис.1. ВФХ двох зустрічно з’єднаних напівпровідникових діодів 

Для дослідження особливостей використання таких діодів в якості 

частотозадаючих елементів було виготовлено LC-генератор. За основу було 

взято схему генератора на біполярних транзисторах [3, с. 92], в якому 

використовується індуктивність без відводу. Завдяки глибокому зворотному 

зв’язку, генератор стійко збуджується у широкому діапазоні частот при різних 

співвідношеннях індуктивності і ємності коливального контуру. 

 

 
Рис.2. Схема LC-генератора на біполярних транзисторах 

Згідно зі схемою (рис.2) один із транзисторів (правий – VT2) є 
генеруючим, оскільки LC-контур включено в його колекторне коло. Головна 
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вимога до нього забезпечити необхідний коефіцієнт підсилення. Другий ( лівий 
– VT1) транзистор включено за схемою емітерного повторювача для зменшення 
впливу ємності навантаження на резонансну частоту контуру. Оскільки 
колектор транзистора VT1 безпосередньо поєднується з шиною землі, 
навантаження R1, загальне для обох транзисторів, знаходиться в емітерному 
колі, а база з’єднана з LC-контуром. Між навантаженням і генератором 
увімкнений емітерний повторювач на транзисторі VT3. 

На Рис.3 представлені результати вимірювань залежності частоти 
генератора синусоїдального сигналу від керуючої напруги при використанні в 
якості керованої ємності двох зустрічно включених діодів Д242. Крива 1 
відповідає випадку, коли шунтування діодів відсутнє. При будь-якій з 
полярностей керуючої напруги спостерігається монотонне зростання частоти 
генератора в діапазоні від 4,1 до 4,7 МГц. Крива 2 відповідає випадку, коли 
один з діодів зашунтовано резистором 75 кОм. При цьому збільшення зворотної 
керуючої напруги призводить до монотонного збільшення частоти приблизно в 
тому ж діапазоні, а збільшення позитивної напруги призводить спочатку до 
зменшення частоти до 3,7 МГц при 0,5В, а потім знову до її зростання до 4,2 
МГц. При шунтуванні кожного з діодів залежність частоти від напруги 
представлена кривою 3, яка має два мінімуми (при-1В і +1В), тобто W-подібний 
характер. 

 
Рис.3. Залежності частоти генератора синусоїдального сигналу від керуючої 

напруги для трьох випадків шунтування діодів 
 

Отже, використовуючи у якості керованої ємності спеціальним чином 
шунтовані зустрічно ввімкнені діоди, можна отримати різний характер 
залежності частоти генератора від керуючої напруги. 
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СИЛУМІНІВ ПІСЛЯ 
ЛАЗЕРНОГО ЛЕГУВАННЯ НІКЕЛЕМ ТА КОБАЛЬТОМ 

Відомо, що в сплавах на основі алюмінію можливе формування 
високоміцних квазікристалічних фаз. Схильність до формування 
квазікристалічних фаз виявлена в системах: Al-Fe-Cu, Al-Cu-Li, Al-Cu-Mg,   Al-
Pd-Mn. Для отримання квазікристалічних покриттів використовують такі 
методи, як газотермічне напилення, електронопроменеве осадження і іонне 
розпилення. Означені методи характеризуються низькими адгезійними 
властивостями. Тоді для підвищення зчеплення покриття з поверхнею 
використовують метод лазерного легування. 

До цього часу цим методом було отримано гетерогену структуру, яка 
містила D-фазу, на зразках технічного алюмінію. Але такий матеріал практично 
не використовується в техніці. Більш високе практичне значення будуть мати 
силуміни. У зв’язку з цим більш важливим було б отримання квазікристалічних 
сплавів в поверхневих шарах силумінів. Тому метою роботи якраз і є вивчення 
структури поверхневих шарів силумінів після лазерного легування порошками 
кобальту та нікелю. 

Структуру сплаву АК9 після лазерного легування досліджували за 
допомогою якісного рентгенівського фазового та металографічного аналізів.  

Для лазерного легування виготовляли зразки, що мали форму 
паралелепіпедів з розмірами 8х8х5 мм. В якості легуючої речовини було 
використано порошки нікеля і кобальту в пропорції 1:1, що відповідала 
стехіометрії квазікристалічної фази Al70Ni13Co17, з розміром фракції 25-50 мкм. 
Порошок нікелю і кобальту наносили на поверхню зразків у вигляді обмазки на 
основі клею ПВА. Товщина обмазки складала близько 100 мкм. Легування 
зразків проводилося на імпульсному лазері «Квант -12». (q 10

3
МВт/м

2
, τ = 

3мс, ν = 5 Гц) Рентгеноструктурний якісний аналіз зразків проводили на 
дифрактометрі ДРОН-3 у фільтрованому Cu-Kα- випромінюванні (λ=1,54178Å).  

