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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

АНАЛІЗ ЦИКЛОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ МЕТАЛОРІЗАЛЬНОГО 

ОБЛАДНАННЯ АГРЕГАТНОГО ТИПУ 

 

Гриненко Я. А., 

магістрант кафедри технології виробництва 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

 

Карпович О. В., 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри технології виробництва 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

 

Карпович І. І., 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри технології виробництва 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

 

Для керування металообробним обладнанням з автоматичним 

циклом роботи використовують такі системи: системи циклового 

програмного керування, системи числового програмного керування 

(ЧПК), адаптивні системи керування, слідкуючі системи автоматичного 

керування, CitectSCADA, Cimplicity, Master SCADA, TRACE MODE, 

InTouch, Simatic WinCC, IGSS, КРУГ-2000, SCADA S3, iFix [1-5]. 
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У системах циклового програмного керування (ЦПК) одна 

частина керуючої програми – інформація про цикл і режими обробки, 

задається в числовому вигляді з використанням в якості програмоносія як 

електромеханічних інформаційних носіїв (штекерні і комутаційні поля, 

програмні барабани, діодні перепрограмувальні матриці, роз'єми), так і 

електронних носіїв, побудованих на основі великих інтегральних схем 

напівпостійних запам'ятовуючих пристроїв з електричним перезапиcом 

інформації. Друга частина керуючої програми – розмірна інформація, 

характеризує переміщення робочих органів верстата, встановлюється за 

допомогою шляхових упорів на спеціальних лінійках або барабанах. Для 

кожної координати налаштовують і встановлюють свою лінійку [2, 3, 4]. 

В системах ЧПК вся інформація підготовлюється та передається 

робочим органам верстата тільки в цифровій формі. Траєкторія руху 

ріжучого інструменту відносно оброблюваної заготовки представляється 

у вигляді ряду його послідовних положень, кожне з яких визначається 

числом [2-4]. 

Адаптивні системи керування забезпечують автоматичне 

пристосування процесу обробки заготовки до постійно змінюваних умов 

обробки за певними критеріями. Це пристосування здійснюється на основі 

інформації, одержуваної системою керування безпосередньо в процесі 

обробки заготовок [2]. 

Слідкуючи системи керування забезпечують підтримку обраної 

величини керуючого об’єкту на заданому рівні. В слідкуючих системах 

задаючий вплив змінюється по закону, заздалегідь не відомому [1; 4]. 

Метою даної роботи є аналіз систем керування металорізальним 

обладнанням та розробка циклу роботи верстату.  

В результаті аналізу систем керування металорізальним 

обладнанням показав, що системи ЧПК різного класу вимагають дорогого 

спеціального обладнання та програмного забезпечення. Застосування 



7 

ЧПК виправдане при випуску деталей широкої номенклатури виробів. 

Системи циклового програмного керування засновані на завданні 

розмірної інформації за допомогою шляхового вимикача, що значно 

знижує вартість системи управління. При цьому технологічні можливості 

з ЦПК обмежені. 

Як приклад, розглянемо обробку отворів у деталі типу «Диск». В 

умовах серійного виробництва деталей з невеликою номенклатурою 

виробів для агрегатно-свердлильного верстата найбільш доцільно 

використовувати систему ЦПК, що значно зменшить час переналадки. 

Головною задачею при наладці верстата є установка та налаштування 

шляхових упорів, положення яких визначається циклограмами роботи 

силових вузлів на кожній позиції та загальній циклограмі верстату. 

Методика розробки циклу роботи агрегатно-свердлильного 

верстату складається з наступних етапів: ескіз наладки; точки 

позиціювання; побудова проміжних позицій для функції зі складним 

циклом виконання; побудова циклограм керування зі складним циклом; 

циклограма керування функції складного циклу по часу; циклограма 

роботи агрегатного верстату по часу; співвідношення такта випуску з 

часом циклу роботи. 

На ескізі наладки вказують на початку дві точки позиціювання. 

Перша точка – вихідне положення інструменту. Між позиціями 

виконавчий орган виконавчого пристрою за час роботи верстату здійснює 

цикл робочих функцій на даній позиції. В нашому випадку на позиції 

реалізується дві функції – прямолінійного рівномірного зворотно-

поступового руху інструменту ФS та кругового обертально-рівномірного 

руху ФV (рис. 1), які забезпечують формоутворення отвору певного 

діаметру з певною довжиною. 
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Циклограма будується в послідовності виконання робот на 

агрегатних металорізальних верстатах, тобто: завантажувальна позиція, 

транспортна і т. п. 

Транспортна операція починається із закінченням 

завантажувальної/розвантажувальної. Зазвичай, час виконання цих 

операцій Ттр не перевищує машинний час на найбільш трудомісткій 

позиції. У іншому випадку – Ттр враховується один раз на максимальний 

кут повороту стола. 

По циклограмі визначаємо Тшт. max. Наприклад, на свердлильній 

позиції час найбільший, відповідно для верстату це буде Тшт. 

Співвідношення такта випуску τ з часом циклу роботи. 

Описується нерівністю (1): 
 

𝜏𝜏 > Тшт.к > Топер 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚                                                                (1) 

 

Циклограму завершують зазначенням згідно цієї нерівності з 

приведенням номінальних значень. 

Для механічної обробки деталей типу «Диск» розроблюється 

агрегатно-свердлильна операція, яка має три робочі позиції: 

- завантажувальна, розвантажувальна; 

- свердлити 4 отвори Ø9,8+0,36; 

- зенкерувати 4 отвори Ø10+0,09; 

- зенкувати фаску 1х45◦ в 4 отворах. 

Ескіз наладки агрегатно-свердлильної операції на першій позиції 

наведено на рис. 1. Інші виконуються аналогічно. 
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Рис. 1. Ескіз наладки свердлильної позиції 
 

Час виконання елементів структури розраховується залежно від 

швидкості переміщення ключових органів та заносено в таблицю 1. 
 

Таблиця 1 

Час виконання елементів структури 
 

№ позиції Назва операції ШП,сек РХ,сек ШВ,сек 

2 
Свердлити 4 

отвори 
2,1 5,7 2,5 

3 
Зенкерувати 4 

отвори 
3,1 2,8 3,4 

4 

Зенкувати 

фаску в 4-х 

отворах 

1,8 2,1 2 
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За розрахунками часу для кожної робочої позиції та часу 

повороту стола будуємо циклограму роботи верстату, яка зображена на 

рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Загальна циклограма верстату 

 

Згідно виконаним розрахункам час на обробку однієї деталі на 

агрегатно-свердлильному верстаті складає 57 сек, що менше темпу 

випуску 𝜏𝜏 =15 хв. Тобто верстат забезпечить задану продуктивність та 

програму випуску деталей. 

В роботі виконано аналіз систем керування металообробним 

обладнанням з автоматичним циклом роботи. Визначена найбільш 

доцільна система керування для агрегатно-свердлильного верстату. 

Показано цикл роботи агрегатно-свердлильного верстату за часом для 

кожної робочої позиції, загальна циклограма верстата та наладка. 

 

Література: 

1. Голембиевский А. И. Системы управления технологического 

оборудования [Текст] : Учебно-методический комплекс / А. И. 

Голембиевский. – Новополоцк : ПГУ, 2009. – 308 c. 
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56 с. 

3. Рябов С. А. Управление станками и станочными комплексами [Текст] : 

Учеб. пособие. – Кемерово: КузГТУ, 2012. – 130 с. 

4. Скворцов А. В. Основы технологии автоматизированных 

машиностроительных производств [Текст] : Учебник / А. В. Скворцов, 

А. Г. Схиртладзе. – Изд. 2-е, стер. – М. : Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 

634 с.: ил. 

5. Минин, П. Е. Анализ существующих автоматизированных систем 

управления технологическим процессом [Текст] / П. Е. Минин, В. Н. 

Конев, Н. В. Сычев, А. С. Крымов, А. В. Савчук, Д. А. Андряков // 

Спецтехника и связь. – 2014. – № 1. – С. 29-37. 
 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІРІВ І ПРОНИКНОСТІ 

ГРАВІЙНОЇ НАБИВКИ НА ПРОДУКТИВНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ 

СВЕРДЛОВИНИ 

 

Дремлюх Н. С., 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри видобування нафти і газу 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 

У промисловій практиці для боротьби з винесенням піску із 

пласта у свердловину широке застосування отримали гравійно-намивні 

фільтри [1]. Такий фільтр являє собою щілинний фільтр-каркас, кільцевий 

простір між фільтром і пластом заповнюють гравієм. 
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Однією з причин недостатньої ефективності гравійних фільтрів є 

необґрунтований вибір параметрів гравійної набивки. У науково-

технічній літературі відсутні дослідження про вплив розмірів і 

проникності гравійної набивки на продуктивну характеристику 

свердловини, що послужило підставою для проведення додаткових 

досліджень. 

Для оцінки впливу розміру і проникності привибійної зони з 

гравійною набивкою на дебіт свердловини порівняємо дебіт газової 

свердловини з гравійним фільтром qграв з дебітом цієї ж свердловини qo, 

яка працює в аналогічних умовах, але без гравійного фільтра: 

 

kR
lnq rграв c ,Rq 1 Rкo ln ln

R rcα

=

+

                                          (1) 

 

𝛼𝛼 =  
𝑘𝑘2
𝑘𝑘1

 

 

де α – відношення коефіцієнтів проникності гравійної набивки і 

продуктивного пласта. 

