
CURRENT STRATEGIES

IN ACADEMIC RESEARCH

1st International Conference

Melbourne, Australia

July 16, 2021

NGO “Science and Education without Boundaries”

2021
Conference Proceedings

ISBN 978-1-63972-771-1



 
NGO “SCIENCE AND EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES” 

 

 

 

 

 

Current Strategies in Academic Research 
Conference Proceedings of the 1st International Conference 

 

 

 

July 16, 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

Melbourne, Australia 

2021 



UDC 0.82 

         C 95 
 

C 95 Current Strategies in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st 

International Conference, July 16, 2021. Melbourne, Australia, Primedia elaunch LLC, p. 

78. 
 

ISBN 978-1-63972-771-1 
 

All extended abstracts / papers of 1st International Conference on Current Strategies in Academic 

Research, held in Melbourne, Australia, on July 16, 2021 are published in the Conference 

Proceedings. 
 

The recommended citation for this publication is: 

Petrenko, A. B., & Ivanov, B. B. (2021). Improving and standardizing evaluation reports of web-

based and mobile health interventions. Conference Proceedings of the 1st International Conference 

on Current Strategies in Academic Research. Melbourne, Australia, 16 June 2021. (pp. 20-26). 

https://ispic.ngo-seb.com/assets/files/1_conf_16.07.2021.pdf 
 

Conference Proceedings are indexed by Google Scholar. The copyright of published extended 

abstracts / papers is retained under the license Creative Commons Attribution (CC BY 4.0). 
 

 
 

         UDC 0.82 
 

The responsibility for opinions expressed in papers, extended abstracts, studies and other 

contributions in this Conference Proceedings rests solely with their authors and shall not be 

considered as an endorsement by conference organizers of the opinions so expressed in them. 
 

Conference organizers are not accountable and cannot be held accountable for inaccuracies that may 

have occurred in Conference Proceedings. 
 

 © Participants of the Conference, 2021 

 © NGO “Science and Education without Boundaries”, 2021 

ISBN 978-1-63972-771-1 © International Scientific Platform & ISPIC Team, 2021 



1st International Conference on Current Strategies in Academic Research                         Melbourne, Australia 

 
- 3 - 

 

TABLE OF CONTENTS 

 

ENGINEERING AND TECHNOLOGY 

РІВНІ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ 3 ВИКОРИСТАННЯМ 

СУЧАСНИХ 3D ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Маркова Є. Ю., Сушко В. Г. ………………………………………….......... 5 

 

COMPUTER SCIENCE 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В ЛОКАЛЬНИХ 

КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ПІДКЛЮЧЕНИХ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ 

МЕРЕЖІ ІНТРЕНТЕТ 

 

Кавин Я. М., Кавин С. Я., Кавин О. М. …………………………………… 13 

 

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДЕЯКОЇ СИСТЕМИ МАСОВОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Поліщук Н. В., Селезньова Н. П. ………………………………………….. 22 

 

ECONOMIC SCIENCES 

AGRO-CONSTRUCTION CLUSTERIZATION AS ELEMENT OF 

INSTITUTIONALIZATION OF VALUE ADDED CHAINS AND RURAL 

CONSTRUCTION 

 

Petrukha S. V. ……………………………………………………………….. 27 

QUALITY AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE 

GOODS 

 

Vasianovych A. O. …………………………………………………………… 35 

 

 

 



1st International Conference on Current Strategies in Academic Research                         Melbourne, Australia 

 
- 4 - 

 

LAW 

ЦИФРОВА ДЕМОКРАТІЯ В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ  

Міхровська М. С. …………………………………………………………… 38 

 

PEDAGOGICAL SCIENCES AND EDUCATION 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

Горбаньов В. В., Новакова В. С., Мартинова О. В. ……………………... 45 

 

LANGUAGES AND LITERATURE 

TELEOLOGICAL ASPECT OF MEDICAL TRANSLATION  

Povoroznyuk R. V. …………………………………………………………… 49 

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ 

«НЕБЕЗПЕЧНИЙ» В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

Агапій А. П., Лех О. С. ……………………………………………………... 56 

INTERACTIVE TECHNOLOGY OF TEACHING OF FOREIGN 

LANGUAGES AT UNIVERSITIES 

 

Artemenko A. I. ………………………………………………………............ 64 

ДІЄСЛІВНІ МЕТАФОРИ В ПОЕЗІЇ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА: СЕМАНТИКА 

ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Бабій І. М., Свистун Н. О., Хом’як Г. А. ………………………………… 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st International Conference on Current Strategies in Academic Research                         Melbourne, Australia 

 
- 5 - 

 

ENGINEERING AND TECHNOLOGY 

 

РІВНІ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ 3 ВИКОРИСТАННЯМ 

СУЧАСНИХ 3D ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Маркова Є. Ю., 
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викладач економічних і спеціальних дисциплін 

Херсонський морський фаховий коледж рибної промисловості 

м. Херсон, Україна 

 

Сушко В. Г., 

викладач вищої категорії 

нарисної геометрії та інженерної графіки 

Херсонський морський фаховий коледж рибної промисловості 

м. Херсон, Україна 

 

 

Анотація. Просторове мислення – вид розумової діяльності, що забезпечує 

створення просторових образів і оперування ними в процесі вирішення 

практичних і теоретичних завдань. Діяльність уявлення є основним механізмом 

просторового мислення. 

У просторовому мисленні відбувається постійне перекодування образів, 

тобто перехід від просторових образів реальних об’єктів до їх умовно-графічних 

зображень, від тривимірних зображень до двомірних і навпаки. Сенситивний 

період просторового мислення формується в дошкільному і молодшому 

шкільному віці. Знайомство учнів з різними функціями зображення має велике 

значення не тільки для пізнання теоретичними знаннями, але й підготовці їх до 

трудової діяльності (Якиманська, 1979). В світ комп’ютерної графіки приходять 



1st International Conference on Current Strategies in Academic Research                         Melbourne, Australia 

 
- 6 - 

 

по різному – від простої цікавості та бажання попробувати себе в новому жанрі 

програми 3D моделюванні в комп’ютерній графіці до необхідності освоєння 

нових програм для орієнтовного напрямку професійної компетентності своєї 

майбутньої професії. Зразу можливо сказати – в тому та другому випадку ви на 

вірній дорозі. Вибравши ознайомлення програм 3D моделювання комп’ютерної 

графіки пізнаються нові ступені, нові можливості технічних інновацій. Під час 

вивчення різних об’єктів або їхніх образів людина виділяє в них перш за все ті 

або інші відносини, залежно від того, яка з підструктур образного мислення є в 

неї домінантною (головною, переважаючою, розвиненішою, частіше за інших 

використовуваною) (Каплунович, 1966). Просторове мислення – це мислення в 

3D форматі, здатність генерувати ідеї, це важливий вид розумової діяльності, та 

чи не найголовніша навичка кожної людини. Переваги використання 3D 

моделювання у навчальному процесі: 

1. Більш наглядне уявлення деталей, чим при традиційних методах. 

2. Відсутність потреби в додатковій фізичній моделі. 

3. Відносно швидке проектування креслень та макетів механізмів. 

4. Функціональність. Можливість використання 3D моделей в різних 

програмах. 

Ключові слова: Інноваційні проекти, Комп’ютерне проектування, 

Професійні компетентності, Технічні дисципліни, 3D технології. 

 

 

Постановка проблеми. Історично склалося так, що, говорячи про 

пізнавальну діяльність та її успішність, перш за все, мають на увазі вплив 

інтелектуального рівня особистості. 

Для глибокого і повного оволодіння матеріалом навчальних програм 

необхідно визначати рівень просторового мислення студентів, постійно 

формувати і вдосконалювати навички дослідника, підвищувати ефективність 

навчальної діяльності.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток просторового 

мислення, що забезпечує орієнтацію в просторі, «практичному і теоретичному» 

сприяє ефективному засвоєнню знань, оволодінню різноманітними видами 

діяльності. У сучасній психології відмічена висока ефективність просторового 

мислення, зумовлена великою інформаційною ємністю образів. За словами 

Терстона (1920), ґрунтуючись на численних дослідженнях, виділено 12 факторів, 

які він позначив як «первинні розумові здібності» серед них можна назвати 

наступні: словесне розуміння, швидкість мови, числовий, просторовий, 

асоціативна пам'ять, швидкість сприйняття, індукція (логічне мислення) та ін. 

подальші дослідження призвели до збільшення факторів (Гуревич, & Борисова, 

1979). Число когнітивних факторів, описаних на сьогоднішній день дорівнює 

120. Якщо студент навчиться розмірковувати та просторово мислити, то технічні 

моменти в майбутній професійній діяльності від обслуговування обладнання до 

вирішення нових інновацій будуть даватися набагато легше. 

Досвід викладання «Нарисної геометрії та комп’ютерної графіки» у 

Херсонському морехідному фаховому коледжі рибної промисловості дають 

підстави стверджувати, що для успішного засвоєння студентами опануємих 

дисциплін, на наш погляд, треба дотримуватись декількох вимог: 

1. Викладач надає студенту в лекційному та наочному вигляді необхідний 

об'єм теоретичного матеріалу, виготовлений за власною методикою у стислому, 

компактному вигляді, де міститься основна інформація з даних питань. 

2. Матеріал повинен бути виконаний з використанням методик, які 

дозволяють самостійно і швидко об’єднувати ці відомості в логічні групи для 

виконання саме практичних завдань. 

3. Самостійна робота як дидактична форма навчання є системною 

організацією педагогічних умов які забезпечують управління навчальною 

діяльністю учнів (Козаков, 1990). 



1st International Conference on Current Strategies in Academic Research                         Melbourne, Australia 

 
- 8 - 

 

Для того, щоб отримати більш чітке уявлення про особливість сприйняття 

студентами графічних дисциплін залежно від рівня попередньої підготовки, 

умовно поділили студентів, де проводились спостереження, на такі групи: 

— студенти, яким у середньому навчальному закладі викладалось 

креслення на достатньо високому рівні і в яких добре розвинене просторове 

уявлення; 

— студенти, яким креслення викладалось за «скороченою» програмою і 

просторове уявлення яких не розвинене; 

— студенти, яким креслення не викладалось зовсім і в яких відсутнє 

просторове уявлення. 

Під час навчання за рівнем попередньо набутих знань перевагу мають 

студенти першої групи. Ці студенти мають не механічне перекреслювання 

завдань, а володіють осмисленими базовими знаннями та вміннями. До другої 

групи студенти мають лише приблизну уяву про просторове мислення, та 

складають десь 70-80 % від загальної кількості студентів. Відсутність досвіду в 

вирішенні практичних завдань трансформується в труднощі уявлення 

просторового мислення. Викликають встановлення не достовірного аналізу в 

напрямку технічної проблеми, та її вирішення. Для того щоб спрямувати 

подальшу пізнавальну активність студентів викладачеві необхідно виявити 

ступінь розвитку їх просторового мислення. На початковому етапі навчального 

процесу викладач ставить рівні умови для студентів. Умови завдань необхідно 

розмістити в тестові завдання. 

На прикладі першого рівня складності поставленої задачі (рис. 1; рис. 2;) 

— може представитись нам зображення двох жінок, літньої та молодої. 

Риси обличчя літньої жінки представлені повніше, чим молодої. Але, врешті, 

виявляється видним і молоде обличчя. 
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Рис. 1. Виявлення кількості образів портретів на картині 

 

— може представитись нам паралелепіпедом, розміщеного в трьохгранний 

кут, або прямокутний паралелепіпед з вирізом А; 

 

 
Рис. 2. Виявлення зображення прямокутного паралелепіпеду з вирізом А. 

 

На прикладі другого рівня складності поставленої задачі (рис. 3; рис. 4; 

рис. 5;) 
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— виявлення по наглядному зображенню деталі головного виду, виду 

зверху, виду збоку. 

 

 
Рис. 3. Графічне зображення 3D деталей та їх видів: головного виду, виду 

зверху, виду збоку 

 

Побудувати третю проекцію заданої геометричної фігури та розташованих 

на ній точок. 

 
Рис. 4. Графічне зображення геометричної фігури конус 

(Джерело: розроблено автором самостійно) 
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Побудувати 3D модель заданої корпусної поверхні. 

 

                            

                                                                                                                                                

Рис. 5. Графічне зображення корпусної поверхні 

(Джерело: розроблено автором самостійно) 

 

Завдання другого рівня викладач пропонує виконати студентам з більш 

високим рівнем знань. Після виконання завдань тестів студенти з різним рівнем 

розвитку просторового мислення отримують різну кількість балів. На першому 

рівні завдань тестів контроль знань це пізнавання. На другому рівні на розуміння. 