Згідно з даними рентгенівського фазового аналізу після лазерного 
легування порошками нікеля і кобальту в поверхневих шарах зразків 
фіксувалось формування наступних фаз: квазікристалічної D-фази та 
інтерметалідів Al9Co2 (моноклінна гратка) і Al(Co,Ni) (кубічна гратка). 
Формування ідентифікованих фаз згідно з діаграмою фазових рівноваг (ДФР) 
Al-Ni-Co є можливим. Оскільки на ізотермічних перерізах ДФР даної системи 
поблизу області D- фази можливим є формування саме інтерметалідів на основі 
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Со (Al9Co2 , AlCo), то ідентифікацію фаз за результами рентгенівського аналізу 
можна вважати достовірною. 

За допомогою металографічного аналізу зразків в зоні лазерної обробки 
(ЗЛО) було зафіксовано формування неоднорідної, дисперсної, шаруватої 
структури, що обумовлювалася капілярним ефектом Марангоні-Гіббса (рис.1). 
Такий вигляд ЗЛО є наслідком нерівноважності процесів, що відбуваються у 
поверхневих шарах зразків під впливом лазерного випромінювання. 

 
Рис.1 Структура Al-Si після лазерного легування нікелем і кобальтом. 

Отже, методом лазерного легування в нерівноважних умовах 

кристалізації, внаслідок надвисоких швидкостей охолодження виявили 

формування високоміцних інтерметалідних фаз, а також квазікристалічної  

D-фази. 
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВОЛЬТФАРАДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗУСТРІЧНОЗ’ЄДНАНИХ ДІОДІВ З ВИТОКАМИ 

В [1,2] було показано, що вольтфарадна характеристика (ВФХ) двох 

однакових зустрічноз’єднаних діодів симетрична відносно нуля або зсунута при 

наявності витоків у одного з діодів. В роботі проведено аналіз формування 

ВФХ зустрічно з’єднаних діодів з однаковими та різними початковими 

ємностями без витоків та при їх наявності. 

Загальна ємність зустрічноз’єднаних р-п переходів складається з 

бар’єрної ємності зворотнозміщеного переходу Сб.зв. та послідовно з нею 

з’єднаних бар’єрної Сб.пр. та дифузійної Сдиф.пр. ємностей прямозміщеного 

переходу, які між собою з’єднані паралельно (Рис. 1). 
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Рис. 1. Схема загальної ємності зустрічноз’єднаних р-п переходів 

 
Якщо зворотнозміщений перехід не має витоків, то струм через обидва 

переходи іде незначний, падіння напруги на прямозміщеному переході близке 
до нуля і ним у першому наближенні можна знехтувати. Отже, в цьому випадку 

Сб.пр залишається незмінною, а Сдиф.пр. 0. Тому при зростанні прикладеної до 

переходів напруги (практично – до зворотнозміщеного переходу) загальна 
ємність монотонно зменшується. 

Тепер розглянемо випадок коли зворотнозміщений перехід має канал 
витоку з незмінним опором (шунт), який суттєво менший опору 
зворотнозміщеного переходу, але більший опору прямозміщеного переходу. 
Тоді при зростанні прикладеної напруги струм через шунт лінійно зростає, 
зростає напруга на прямозміщеному переході, та відповідно ємності Сб.пр та 
Сдиф.пр.. 

Оскільки , то вона зростає лінійно з ростом струму, та 

відповідно, прикладеної загальної напруги. 
Бар’єрна ємність Сб.пр прямозміщеного переходу визначається напругою 

на ньому. Оскільки напруга на переході пропорційна логарифму струму, то 
зростання Сб.пр уповільнюється з ростом загальної напруги і майже виходить на 
насичення. Внаслідок викладеного вище загальна ємність зустрічноз’єднаних 
переходів при зростанні прикладеної напруги може спочатку зростати (поки 
сумарне зростання Сб.пр та Сдиф.пр. перевищує зменшення Сб.зв.), а потім, коли 
зростання Сб.пр уповільнюється, починає зменшуватись. Таким чином на ВФХ 
при певній напрузі виникає максимум. 

 

Рис.2. ВФХ діодів з приблизно однаковими початковими ємностями 

Сб.зв. 

Сб.пр. 

Сдиф.пр. 
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На Рис.2 наведено ВФХ діодів з приблизно однаковими початковими (при 
нульовій напрузі) ємностями, а на Рис.3 для діодів з ємностями, що 
розрізняються приблизно вдвічі. 

 

Рис.3. ВФХ діодів з ємностями, що розрізняються приблизно вдвічі. 

Криві 1 відповідають відсутності витоків, криві 2 (із зсунутим 

максимумом) – зашунтованому діоду з більшою ємністю, криві 3 (із зсунутим в 

протилежний бік максимумом)–зашунтованому діоду з меншою ємністю, криві 

4 –двом зашунтованим діодам. Для діодів з однаковими ємностями ця крива 

має два приблизно рівних максимуми, для діодів з різними ємностями менший 

(правий)максимум майже непомітний. 

Отже, залежно від співвідношення ємностей діодів при нульовій напрузі 

можна шляхом відповідного шунтування діодів отримати ВФХ симетричні, із 

зсунутим максимумом, різко несиметричні та М-подібні (з двома 

максимумами). 
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