З використанням залежності (1) виконано розрахунки впливу на 

продуктивну характеристику свердловини співвідношення коефіцієнтів 

проникності гравійної набивки k2 і продуктивного пласта k1 
( )/

2 1
k kα =

 і 

радіуса гравійної набивки R. 

Дослідження виконано для таких значень параметрів: 

співвідношення проникностей гравійної набивки і продуктивного пласта 
α  – 0,1; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 

5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 12; 20; 100, товщина гравійної набивки 
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(R-rc) – 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 

0,8; 0,85; 0,9 м; радіус гравійної набивки R – 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 

0,9; 1 м; радіус контуру живлення Rk = 500 м [2]. 

Результати досліджень зображено на рисунку 1 у вигляді 

відношення дебітів газу за наявності і відсутності гравійної набивки від 

відношення проникностей гравійної набивки і продуктивного пласта для 

різних значень радіуса гравійної набивки. 
 

 

1 – 0,2; 2 – 0,3; 3 – 0,4; 4 – 0,5; 5 – 0,6; 6 – 0,7; 7 – 0,8; 8 – 0,9; 9 – 1 м 

Рис. 1 – Залежності відношення дебітів газу 

qграв
qo  від відношення 

проникностей ( )/
2 1

k kα =
 для різних значень радіуса зони гравійної 

набивки R  
 

Результати виконаних досліджень свідчить, що дебіт газової 

свердловини з гравійним фільтром зростає зі збільшенням його товщини і 

проникності. Найістотніше дебіт газу зростає зі збільшенням відношення 

проникностей гравійної набивки і продуктивного пласта до 3-х разів, а 
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після 20-ти кратного збільшення відношення проникностей майже не 

змінюється. 

Точка А на рис. 1 відповідає умові рівності проникностей 

гравійної набивки і продуктивного пласта. При значення проникності 

гравійної набивки, менших проникності пласта, дебіт газу різко 

зменшується. Така ситуація може мати місце при закупорюванні 

гравійного фільтра частинками твердої фази, що виноситься потоком газу 

із пласта, або складниками технологічних рідин, які застосовують при 

ремонті свердловин, тому в процесі експлуатації і ремонту свердловин 

дуже важливо запобігти забрудненню гравійного фільтра. 

За результатами статистичної обробки розрахункових даних 

методом найменших квадратів для інтервалу зміни товщини гравійної 

набивки від 0,1 до 0,9 м значення оптимальне значення відношення 

проникностей гравійної набивки і продуктивного пласта, вище якого дебіт 

газу мало змінюється, становить 2,4. 

Цим співвідношенням слід керуватись при виборі діаметра зерен 

гравію для створення гравійного фільтра стосовно умов конкретного 

пласта-колектора. 

Висновок. 

За результатами теоретичних досліджень обґрунтовано вибір 

параметрів (товщини і проникності) гравійної набивки у привибійній зоні 

свердловини з нестійкими колекторами, при яких запобігається винесення 

піску із пласта у свердловину. Згідно результатів статистичної обробки 

розрахункових даних для інтервалу зміни товщини гравійної набивки від 

0,1 до 0,9 м встановлено оптимальні значення відношення проникностей 

гравійної набивки і продуктивного пласта (2,4) і товщини гравійної 

набивки (0,4 м), вище яких дебіт газу мало змінюється. 
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старший викладач кафедри математичного 

аналізу і методів оптимізації 
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Оцінка якості поліграфічних видань займає важливе місце у 

процесі сучасного книгодрукування. Сьогоднішній день в видавничо-

поліграфічній сфері вимагає використання перевірених на практиці 

якісних методів: технологічних процедур, технічного оснащення, 

матеріалів, організаційних заходів, програмного забезпечення. Не 

зважаючи на значні досягнення, що супроводжують технологічний процес 

підготування та випуску друкованої продукції і проявляються в 
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застосуванні передових технічних рішень і програмних принципів у його 

організації, використанні єдиних форматів інформаційних потоків, 

ефективних методів проектування даних, проблема якості залишається 

актуальною [1]. 

Контроль та підвищення якості продукції потребує додаткових 

матеріалів і ресурсу, допоміжних технічних рішень, додаткових затрат 

робочого часу. Актуальність досліджень полягає в економії зазначених 

чинників, що спрямовані на розроблення інформаційних технологій для 

прогнозованого забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів. 

Сучасні методи, способи і засоби перевірки якості друкованої продукції 

дають належний результат, однак є недостатніми, оскільки контроль 

здійснюється вже на завершальних стадіях випуску продукції, коли є 

відсутній механізм оцінювання результатів реалізації попередніх етапів – 

проектування та додрукарської підготовки. 

Отже, як результат маємо різні фактори та причини, що прямо або 

опосередковано впливають на якість видань [1-7]. Ранжувати їх за 

важливістю чи мірою впливу на процес формування видання не є 

першочерговим завданням, бо важливим є те, що маємо реальну ситуацію 

та розуміння її недосконалості. Дослідження та запропонування методів і 

засобів, реалізація і застосування яких сприяли б поліпшенню становища 

в сучасному книгодрукуванні є важливим на даному етапі. 

Реальний аналіз стосується в основному процесів форматування 

тексту та верстання сторінок і не охоплює всіх аспектів щодо якості 

друкованої продукції. До них слід віднести структурованість видання та 

його художнє оформлення, зручність читання, якість паперу й 

брошурувально-палітурних робіт, гаму кольорів, вид публікації і т. п. [2; 

6]. Кількість всіх вимог та правил, що описують показники якісного 

завершення процесів, які пов’язані з стадіями підготовки поліграфічних 

видань неможливо задати лише числовими параметрами [6]. Достатньо 
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значна їх кількість у технологічних інструкціях має описовий характер. 

Такий набір мовних характеристик називають лінгвістичними змінними 

[5], вони й є основою теорії нечітких множин [8; 9]. Узагальнена оцінка 

якості видань передбачає не тільки володіння засобами адекватної оцінки 

надрукованого матеріалу після одержання тиражу. Важливими також є 

методи попереднього визначення сукупного впливу на якість публікацій 

багатьох критеріїв на різних етапах випуску видань[6; 7]. Аналізуючи суть 

та способи застосування обраних критеріїв, слід розробити модель їх 

ієрархії [4], яка, крім упорядкування та важливістю впливу на якість 

видання, забезпечила б подальше ділення їх на компоненти для виявлення 

ступеня посилення (чи послаблення) дії. Така модель могла б служити 

засобом керування процесом одержання якісної поліграфічної продукції 

на всіх етапах її підготовки. 

Постановка та розв’язання такої задачі вимагає з'ясування повної 

множини узагальнених критеріїв, встановлення експертних оцінок 

важливості впливу кожного з них, зокрема на вихідний продукт, аналізу 

взаємовпливів і взаємозв’язків критеріїв та їх складових компонент. 

Наявність деякої множини критеріїв, які впливають на якість 

друкованої продукції [2; 3; 5; 9], породжує значну кількість можливих 

зв’язків між ними (максимальне їх число при n критеріях складе 
2n n− ). 

Отже, завданням є встановлення кількості взаємозв’язків між критеріями, 

достатньої для адекватної оцінки їх інтегрального впливу на процес 

підготовки та випуску видання. 

Аналіз багатьох факторів по суті й рівню впливу на вихідний 

продукт дає можливість їх групування та об’єднання, виокремлення 

загальних критеріїв, які мають відношення до естетичного рівня видання, 

його технічної якості, зручності читання, інформативності, 

структурованості і т. п. [7; 10-12]. Допустимі значення таких 
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лінгвістичних змінних утворюють нечітку множину, яка має певні 

обмеження. 

Нехай сукупність таких критеріїв є деяка множина 

{ }1 2, ,... .nK k k k=  Виберемо з цієї сукупності таку підмножину 1k K∈ , яка 

є найбільш суттєвими критеріями за впливом їх на якість. 

Для наочності доповнимо математичне позначення критерію його 

мнемонічною назвою: 1k  — художнє оформлення (хдо); 2k  — фарбовість 

(фрб); 3k  — шрифтова гама (шрф); 4k  — верстання сторінок (врс); 5k  — 

якість друку (дрк); 6k  — зручність читання (зрч); 7k  — тип паперу (ппр); 

8k  — брошурувально-палітурні роботи (бпр); 9k  — структурованість 

видання (стр); 10k  — вид публікації (впб). 

Підмножину таких критеріїв 1k  та зв’язки між ними представимо 

як орієнтований граф (рис. 1). Вершинами графа є елементи підмножини 

1k , прямі будуть з’єднувати пари вершин ( ),i jk k
, для яких існує зв’язок. 

Він вкаже на залежність параметрів один від одного. 
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Рис. 1. Граф взаємозв’язків між критеріями 
 

Допустимі значення лінгвістичних змінних утворюють нечітку 

множину, що підпорядковується певним обмеженням. Перехід від 

описових характеристик множини до їх формалізованого подання 

здійснюється за допомогою відображення, яке ідентифікується функціями 

належності [13]. За допомогою функцій належності лінгвістична 

інформація перетворюється у числові дані. 