Студенти оцінюються більш високою оцінкою. Тести різних рівнів складності 

викладач пропонує всім студентам. Умови повинні бути одинакові для всіх 

студентів без винятку. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Терміном 

«просторове мислення» позначається доволі складний процес, куди 

включаються не тільки логічні (словесно-понятійні) операції, але й багато 

перцептивних дій, без котрих розумовий процес у формі образів протікати не 

зможе. Саме впізнавання об'єктів, представлених реально чи зображених 

різноманітними графічними засобами, створення на цій основі адекватних 

образів і оперування ними в процесі вирішення завдання. Говорячи про 

просторове мислення, його специфіку, слід уточнити поняття простору. Термін 

«простір» має в науці два поняття. Він використовується до реального простору 
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і простору абстрактного, математичного. Просторове мислення є специфічним 

видом розумової діяльності, яка має місце у вирішенні завдань, що потребують 

орієнтації в практичному і теоретичному просторі (як видимому, так і уявному). 

У своїх найбільш розвинутих формах це є мислення образами, створеними на 

різній наочній основі, мислення забезпечує їх видозміну, трансформацію і 

створення нових образів, відмінних від вихідних. Дані тестові завдання дають 

можливість виявляти розвиток просторового мислення. При цьому лакмусу рівня 

просторового мислення викладач зможе розвивати ці здібності в студента, якщо 

такі є. Приймаючи до уваги цей фактор-рівень розвитку студента просторового 

мислення ми формуємо його вміння самостійно знаходити рішення задач. 
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Анотація: Робота присвячена аналізу проблем інформаційної безпеки в 

локальній комп’ютерній мережі підприємств, установ, організацій підключених 

до глобальної мережі Internet. 

В процесі дослідження, в роботі було проаналізовано існуючі проблеми 

інформаційної безпеки в локальних комп'ютерних мережах (ЛКМ) підключених 
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до Інтернет та розглянуто методи захисту ЛКМ від несанкціонованого доступу 

(НСД) з мережі Internet. Особлива увага була приділена застосуванню 

міжмережевних екранів. 

В даний час величезна кількість мереж об'єднано за допомогою Інтернет. 

Тому очевидно, що для безпечної роботи такої величезної системи необхідно 

вживати певних заходів безпеки, оскільки практично з будь-якого комп'ютера 

можна отримати доступ до будь-якої мережі будь-якої організації, причому 

небезпека значно зростає з тієї причини, що для злому комп'ютера до нього 

зовсім не потрібно фізичного доступу. 

З огляду на ці факти, можна з упевненістю сказати, що проблема безпеки 

мереж залишається невирішеною і на сьогоднішній день, оскільки у переважної 

більшості компаній не вирішені питання забезпечення безпеки. Одним з рішень 

проблем безпеки підключення до мережі Інтернет є застосування міжмережевих 

екранів (брандмауер, firewall). Брандмауер – це програмно-апаратна система, що 

знаходиться в точці з'єднання внутрішньої мережі організації і Інтернет і 

здійснює контроль передачі даних між мережами. 

Ключові слова: Інформаційна безпека, Міжмережевний екран, 

Брандмауер, Глобальна мережа Internet, Локальна компютерна мережа. 

 

 

Вступ: Поява локальних і глобальних мереж передачі даних надало 

користувачам комп'ютерів нові можливості оперативного обміну інформацією. 

Якщо до недавнього часу подібні мережі створювалися тільки в специфічних і 

вузькопрофільних цілях, то розвиток Інтернету та аналогічних систем привело 

до використання глобальних мереж передачі даних в повсякденному житті 

практично кожної людини. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій відкрив нові можливості для 

бізнесу, проте призвів і до появи нових загроз. Зокрема причинами більшості 

випадкових втрат інформації є відмови в роботі програмно-апаратних засобів, а 
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більшість атак на комп'ютерні системи засновані на наявності помилок і 

недоробки в програмному забезпеченні. Тому, поки не будуть вирішені ці та 

багато інших проблем, недостатній рівень інформаційної безпеки буде 

серйозним гальмом у розвитку інформаційних технологій (Бобало та ін., 2019). 

Постановка задачі: 

Об’єктом дослідження є глобальна мережа Internet та локальна 

комп’ютерна мережа підприємства. 

Предметом дослідження є інформаційна безпека та уразливості в 

програмних і мережевих платформах. 

Мета і задача досліджень – забезпечення безпеки в області комп'ютерних 

технологій, зокрема забезпечення захисту комп'ютерної мережі організації від 

несанкціонованого втручання. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були сформовані наступні 

задачі: 

1. Проаналізувати проблем інформаційної безпеки в комп'ютерній мережі 

організації підключеної до мережі Інтернет. 

2. Проаналізувати теоретичні питання побудови міжмережевих екранів 

3. Сформувати пропозиції щодо вдосконалення захисту комп'ютерної 

мережі організації. 

Результати роботи: 

Проблеми інформаційної безпеки сучасних комп'ютерних мереж 

організації 

У міру розвитку і ускладнення засобів, методів і форм автоматизації 

процесів обробки інформації підвищується залежність суспільства від ступеня 

безпеки використовуваних ним інформаційних технологій. 

Актуальність і важливість проблеми забезпечення інформаційної безпеки 

обумовлені наступними факторами: (Форсайт, Д., & Понс Ж., 2004). 

• Сучасні рівні і темпи розвитку засобів інформаційної безпеки значно 

відстають від рівнів і темпів розвитку інформаційних технологій. 
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• Високі темпи зростання парку персональних комп'ютерів; 

• Різке розширення кола користувачів, що мають безпосередній доступ до 

обчислювальних ресурсів і масивів даних; 

• Значне збільшення обсягів інформації, що накопичується, зберігається та 

обробляється за допомогою комп'ютерів і інших засоби автоматизації; 

• Численні уразливості в програмних і мережевих платформах; 

• Розвиток глобальної мережі Інтернет, практично не перешкоджає 

порушенню безпеки систем обробки інформації в усьому світі. 

• Сучасні методи накопичення, обробки і передачі інформації сприяли 

появі загроз, пов'язаних з можливістю втрати, перекручування та розкриття 

даних. 

Комп'ютерні мережі організації (КСВ) відносяться до розподілених 

комп'ютерних систем, що здійснюють автоматизовану обробку інформації. 

Проблема забезпечення інформаційної безпеки є центральною для таких 

комп'ютерних систем. Забезпечення безпеки КСВ передбачає організацію 

протидії будь-якому несанкціонованому вторгненню в процес функціонування 

КСВ, а також спробам модифікації, розкрадання, виведення з ладу або 

руйнування її компонентів, тобто захист всіх компонентів КСВ – апаратних 

засобів, програмного забезпечення, даних і персоналу (Биячуев, 2008). 

Комплексний підхід ґрунтується на рішенні комплексу завдань за єдиною 

програмою. Цей підхід в даний час є основним для створення захищеного 

середовища обробки інформації в корпоративних системах, що зводить воєдино 

різнорідні заходи протидії загрозам. Сюди відносяться правові, морально етичні, 

організаційні, програмні та технічні засоби забезпечення інформаційної безпеки. 

Комплексний підхід дозволив об'єднати цілий ряд автономних систем шляхом їх 

інтеграції в так звані інтегровані системи безпеки (Олифер, В. Г, & Олифер Н. 

А., 2020). 

Методи вирішення задач забезпечення безпеки дуже тісно пов'язані з 

рівнем розвитку науки і техніки і, особливо, з рівнем технологічного 
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забезпечення. А характерною тенденцією розвитку сучасних технологій є процес 

тотальної інтеграції. Цією тенденцією охоплені мікроелектроніка і техніка 

зв'язку, сигнали і канали, системи та мережі. Як приклади можна привести 

надвеликі інтегральні схеми, інтегральні мережі передачі даних, 

багатофункціональні пристрої зв'язку (Сердюк, 2011). 

Подальшим розвитком комплексного підходу або його максимальної 

формою є інтегральний підхід, заснований на інтеграції різних підсистем 

забезпечення безпеки, підсистем зв'язку в єдину інтегральну систему з 

загальними технічними засобами, каналами зв'язку, програмним забезпеченням 

і базами даних (Ерохин та ін., 2016). Інтегральний підхід спрямований на 

досягнення інтегральної безпеки. Основний зміст поняття інтегральної безпеки 

полягає в необхідності забезпечити такий стан умов функціонування корпорації, 

при якому вона надійно захищена від усіх можливих видів загроз в ході всього 

безперервного виробничого процесу. Поняття інтегральної безпеки передбачає 

обов'язкову безперервність процесу забезпечення безпеки, як в часі, так і в 

просторі (по всьому технологічному циклу діяльності) з обов'язковим 

урахуванням усіх можливих видів загроз (несанкціонований доступ, знімання 

інформації, тероризм, пожежа, стихійні лиха та ін.) (Дейтел Харви та ін., 2011). 

Методи захисту локальної комп'ютерної мережі від НСД з мережі 

Інтернет. 

Існує кілька підходів до вирішення проблеми захисту КСВ підключених до 

мережі Інтернет від несанкціонованого доступу (Лапонина, 2009). 

Перший підхід полягає в посиленні захисту всіх наявних систем, відкритих 

до доступу з Інтернет. Цей підхід називається «безпеку на рівні хоста». Він може 

включати в себе посилення політики парольного захисту (введення або 

посилення обмежень на мінімальну довжину, символьний склад і термін дії 

пароля) або введення інтегрованих методів аутентифікації, жорсткість правил 

доступу до систем, посилення вимог до використовуваного програмного 
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забезпечення, в тому числі операційних систем, і регулярна перевірка виконання 

всіх введених вимог. 

У цього підходу є кілька недоліків: 

• для користувачів ускладнюються процедури роботи в системі, а деякі дії 

до яких вони звикли, взагалі заборонені. 

• вимоги захисту можуть, суперечити вимогам використання системи і 

одним з них доведеться віддати перевагу на шкоду іншим. Як правило, вимогам 

до функціональності системи віддається перевага на шкоду вимоги захисту. 

Перевагою цього підходу є те, що крім проблеми захисту від «зовнішньої 

загрози» він також вирішує проблему внутрішньої безпеки системи. Оскільки 

значна частина інцидентів (за деякими даними до 80 %), пов'язаних з безпекою, 

яка виходить від співробітників або колишніх співробітників компаній, цей 

підхід може дуже ефективно підвищити загальну безпеку системи (Оглтри, 2008; 

Девид Чемпен, & Энди Фокс, 2009). 

Другий підхід є більш радикальним. У ньому робоча мережа компанії 

фізично не з'єднана з Інтернет. Для взаємодії з Інтернет використовується одна 

або кілька спеціально виділених машин, які не містять жодної конфіденційної 

інформації. Переваги цього підходу очевидні: оскільки робоча мережа не 

сполучена з Інтернет, загроза НСД з мережі Інтернет для неї відсутня в принципі. 

У той же час, цей підхід має певні обмеження і недоліки. Обмеженням, у певних 

випадках прийнятним, є відсутність доступу до Інтернет з робочих місць 

співробітників. Недоліки цього підходу є наслідком наявності незахищених 

систем, підключених до Інтернет, які можуть піддаватися атакам типу «відмова 

в обслуговуванні», і крадіжці послуг (в тому числі можуть бути використані для 

злому інших систем). Варіацією цього підходу є розмежування по протоколах. 

Наприклад, для доступу до інформаційних ресурсів компанії використовується 

стек протоколів IPX / SPX, а для доступу в Інтернет – TCP / IP (Коллинз, 2019). 

При цьому, наприклад, сервери Novell Netware, будуть невидимі для зломщика і 

не можуть бути атаковані безпосередньо з Інтернет. Цей підхід також має певні 
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обмеження. Наприклад, він неприйнятний для мережі, в якій необхідно 

використання TCP / IP для доступу до внутрішніх ресурсів. Другим його 

недоліком є те, що призначені для користувача системи видимі і доступні з 

Інтернет і можуть бути використані як плацдарм для подальшої атаки на сервери 

(Оглтри, 2008; Зиглер, 2009). 

Третій підхід, так званий «безпеку на рівні мережі» полягає в 

запровадженні засобів обмеження доступу в точці з'єднання мереж. Цей підхід 

дозволяє сконцентрувати засоби захисту і контролю в точках з'єднання двох і 

більше мереж, наприклад в точці з'єднання КСВ з Інтернет. У цій точці 

знаходиться спеціально виділена система – міжмережевий екран – яка і здійснює 

контроль за інформаційним обміном між двома мережами і фільтрує інформацію 

відповідно до заданих правил, які визначаються політикою безпеки компанії. 

Весь обмін даними, який відбувається між мережею Інтернет і внутрішньою 

мережею, проходить через міжмережевий екран. Організація може отримати 

значний виграш від такої моделі безпеки. Єдина система, що виконує роль 

брандмауера, може захистити від несанкціонованого доступу десятки і сотні 

систем, прихованих за нею, без накладення на них додаткових вимог до безпеки. 