На етапі фазифікації, коли приводяться у відповідність значення 

аналізованих факторів та необхідних для їх формалізації функцій 

належності, розрахунок функцій належності здійснюється в результаті 

побудови матриць попарних порівнянь. При цьому значення функцій 

належності визначають ступінь впливу факторів чи параметрів, описаних 

лінгвістичними змінними, на реалізацію відповідних їм процедур і 

можуть бути застосовані в моделюванні прогнозу якості видавничо-

поліграфічних процесів. 

На основі поданого вище графа побудуємо для множини вершин 

1k  бінарну матрицю A залежності за правилом (1) 

 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  =  � 1, якщо фактор 𝑖𝑖 залежить від фактора 𝑗𝑗;
0, якщо фактор 𝑖𝑖 не залежить від фактора 𝑗𝑗.          (1) 

 
 

Матриця А має розмірність 10×10. Сконструюємо таблицю 1, 

помістивши в неї матрицю та додаючи до неї стовпець і рядок з назвами 

критеріїв. 
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Таблиця 1 

Бінарна матриця залежності 
 

 хдо фрб шрф врс дрк зрч ппр бпр стр впб 

хдо 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

фрб 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

шрф 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

врс 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

дрк 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

зрч 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

ппр 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

бпр 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

стр 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 

впб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Користуючись матрицею А складемо матрицю досягнутості 

таким чином. Складаємо бінарну матрицю ( )I A+ , де I – одинична 

матриця. 

Матриця досягнутості задовольняє умову (2) 
 

                                     ( ) ( ) ( )1 1k k kI A I A I A− +
+ ≤ + ≤ +                                  (2) 

 

Побудова такої матриці зведеться до заповнення таблиці, схожої 

до таблиці 1. Її бінарні елементи визначимо за правилом (3) 
 

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖  =  �1, якщо з 𝑖𝑖 можна потрапити в 𝑗𝑗;
0, у протилежному випадку.                              (3) 
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Підмножина ( ) ( ) ( )i i iG k X k Y k= ∩ , є перетином підмножин 

вершин досягнутих та попередніх вершин, тобто, вершини котрої не 

досягаються з любої із вершин множини 1k , які залишилися, утворює 

рівень ієрархії пріоритетності впливу цих критеріїв. Сукупність 

виконання наведених вище дій утворює перший рівень ієрархії критеріїв. 

Виконуючи дії, аналогічні для першої ітерації з початкового 

графа (рис. 1) отримаємо структуровану ієрархічно модель (рис. 2), що дає 

першочерговість та пріоритетність впливу обраних критеріїв на якість 

книжкової продукції. 
 

 

Рис. 2. Модель ієрархії критеріїв 
 

Необхідно сказати, що процес відповідності обраних критеріїв 

певному ієрархічному рівню є об’єктивним, достовірність та методологія 

якого базується на теорії системного аналізу, теорії моделювання [1; 3]. 

Разом з тим, поява певного критерію на певному рівні залежить 

від зв’язків між ними, що задані в вихідному графі (рис. 1). Їх зміна за 

кількістю та суттю приведе до модифікації одержаної моделі. 
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Якщо кожний з критеріїв оцінювати деяким числом, або 

присвоїти йому відповідний коефіцієнт пріоритетності впливу на якість 

видання, то, як видно з моделі (рис. 2), важливість критеріїв 

характеризується номером рівня ієрархії. 

Отримані таким чином результати, стають фундаментом для 

моделювання прогнозу і забезпечення якості процесів. При цьому 

використовуються нечіткі логічні рівняння і нечітка база знань. Така база 

побудована на використанні експертних висловлювань, які представлені 

мовою математичної логіки засобами логічних предикатів у вигляді 

нечітких лінгвістичних правил. 
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З розвитком новітніх галузей науки та техніки в усьому світі 

збільшився попит на рідкоземельні метали. Важко назвати область 

техніки, яка в тій чи іншій мірі не використовувала б рідкісні метали, їх 

сплави та різноманітні з’єднання: атомна енергетика, радіоелектроніка, 

авіаційна та ракетна техніка, машинобудування, термоелектрика, хімічна 

промисловість, медицина та ін. В усіх цих галузях використовується 

такий напівпровідниковий матеріал, як телур (Те). За кількістю в земній 

корі він є одним з найрідкісніших стабільних твердих елементів. Ринок 

видобутку телуру в світі є дуже малим не зважаючи на те, що потреба у 

цьому елементі щороку зростає. 

Загалом світові запаси телуру оцінюються у 24-31 тисяч тон [1-3]. 

Найбільш високі концентрації телуру містяться в колчеданових та 

сурм’яно-ртутних родовищах, а також у золотоносних та вугільних 
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родовищах. Однак, на сьогоднішній день ні з золотоносних руд, ані з 

вугілля телур не видобувають. Основним джерелом телуру є анодні 

шлами, що утворюються після електролітичної очистки міді. Відомо, що з 

500 тон мідної руди можна отримати 0.45 кг телуру [1]. Таким чином, 

щорічний світовий видобуток телуру становить близько 200 тон [1-2], 

хоча потреба в ньому значно вища.  

Загалом сонячна енергетика використовує близько 40 % світових 

запасів телуру, термоелектричні перетворювачі ще 30 %. Решта Те 

використовується в металургії, гумовій промисловості та невеликий 

відсоток в інших галузях (рис. 1) [3]. 
 

 
Рис. 1. Використання телуру по галузях 

 

Більшість добутого телуру використовується для виготовлення 

телурид кадмієвих (CdTe) панелей сонячних батарей. На виготовлення 

сонячного елемента (СЕ) площею 1 м2 потрібно біля 10 г телуру та 9 г 

кадмію. При ККД 10 % для генерації 1 ГВт енергії потрібно 100 т телуру 

[4-5]. За прогнозами до 2030 р. щороку повинні вводитися в дію сонячні 

станції загальною потужністю не менше 160-170 ГВт. Навіть, якщо 

допустити можливість використання 200 тонн Те (тобто стільки, скільки 
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сьогодні видобувається у всьому світі за рік), то вклад CdTe панелей в 

сонячну енергетику досягне не більше 4-5 ГВт. 

Ще однією галуззю, що використовує значну кількість Те, як 

зазначалося раніше, є термоелектрика. В термоелектричних приладах 

використовуються різні хімічні сполуки та сплави, які здатні виробляти 

електрику в процесі їх нагрівання та охолодження. В даний час 

термоелектричні модулі (ТМ) активно застосовуються в таких 

високотехнологічних галузях, як телекомунікації, космос, високоточна 

зброя, медицина. Побудова сучасних лазерних, оптичних, 

радіоелектронних систем неможлива без застосування охолоджуючих 

систем на базі ТМ. Також термоелектричні модулі знайшли застосування 

в побутовій техніці: портативних холодильниках, морозильних камерах, в 

охолоджувачах для питної води та напоїв, компактних кондиціонерах. 

На рис. 2 зображено залежність добротності ZT найбільш 

використовуваних термоелектричних матеріалів від поширення їх 

компонент в земній корі. З рисунка видно, що матеріали, які містять телур 

і мають найвищі значення термоелектричної добротності, також є 

найменш поширеними в земній корі [6]. Таким чином, можна зробити 

висновок, що саме телур є стримуючими факторами розвитку ринку 

термоелектрики. 
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Рис. 2. Залежність добротності матеріалів ZT від поширення їх компонент 

в земній корі 

Ця обставина змушує фахівців шукати шляхи зменшення витрати 

телуру, а також можливостей збільшення об’ємів його видобутку. 

Одним із таких шляхів є виготовлення термоелектричних 

мікромодулів, а також розвиток тонкоплівкових технологій. 

Використання мікромодулів дасть змогу зекономити щонайменше 20 % 

від тієї кількості Те, що використовується в термоелектриці протягом 

року. Іншим альтернативним способом є видобуток Те з дна Світового 

океану.  

За даними Міжнародного органу з морського дна (ISA) великі 

запаси Тe зосереджені в кобальтоносних залізомарганцевих відкладах 

(товщиною до 25 см) на підводних хребтах в різних районах Світового 

океану на глибині від 400 до 4000 м [7]. 
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Ресурси залізомарганцевих руд оцінюються в 100 млрд. т. сухої 

рудної маси [8]. Вміст у ній Те становить від 0,003 до 0,006 % в 

залежності від родовища. Таким чином, запаси Те у Світовому океані 

складають за різними оцінками від 3 до 6 млн.т. 

Збільшення попиту на телур повинно заохочувати інвесторів 

вкладати кошти в розробку родовищ телуру в залізомарганцевих кірках 

Світового океану, що багато в чому вирішило б проблеми виробництва, як 

термоелектричних приладів, так і проблеми сонячної енергетики.  
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В період глобальної індустріалізації альтернативні джерела 

енергії можуть стати головним джерелом для забезпечення приватного 

використання споживання енергії в будинках та оселях. Сонячна 

енергетика є однією з альтернативних енергій, яка активно 

використовується в Європі, Америці та країнах Сходу. На сьогодні, 

Україна має великий потенціал використання сонячної енергетики як 

основного ресурсу енергії для приватного використання. 

Головні принципи роботи. 

Використання фото-енергії стало релевантним після відкриття 

фотоелектричного ефекту Олександром Едмонтом Беккелем в 1839 році. 