Перевагами цього підходу є концентрація засобів захисту і контролю в одній 

точці, мінімальна зміна внутрішніх процедур роботи користувачів з 

інформаційною системою і можливо більший рівень захисту. Обмеженням цього 

підходу є те, що він призначений виключно для захисту від зовнішніх, 

віддалених загроз (Оглтри, 2008; Щеглов, 2009). 

Висновок: На основі проведених досліджень та здійснення аналізу 

проблем інформаційної безпеки в локальних комп'ютерних мережах (ЛКМ) 

підключених до глобальної мережі Інтернет та методи захисту ЛКМ від 

несанкціонованого доступу (НСД) з мережі Internet в роботі зроблено наступний 

висновок, що міжмережеві екрани забезпечують захист комп'ютерної мережі 

організації від несанкціонованого втручання. Міжмережеві екрани є необхідним 

засобом забезпечення інформаційної безпеки. Вони забезпечують першу лінію 
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оборони. При виборі і придбанні міжмережевих екранів необхідно ретельно все 

продумати і проаналізувати. Вибрати потрібну архітектуру і компонентів 

мережевого доступу. Правильно налаштувати програмне забезпечення і 

тестувати конфігурацію брандмауера. 
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PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДЕЯКОЇ СИСТЕМИ МАСОВОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Поліщук Н. В., 
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Багатоканальні системи масового обслуговування (СМО) – це 

математичний апарат, який широко використовуються в дисциплінах теорії 

ймовірностей, дослідження операцій та інших прикладних задачах. Для цих 

систем досліджуються задачі ефективності, надійності роботи Поліщук (2016). 

Маємо триканальну СМО з відмовами, яка може перебувати в чотирьох 

станах: 0 1 2 3, , , .S S S S  Граф системи має вигляд: 

 

01 12 23
0 1 2 3

10 21 32
.S S S S

λ λ λ

λ λ λ
→ → →← ← ←
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В системі протікає найпростіший (тобто стаціонарний ординарний і без 

післядії) потік, який переводить її із стану iS  в стан , , 0, 1, 2, 3jS i j = , з 

інтенсивністю ijλ
. 

Позначимо ( )ip t − ймовірність знаходження системи в стані , 0, 1, 2iS i =

, в момент часу t . 

В теорії випадкових процесів доведено згідно Кремер (2000): якщо 

кількість станів системи скінченна і з кожного з них можна за скінченне число 

кроків перейти в будь-який інший стан, то існують фінальні ймовірності станів, 

тобто 

 

lim ( ) , 0, 1, 2, 3i it
p t p i

→∞
= =

, 

 

які задовольняють системі лінійних алгебраїчних рівнянь: 

 

01 0 10 1

01 0 10 12 1 21 2

12 1 21 23 2 32 3

23 2 32 3

0,

( ) 0,

( ) 0,

0,

p p

p p p

p p p

p p

λ λ

λ λ λ λ

λ λ λ λ

λ λ

− + =


− + + =
 − + + =
 − =  
 

при умові 0 1 2 3 1.p p p p+ + + =  

Ці ймовірності можна визначити за формулами Ерланга згідно Поліщук 

(2011): 

 
1

01 12 01 23 12 01 01 12 01
0 1 0 2 0

10 21 10 32 21 10 10 21 10

23 12 01
3 0 0 1 2 3

32 21 10

1 , , ,

, 1.

p p p p p

p p p p p p

λ λ λ λ λ λ λ λ λ
λ λ λ λ λ λ λ λ λ

λ λ λ
λ λ λ

−
 

= + + + = =  
 

= + + + =
  (1) 
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Застосуємо цю систему для дослідження роботи виробничого комплексу з 

трьох машин і однієї ремонтної бригади. Розглянемо питання надійності цієї 

системи і дослідимо її на максимум. 

Позначимо початковий стан системи 0S −  всі три машини працюють, 1S −

дві машини працюють, одна в ремонті, 2S −  одна працює, дві машини в ремонті, 

3S −три машини в ремонті. Нехай інтенсивність виходу з ладу однієї машини 

дорівнює , 0,λ λ >  а інтенсивність потоку ремонту машини , 0.µ µ >  

При переході із стану 0S  в стан 1S  з ладу може вийти одна з трьох 

працюючих машин, тому інтенсивність переходу дорівнює 3λ . При переході із 

стану 1S  в стан 2S  може вийти з ладу одна з двох працюючих машин, тому 

інтенсивність дорівнює 2λ . Зворотній потік ремонту має однакову 

інтенсивність .µ  

Тоді граф системи буде мати вигляд 

 

0 1 2 3
3 2

.S S S S
λ λ λ
µ µ µ

→ → →← ← ←
 

 

За формулами Ерланга згідно Кремер (2000) маємо: 

 

( ) 12 3 2 3
0 1 0 2 0 3 0

0 1 2 3

1 3 6 6 , 3 , 6 , 6 ,

1,

p p p p p p p

p p p p

ρ ρ ρ ρ ρ ρ
−

= + + + = = =

+ + + =       (2) 

 

де 

λρ
µ

= −
 зведена інтенсивність потоку. 

Нехай 2λ = , 1,5µ = . Тоді, маємо 
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0 1 2 30,033, 0,134, 0,357, 0,476.p p p p= = = =  
 

Дослідимо питання надійності цієї системи. При послідовному з’єднанні 

станів, надійність визначається за формулою 

 

0 1 2 3 0,00075N p p p p= = . 

 

Надійність системи, як функція зведеної інтенсивності, враховуючи (2), 

має вигляд 
( ) ( )

6

2 3 4
108

1 3 6 6
N ρρ

ρ ρ ρ
=

+ + +
. 

 

Дослідимо цю функцію ( )N ρ на екстремум. 

Маємо, ( )0 0.N = При збільшенні ρ  функція ( )N ρ  спадає приблизно як 

6
1
ρ , тому вона має максимум при 0ρ > . Обчислимо ( )N ρ′  і спростимо вид цієї 

функції. 

Для знаходження екстремумів після спрощення отримаємо рівняння 

 

( )5 2 31 2 6 0.ρ ρ ρ ρ+ − − =
                                      (3) 

 

Розв’язуючи (3) за формулами Кардано і врахувавши вид функції ( ),N ρ′  

маємо max max0, 0,549, 0,0034min Nρ ρ= = = . 

Таким чином, система має максимальну надійність, коли відношення 

λ
µ  

наближається до 1 : 2. 
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ECONOMIC SCIENCES 

 

AGRO-CONSTRUCTION CLUSTERIZATION AS ELEMENT OF 

INSTITUTIONALIZATION OF VALUE ADDED CHAINS AND RURAL 

CONSTRUCTION 

 

Petrukha S. V., 

Candidate of Economic Sciences, Docent, 

Doctoral Candidate of the Department of Management in Construction 

Kyiv National University of Construction and Architecture 

Kyiv, Ukraine 

 

Agro-construction clusterization is one of the directions of the strategy for 

improvement of socioeconomic welfare, development of rural construction and 

provision of sustainable development of the country, in general, and rural territorial 

communities, in particular. In addition, agro-construction clusterization must facilitate 

to optimize a rural economy structure, increase in agrarian and processing productions, 

stimulate a domestic demand. This is caused by the dependence of the Ukrainian food 

market on the imports of goods determining not only the quality and standard of living 

but also a process of reproduction of the labor force in the rural area. So, in 2020, 

agrarian products remained the basis for the foreign trade of Ukraine. A portion of 

agricultural products and food in total amounts of the Ukraine’s export was 45 % or 

$22.2B. Concurrently, the import of these products reached $6.5B that is 13 % more 

than in 2019 (Ukrinform, 2020). 

We add to this that according to the Global Food Security Index, subject to the 

impact of the natural conditions, Ukraine ranked 54th of 113 countries. Among the 

greatest advantages of our country, the ranking makers note a relatively low percentage 

of people living below the global poverty line, food traceability and safety (НАССР), 

a low level of non-productive (logistical) losses, moderate tariffs for agricultural 
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product imports, production volatility and availability of food security programs. As 

the greatest challenges, the experts designated a high corruption level, a low gross 

domestic product amount per capita, an insufficient amount of financing of scientific 

research and development in the agrarian sector and political instability risks. Further, 

in contrast with the developed countries of the world, the Ukrainian producers have 

problems with access to cheap credits (Global Food Security Index, 2021; Baker Tilly, 

2018). 

The experience proved that the efficient functioning of the food market requires 

many institutional preconditions arising from weighted economic steps only. 

Developing programs of establishment of regional agro-construction clusters is 

current, such work must be partly financed from the state budget as well as provide 

attracting investors on the basis of the public-private partnership mechanisms. 

Ukrainian scientists have already emphasized a rationality of the formation of agro-

industrial clusters under the conditions of the transformation of the Ukraine’s economy 

(Fedorchuk et al., 2020; Chornodon, 2010; Petrukha & Petrukha, 2020). We are, 

however, interested in agro-construction clusters constituting, under the conditions of 

modern Ukraine, territorial associations of organizations tied with production and 

production-sales activities aimed at enhancing the competitiveness of agricultural 

products and activating investment activities, creating the respective infrastructure 

within the rural construction projects. In our view, an agro-food value added chain 

should be understood, concerning a branch sub-complex, as a process of consolidating 

organizations and technological process of various spheres of activities within one 

cycle required for the production of products (from obtaining a raw stuff, including all 

production stages, to selling finished products), which must be resulted in obtaining a 

synergy effect.  

So, a process of approximation and consolidation of enterprises, branches and 

regions in the process of the formation of agro-construction clusters must take place 

not only from and to the extent of consolidating already existing business entities but 

by creating new formations that, in turn, must cause the occurrence of related agro-
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food value added chains. Such approach absolutely does not contradict with the logic 

and history of the occurrence of cluster entrepreneurial formations, including those in 

the rural economy. 

A cluster approach enables not only to analyze, from a different perspective, 

traditional problems of one region or another but also makes possible to recognize a 

place and significance of their related value added chains in enhancing the 

competitiveness of territories and branches (in our case, it is agro-food chains). 

Because of this, the Governments and regional regulation institutions of many 

countries support the formation of clusters. These trends manifest ever more 

expressively in modern Ukraine as well (Yurchak et al., 2021). First of all, using a 

cluster approach is widely applied in analyzing socioeconomic development of 

individual oblasts of Ukraine, for example (Krupin & Pelekhatyi 2014; Sarkisov, 

2016). 

In program documents of the European Commission and the Council of the EU, 

clusters are defined as an efficient means for enhancing regional innovations and 

closing a gap between the business, research and resources as well as included in the 

EU regional policy programs for first decades of the 2000s (Council of the European 

Union, 2006). EU experts believe that these are not the only prerequisites for the 

stimulation of innovative activities but are meant to create the framework conditions 

for their faster transfer into the rural economy (The High Level Advisory Group on 

Clusters, 2006). 

In the EU’s new long-term budget cycle for 2021–2027, within the framework 

of the Single Market Program, clusters are mentioned as a strategic tool for support of 

the competitiveness of small and medium-sized enterprises in order to form a more 

favorable environment for carrying out entrepreneurial activities (Regulation of the 

European Parliament and of the Council, 2018). 

Such approaches enable to overcome a branch-specific vision of the rural 

economy and move to a complex use of the territory development potential aimed at 

providing self-development and self-fulfillment, orientation, ultimately, on the 
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enhancement of the competitiveness of the rural location. So, studying the formation 

of agro-food value added chains using a cluster approach seems to be the most efficient 

today. Even today, the efforts of the bodies of state power are aimed not at supporting 

individual enterprises but at developing a system of relationship between business 

entities and state institutions. 

In its turn, applying a valued added chain concept enables the stakeholders to 

trace a technological process, as already specified above, from the inception of the idea 

of a food product to its supply to an ultimate consumer. In other words, such analysis 

is impossible without clearing up the issues associated with the quality of food and its 

competitiveness. This means that, not only the efficiency of the production bit also a 

level and degree of the relationship of the participants in the agricultural valued added 

chain are the key. Here we see a process of the transformation of the relationship of 

business entities (chain stakeholders) into institutions, i.e., into a form of organization 

of the relationship with formal institutional rules, norms and their self-regulation. 

In view of tough competition among the Ukrainian agro-product producers and 

their insufficient involvement in global value added chains, it is difficult to speak of a 

serious production increase even in the presence of unambiguous competitive 

advantages, so a tool such as the Analysis of the Value Added Chain Structure – 

AVACS – becomes of significant importance. The purpose of the AVACS is to 

understand the relationships between the chain stakeholders and their economic and 

social benefits. Motivation, decision making, driving forces and approaches may be 

different for various chain stakeholders. There are different approaches to the AVACS: 

– factor-based determination of the value added chain, with separation of the 

process of support of its security and traceability (In depth value chain study, VCA, 

and Sub-sector analysis, SSA);  

– aggregated structural-dynamic research (Action Research, AR);  

– мmonitoring via Local Business Support Centers, LBC, and/or agrarian 

chambers;  
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– express food market conjuncture assessment (Rapid Market Assessment, 

RMA) (Arndt et al., 2005, p. 16–17). 