Та навіть після застосування та активного використання потужність 
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фотоелектродів залишалась дуже малоефективною. Сонячні батареї 

використовувались в більшій мірі для вимірювання світла [1]. 

Головними принципами роботи фотоелектричних систем є 

перетворення сонячної радіації в вигляді світла в корисну електроенергію. 

Головними компонентами яких є масиви сонячних панелей та компоненти 

для перетворення та зберігання електроенергії. Класифікацію систем 

можна проводити за багатьма параметрами та аспектами. Так їх 

різноманіття збільшується з кожним роком при цьому попередні моделі не 

втрачають своєї актуальності, така ситуація є на ринку в першу чергу 

через те що ефективність потужності має свої обмеження відносно 

фізичних параметрів сонячних панелей. 

Найбільш поширені моделі системи складаються з шести 

основних елементів, які потрібні для отримання, зберігання та 

перетворення енергії а також подальшого використання споживачем, а 

саме: сонячні панелі, інвертор, батареї для збереження енергії, колектор, 

підключення до мережі а також лічильник рис. 1. [2]. Також система часто 

включає механічну частину, що допомагає керувати нахилом сонячних 

панелей які таким чином в змозі отримати більше сонячного потоку, а 

отже і енергії. Photovoltaic systems можуть сильно відрізнятись в розмірах 

в залежності від їх призначення. Так, наприклад, їх можна 

використовувати на невеликих дахах або портативних системах, не 

виключаючи можливості використання в промислових масштабах. Також 

цікавим є те що системи живлення від сонячної енергії можуть бути 

підключеними до мережі або ж виключати цю складову для того аби 

забезпечити автономність використання. 

Основними принципами Photovoltaic system є отримання енергії 

Сонця та її перетворення для подальшого використання. Світло що 

потрапляє на сонячні панелі складається з порцій фотонів, які при 

потраплянні на поверхню фоточутливих матеріалів генерують в них 
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надлишковий потенціал, який в свою чергу створює електричний струм 

при замиканні кола, цей процес отримав назву фотогальванічного ефекту. 

Кількість енергії яку виробляє кожна панель є відносно невеликою, але 

якщо використовувати декілька панелей зв’язаних в масиви, то кількість 

енергії є достатньою для того щоб використовувати її. Електроенергія що 

утворюється в результаті фотоефекту має форму постійного струму. 

Постійний струм використовується в безлічі портативних приладів, але 

підключаються до живлення від мережі, де протікає змінний струм. Тому 

важливо щоб система мала змогу бути підключеною до мережі, саме тому 

використовують інвертори. Електроенергію від інвертора можна буде 

використовувати для живлення електронних приборів або відправлями до 

мережі, і використовувати іншими споживачами. 

 
Рис. 1. Діаграма моделі Photovoltaic system 

Важливо не забувати про системні компоненти, що 

використовуються для підтримання балансу, це такі елементи як 

додаткові інвертори, опори, електропроводка, механічна підтримка, 

трекери та різного роду сенсорні системи. Розглянемо кожен з елементів 

Photovoltaic system детальніше для того аби чітко зрозуміти як працює 

система, та за перетворення якої частини роботи відповідає кожен її 

елемент. 

Сонячні панелі. 
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Зазвичай, для отримання потрібної кількості електроенергії, лише 

однієї панелі недостатньо, тому прийнято використовувати масиви 

сонячних панелей підключаючи їх паралельно. Самі по собі сонячні 

панелі складаються з масиву фотомодулів, виготовлених з фоточутливих 

напівпровідникових матеріалів, що з’єднані між собою тонкими дротами. 

Фотомодулі переважно виготовляються з чистого кремнію, для 

данного типу застосування використовують кремній двох типів: моно та 

полікристалічний кремній. Головною відмінністю цих двох типів є 

кількість домішок яка є досить високою в полікристалах та дороговизна 

виготовлення монокристалічних структур, кількість домішок в яких 

досить невисока [3]. Полікристалічні панелі мають яскраво синій колір, 

натомість монокристалічні на вигляд темно-сині. 
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Рис. 1. Відповідність компонентів Photovoltaic system та їх 

функціонального призначення 
 

Також широкого застосування набули тонкоплівкові сонячні 

батареї головною перевагою яких є ціна, а недоліком – площа покриття, 

яка є в 2-2,5 рази більшою ніж у кристалічних моделях для досягнення 

відповідної потужності. Незважаючи на це виробники продовжують 

створювати нові варіанти фоточутливих девайсів, що забезпечують 

роботу для цілих систем [4; 5 с. 133-135]. 
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Енергіє є одним з ключових ресурсів, буд якої країни та регіонів. 

На рис. 1. показано збільшення енерго виробництва на світовому рівні з 

1980 до 2020 року [1]. 
 

 

Рис. 1. Світовий рівень виробництва енергії з 1980 по 2020 рік 
 

Крива рідких речовин до яких відноситься нафта бензин показує 

як ціна продукту може вплинути на його споживання. Також можна 

підкреслити часову затримку між вимогами ринку та пропозицією. 
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Важливо помітити, що виробництво бензину зросло після введення 

ембарго 1973 року, відповідно як і його ціна. В зв’язку з цим з’явилась 

низка організацій та норм присвяченим спостеріганню та контролю 

виробництва та споживання енергії. Також ринок почали заповнювати 

енергозберігаючі предмети побуту, як відповідь споживачів задля 

збереження енергії, тому виробництво бензину в середині 80х було 

зменшено, а от електроенергія від атомних електростанцій зазнала 

високого збільшення виробництва. Таким чином з 1970-1980 рр. світове 

виробництво енергії, через введення ембарго та збільшення цін на нафту, 

перейшло до спалювання газу та вугілля для виробництва електроенергії 

[2]. 

Світ зіткнувся з бажанням країн, що розвиваються, досягнути 

енергетичної рівності з розвиненими країнами, що відповідає поняттю 

рівня життя. Але такий сценарій призводить не тільки до збільшення 

рівня життя, а й до збільшення цін на продукти, а зі збільшенням 

індустрії, що допомагає зростанню економіки в країнах, що розвиваються, 

до забруднення навколишнього середовища. Такий сценарій вже можна 

прослідкувати в Азії. та Східній Європі [3, c. 3-7; 4]. 

Також важливим є той факт що Північна Америка, населення якої 

складає 7,5 % від загального [5], споживає 21 % [6]. Країни Азії населення 

яких складає близько третини населення Землі споживають 43 % світової 

енергії, в той час як 20 років тому цей показник був 27 % [6], що в свою 

чергу повязано з перетворенням Китаю на світову фабрику з 

виготовленню товарів [7]. 

Найкращим є репрезентація того що країни з високим ВВП мають 

найбільшу споживчу енергетичну одиницю на особу населення. Хоча до 

списку новаторів можна віднести Китай, що з високим рівнем споживання 

енергії щорічно збільшує свій ВВП, до того ж використовуючи переважно 

електроенергію для виробництв. Також країни з високим ВВП такі як 
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Канада та США та Японія, перемкнулись з виробництва товарів до 

виробництва інформації, таким чином побудувавши сильну економіку, та 

зменшивши споживання енергії для виробництва на особу населення. 

Країни з високим ВВП та низьким енергоспоживанням, зазвичай є 

аграрними країнами де використовується дешева людська сила, а також 

багаті на корисні копалини та мають економіку що залежить від ресурсів. 

Через такі економічні тонкощі та політичних зв’язках 

популярності набувають відновлювані джерела енергії, що не завдають 

шкоди навколишньому середовищу та забезпечують повну автономність. 

Не потребують підключення до мережі, можуть бути використаними як в 

промислових масштабах так і для приватного застосування. Є 

надзвичайно зручними для застосування в віддалених куточках планети 

для забезпечення зв’язку та електроенергії. 

Такі системи можуть бути підключеними не тільки для 

використання в побутових цілях, а й для систем що теж побудовані для 

забезпечення енергозбереження, що в свою чергу допоможе мінімізувати 

енерговитрати [8]. 
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Вступ. Бурове вібросито призначене для очищення промивного 

розчину при спорудженні свердловини. Вибір правильного режиму його 

роботи є запорукою якості очищення, безперебійності та ефективності 

процесу спорудження. 



38 

Мета роботи. Метою роботи є аналіз характеру руху ситополотна 

бурового ваібросита для підвищення ефективності очищення промивного 

розчину в залежності від етапу спорудження свердловини. 

Матеріали та методи. На основі аналізу даних експериментів, 

викладених в працях [1], [2] надати рекомендації щодо особливостей 

режимів роботи вібросит при бурінні свердловини під кондуктор. 

Результати і обговорення. При бурінні свердловини під 

кондуктор подача промивного розчину є найбільшою, тому його 

очищення має бути максимально швидким, при цьому ефективність 

очищення повинна бути високою. Тому вібросито повинно працювати в 

режимі максимальної пропускної здатності: швидкість 

вібротранспортування має бути високою, але при цьому кількість 

виділеного шламу має максимально наближатись до кількості вибуреної 

породи. 