For the needs of our study, the last AVACS method was selected – the express 

food market conjuncture assessment. In order to remove the issue of reliability of 

obtained information and because of the failure to gather the experts together (in 

particular, because of implementation of anti-epidemic measures), a mixed expert 

assessment method was used, i.e., the experts individually assessed the existing 

situation. Assessment results were made known to them. The experts whose 

assessments were essentially different from the major mass were asked to argue in 

favor of their point of view. Subject to obtained explanations, a generalized conclusion 

was developed, on the basis of the single agreed position (Melnykov, 2018, p. 333).  

The AVACS enables to identify the producers’ in the market and in the agro-

food value added chain. To process obtained assessments, a hierarchy analysis method 

– AHP (Analytic Hierarchy Process) was applied, which was proposed by T. Saaty 

(Saaty, 2002; Saaty, 2003), that found application for addressing most diverse 

problems in the agro-economy, foods and processing industry and agriculture. 

We proposed to conduct the AVACS using the AHP, subject to the factors of the 

identification of the producers’ position in the agro-food value added chain. In other 

words, analyzing the factors of the identification of the producers’ position in market 

and in the agro-food value added chain for different process stakeholders at various 

levels, we can identify their strengths and weaknesses.  

Analyzed factors are: a degree of differentiation; a level and degree of the 

relationship between the chain stakeholders; an economy of value added scale; an 

ability to respond to COVID challenges (Ibragimov, 2019). 

Addressing a set task, a selection was made among the five above listed factors 

by the following levels (criteria): national, economic region (Traditionally, the Central, 

Capital, Black Sea, Dnieper, Podol, Northeastern, Northwestern, Carpathian, Donetsk 

regions of Ukraine); regional.  
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Obtained results enable us to build a hierarchy of the actors of the producer’s 

position in the market and in the value added chain. Most weighted factors are: an 

ability to respond to COVID challenges (0.324), an economy of value added scale 

(0.286), a degree (0.221) and a level (0.106) of economic relations between the chain 

stakeholders; a degree of differentiation (0.062).  

It is also necessary to note that the number of both the factors and levels analyzed 

can change. So, speaking of the levels, at which the analyzed factors operate, it is 

possible, for the business entities embedded into global value added chains, to separate 

also an international level, as well as for the producers operating at the local level is 

possible also to separate sub-regional (raion) and baseline (territorial communities) 

levels. 

It has already been discussed above that for the needs of our study, the last 

AVACS method was selected — express food market conjuncture assessment, and for 

the processing of data obtained by it – the AHP. Having made calculations using the 

example, we see that the AHP’s peculiarity differentiating it from among the other 

factors is the absence of dimension and obtaining unambiguous digital values. 

The analysis conducted by us enables to form, in the most generalized form, the 

institutional foundations for development and implementation of respective steps of 

support for agro-construction clusters though the AVACS. 
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At the present stage of development of the world economy, the successful 

operation of the company and its stable position in the market depend on the 

competitiveness of the company, which in turn depends on the competitiveness of its 

products. The competitiveness of the company and its products, industries, countries is 

an important prerequisite for the development of state policy of economic security, 

regional and sectoral policy (Tavilzhanskaya, 2015). Product competitiveness is 

directly related to two indicators - price and quality. 

Product quality is a specific set of product properties that, when used for its 

intended purpose, including processing or destruction, will to some extent meet its 

needs (Urazakova). 

It is the quality of products that significantly affects consumer demand for 

products, because only quality characteristics meet their needs. Therefore, when 

determining the quality of the product should highlight the most preferred properties 

of the product for the consumer. 

At this stage of world development, consumer demands for product quality have 

increased. In recent years, more and more attention is paid to the production of products 

and goods that meet environmental, ergonomic and aesthetic requirements. 

The basis of environmental requirements is the careful and rational use of 

resources and compliance with environmental requirements of products. 
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According to ergonomic requirements, the product must be comfortable to use 

and meet the following: 

- hygienic requirements, such as lighting, toxicity, noise, dust; 

- anthropometric – is the conformity of the shape and design of the product to 

the size and configuration of the human body. 

Aesthetic requirements include such indicators as appearance, type of product, 

its design, attractiveness, ability to influence consumer emotions. 

With ever-increasing demands on products and the desire of manufacturers to be 

competitive, they are constantly looking for ways and implement in production 

methods to improve product quality. 

Currently, there are two groups of methods to improve product quality: technical 

and organizational. 

Technical methods include: 

- use of achievements of science and technology in product design; 

- introduction of innovative production technologies and strict adherence to 

technological discipline; 

- ensuring proper production equipment; 

Organizational methods include: 

- introduction of modern forms and tools for the organization of production and 

management; 

- improvement of control and development of mass self-control at all stages of 

production; 

- development of direct economic relations between producers and buyers; 

- generalization and use of domestic and foreign experience in the field of 

increasing the competitiveness of products. 

In practice, it is necessary to apply all methods in one complex, because they are 

closely related to each other, and the use of the method immediately requires further 

measures to consolidate the achieved effect of increasing the competitiveness of 

products. 
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In summary, we can say that improving product quality is the basis for the 

successful operation of the company. On the one hand, quality significantly determines 

the company's image; on the other hand, it serves as a basis for meeting the needs of 

the population and is the most important component of its competitiveness. Of course, 

to develop and implement a strategy to increase the competitiveness of the company 

and products, it is necessary to invest, implement modern technologies, upgrade 

equipment and, as a result, change personnel policy, effective marketing and product 

availability to provide consumers. 

Companies can survive only in a competitive environment and get the necessary 

profit in the presence of competitive products. Therefore, activities to improve and 

ensure product quality in market conditions has a significant priority. 
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Електронну демократію одночасно можна вважати як новим поняттям, 

оскільки воно було впроваджене в українське законодавство відносно недавно, 

так і старим – оскільки і сучасна наука, і міжнародне законодавство досить давно 

та повсюдно застосовують цей термін. Для початку звернемося до хронології 

закріплення електронної демократії у вітчизняному законодавстві. Так, перше 

визначення цьому терміну було надано ще у 2013 році у Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні: «Електронна демократія – форма 

суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до 

державотворення та державного управління, а також до місцевого 

самоуправління шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій» (Каб. Міністрів України No 386-р від 15 трав. 2013 р.). Однозначним 

є той факт, що закріплення будь-якого явища на законодавчому рівні означає, що 

воно є важливим для держави і переживає фазу активного розвитку. Аналізуючи 

саме це визначення, можна сказати, що воно має досить узагальнюючий характер 

та не містить вказівки на сферу застосування електронної демократії та того, які 

саме елементи вона в себе включає. Наступну спробу визначити електронну 

демократію, або, уточнити те, що вже існувало, було зроблено у 2017 році, коли 

Уряд прийняв окремий нормативний акт – Концепцію розвитку електронної 
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демократії України. В цьому концептуальному документі було визначено, що 

«Електронна демократія – форма суспільних відносин, за якої̈ громадяни та 

організації̈ залучаються до державотворення та державного управління, а також 

до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування інформаційно-

комунікаційних технологій̆ в демократичних процесах, що дає змогу: посилити 

участь, ініціативність та залучення громадян на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівні до публічного життя; поліпшити прозорість 

процесу прийняття рішень, а також підзвітність демократичних інститутів; 

поліпшити зворотну реакцію суб’єктів владних повноважень на звернення 

громадян; сприяти публічним дискусіям та привертати увагу громадян до 

процесу прийняття рішень» (Каб. Міністрів України No 797-р від 8 лист. 2017 

р.). Прийняття Концепції, цілковито присвяченої питанню електронної 

демократії варто вважати важливим кроком на шляху до її впровадження як 

важливої складової демократичного публічного управління в Україні. 

Крім того, нещодавно Урядом була прийнята Концепція розвитку 

цифрових компетентностей, яка засвідчує, що одним з пріоритетних завдань 

держави на найближчий час «є формування та розвиток цифрових навичок та 

цифрових компетентностей в суспільстві, а також розвитку електронної 

демократії і людського капіталу» (Каб. Міністрів України No 167-р від 3 бер.. 

2021 р.). 

В свою чергу, Рекомендації Ради Європи щодо електронної демократії 

(Recommendation CM/Rec., 2009) визначають головні її принципи та ознаки 

наступним чином:  

1. Електронна демократія, як підтримка та посилення демократії, 

демократичних інститутів та демократичних процесів за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, стосується, перш за все, демократії. Її 

головна мета – електронна підтримка демократії; 

2. Електронна демократія – одна з кількох стратегій підтримки демократії, 

демократичних інститутів та демократичних процесів та поширення 
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демократичних цінностей. Вона є додатковим процесом і пов’язана із 

традиційними процесами демократії; 

3. Електронна демократія базується на демократичних, людських, 

соціальних, етичних та культурних цінностях суспільства, в якому вона 

впроваджується; 

4. Електронна демократія тісно пов'язана з належним урядуванням яке є 

ефективним, активним, відповідальним за участь, прозорим та підзвітним 

здійсненням влади в електронній формі; 

5. Електронна демократія повинна поважати та реалізовувати основні 

свободи, права людини та права меншин, включаючи свободу та доступ до 

інформації; 

6. Електронна демократія – це можливість для спрощення та полегшення 

надання інформації та обговорення, посилення громадянської участі з метою 

розширення політичних дебатів та сприяння кращим та більш легальним 

політичним рішенням; 

7. Електронна демократія стосується всіх секторів демократії, усіх 

демократичних інститутів, усіх рівнів управління (Recommendation CM/Rec., 

2009). 

В науковій сфері існують різні підходи до визначення е-демократії та її 

ознак. Наприклад: «Е-демократія – це якраз той інструмент, який оптимізує … 

стосунки між владою і громадянами в умовах е-урядування. Саме феномен е-

демократії і дозволяє суб’єктам держави (уряду, органам місцевого 

самоврядування, бізнесу, громадянам) регулювати перелік, наповненість, 

способи отримання електронних послуг. Е-демократія – це не стільки і не скільки 

забезпечення доступу громадян до управління, а й контроль (насамперед у 

режимі on-line) над діями уряду. Таким чином, електронна демократія – явище 

більш масштабне, ніж е-урядування. Але передумови для її формування створює 

саме впровадження останнього, оскільки дає поштовх громадянам і компаніям 

для використання можливостей ІТ на державному рівні...» (Грицяк, & Соловйов, 
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2013, с. 17). Автором підкреслено, що електронна демократія є більш широким 

явищем, ніж е-урядування, з чим важко погодитися. Вважаємо, що е-демократія 

є лише складовою е-урядування, оскільки останнє є масштабним процесом, що 

охоплює всі складові публічного управління в державі. 

Західні науковці Дж. Кейн і Г. Патапан описують е-демократію як явище: 

«Електронна демократична головоломка видає певну тривалу неоднозначність 

щодо того, чи слід вважати нашу представницьку систему справді 

демократичною. У минулому під справжньою демократією зазвичай розуміли 

просту пряму демократію, коли всі громадяни голосували за кожне важливе 

питання. Представництво було визнано відхиленням від справжньої демократії, 

хоча думки розходились щодо того, чи це добре, чи те, що викликає жаль. Деякі 

привітали представництво як систему, яка буде модерувати та контролювати 

неслухняні демократичні пристрасті. Більш справжні демократи розглядали це 

як компроміс, необхідний тим, що справжня демократія могла працювати лише 

в маленькому містечку, де всі могли брати участь і голосувати. Однак наслідком 

цієї останньої позиції було те, що ми могли і повинні перейти до більш 

досконалої форми, як тільки технології перетворили навіть великі держави на 

«віртуальні» села. І в цьому полягає справжня обіцянка електронної демократії» 

(Kane, J. Patapan, H., 2005). 

Також електронна демократія визначається як форма дво- або 

багатосторонньої взаємодії між громадянами, суб’єктами публічної 

адміністрації та іншими суб’єктами, за допомогою якої громадяни долучаються 

до публічного управління (Міхровська, 2016, с. 31). Окремо підкреслимо, що 

терміни «електронна демократія» та «цифрова демократія» є тотожними і 

взаємозамінними на відміну, наприклад, від таких термінів, як «електронне 

урядування» та «цифрове урядування», які суттєво різняться за змістом. 

Отже, здійснивши аналіз такого явища, як е-урядування, можемо виділити 

його такі характерні ознаки:  
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• Це є взаємодія двостороннього характеру, яка дозволяє висловити свою 

думку з будь-якого управлінського питання і гарантія «бути почутим»; 

• це надана державою можливість реалізувати своє законне право брати 

участь в публічному управлінні; 

• її впровадження відбувається на всіх рівнях управління; 

• більш широке залучення громадськості до процесу прийняття рішень; 

• підвищення рівня прозорості і відкритості прийняття рішень для органів 

публічної адміністрації тощо. 

• вищий рівень відповідальності суб’єктів публічної адміністрації перед 

громадянами тощо. 

Важливим буде підкреслити той факт, що в Україні, як і в інших країнах, 

існує певний перелік індикаторів, за якими можна аналізувати зростання рівня 

інформатизації як окремих регіонів чи населених пунктів, так і держави в цілому. 

Так, в Україні цей перелік існує ще з 2012 року і містить 31 індикатор, зокрема: 

1) кількість Інтернет-користувачів у розрахунку на 100 осіб, 2) кількість 

Інтернет-користувачів широкосмугового доступу в розрахунку на 100 осіб. 3) 

частка користувачів мобільного Інтернету, відсотків до загальної кількості 

Інтернет-користувачів. 4) частка витрат на програмне забезпечення, відсотків до 

загальних витрат на інформаційні технології. 5) рівень обчислювальної 

потужності інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури. 6) кількість 

домогосподарств, що мають комп’ютери, у розрахунку на 100 домогосподарств. 

7) рівень концентрації населення в зоні покриття рухомого (мобільного) зв’язку 

8) рівень розвитку рухомого (мобільного) зв’язку. 9) рівень розвитку 

електронного урядування (Каб. Міністрів України No1134 від 28 лист. 2012 р.) 

тощо. 

Нещодавно прийняті нормативні акти підтверджують висновки про те, що 

на сьогодні електронна демократія є важливим аспектом розвитку нашої 

держави. Так, Указ Президента «Про національну стратегію у сфері прав 

людини» визначає одним з першочергових завдань створення умов для 
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запровадження електронної демократії (Указ Президента України №119/2021 від 

24.03.2021 р.), а в розпорядженні Уряду «Деякі питання цифрової 

трансформації», зазначено, що запровадження інструментів електронної 

демократії: електронних петицій, опитувань, звернень громадян, обговорення 

проектів нормативно-правових актів, громадського бюджету Пріоритетним 

напрямом та завданням цифрової трансформації до 2023 року (Каб. Міністрів 

України No365-2021-р від 17.02.2021 р.). 

З огляду на вищевикладене, приходимо до висновку, що електронна 

демократія є важливим інструментом діяльності держави, а її актуальність та 

важливість зростає з кожним днем, відтак необхідно прийняти закон «Про 

електронне урядування», який би закріпив поняття власне електронного 

урядування, а також його складових, таких, як електронна демократія, 

електронне голосування, електронне опитування тощо, оскільки ці явища вже 

давно стали невід’ємними складовими життя суспільства та потребують 

законодавчого закріплення. 
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Сучасна фармацевтична освіта в Україні – це процес багатоступеневого 

безперервного навчання та підвищення кваліфікації. Основна її концепція 

полягає в створенні системи, що забезпечує перехід від принципу «освіта на все 

життя» до принципу «освіта через усе життя». Структура фармацевтичної освіти 

– це послідовний зв’язок шкільної, професійно-технічної, вищої освіти та 

післядипломного навчання. На сучасному етапі відбувається посилення 

значущості фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я через якість 

підготовки її висококваліфікованих кадрів, безперервне вдосконалення змісту 
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освіти, запровадження нових технологій та дистанційних форм освіти (Громовик 

та ін., 2008). 

В Україні існує декілька фармацевтичних шкіл – львівська, харківська, 

запорізька, київська, – кожна з яких має свої славні традиції і певні пріоритетні 

наукові напрямки. У 2020-2021 н. р. підготовку провізорів здійснювали такі 

провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ України як Національний 

фармацевтичний університет, Запорізький державний медичний університет, 

Одеський державний медичний університет, Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Національний медичний 

університет імені О. О. Богомольця, Вінницький національний медичний 

університет імені М. І. Пирогова, Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, Буковинський державний медичний 

університет (м. Чернівці), національний медичний університет (м. Краматорськ), 

Івано-Франківський національний медичний університет, Луганський 

державний медичний університет (м. Рубіжне) та ін., за спеціальністю 226 

«Фармація, промислова фармація», освітніми програмами: фармація, клінічна 

фармація, технологія фармацевтичних препаратів, технологія парфумерно-

косметичних засобів, фармацевтична хімія, оцінка технологій здоров’я, клінічні 

дослідження, косметологія, фармацевтичний маркетинг і адміністрування та ін. 

Базою для підготовки провізорів і важливою ланкою в аптечній мережі є 

фармацевти молодші бакалаври, бакалаври та фахові молодші бакалаври, яких 

на сьогодні готують понад двадцять відділень фахових медичних закладів освіти 

та два спеціалізовані навчальні заклади – Фаховий коледж Національного 

фармацевтичного університету та Житомирський базовий фармацевтичний 

фаховий коледж. Підготовку здійснюють за такими освітніми програмами: 

фармація, аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук та 

виробництво фармацевтичних препаратів. Провідними центрами 

післядипломної підготовки є Інститут підвищення кваліфікації фахівців фармації 

НФаУ (м. Харків) і Національна медична академія післядипломної освіти імені 
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П. Л. Шупіка (м. Київ). 

Важливими складовими розвитку фармацевтичного сектору галузі 

охорони здоров’я в Україні є: підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

вищої медичної та фармацевтичної освіти; педагогічні інновації та управління 

якістю навчання; ефективна кадрова політика у закладах освіти; достатнє 

матеріально-технічне оснащення освітнього процесу; сучасний підхід до 

економічних засад діяльності закладів освіти; активне застосування 

дистанційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу; 

зменшення навантаження на викладачів та студентів, поліпшення соціального 

захисту (Буданова, 2016). 

В Україні ступінь магістра фармацевтичного спрямування здобувається на 

основі повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого 

бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю і присуджується закладом 

вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

відповідної освітньої програми, обсяг якої у випадку, якщо ступінь магістра 

фармацевтичного спрямування здобувається на основі повної загальної 

середньої освіти, становить 300-360 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього 

ступеня магістра фармацевтичного спрямування на основі освітнього ступеня 

молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг 

яких визначається стандартом вищої освіти (Буданова, 2016). 

У 2016 р. орієнтовний навчальний план підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих 

навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 226 «Фармація» освітньої 

кваліфікації «магістр фармації» передбачав: 5 років навчання або 300 кредитів 

ЄКТС. Один навчальний рік тривав 40 тижнів і включав 60 кредитів (1 тиждень 

– 1,5 кредити ЄКТС); 1 кредит ЄКТС становить 30 академічних годин. 

Навчальний рік має 1800 академічних годин. В процесі підготовки фармацевтів 
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значне місцем займає цикл професійної підготовки – який становить 129 

кредитів, цикл практична підготовки становить – 85 кредитів, цикл природничо-

наукової підготовки – 74 кредити. 

Підготовка висококваліфікованих фармацевтичних кадрів є одним із 

важливих питань, ефективне вирішення яких забезпечує успішний розвиток 

фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України. Одночасно, 

професійний вибір здобувачів освіти визначається різними факторами та 

комплексом мотивів: бажанням опанувати обрану професію, отримати вищу 

освіту, змінити або підвищити свій соціальний статус, матеріальне становище і 

т. д. Правильний вибір майбутнього фаху людиною згодом залишає відбиток на 

ставленні до професійних обов’язків і прав, від цього в майбутньому залежить і 

моральне задоволення результатами виконаної роботи (Григорук, 2016). 

Фармацевтична освіта в Україні згідно з міжнародними стандартами має 

відповідати пріоритетам ХХІ ст.: формування в суспільстві поваги до професії, 

посилення значущості фармацевтичної галузі через якість підготовки 

висококваліфікованих кадрів, безперервне вдосконалення змісту освіти, 

запровадження нових технологій та форм освіти, адаптація до європейських 

стандартів та участь у розробленні основ євроінтеграції вищої фармацевтичної 

освіти України. Фармація, яка постійно розвивається як самостійна галузь у 

системі охорони здоров’я, вимагає якісної підготовки кадрів за всіма напрямками 

фармацевтичної діяльності. 
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Abstract. Medical translation, like medicine itself, operates with two linguistic 

registers – the scientific language of physiology, pathology etc., and the language 

appropriate to communicating with patients and other laymen. The so-called “patient 

oriented texts” (patient information leaflets, pre/post-op instructions and informed 

consent forms) further patient empowerment and are an important part of coordinated 

health care delivery. However, texts in this category frequently present interpretation 

difficulties stemming from differences in the cultures of the original and target 

languages. Furthermore, style and formatting of documents interpreters must deal with 

may be quite different from what immigrant populations are used to in their native 

countries. Intrusion of particular features of language use (terminology, grammar, etc.) 

common in communication among medical professionals may impede appropriate 

understanding on the part of the medical translator, as well as the patient. Awareness 

of linguistic issues specific to patient-oriented texts is important for making translation-

mediated communication between medical personnel and patients as effective as 

possible. Rendering medical texts is a complex communicative-cognitive activity 

reflecting the connections among lexical units, text types and genres describing various 
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nosological forms, and cognitive processes any translator or interpreter performs – i.e. 

perception, memorization, processing information on the natural and scientific 

phenomena, conceptualization and categorization of the world, the above mentioned 

phenomena substantiating biomedical culture’s universal and ethnospecific features. 

Keywords: Medical translation/interpreting, Source and target biomedical 

cultures, Transgenre, Generic assimilation, Generic deformation, Autological 

accretion, Allogenic transfer. 

 

 

Rendering medical texts is a complex communicative-cognitive activity 

reflecting the connections among lexical units, text types and genres describing various 

nosological forms, and cognitive processes any translator or interpreter performs – i.e. 

perception, memorization, processing information on the natural and scientific 

phenomena, conceptualization and categorization of the world, the above mentioned 

phenomena substantiating biomedical culture’s universal and ethnospecific features. 

Functionalistic approach to the interlingual and intercultural mediation in the 

field of medicine potentiates the reflection of lingua-semiotic features of medical texts 

belonging to different functional and generic groups (special translation), and often to 

different domains of medicine (domain-specific translation), along with traces of 

specialized sub-language. 

Cultural-pragmatic aspects of rendering lingua-semiotic features of medical 

texts result from a clash of source and target biomedical cultures, i.e. a complex of 

scientific knowledge, beliefs, naïve certainties, stereotypes etc. about the nature and 

meaning of categories reflecting physical state and psychosomatic processes 

(biomedical concepts). 

These underlying considerations lead to a heuristic hypothesis of our study: 

medical translation is a special form of interlingual and intercultural mediation 

requiring development of an individual categorical apparatus, strategies and tactics of 

rendering medical information which take into account functional intention of medical 
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texts, a ruling paradigm of biomedical communication, respective biomedical culture’s 

parameters and characteristics of its recipients.  

Relevance of this research is explained by a special status of interlingual and 

intercultural medical communication, a spurt of terminological and generic-textual 

creativity within the realm of national medicine under the influence of translation, new 

medical concepts’ appropriation, interlingual mediation as a tool of conceptualization 

and categorization of biomedical culture intended for eliminating health literacy 

lacunae of medical texts’ recipients and healing the intercultural divisions. 

The aim of present study is to build a partial theory of medical translation and 

to develop recommendations on how to improve its quality in the English-Ukrainian 

direction. 

Medical translation is a special form of interlingual and intercultural mediation 

whose niche at the Ukrainian professional market is constantly expanding. This 

tendency is a sure sign of this country moving in the direction of the European values, 

namely integration of citizens of various social status, ethnic origin, and educational 

background into the universal democratic process for the sake of protecting 

fundamental human rights, their right for life in particular (Поворознюк, 2017).  

The principal aim of medical translation, i.e. transfer of medical information in 

its various forms and manifestations, along with a degree of medical translator’s 

involvement into the bidirectional communicative triad favors a wide scope of 

professional stances, both integrated within the frameworks of universal 

communicative models offered by the translation studies and yet fluctuating under the 

influence of sociocultural factors, namely a patient’s and translator’s health literacy, 

therapeutical alliance based on the patient’s trust for their physician, tolerance of the 

medical institution staff to manifestations of otherness arising from a different 

biomedical culture etc.). 