Режим високої пропускної здатності забезпечують вібросита, що 

генерують збалансовано-еліптичний рух віброрами [3] (рис. 1). В них 

збільшена сила коливань до 6-8G, що дозволяє зменшити час перебування 

промивного розчину на ситополотні та збільшити об’єм розчину, що 

очищується. Шлам, що відправляється на скид при цьому, зазвичай, 

вологий, оскільки швидкість вібротранспорування надто висока. В 

результаті частина промивного розчину потрапляє в скид разом з шламом, 

а це призводить до його незворотних втрат, і, як наслідок, вартість метра 

проходки зростає. 
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Рис. 1. Вібросито Mi SWACO, що генерує збалансовано-еліптичний рух 

віброрами 
 

Тому на бурових прагнуть доcягти максимального осушення 

шламу, що потрапляє в скид. Це можливо зробити декількома способами: 

заміною вібросита з збалансовано-еліптичним рухом віброрами на 

вібросито з незбалансовано-еліптичним рухом або зміною жорсткості 

віброопор. Зміна жорсткості віброопор веде до зміни частоти та амплітуди 

коливань віброрами. 

В [1] та [2] наведено реальний приклад налаштування вібросита 

на роботу з максимальною подачею. При цьому віброопори, які 

знаходиться біля бункера завантаження, зафіксовані з меншим зусиллям 

затиску, а віброопори біля скиду – з більшим зусиллям затиску. На 

відміну від більшості вібромашин, які використовуються в промисловості 

та налаштовуються на однакову жорсткість вібропружин, бурове 

вібросито генерує різні амплітуди на всій довжині віброплощини [1]. 

На рис. 1 зображено криву зміни амплітуди а на довжині 

віброполотна L як функцію а=f(L) згідно даних досліджень [1]. 

Аналізуючи наведену залежність, можна зробити висновки, що амплітуда 
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по всій довжині змінюється по-різному в залежності від багатоох 

факторів. На початку завантаження промивного розчину амплітуда 

віброколивань найбільша, а частота – низька. Це пояснюється малою 

силою затягнення віброопор та тим, що кінець ситополотна є нежорстко 

защемлений з торців, що створює певну вільність коливань кінця 

ситополотна. В результаті резонансу коливань віброопори та власних 

коливань ситополотна, що генеруються вібродвигуном, амплітуда досягає 

максимальних значень. 
 

 

Рис. 2. Графічна залежність зміни амплітури по довжині вібросита 
 

Збільшена сила віброколивань (6-8 G) та висока амплітуда 

спричиняють рух промивного розчину з підкидуванням (віброкипіння) 

(рис. 3). Сумуючи силу, з якою частинка промивного розчину рухається 

вниз та нормальну реакцію віброплощини, яка рухається їй назустріч, 

створюється удар, що призводить до розбивання скоагульованих 

частинок. Це значно підвищує ефективність очищення, оскільки частинки 

меншого діаметра вже можуть просочитись через чарунки вібросита. 
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а     б 

Рис. 3. Переміщення промивного розчину по ситополотні на початку (а) та 

в кінці (б) його очищення 
 

Під центром мас віброрами амплітуда досягає свого мінімального 

значення, а характер руху промивного розчину змінюється з руху з 

підкидуванням на рух без відриву від ситополотна (рис. 3, б). 

Віброопори перед ділянкою скиду мають вищу жорсткість, 

оскільки затягнуті з більшим зусиллям затиску. В кінці ситополотна рух 

відбувається без відриву від віброплощини, амплітуда зростає. В цій 

ділянці відбувається осушування шламу, оскільки низька амплітуда та 

висока частота коливань створюють режим роботи, при якому число 

ударів частинок шламу об ситополотно зростає, тобто збільшується 

ймовірність просочування частинки через чарунки сита. Також 

високочастотні коливання доруйновують послаблені ударами в зоні 

віброкипіння частинки з’єднаної глини та піску, рідка фаза просочується 

через чарунки, а тверда (шлам) майже без рідкої фази транспортується до 

скиду. 

Зростання амплітуди в кінці віброплощини створюють зусилля, 

достатнє для переміщення частинки шламу на певну віддаль від 

ситополотна для попередження потрапляння її під ситополотно та 
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повторного забруднення очищеного промивного розчину, який 

знаходиться знизу в бункері. 

Висновки. Налаштування вібросита на роботу з амплітудами, 

вказаними на рис. 2, значно підвищить ефективність очищення 

промивного розчину при спорудженні свердловини з максимальною 

подачею. 
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У роботі нами проаналізовано залежність стану здоров’я 

населення від радіоекологічного стану територій, де воно проживає. За 

статистичними даними по захворюваності населення Волинської області 

за період 1998-2008 років, взятими у відділі медичної статистики обласної 

клінічної лікарні та дитячої обласної клінічної лікарні, створено 

порівняльні таблиці, на яких відображено динаміку захворюваності 

кістково-м’язової системи серед дорослого та дитячого населення, 

захворюваності деформуючим артрозом та сколіозом серед дітей. Слід 

відмітити тенденцію до зростання захворюваності цими хворобами серед 

усіх категорій населення в цілому по області. 

Аналіз кореляційних залежностей показує, що хоча коефіцієнт 
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переходу цезію-137 в рослини не єдиний фактор впливу, проте його 

зростання веде до різкого погіршення умов проживання на території. 

Отже, високої актуальності набуває проблема розробки заходів, 

спрямованих на зниження вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській 

продукції, що виробляється на радіаційно забруднених територіях [1]. 

Розглянуто ефективність сучасної системи кадастрової оцінки 

земель, забруднених радіацією та іншими чинниками. Встановлено 

потребу створення стабільної і доступної системи показників земельно-

кадастрової оцінки стану та рівня деградації ґрунтів через відповідну 

шкалу еколого-економічної оцінки земель. Оцінка рівня деградації ґрунтів 

у відповідності зі шкалою може бути виконана з використанням 

бонітетних критеріїв (показників) [2-3]. 

Територію Маневицького району було розділено на умовні 

чотири зони, залежно від характеристики ґрунтового покриву, здатності 

ґрунтів щодо поглинання, утримання та передачі радіонуклідів в рослини, 

дотримуючись принципу переважання та однорідності на території тої чи 

іншої ознаки. На основі прогнозної оцінки запропоновано поділ території 

Маневиччини на характерні зони: 

1) Безпечна зона з ваговим коефіцієнтом – 0–0,25 – не передбачає 

спеціальних заходів щодо використання земель; 

2) Небезпечна зона з ваговим коефіцієнтом – 0,25–0,50 – рекомендуються 

організаційні, агротехнічні, агрохімічні, технологічні заходи щодо 

впорядкування радіоактивно забруднених земель [3]; 

3) Дуже небезпечна зона з ваговим коефіцієнтом – 0,50–0,75 – комплекс 

спеціальних організаційних, агротехнічних, агрохімічних, технологічних 

заходів з перерозподілом земель за цільовим призначенням, направлених 

на пониження радіоактивного забруднення території; 

4) Зона надзвичайної небезпеки з ваговим коефіцієнтом – 0,75–1,00 – зона 

непридатна для використання у сільськогосподарському виробництві. 
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Організація сільськогосподарських угідь полягає у виділенні 

ділянок, які придатні для вирощування всіх культур, та ділянок з 

обмеженим використанням земель для сільськогосподарського 

виробництва. 

 

Література: 

1.  Нейко Є. М., Рудько Г. І., Смоляр Н. І. Медико-геоекологічний аналіз 

стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров'я населення. – 

Івано-Франківськ: Екор, – 2001. – 350 с. 

2. Казаченко Л. М. Зв'язок оцінної вартості земель населеного пункту з 

методами виявлення забруднюючих речовин у ґрунтах // Науковий вісник 

НАУ. – № 66. – Київ, 2003. – С. 78-82. 

3. Дмитрів О. П. Оцінка території 30 кілометрової зони РАЕС за умов 

нечіткої вихідної інформації // Вісник Рівненського державного 

технічного університету. – Рівне, РДТУ, 2002. – Випуск 1 (14). – с. 185-

190. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ (МВОК) ЯК 

ЕФЕКТИВНОГО ІЛЮСТРАТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

МАТЕРІАЛУ У КУРСІ ФІЗИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Біленька О. Б., 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

доцент кафедри фізики 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Черновол Н. М., 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародної інформації 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Зростаючі темпи розвитку сучасного суспільства, ріст науково-

технічного прогресу, поява нових професій та технологій діяльності 

робить затребуваним формування у студентів, крім предметних 

компетенцій, також готовності самостійно здобувати знання, 

вибудовувати особистісну траєкторію розвитку. Однією із стратегій, 

здатних якісно змінити освітнє середовище, є застосування технологій 

змішаної освіти. У ширшому сенсі мається на увазі така організація 

освітнього процесу, коли традиційна освіта в аудиторії супроводжується 

онлайн-курсом, використанням методів дистанційної освіти. 

Термін МВОК (англ. Massive Open Online Courses, MOOC) 

вперше був використаний у 2008 році Дейвом Кормієром для 
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характеристики дистанційного курсу Джорджа Сіменса. Найбільше 

використання МВОК отримали у вищій освіті (порівняно зі шкільною). 

Багато університетів пропонують на освітніх платформах по 10-20 

авторських курсів [1]. Широке використання МВОК, без сумніву, 

призведе до формування нової освітньої парадигми з максимальним 

застосуванням дистанційних технологій навчання та створенню єдиного 

транснаціонального освітнього середовища. 