Medical discourse develops at the intersection of three inequalities: inequality of 

status (patient’s subordination to the physician), inequality of conceptual-referential 

horizons and inequality of rights (concepts of compliance, аdherence, сoncordance all 
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presupposing a voluntary acceptance by the patient the need to fulfill the physician’s 

recommendations. Under such conditions, a factor of trust gains an especial 

importance. However, in the situation where two communicators do not share a 

language, a physician cannot find a common ground with his/her patient and needs to 

rely on the translator in this regard. The importance of equivalence and adequacy of 

the target text thus increase immensely, as a low-quality, unequal translation casts 

doubt both on the interlingual mediator’s and physician’s professionalism. 

The situation is further complicated by the fact that the external control over the 

results of translatorial activities is possible only in case of written translation, where 

assessment is made through back translation of the target version. 

Axiological aspects of medical translation’s quality include both text-oriented 

(accuracy, precision, completeness, equivalence, adequacy) and ethical-deontological 

(confidentiality, impartiality, respect for communicative autonomy of the parties 

involved, cultural awareness) criteria. The universal nature of axiological components 

of medical translation’s quality is confirmed by the fact that they are reflected in the 

Codes of ethics and Professional standards of community (medical, in particular) 

translators all over the world. Ethnospecific features of medical discourse promote 

original incarnations of the “health” concept as the most valuable commodity and 

cornerstone of individual wellbeing prodding the translator to search for the relevant 

tools of rendering it, arising out of the target culture’s requirements. Interpretations of 

medical translation’s adequacy vary significantly not only among the cultures, but also 

among the fields of medicine, specific features of translatorial activity 

(translation/interpreting, professional/ad hoc), target audience (researchers, medical 

staff, patients etc.) with their ethnocultural specifics and expectations. 

Awareness of the universal and ethnospecific features of intercultural 

medication in medicine promotes a successful application of reproductive, adaptive 

and reproductive-adaptive strategies of rendering information. Tactics of medical 

translation make up a complex of systematized translational operations used for 

realization of a translation strategy and achieving the medical translation’s aim. They 
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include using direct full correspondences (equivalents) of the original biomedical 

concepts, calques, and translation transformations (substitutions, omissions, 

additions).  

In light of the fact that due to a number of linguistic, stylistic and sociocultural 

discrepancies, there is no likelihood of obtaining an absolutely equivalent translation 

of any medical text, it is important to select a complex approach toward determining a 

generic and stylistic dominant, or invariant, of the medical translation. This invariant 

would, in turn, depend on discursive typologies and generic-functional classifications 

of the texts, along with the paradigms and theoretical models of medical translation. 

The medical texts’ generic polysystem is drawn to the opposite poles of 

homogenization, i.e. orienting medical texts towards an “idealized” receiver with an 

intended level of health literacy, and diversification, i.e. orienting medical texts 

towards various groups of receivers (expert (physician)-oriented and layman (patient)-

oriented texts). If the recipient groups in SL and TL cultures differ in terms of their 

health literacy’s degree, a generic deformation occurs, namely a breach of generic and 

stylistic dominant in the target texts, followed by the development of transgenres, i.e. 

genres functioning exclusively in translation and possessing cultural, discursive and 

cognitive characteristics divergent from the SL and TL analogues present in the 

respective biomedical cultures. 

In order for a certain medical transgenre to become accessible to the recipient 

audience, the generic-stylistic interference, adaptation of the previously unfamiliar or 

an insufficiently assimilated genre to expectations of the target culture representatives, 

should take place. Generic-stylistic interference includes a stage of the genre’s 

adaptation to the ruling norms of the target biomedical lingua-culture, its final points 

being either assimilation, or total subsuming generic and stylistic features to the extant 

expectations of the target audience or generic transplantation, i.e. transfer of certain 

generic norms from SL to TL culture. 

If the rhetorical-stylistic execution and terminological content of the adapted 

medical texts rely on the native linguistic material in translation, it leads to an 
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autological accretion. By contrast, lack of the corresponding structures in the native 

linguistic material caused by the structural differences between the languages or by the 

influence of a more prestigious biomedical culture leading to interference results in an 

allogenic transfer of generic and stylistic dominants of the medical texts onto the 

national ground. Autological accretion and allogenic transfer are two competing 

approaches to interpreting generic and stylistic dominants of the medical texts which 

create the interpretative dialectics of the medical translation (Поворознюк, 2019).  

Medical interpreting might be tentatively divided, according to the sphere of its 

usage, into medical conference interpreting and medical consultation interpreting. In 

light of this division, medical interpreting has different functions realized through 

either reproductive or adaptive strategies. Medical consultations are, for the most part, 

associated with a reproductive strategy (short consecutive, simultaneous interpreting, 

chuchotage) as the interpreter’s adapting the patient’s words might complicate the 

diagnosis. Besides, any medical consultation presupposes a dialogue, and thus a direct 

bidirectional interpreting taking place in a “physician-interpreter-patient” 

communicative triad.  

A special form of consecutive interpreting is a community interpreting directly 

connected to a protection of vulnerable party (patient)’s rights. Community interpreting 

presupposes a direct immediate contact between the communicants (which is why in 

some countries it is called ‘contact’ interpreting) and complex cultural interaction 

(hence the title ‘cross-cultural’ interpreting). The scope of community interpreter’s 

roles is fairly wide (from a ‘language code switch’ or ‘conduit’ to an ‘advocate’) 

preconditioning the choice of variegated strategies and tactics.  

Besides medical consultations, consecutive, simultaneous and at-sight 

interpreting are actively used during the medical conferences. Medical interpreter is 

supposed to master the terminology, and be knowledgeable about medicine in general, 

hence the importance of referential component in the interpreter’s competence. Lack 

of special knowledge, together with stressful conditions of the interlingual interaction 

lead to mistakes being made, whose analysis provides for an eratological aspect of 
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medical translation studies. Eratological analysis helps to tackle the ‘blind spots’, i.e. 

insufficiently developed components, of the medical interpreter’s competence, and 

through their correction – to improve the quality of medical translation and 

interpreting. 

Conclusion. Medical translator’s role is one of the primary and noblest roles in 

the health-care institution as by his/her cultural mediation, unflagging attention to the 

patients’ needs and constant moral and emotional support, he/she empowers the weaker 

side of the communicative triangle, redressing the balance and imbuing the medical 

consultation with a new meaning. A promising direction of further studies seems to be 

implementing and elaborating on a mediated interlingual medical communication 

model and communicative model of medical translation along with a set of filters 

directly influencing the successful transfer of medical information via communicative 

channels, and a system of extralinguistic, linguistic, extratextual and textual factors 

determining the translatorial decisions. 
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Об'єктом дослідження в даній праці є лексико-семантична група 

прикметників зі значенням «небезпечний» у сучасній німецькій мові. Вибір даної 

групи прикметників об'єктом дослідження зумовлено тим, що поняття 

«небезпека» відіграє надзвичайно важливу роль в житті сучасної людини, бо в 

навколишньому світі існує безліч небезпек, які можуть за певних умов заподіяти 

шкоду здоров'ю чи життю людини. 

Предметом дослідження є структура лексичного значення прикметників зі 

значенням «небезпечний» у сучасній німецькій мові. 

Матеріалом дослідження служать дані лексикографічних джерел 

(Drosdowski, 1989; Götz, et al., 2010; Wahrig, & Hermann, 1986; Müller, 1997; 

Iglhaut, 2008). 

Метою роботи є виявлення типових структур мовних значень 

прикметників зі значенням «небезпечний» у сучасній німецькій мові. 
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Актуальність роботи визначається настійною необхідністю поглибленого 

вивчення прикметників зі значенням «небезпечний» у сучасній німецькій мові, 

оскільки попри значну кількість студій, присвячених різним лексичним 

мікросистемам, дана група прикметників досліджувалась лише фрагментарно. 

Крім того, дослідження окремих лексичних угруповань, які є складовими 

частинами лексичної системи німецької мови, є дуже важливим, оскільки такі 

дослідження в подальшому дозволять здійснити всебічний огляд організації 

словникового складу німецької мови, що і зумовлює доцільність вивчення ЛСГ 

прикметників зі значенням «небезпечний». 

В процесі дослідження вирішуються такі завдання: а) інвентаризація 

лексико-семантичної групи прикметників зі значенням «небезпечний» у сучасній 

німецькій мові; б) виявлення типових структур мовних значень прикметників, які 

позначають «небезпеку» у сучасній німецькій мові; в) визначення міри (ступеня) 

семантичного зв'язку між прикметниками досліджуваної лексико-семантичної 

групи.  

Інвентаризація досліджуваної лексико-семантичної групи прикметників 

здійснювалась за методикою, яку запропонували Л. В. Бистрова, М. Д. Капатрук 

(1980) та В. В. Левицький (1989 с. 75-78). У результаті застосування 

вищезгаданої методики був отриманий перелік лексем, які належать до даної 

лексико-семантичної групи. Всього 37 лексичних одиниць, а саме: abenteuerlich, 

abgespannt, bedenklich, bedrohlich, besorgniserregend, beunruhigend, brenzlig, ernst, 

fatal, fährlich, gefahrvoll, gefährlich, gemeingefährlich, gewagt, haarig, heikel, heiß, 

hochgefährlich, katastrophisch, kritisch, kühn, lebensgefährlich, mulmig, perikulös, 

prekär, risikobehaftet, riskant, schwierig, selbstmörderisch, todbringend, tollkühn, 

unheilvoll, unsicher, verteufelt, verwegen, wagemutig, waghalsig. Ідентифікатор 

групи – прикметник gefährlich. Варто зауважити, що дана лексико-семантична 

група прикметників була інвентаризована на основі даних 3 тлумачних та 2 

синонімічних словників. Безперечно, якщо використати більшу кількість 
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лексикографічних джерел, список членів досліджуваного угруповання може бути 

розширений. 

Для дослідження структури лексичного значення прикметників зі 

значенням «небезпечний» та визначення смислових зв'язків між ними в даній 

роботі був використаний метод компонентного аналізу. 

Слід зауважити, що деякі науковці вважають даний метод малоефективним, 

а його використання недоцільним. Так Г. Ветцель (1984) зазначає, що необхідно 

відмовитись від ілюзії, неначе шляхом дрібнення значення можна добутися до 

надійного фундаменту нашої свідомості, нашого мислення, до таких 

пізнавальних одиниць, які в однаковій мірі притаманні всім людям незалежно від 

структури їх мови. Тому Г. Ветцель (1984, c. 38) наголошує, що необхідно 

відмовитись від домагань визначити значення вичерпним чином, що «атомізація 

значень неможлива». Безсумнівно, не можна ідеалізувати який-небудь один 

прийом чи метод дослідження. У будь-якої методики є свої прихильники та 

супротивники. На наш погляд, даний метод є досить ефективним при аналізі 

семантики лексичних одиниць. 

Загальновідомо, що у сучасному мовознавстві існують різні напрями у 

розробці компонентного аналізу, серед яких традиційно виділяють: а) логічний; 

б) логіко-лінгвістичний; в) лінгвістичний. В даній роботі при виділенні 

семантичних компонентів ми дотримувались основних методичних прийомів, які 

є характерними для логіко-лінгвістичного напрямку, тобто в ході дослідження 

використовувались як загальнологічні викладки, так і дані різних 

лексикографічних джерел. Використання різних посібників лексикографічного 

характеру для визначення компонентів значення певної лексичної одиниці, на 

нашу думку, дає досить вичерпну інформацію про значення тієї чи іншої лексеми. 

У результаті здійснення компонентного аналізу в досліджуваній лексико-

семантичній групі прикметників було виділено 22 семантичних компонента, 

серед яких: Angst hervorrufend, Bedenken erregend, bedrohlich, berüchtigt, falsch, 

mit schlimmen Folgen, gedankenlos, eine Gefahr enthaltend, heikel, hochexplosiv, zu 
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Konflikt führend, negativ, mit einem Risiko verbunden, schädigend, schwer, den Tod 

verursachend, unangenehm, ungewöhnlich, Unheil mit sich bringend, Umsicht und 

Geschick erfordernd, verdächtig, von Wagemut zeugend. Компонент eine Gefahr 

enthaltend – інтегруючий, бо міститься у значеннях всіх досліджуваних 

прикметників, решта компонентів – диференціюючі, бо відрізняють одну 

лексему від іншої, позначаючи різні відтінки значень досліджуваних лексичних 

одиниць. 