Проблемно-орієнтований аналіз практики використання МВОК у 

вищих навчальних закладах освіти виявляє наявність протиріччя між 

потребами в оновленні освітніх технологій та недостатнім використанням 

МВОК в навчальному процесі. Можливо, це пов’язане з недостатньою 

інформованістю педагогічної спільноти про МВОК як освітньої 

технології, складностями в технічній реалізації курсу. Тому дослідження 

впровадження даної технології в освітній процес вишу на прикладі 

вивчення студентами окремих тем курсу фізики та курсів додаткової 

освіти є актуальною задачею. 

Для навчальних цілей є цікавими наступні МВОК: 

• «Механічні коливання», «Механічні хвилі. Звук», «Виробництво, 

передача та використання електричної енергії». Курси створені на 

платформі Teachbase, можуть застосовуватися для вивчення тем курсу 

фізики на профільному рівні. Кожен курс розділено на окремі теми-

модулі. Навчання полягає у вивченні теоретичного матеріалу, лекцій, 

презентацій, прикладів розв’язування задач, знайомство з відео 

фрагментами експериментів, виконання лабораторних робіт, тренінгових 

завдань та блоку контролю знань. В якості зворотнього зв’язку студентам 

пропонується підсумкова анкета, в якій вони висловлюють власну думку 

про курс. На платформі є можливість ведення форуму для обговорення 

питань, що виникли під час освітнього процесу. Курси мають можливість 

диференціації для формування індивідуальної траєкторії студента. 
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Застосування курсів показує, що студент сам керує своєю освітньою 

траєкторією, глибиною вивчення матеріалу, темпом проходження тем і 

т.п. Це робить освіту осмисленою та цілеспрямованою. 

• «Будьте здорові!». Курс створено на платформі Eliademy (Фінляндія), 

орієнтований на засвоєння теоретичних та практичних основ фізичних 

знань про людський організм, які реалізуються у повсякденному житті, 

популяризують здоровий спосіб життя, сприяють вибору правильних 

моделей власної поведінки, що дозволяють надовго зберегти здоровя та 

довголіття. Це інтегративний курс, що дозволяє встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, що існують в живій природі, мотивуючий до більш 

глибокого вивчення фізики, біології, біоніки. В практичній частині курсу 

вдосконалюються навики проведення експериментальних досліджень, 

моделювання явищ, представлення результатів у вигляді таблиць, 

графіків, розвиваються інтелектуальні компетенції при розв’язуванні 

фізичних задач. Курс дозволяє ознайомитись з основним арсеналом 

фізичних параметрів власного організму, резервами фізичного здоровя 

людини, правильним їх використанням, збереженням та розвитком. 

• «Дифракція світла». Курс створено на платформі Eliademy 

(Фінляндія), є синхронним, призначений для підтримки навчального 

процесу при вивченні зазначеної теми в курсі фізики. Вивчати навчальні 

матеріали та виконувати експериментальні завдання студент може в будь-

який зручний для нього час. Зміст курсу представлено декількома 

модулями, розробленими для засвоєння теоретичних та практичних основ 

фізичних знань про дифракцію світла, вивчення умов її виникнення, 

спостереження явища у природі. Включення експериментальних 

дослідницьких завдань дозволяє використовувати отримані компетенції 

для розв’язування якісних та розрахункових задач. Курс дозволяє зробити 

процес індивідуалізованим, диференціюючи його за ступенем складності 

[2, 3]. 
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Для цифрового покоління студентів, що надають перевагу 

проводити час з використанням гаджетів, гнучка побудова освітнього 

процесу є додатковою перевагою, дозволяє їм працювати автономно, 

мотивуючи на досягнення високих освітніх результатів. 

В рамках інтеграції МВОК в навчальний процес вишу важливим є 

отримання досвіду використання різних платформ для організації 

дистанційної освіти, реалізації курсів в практичній діяльності викладача, 

створення контенту для освітньої діяльності [3]. У порівнянні з 

традиційною системою освіти викладач отримує цілий набір переваг, що 

дозволяють сконцентруватись на загальних результатах навчання: 

статистику процента виконаних завдань, що дозволяють виділити 

проблемні зони студентів, час, проведений студентом за вивченням теми, 

рефлексію за підсумками навчання. 

Головними перевагами МВОК є: 

1. формування навчальної автономії студентів; 

2. академічна мобільність (курси доступні для проходження в будь-який 

час, в будь-якому місці); 

3. активне освітнє середовище та використання сучасних технологій та 

методик (автоматизований контроль знань, інтерактивні завдання, 

можливість працювати з інформацією, що представлена у різних 

форматах: візуальному, текстовому, звуковому та ін.); 

4. відкриття можливостей глобальної освіти (лекції провідних 

професорів, відео фрагменти дослідів лабораторій вишів та ін.); 

5. формування нових навичок та вмінь роботи в цифровому середовищі; 

6. отримання високого мотиваційного імпульсу в цілому до навчання. 

Недоліками можна вважати: 

1. недостатня кількість «живого» спілкування з викладачем; 

2. висока трудомісткість створення електронного ресурсу; 

3. монетизація курсу, користування яким безплатно для слухача; 
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4. ефективність (без зовнішнього контролю не всі проходять курс до 

кінця). 

Комплексне вивчення думки студентів, що навчаються на МВОК, 

виявило, що абсолютно всі представники цифрового покоління позитивно 

сприймають ідею отримання освіти у новому форматі. Близько 70 % 

студентів після проходження одного он лайн-курсу вирішують пройти ще 

один або більше. Цікаво, що існування форумів, обговорень між 

учасниками курсу, стає позитивним, мотивуючим фактором. 

Розвиток інформаційних технологій веде до пошуку та апробації 

нових форматів навчання, створенню сучасного цифрового навчального 

середовища. Сьогодні технологія розробки МВОК знаходяться на стадії 

розвитку, продовжується експериментальна інтеграція курсів в 

навчальний процес освітніх організацій. МВОК покликані не замінити 

традиційні курси, а розширити спектр засобів, інструментів навчання, 

забезпечити доступність освіти для студентів з обмеженими 

можливостями здоровя, з особливими освітніми потребами: обдарованих 

студентів, спортсменів, які часто пропускають заняття. За розвитком 

МВОК – майбутнє сучасної освіти. Поява такої форми навчання в 

ландшафті сучасного освітнього середовища не є випадковою. Зміна 

темпу життя, умов професійної діяльності, мобільності професійних 

навиків – всі ці виклики сучасної реальності вимагають адекватного 

відгуку. Одна з можливостей розвиватися у світі, що швидко змінюється, 

– це розвиватись разом із МВОК. Готовність викладача до навчання, 

використання міждисциплінарних зв’язків, зміні освітнього середовища 

дозволяє відповідати швидким змінам, бути сучасним, формувати потребу 

студентів до глобальної освіти. 
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ 

ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У РУМУНІЇ 

 

Таравська Я. В., 

кандидат історичних наук., 

старший викладач кафедри історії, археології і філософії 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

м. Мелітополь, Україна 

 

Одним із найтяжчих періодів для представників збройних сил 

УНР безумовно є час їх інтернування у таборах центральноєвропейських 

країн. Однак у цей нелегкий для українців час керівництво уряду УНР під 

егідою С. Петлюри доклало максимум зусиль для забезпечення своїх 

військових відповідними умовами для перебування на чужій території, 

для створення та збереження в їхньому середовищі здорового 

войовничого духу, яке згодом допомогло створити надійну базу для 

підготовки збройного антибільшовицького повстання [2, с. 378]. 

Побут та умови перебування інтернованих українців 

фрагментарно висвітлені у працях І. Срібняка, М. Поповича, В. 

Трощинського, М. Павленка, Сергійчука та ін. Детальне ознайомлення з 

даною темою в українській історіографії дає підстави на ствердження про 

її недостатню розробку та обумовлює необхідність більш глибинного 

вивчення цього періоду. 

Одним із перших міст осідку українських військових стало місто 

Бєльци, переважна частина мешканців якого була українцями. 

Опинившись на чужині інтерновані українці зустріли тепле й привітне 
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відношення не тільки від своїх колишніх земляків, але й від самої 

румунської влади. 

Хоча місцеве населення привітно зустрічало українських 

інтернованих, вбачаючи в них своїх ідейних однодумців та помічників у 

боротьбі за українську державність, досить швидко румунська влада 

обмежила контакт між ними, які згодом і зовсім заборонила. Намагаючись 

проводити політику «подвійних стандартів», представники румунської 

влади з одного боку не хотіли дратувати російських більшовиків, а з 

іншого не бажали загострювати взаємини з радянською Україною. Відтак, 

вимушені моральні утиски, румуни щедро компенсували матеріальним 

благами, а саме – просторими помешканнями, необхідними спальними 

речами, непоганим харчуванням [1, с. 290]. Більш того, румунська 

військова влада підтримуючи бажання українського командування у 

справі підвищення професійного рівня військовослужбовців Армії УНР, 

надавала українським старшинам можливість навчатися у самому 

престижному румунському військовому закладі – Вищій військовій 

школі. 

Не зважаючи на досить пристойні умови життя на чужині, 

моральний дух українських вояків був пригніченим, оскільки вони 

усвідомлювали неможливість повернутися на рідну землю, та продовжити 

боротьбу за здобуття державної незалежності. За таких умов повстають 

проблеми дисциплінарного характеру та набувають поширення 

демобілізаційні настрої. Щоб уникнути повного розладу дисципліни, 

командування цих військових формувань вживає низку відповідних 

заходів (створено елементарні умови для побуту, культурно-освітньої 

діяльності та військового вишколу). Вдала реалізація цієї тактики була 

обумовлена узгодженістю дій румунсько-українських сторін та 

дотримання ними певної субординації. Румунська влада фактично 

обмежувалась охороною інтернованих та їх забезпеченням. Такий стан 
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речей залишився й надалі, за умови численних перевезень інтернованих із 

табору у табір вглиб країни [1, с. 294]. 

Оцінюючи привітну тактику румунської влади щодо українських 

інтернованих, не слід занадто ідеалізувати цю країну, оскільки вона діяла 

в суто особистих інтересах. Відтак, справжньою її метою був план на 

використання військового потенціалу українців у боротьбі з 

більшовиками. Але, не зважаючи на це, більша частина українських 

військових саме завдяки румунській «доброзичливості» змогли вистояти 

цей скрутний період життя та зберегти сили для подальшої боротьби за 

здобуття української державності. 
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Старообрядництво – загальна назва релігійного руху, який виник 

у Росії в середині – другій половині XVII століття. Його поява була 

спричинена низкою богослужбових реформ та виправленням церковних 

книг Патріархом Московським Никоном (1653-1654 рр.). старообрядці 

тривалий час добивалися створення власної митрополії. Це їм вдалося 

завдяки непересічній людині Амвросію. 

Амвросій знайшов, що вчення старообрядців у відношенні 

догматів абсолютно співпадає з православною церквою, різниться ж 

тільки в обрядах. 

Під час перемовин старообрядці узгодили з Амвросієм, що по 

приїзду в Білу Криницю йому «необхідно буде прийняти батька духівника 

з наших священиків і що духівник запропонує те необхідне для 

приєднання церковного згідно з правилами святих отців і що має бути 

виконане без всякої суперечки » [2, с. 380]. 

При бесідах з Амвросієм посли ознайомили Амвросія з усіма 

документами, що відносяться до існування Білокриницького монастиря і 

архієрейської кафедри в Австрійській державі. За існуючим положенням, 

затвердженим австрійським урядом, верховний святитель старообрядців 

повинен міститися на монастирському утриманні, не вимагаючи від 

держави ніякої допомоги. Це зобов'язувало як Білокриницький депутатів, 

так і самого митрополита Амвросія дати з свого боку австрійському уряду 

якісь запевнення при затвердженні Амвросія, що дійсно ні монастир, ні 

верховний святитель не будуть турбувати державну скарбницю. Тому 

вирішили скласти і підписати формальну угоду між делегатами і 

Амвросієм, що було зроблено 16 квітня 1846 р. У ній Амвросій заявив, що 

він «з чистою совістю зволив поступити в старовірську релігію в сущому 

званні митрополита» і зобов'язується «після прибуття в Білокриницький 

монастир, вчинили церковне приєднання згідно правил святих отців, 

невідкладно поставити там в намісники собі іншого архієрея, як 
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дозволено всевисочайшим указом». Монастирські ж депутати, за даними 

їм повноваженнями Білокриницького монастиря, «зобов'язуються 

утримувати його високопреосвященство пана митрополита Амвросія на 

всьому монастирському утриманні у всякому спокої і задоволенні все 

його життя». Певне грошове утримання пропонувалося його синові 

Георгію [2, с. 395-400]. 

Амвросій прибув до Білої Криниці 12 жовтня 1846 р., де був 

прийнятий з надзвичайною урочистістю. 15 жовтня імператорська 

придворна канцелярія поінформувала письмово Галицьке земельно-

губернаторське управління про те, що Амвросію дозволено прибути в 

Буковину і там відправляти функції рукопокладаючого єпископа, згідно 

височайшого розпорядження від 18 вересня 1844 р., яким було 

затверджено існування Білокриницького старообрядницького 

(«липованського») монастиря і дозволялося старообрядцям привезти з-за 

кордону єпископа. 3 березня 1847 р. Амвросію дарували австрійське 

підданство [1, с. 182]. 

Тим часом 27 жовтня 1846 р. у Білій Криниці був відкритий 

старообрядницький собор присвячений питанню про чиноприймання 

Амвросія. Після дебатів було прийнято рішення, що Амвросій може бути 

прийнятий в старообрядництво через другий чин, тобто через відречення 

від єресей і Миропомазання, як приймалися в старообрядництво втікачі з 

православної Церкви священики. Амвросій, вислухавши посланих до 

нього депутатів, погодився на таку процедуру. 

28 жовтня 1846 р. у Білокриницькому монастирі у храмі Покрови 

Пресвятої Богородиці відбулося приєднання Амвросія до 

старообрядництва. Перед літургією в повному святительському облаченні 

він прочитав чин прокляття єресей, висповідався у старообрядницького 

ієромонаха Ієроніма, після чого був помазаний миром [3, с. 191]. Вийшов 

після цього митрополит Амвросій через царські двері до народу, вже 
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фактично за встановленим «чином» приєднаний до старообрядницької 

давньоправославної Церкви, у всій святительській величі, як 

повноправний архіпастир цієї Церкви. 

Так незвичайно скромно, в такій відокремленій від світу, майже 

пустельній обстановці відбулася в історії старообрядництва найбільша 

подія, що завершила важкий шлях шукання старообрядцями свого 

єпископа, який і очолив старообрядницьку церкву, давши їй повноту 

трьохчинної ієрархії. Історичне значення цієї події ще й досі повністю не 

оцінене. З виникненням митрополії криза в старообрядництві, викликана 

відсутністю священиків була подолана. 
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Іммануїл Кант (1724-1804), вчений світового масштабу, відомий 

як родоначальник німецької класичної філософі. Майже усі види 

класичного і сучасного філософствування, у тій чи іншій мірі, 

звертаються до творчості цього мислителя. Він належав до просвітителів, 

що вірили у прогрес людства як у скеровану розумом еволюцію. Філософ 

був «сином» нової історичної доби, чиї погляди на світ сформувалися під 

впливом Великої Французької буржуазної революції. Державно-правові 

відносини на етапі становлення буржуазного суспільства привертали 

увагу таких дослідників як: Фіхте, Шеллінг, Гегель. Серед них і Іммануїл 

Кант, який фокусує свою увагу на соціально-політичних, історичних та 

правових проблемах. Свої дослідження Кант теоретично обгрунтував у 

працях: «Ідея загальної історії у всесвітньо-громадянському плані», 

«Відповідь на запитання: що таке Просвітництво?», «До вічного миру», 

«Метафізика звичаїв» [1]. Ідеї Канта хоч вже дещо трансформовані, але 

продовжують жити. Вони є актуальними на даному етапі розвитку 

людського суспільства – у період гуманізації всіх галузей знання, у тому 

числі і філософії. 

Найважливішу проблему для людства Кант вбачав у досягненні 

правового громадянського суспільства. При цьому філософ підкреслював, 

що громадянський устрій у кожній державі має бути республіканським, 
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таким, що «встановлюється відповідно до принципів свободи людини і 

відповідно до закону рівності всіх. У республіці право управляти має 

належати виключно законам, а чиновники, які входять до уряду, 

зобовязані забезпечити чітке виконання цих законів. Іммануїл Кант 

заперечував побудову правової держави шляхом революційних дій та 

насильства. Він бачив інший шлях – реформи, які б еволюційно 

трансформовували деспотичне управління в правову громадянську 

державу. Німецький філософ відстоював верховенство права у діях як 

держави, так і громадян. 

Важливою ланкою соціально-історичної філософії Канта є 

визнання переваги моралі над політикою. Він доводить думку, що 

правдива політика не буде ефективною без тісної взаємодії з мораллю і 

наголошував на тому, що право людини мусить визнаватися священним, 

хоч би яких жертв це коштувало панівній владі. 

До І. Канта поняття моралі змістовно відповідало філософській 

орієнтації авторів етичних концепцій. Як правило, мораль виводили із 

зовнішніх щодо неї принципів – божественної волі, норм суспільства, 

цілей та наслідків, які отримує людина у процесі прагнення щастя, 

насолоди, користі тощо. І. Кант надає моралі теоретичного обґрунтування, 

стверджуючи принципову самостійність моральних принципів. Він 

стверджує, що для того, щоб розпізнати добро і зло, достатньо інтуїції, 

яка походить від природи, а не від знань. Здійснюючи філософський 

аналіз моральних понять вчений робить висновок про те, що вони не 

виводяться з досвіду – вони апріорні, закладені в розумі людини. І. Кант, 

як метафізик моральності, прагнув чітко та якісно сформулювати “закон 

поведінки”, найвищий принцип моралі взагалі. Ідеалом для нього є чиста 

моральна філософія, саме тому Кант робить спробу віднайти моральний 

закон у його чистоті та істинності. Історія доводить, що потреба в 

моральності виникає саме під час кардинальних соціальних змін. 
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Результатом вирішення поставлених завдань стало Кантівське 

вчення про державу і право. На думку Канта головним завданням права 

є гарантування моралі такого соціального простору, в якому б вона могла 

без перешкод виявляти себе, і в якому максимально могла б реалізуватись 

свобода індивіда [2]. При цьому право має бути загальнообов'язковим 

і здійснюватися примусом тобто, державою, що функціонує в рамках 

вимог права, а її устрій і режим максимально відповідають принципам 

права. Важливим є також принцип суспільних переконань Канта: кожна 

особа наділена абсолютною цінністю і не може бути знаряддям 

досягнення яких-небудь планів, навіть суспільних. Тобто людина є 

найвищою цінністю і метою функціонування держави, вона – суб'єкт 

моральної свідомості, і у своєму житті повинна керуватися моральними 

законами, які не підлягають ніяким впливам. Порушення вимог 

морального закону веде до свавілля, а для обмеження свавілля існує 

право. 