Слід зауважити, що існує багато способів виділення семантичних 

компонентів. В даному дослідженні ми використовували методику, ефективність 

якої підтверджується працями багатьох дослідників (Ю. Д. Караулов, 

Б. О. Плотніков, В. Г. Вілюман тощо). Сутність даної методики полягає в тому, 

що кожне слово словникового тлумачення дорівнюється до семантичного 

компонента (Левицький, 1989, с. 86-102). Кількість виділених у даній роботі 

семантичних компонентів видається нам найбільш оптимальною, оскільки, на 

нашу думку, кількість останніх повинна бути невеликою, але достатньою для 

того, щоб всі лексичні значення в рамках фіксованої лексичної парадигми були 

вичерпно описані. Часто в тлумаченні значень прикметників зі значенням 

«небезпечний» зустрічались семантичні компоненти зі схожим значенням, тобто 

синонімічні семантичні компоненти. Тому в матрицю семантичних компонентів 

вносились не всі синонімічні компоненти, а лише один з них, це дозволило 

уникнути зайвого збільшення кількості семантичних компонентів. Наприклад, 

були виділені такі компоненти: eine Gefahr bildend, eine Gefahr bringend, eine 

Gefahr enthaltend, eine Gefahr erhaltend, gefährlich, gefahrbringend, unmittelbare 

Gefahr ankündigend, gefahrvoll, Unwägbarkeiten oder gewisse Gefahren in sich 

bergend, eine starke Gefährdung bedeutend тощо. У матрицю семантичних 

компонентів вносився лише один з наведених компонентів, а саме: eine Gefahr 

enthaltend. Так само були узагальнені всі інші компоненти. 

Кожний прикметник зі значенням «небезпечний» семантично орієнтується 

на певні семантичні характеристики, які складають його значення. Ці значення 
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ми представили у вигляді структур, що складаються з інтегруючої ознаки (ІО) та 

однієї або декількох диференціюючих ознак (ДО), інакше кажучи, компонентів. 

У результаті аналізу значення кожного з досліджуваних прикметників за 

наявними семантичними компонентами були визначені типові структури 

лексичних значень прикметників зі значенням «небезпечний» у сучасній 

німецькій мові: 1) 1 ІО + 1 ДО (наприклад, bedrohlich, gemeingefährlich, kritisch 

та ін.); 2) 1 ІО + 2 ДО (наприклад: brenzlig, riskant, waghalsig та ін.);  

3) 1 ІО + 3 ДО (наприклад, gefahrvoll, fährlich, lebensgefährlich); 4) 1 ІО + 4 

ДО (наприклад, mulmig); 5)1 ІО + 5 ДО (наприклад, prekär). Структур з наявністю 

6 та більше диференціюючих ознак не зафіксовано. Таким чином, найчастіше 

зустрічаються прикметники зі структурою: 1 ІО + 1 ДО (всього 16 лексичних 

одиниць) та 1 ІО + 2 ДО (всього 12 лексичних одиниць). Найменше прикметників 

зафіксовано зі структурою 1 ІО + 4 ДО та 1 ІО + 5 ДО, лише по одному 

прикметнику. 

Для визначення міри семантичного зв'язку між членами досліджуваної 

мікросистеми ми використовували методику, яка була запропонована 

С. Г. Бережаном (1973) та М. А. Шехтманом (1983), хоча близьку за змістом 

формулу запропонувала також і О. Л. Каменська. За цією методикою 

семантичний зв'язок між словами встановлюється за допомогою «попарного 

коефіцієнта близькості», який вираховується за такою формулою: 

 

                                              𝑉𝑉 = 2с
𝑚𝑚+𝑛𝑛

 ,                                                          (1) 

 

де с – кількість співпадаючих семантичних варіантів (що дорівнюються до 

окремого значення багатозначного слова); 𝑚𝑚,𝑛𝑛 – число семантичних варіантів в 

кожній із співставлених лексем (встановлених за словником в кожній з 

порівнюваних лексем); V – «попарний коефіцієнт близькості» (Бережан, 1973; 

Шехтман, 1983). Основою для порівняння семантичної близькості між словами у 
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процедурах М. А. Шехтмана (1983) та О. Л. Каменської, як і в нашій роботі, є не 

семантичні варіанти, а семантичні ознаки. 

Значення «попарного коефіцієнта близькості» розташовуються на шкалі від 

0 до 1, де нуль означає відсутність будь-якого зв'язку між лексемами, а один – 

найвищий показник зв'язку. Дослідивши за вищезгаданою методикою семантичні 

зв'язки кожного з досліджуваних прикметників з ідентифікатором групи, з 

прикметником gefährlich, можна констатувати наступне:  

а) з домінантою найвищий показник зв'язку у прикметника fährlich (1), 

досить високі показники мають прикметники: gefahrvoll (0,9), hochgefährlich 

(0,8), lebensgefährlich (0,8), unheilvoll (0,8), gemeingefährlich (0,7), risikobehaftet 

(0,7), bedrohlich (0,7);  

б) середні показники зв'язку демонструють прикметники: riskant (0,6), 

verwegen (0,6), verteufelt (0,6), gewagt (0,6) fatal (0,6), katastrophisch (0,6), 

wagemutig (0,6), abenteuerlich (0,6), bedenklich (0,5), perikulör (0,5), beunruhigend 

(0,5); в) найнижчі показники зв'язку з домінантою групи у прикметників: kühn 

(0,3), selbsmörderisch (0,3), kritisch (0,3), heiß (0,3), tollkühn (0,3), waghalsig (0,3), 

schwierig (0,3), heikel (0,3), abgespannt (0,3), besorgniserregend (0,3), todbringend 

(0,3), ernst (0,3), unsicher (0,3), haarig (0,3), brenzlig (0,3), mulmig (0,2), prekär (0,2). 

Отже, підсумовуючи ми можемо зробити висновки, що:  

1. Надзвичайно важливу роль у житті людини відіграє поняття 

«небезпека», яке розуміється як стан, коли кому-небудь або чому-небудь щось 

загрожує, як можливість якогось лиха, нещастя, якоїсь катастрофи, шкоди і т. д. 

Отже, і прикметники зі значенням «небезпечний», які характеризують дане 

поняття у сучасній німецькій мові, належать до однієї з найважливіших сфер у 

житті людини.  

2. У парадигматичному плані прикметники зі значенням «небезпечний» у 

сучасній німецькій можуть бути охарактеризовані через певний набір 

семантичних ознак, які у структурі мовного значення досліджуваних 

прикметників відіграють неоднакову роль. 
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3. Семантичні характеристики, які складають значення досліджуваних 

прикметників, можуть бути представлені у вигляді структур, що складаються з 

інтегруючої та диференціюючих ознак. Найбільш типовими для прикметників зі 

значенням «небезпечний» у сучасній німецькій мові є такі структури: 1 ІО + 1 

ДО та 1 ІО + 2 ДО. 

4. Визначення міри семантичного зв'язку між членами лексико-

семантичної групи за допомогою «попарного коефіцієнта близькості» дозволяє 

детальніше описати властивості досліджуваних лексичних одиниць та 

встановити силу зв'язку між ними, уточнюючи місце кожного з прикметників у 

досліджуваному угрупованні. 

5. Дослідження лексико-семантичної групи прикметників зі значенням 

«небезпечний» у сучасній німецькій мові є актуальним та доцільним, оскільки 

саме ЛСГ, на думку більшості лінгвістів, це – найадекватніша модель лексико-

семантичної системи, тому детальне вивчення різних лексико-семантичних груп 

є досить ефективним для опису системи мови загалом.  

У подальшому варто звернути увагу на вивчення особливостей 

функціонування даної лексико-семантичної групи в мовленні. 
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Abstract. The article deals with interactive technology of teaching of foreign 

languages at universities. The knowledge of foreign languages is very important for 

the future specialist. It is very important to use the interactive technology of teaching 

foreign languages because the modern students need the most modern technology 

which can help teach students of foreign languages interestingly. 

By the way, the most interesting technology of teaching of foreign languages is 

using communicative games during the lessons which can give the chance to be active 

and use the knowledge of foreign languages actively. The using of interactive teaching 

methods allows to expand the range of foreign language of the professional 

communication. The lecturer needs extensive methodological training for 

implementation of the innovative methods of the teaching of the foreign languages as 

an effective pedagogical tool for optimal development and professional growth of 

students. It is necessary to ensure that theoretical knowledge in the process of active 

learning becomes conscious. The interactive teaching can be considered with 

technologies that are carried out through active interaction of students in the learning 

process. 

Keywords: Interactive technology, Foreign languages, Innovative methods, 

Communicative games. 
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Interactive technology is very actual during the process of teaching of foreign 

languages and can give the lecturer and students the opportunity to have the mutual 

collaboration in the process of creating of the real dialogue using the pragmatic 

elements which can make the speech more natural. 

Interactive teaching of foreign languages involves primarily teaching of the 

dialogue speech during which the interaction between the lecturer and students can be 

organized using interactive technologies of teaching. The essence of interactive foreign 

language teaching is that the teaching process takes place under conditions of constant, 

active interaction of lecturers and students. This is mutual studying (collective, group, 

collaborative learning), where the student and the lecturer are equal (Коваль, 2011). 

The using of interactive teaching methods allows to expand the range of foreign 

language of the professional communication which is based on special texts and is an 

objective necessity for the global intensification of the international relations. 

Due to the fact that non-language universities have their own professional 

orientation and related to the relevant sectors of economic activity should be carried 

out the selection of the methods of the teaching of the foreign language including the 

situational range of professional language and speech material that reflects the future 

professional activity of the student. 

The introduction of active and interactive methods of teaching of the foreign 

languages is an innovative process of the teaching of the foreign languages including 

the formation of communicative abilities of the students as well as the development of 

independence of their thinking, the formation of skills to work in small groups. The 

lecturer needs extensive methodological training for implementation of the innovative 

methods of the teaching of the foreign languages as an effective pedagogical tool for 

optimal development and professional growth of students. 

Interactive teaching methods allow you to think constructively, make decisions, 

develop the ability to prove correctness of the position during the discussion, to develop 

the skills of the listener and the speaker. Interactive training aims to create the 

comfortable atmosphere in the classroom, where everyone as the the participant of the 
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cognitive process has successful and intellectual ability. The peculiarity of such 

training is that the participants of the educational process are active listeners and 

motivators. 

The listener must take into account the level of the language proficiency of 

students, the level of communication skills. It is necessary to ensure that theoretical 

knowledge in the process of active learning becomes conscious, that the student not 

only develops and improves knowledge of the language, but also can relate it to future 

professional activities. 

The interactive teaching can be considered with technologies that are carried out 

through active interaction of students in the learning process, the essence of which is 

the group form of organization of the educational process with the implementation of 

the group methods of the teaching of the foreign languages to solve didactic tasks 

(Дичківська, 2004). 

The technology of using such forms of teaching is logically constructed usage of 

forms of the active learning from simple to complex and includes mastering game 

techniques by introducing them into the practice of conducting classes and expanding 

the usage of the game situations during the lessons and elements of the discussions. 

We can admit that participants in communicative games can perform a variety 

of roles and their task which can solve the problem of the situation. It is a series of 

problem tasks that open up the possibility of using the foreign language for 

communication as well as for solving of professional problems. Ensuring the formation 

of appropriate types of speech activity, they help to implement the main function of 

teaching of the foreign language at the universities and the formation of students' 

professional communicative competence (Пометун, 2004). 

The creative attitude and innovation of the lecturer become possible only if he 

realizes himself not only as a lecturer and a carrier of certain information but also as a 

researcher who has the ability not only to answer questions but also to ask questions 

and encourage students to self-answer. 
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The usage of interactive teaching technologies in the educational process helps 

them to achieve the smooth transition from the acquisition of lexical speech skills 

during communication to increasing the range of terminological vocabulary (Кучіна, 

2010). 

Thus, interactive technologies of teaching of foreign languages at the 

universities is the complicated process which needs the communicative activity not 

only the lecturer but students too. The usage of communicative games during the 

communicative process gives the possibilities to have the real speech which can be 

used in the future discussion between speakers. 
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Анотація. Стаття присвячена семантико-функціональному аналізу 

метафор у поезії Олега Ольжича. У статті, зокрема, описано семантику, 

граматичні та функційні особливості дієслівних метафор у творах письменника. 

В результаті здійсненого дослідження виявлено, що в поезії О. Ольжича дієслівні 

метафори найчастіше характеризують психологічний стан ліричного героя. 
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Нерідко поет уживає дієслівні метафори в пейзажах, у характеристиках 

природних явищ. Виявлено, що у своїх віршах О. Ольжич часто поєднує опис 

природи з описом душевного стану героя. Людина, її стан невіддільні від 

навколишнього, від усього, що оточує персонажа. Письменник часто будує свої 

метафоричні конструкції на вживанні іменників душа, серце, біль, щастя та ін. 

Такі метафори передають емоційний стан ліричного героя. 

Для підсилення зображуваних предметів та явищ або вираження 

психологічного стану ліричного героя в дієслівних метафоричних сполуках О. 

Ольжича вжито поруч кілька дієслів. Особливістю метафорики поета є вживання 

метафоричних конструкцій, побудованих на поєднанні кількох граматичних 

видів метафор, наприклад: дієслівної та прикметникової; дієслівної та 

іменникової; дієслівної, прикметникової та субстантивної. 

У результаті застосування статистичного методу виявлено, що метафори є 

найактивнішим засобом образотворення у мовотворчості Олега Ольжича. Крім 

традиційних, письменник ужив численну кількість оригінальних, незвичних 

метафор, які варто вважати індивідуально-авторськими. Переважна більшість 

метафор у поезії Олега Ольжича містять емоційно-експресивне забарвлення, 

служать вагомим засобом вираження психологічного стану ліричного героя. 

Ключові слова: Дієслівна метафора, Індивідуально-авторська метафора, 

Метафора, Метафорична конструкція, Традиційна метафора. 

 

 

В останні десятиріччя помітний особливий інтерес науковців до розгляду 

засобів і способів образотворення в художньому дискурсі. Вагомим естетичним 

засобом виступають, зокрема, метафори. Різноманітні смислові нарощення та 

глибокі образи метафор простежуємо в поетичній мові. Поетичний текст «як 

результат асоціативно-образної мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини є 

природною сферою функціонування метафори. Саме тут цілком реалізуються її 

потенціал, властивість виражати численні відтінки змісту, семантичні нюанси, 
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індивідуальні «обертони», а також призначення впливати на читача, 

стимулювати його творчу уяву, духовно збагачувати, розширювати світогляд, 

давати естетичну насолоду, залучати до співтворчості тощо. У поетичному тексті 

метафора одночасно з естетичною функцією здатна виконувати комунікативну і 

когнітивну у всіх їхніх різновидах. Реалізація кожної з них у конкретному тексті 

відбувається неоднаково» (Кравець, 2012, c. 58).  

У сучасній лінгвістиці метафори досліджували у своїх працях Г. Винокур, 

Н. Арутюнова, Л. Пустовіт, Н. Сологуб, Л. Мацько, Л. Ставицька, С. Єрмоленко, 

Л. Мацько, Л. Кравець, О. Селіванова, Г. Сюта та ін. 

Мета нашої статті – здійснити семантико-функціональний аналіз 

дієслівних метафор у поезії Олега Ольжича, охарактеризувати особливості їх 

уживання у творах письменника. 

Матеріалом для нашого дослідження послужила поезія Олега Ольжича. Як 

зазначають дослідники, письменникова «поетична і наукова спадщина досі не 

упорядкована і не опрацьована. Сучасникам відомі три поетичні збірки: «Рінь» 

(1935) і «Вежі» (1940) – вийшли ще за життя поета, а «Підзамчя» побачила світ 

лише в 1946 р.» (Дончика, 1998, с. 332). «Домінантна ідея його філософської 

лірики, сповненої глибокої символіки, – державність, самостійність України, що 

й визначило долю митця – забуття, замовчування. Творча спадщина автора 

збірок «Рінь» і «Вежі» свідчать про життєвість ідеї українського національного 

визволення» (Кузьменко, 2013, с. 330). Метафори, вжиті в поезії О. Ольжича, 

поки що не були об’єктом окремих наукових розвідок, тому наше дослідження є 

актуальним. 

Традиційно дієслівними дослідники називають метафори, в яких один 

член виражений дієсловом з переносним значенням. Поширеними, звичними 

серед них є, наприклад, метафори серце б’ється, болить душа, пройшли роки, 

слово ранить і под.  
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Велику групу дієслівних метафор знаходимо в поезії Олега Ольжича. Як 

виявили наші спостереження, найчастіше такі метафори побудовані на 

перенесенні значень слова з живого на неживе, наприклад: 

«Під цим зимовим снігом, промочена, понура, 

Обшарпана, спить матінка-земля. 

Лежить вона, немовби задубіла,  

Та серце б’ється в неї ще» (Ольжич, 1994); 

«На обличчя і груди людини лягає небо, 

Небо в білих хмаринах, що тихо чекає слова» (Ольжич, 1994). 

«Метафора є конструктивним елементом семантичного простору та 

формальної організації поетичного тексту: вона забезпечує зв’язність і 

цілісність, увиразнює естетичність тексту, створює діалогічність тощо» 

(Кравець, 2012, с. 56). Здійснений аналіз виявив, що в поезії О. Ольжича дієслівні 

метафори найчастіше виражають психологічний стан ліричного героя, 

наприклад: 

«В моєму серці врочисто розцвів 

Мій білий, мій сліпучо-світлий спокій» (Ольжич, 1994); 

«Нахмурились брови, скипіли уста, 

І зморшки на чолі твоєму. 

А думка, на диво ясна і проста, 

Останню ріша теорему» (Ольжич, 1994); 

«І хай собі від злости 

Мій брат позеленів» (Ольжич, 1994). 

Поет часто дієслівні метафори вживає в пейзажах, характеризує природні 

явища, наприклад:  

«А ти знаєш, – сьогодні уранці розривалися хмари,  

І з прокляттями сонце шалене било в мідні литаври» (Ольжич, 1994);  

«Достигло літо, налилося жито.  

І звідусіль чужі ідуть женці» (Ольжич, 1994);  
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«Голубіє земля, оповита прозорим серпанком.  

Хвилі кидає в берег море важке і зелене» (Ольжич, 1994). 

Зауважимо, що у своїх віршах письменник часто поєднує опис природи з 

описом душевного стану героя. Людина, її стан невіддільні від навколишнього, 

від усього, що оточує персонажа. Відповідно, природа є світлою, коли в житті 

ліричного героя відбуваються приємні події, і навпаки, – біль, страждання 

людини підсилюють похмурі пейзажні замальовки. Це можемо простежити, 

наприклад, у вірші «Зима панує…»: 

«Зима панує над селом. 

Сніги засипали дороги, 

А Дніпр морози закули, – 

Він вирватись не має змоги. 

Завмерло все… І тільки вдень, 

Як сонце веселіше гляне, 

Зі сну встає життя нове, 

І білий сніг на стріхах тане. 

Отак мій край лежить вві сні – 

Мій край, покинутий синами, 

Край, де панують вороги, 

Катують, глумляться над нами» (Ольжич, 1994). 

Позитивні емоції, радість спостерігаємо в таких уривках:  

«І сміятись буде сонце в росах,  

Прийде він, твій милий, довгожданий» (Ольжич, 1994);  

«Скільки сонця ллється на землю,  

Як зітхає земля по зливі!  

Від води обважніла зелень…  

Чи не ласка на чолі в мене,  

Чи не щастям іскриться око?» (Ольжич, 1994). 
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«Лірика О. Ольжича – це сповідь воїна, відкритого й чесного в бою, який 

чітко усвідомлює, що тільки ціною власного життя прокладається шлях до 

свободи, до виборення права бути органічним складником генетичної пам’яті 

народу» (Дончика, 1998). 

Наші спостереження виявили, що письменник часто будує свої 

метафоричні конструкції на вживанні іменників душа, серце, біль, щастя та ін. 

Такі метафори передають емоційний стан ліричного героя, наприклад, в таких 

контекстах: 

«І щастя наповняє серце, 

І зелено навкруг усе» (Ольжич, 1994); 

«Душа обважніла, як жорна, 

В полоні страшного і злого» (Ольжич, 1994); 

«Ось зазвучало серце і, безкрає, 

Дзвенить струною радісних тремтінь» (Ольжич, 1994). 

Цікавими й оригінальними є дієслівні метафоричні сполуки, в основі яких 

подані звукові образи. Передають звукові асоціації дієслова з відповідною 

семантикою, а саме: стукає, дзвенить, б’ється, кричить і под., наприклад: 

«Фіалкова тиша кричала, 

Ворушились гірські хребти» (Ольжич, 1994); 

«Крики так знялись військові. 

Задзвонили гострі стріли» (Ольжич, 1994); 

«Горда скеля стогне, мов струна» (Ольжич, 1994); 

«Ми йдем неухильно, ми йдем до кінця, 

І вибух голосить наш прихід» (Ольжич, 1994). 

Поширені в поетичній творчості О. Ольжича також дієслівні метафори, що 

виражають часові відношення, характеризують певні моменти життя персонажа, 

час, коли відбуваються описувані події. Одним із компонентів таких дієслівних 

метафор виступають іменники день, ніч, ранок, час, доба та ін. Наведемо 

приклади: 
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«Мов краплі вод, стікають сірі дні, 

Ні жертв, ні просьб» (Ольжич, 1994); 

«Час біжить, час бринить, 

Час сплива в вічність. 

Тіло прагне дванадцять синів мати» (Ольжич, 1994); 

«Зайнявся ранок, вечір зажеврів – 

Горить червоно понад нами порох» (Ольжич, 1994); 

«Далеко в безодні ланцюг поколінь, 

Лик часу сіріє і гине» (Ольжич, 1994). 

У поезії О. Ольжича виявляємо також дієслівні метафори, які 

характеризують рослинний світ, наприклад:  

«Розвивається долі, в яру, черемшина» (Ольжич, 1994);  

«На осяяних схилах сон-зілля уже голубіє» (Ольжич, 1994). 

Письменник уважний до своєї мовотворчості. Нерідко в його віршах 

знаходимо метафори, в яких одним із компонентів виступають іменники слово, 

мова, наприклад:  

«Глушать нас знов слова твої натхненні,  

Сліплять думки» (Ольжич, 1994);  

«І слово Південь з уст тонких  

Зірветься і впаде, як камінь» (Ольжич, 1994). 

У дієслівних метафоричних сполуках О. Ольжича спостерігаємо уживання 

поруч кількох дієслів для підсилення зображуваних предметів та явищ або 

вираження психологічного стану ліричного героя, наприклад: 

«Зайнялось неземними огнями, 

Поплило, затремтіло, заграло… 

Туга, туга! Без думки, без тями,  

Що повітря, здається, – замало!» (Ольжич, 1994); 

«Тут земля тільки пестить, п’янить, вагітніє і родить» (Ольжич, 1994); 

«Дванадцять літ крівавилась земля 
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І сціпеніла, ствердла на каміння» (Ольжич, 1994). 

Нерідко зміст дієслівних метафор доповнюють порівняльні конструкції, 

наприклад: 

«І слово Південь з уст тонких  

Зірветься і впаде, як камінь» (Ольжич, 1994);  

«Горда скеля стогне, мов струна» (Ольжич, 1994);  

«Душа обважніла, як жорна,  

В полоні страшного і злого» (Ольжич, 1994);  

«Сховалось равликом місто» (Ольжич, 1994);  

«Потрібно усіх в роботі,  

А серце б’є, як обух» (Ольжич, 1994). 

Як свідчать наші спостереження, метафори є найактивнішим образним 

засобом у мовотворчості Олега Ольжича. У його поетичній творчості знаходимо 

низку традиційних метафор, наприклад: 

«А роки йшли» (Ольжич, 1994); 

«А в сутінках, коли пора кінчать, 

Коли сурма усіх спочити кличе» (Ольжич, 1994); 

«Хто вмів справедливо карати, 

Той дивиться смерті в лице!» (Ольжич, 1994). 

Однак натрапляємо і на велику групу індивідуально-авторських 

дієслівних метафор, наприклад: 

«А думка, на диво ясна і проста, 

Останню ріша теорему» (Ольжич, 1994); 

«І вогкий вітер дужими грудьми 

Співає на моїм мечеві» (Ольжич, 1994); 

«Зойкнуло лезо й лягло на брунатність колін» (Ольжич, 1994); 

«Душа рікою вийшла з берегів» (Ольжич, 1994). 
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Особливістю метафорики О. Ольжича є вживання метафоричних 

конструкцій, побудованих на поєднанні кількох граматичних видів метафор, 

наприклад: 

- дієслівної та прикметникової: 

«В моєму серці врочисто розцвів 

Мій білий, мій сліпучо-світлий спокій» (Ольжич, 1994); 

«Солодкий голос рветься і здрига» (Ольжич, 1994); 

- дієслівної та іменникової: 

«Наш пружний крок тверда земля доріг 

Стрічає стогоном покори» (Ольжич, 1994); 

«Далеко в безодні ланцюг поколінь,  

Лик часу сіріє і гине» (Ольжич, 1994); 

«Ти встаєш. Та незнану силу 

Затаїла прозорість рук» (Ольжич, 1994); 

«Встає цитаделя духа – 

Десятки літ боротьби» (Ольжич, 1994); 

- дієслівної, прикметникової та субстантивної: 

«І встала потворна оголена суть 

Повільної зради ідеї» (Ольжич, 1994); 

«Дух радісні пружить крила, 

Випростує горді пера» (Ольжич, 1994). 

Як виявили наші спостереження, метафори є найактивнішим образним 

засобом у мовотворчості Олега Ольжича. У його поетичній творчості знаходимо 

низку і традиційних метафор, й індивідуально-авторських, зокрема дієслівних. 

Такі метафори часто містять емоційно-експресивне забарвлення, служать 

важливим засобом вираження емоційного стану ліричного героя, а також 

виступають виразним характеризувальним засобом. 
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