І. Кант досліджує проблему праворозуміння: чому індивід 

настільки жагуче вимагає законності і настільки мало здатний її цінувати. 

В основу, як пізнання, так і поведінки німецький філософ поклав принцип 

суб'єктивності. 

Слідуючи кантівській теорії людський індивід це істота, здатна 

стати «паном собі самому» лише в тій мірі, у який індивіду вдається дати 

закон самому собі, при цьому він стає суб'єктом, здатним протистояти 

натиску будь-якої чужої волі, зведеної до закону. 

Канта порівнюють із Сократом, тому що філософія його людяна. 

Сократ уперше відвернувся від космосу і зайнявся людиною. Для Канта 

також проблема людини стоїть на першому місці. Кант міркував про 

закони буття і свідомості з однією тільки метою: щоб людині, її 

свідомості не заважали утопії й ілюзії. 
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У своєму вченні про право і державу І.Кант протиставляє області 

теоретичного і практичного розуму, мислення і волю. Теоретичний розум, 

вважає філософ – це область людського пізнання, де всі явища, дані нам у 

досвіді, підлеглі причинності, тут немає місця для волі. Теоретичний 

розум здатний відповісти лише на питання: «Що людина може знати?». 

Натомість питання «Що людина повинна робити і на що людина може 

сподіватися?» виявляються в Канта проблемами практичного розуму, де 

трансцендентальні ідеї розуму грають регулятивну, а не пізнавальну роль. 

Тому кантівське вчення про право і мораль є вченням про соціальні 

регулятори, про належне і неналежне у соціальних відносинах і взагалі 

людських діях. В результаті Кант виводить своєрідну аксіому: право – це 

сукупність умов, що обмежують свавілля одного індивіда у відношенні до 

іншого під кутом зору загального закону свободи, і які запобігають 

юридичним конфліктам у суспільстві. 
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

МЕТАФОРА МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ ЯК 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН: СТРУКТУРА, 

СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ВІЧНИК») 

 

Коновал Б. А., 

учень 10 класу 

Мачухівський навчально-виховний комплекс 

Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 

с. Мачухи, Україна; 

учень-член 

Полтавське територіальне відділення 

Малої академії наук України 

м. Полтава, Україна 

 

Ярова Н. М., 

вчитель української мови та літератури 

Мачухівський навчально-виховний комплекс 

Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 

с. Мачухи, Україна 

 

Мовна й художня творчість М. Дочинця привертає увагу 

філософською й психологічною глибиною порушуваних проблем, 

лінгвальним обширом і винятковою письменницькою майстерністю через 

метафоричне слововживання. Метафора в романі Мирослава 

Дочинця«Вічник» детальному вивченню не піддавалася, тому 

актуальність пропонованого дослідження не викликає сумніву. 
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Мета роботи – дослідити структурно-семантичну й функційну 

специфіку метафори М. Дочинця в романі «Вічник», розкрити її 

національно-культурну природу та унікальну роль у комунікації. Мета 

передбачає реалізацію завдань: подати загальний огляд проблеми 

метафори в сучасній українській літературній мові; дослідити 

найтиповіші різновиди метафоричних перенесень у романі, 

покласифікувати їх; проаналізувати структурно-семантичні властивості 

метафоричних одиниць; виявити функційні особливості метафор, котрі є 

важливим засобом творення мови роману. 

Основні результати роботи: 

Будучи суб’єктивною фіксацією об’єктивного світу, «ментальним 

дзеркалом» національно-культурних цінностей [14, с. 67-79; 15, с. 10-16], 

мовна картина світу відтворюється за допомогою системи мовних знаків, 

одними з найвиразніших складників якої є одиниці з переносним 

метафоричним значенням. Проблема метафори, зосібна її природа, 

окреслений експресивний потенціал, характер індивідуально-авторських 

опрацювань у мовленні, насамперед художньому, стилістичні 

спроможності, – предмет наукових розвідок багатьох зарубіжних (Дж. 

Лакофф, М. Тернер, А. Томпсон, С. Левін, М. Фріман) та українських 

лінгвістів (Н. Варич, Л. Кравець, Т. Матвеєва, О. Тищенко, Т. Єщенко, 

Л. Кравець). Так, американський мовознавець Дж. Лакофф визначає 

метафору як понятійну конструкцію й відводить їй домінантну роль у 

процесі формування думки, наголошуючи на тому, що «наша повсякденна 

понятійна система, з точки зору того, як ми мислимо й діємо, 

метафорична за своєю природою<…>Чим більше індивід абстрагується, 

тим більше метафоричних засобів потрібно для вираження думки» [5]. 

Процес дослідження метафори розпочався ще в античні часи і 

характеризується неоднорідністю та суперечливістю підходів. 

«Арістотель відводив метафорі виняткову роль у відображенні 
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об’єктивної реальності, оскільки тлумачив це явище не лише як мовну 

прикрасу, а і як єдино можливий засіб кодування смислових значень» [9, 

с. 8]. Давньоримські мислителі роль і значення метафори в мовленні 

оцінювали по-різному: розглядали як поетичну дрібничку, прикрасу, що 

збагачує наявний арсенал усталених мовновиражальних засобів та 

стверджували, що «метафора виникла з необхідності, через бідність і 

убогість словника і використовувалася з метою номінації…» [10, с. 8]. 

Вивчення метафори в ХVІІ-ХІХ ст. інтенсивно еволюціонувало 

від категоричного несприйняття метафори Т. Гоббсом, який кваліфікував 

метафоричне слововживання як спосіб зловживання мовою, до визнання 

метафори «як природного способу вираження своєрідного 

світосприйняття» Дж. Віко» [10, с. 10]. У ХХ столітті метафора набула 

величезної популярності, вона переросла функції тропа, її почали 

трактувати як ідеологію. «Нові підходи передбачають, що в основі 

метафори лежить або взаємодія й запозичення ідей і зміна контексту, коли 

відбувається переміщення семантичних полів (інтеракційна теорія 

метафори), або проекція семантичних властивостей з однієї семантичної 

сфери на інші (когнітивна теорія метафори)» [17, с. 16]. Метафору 

називають одним із типів похідного значення (семантичний аспект) [16, с. 

4], логічною операцією, характеризують як особливий спосіб 

використання значення слова для вираження інших смислів, кваліфікують 

як засіб творення мовної картини світу [13, с. 326], пов’язують зі 

специфікою ідіолекту письменника та його репрезентацією (стилістичний 

аспект) [17, с. 28]. Отже, метафора – «вид тропів, що побудований на 

основі вживання слів або виразів у переносному значенні за подібністю, 

аналогією тощо і служить одним із засобів посилення образності й 

виразності мови» [4, с. 125]. 

Аналіз прозової мови з погляду функціонування в ній метафори – 

одне з важливих питань сучасної лінгвостилістики. З огляду на це 
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особливий інтерес становить мовотворчість одного з найяскравіших 

представників української літератури ХХІ століття, публіциста, видавця, 

лауреата Шевченківської премії М. Дочинця, з-проміж художніх шедеврів 

якого по-особливому вирізняється роман «Вічник» – «сповідь великої 

душі, документ мудрого серця» [6], у якому представлена концепція 

непроминальності людини й світу. У романі «Лис та інші детективні 

історії» письменник зазначає: «Гарно писати означає насамперед гарно 

метафорично думати. Метафора – це проба на звання майстра. Наскільки 

сильна його уява, багате асоціативне мислення, розкіш образів» [7, с. 45]. 

Роман «Вічник» з огляду на значущість порушених у ньому 

проблем належить до творів, у яких тісно переплелись мовні засоби, котрі 

формують текст роману як лінгвістичне явище й забезпечують його 

зв’язність, цілісність, інформативність, динамізм розгортання фрагментів. 

Серед них автор надає перевагу метафорі. Сама вже назва твору є 

метафоричною, має глибокий філософський підтекст. Завдяки 

різноманітним за типом перенесень метафорам розкрито зв’язки між 

явищами природи та духовним світом героїв твору. Метафора вічник 

належить такого різновиду метафоричних переносів як просторові, 

часові характеристики – людина. Слова вічник не фіксують жодні 

словники. Але опираючись на дефініцію до слова вічний, дізнаємось, що 

це такий, який «не має початку й кінця, безконечний у часі; незалежний 

від часу, незмінний, який не зникає, не перестає існувати» [2, с. 311]. У 

назві твору завуальовано філософський зміст вічності буття, «закодовано 

образ старої мудрої людини, що вчиться все життя і досягає гармонії зі 

всесвітом [8]. 

Метафора в романі виконує важливу роль як метафора-символ, 

класична метафора, метафора-уособлення, метафоричний епітет, 

метафора-метонімія, метафора-афоризм, виступаючи у функції художньо-

оповідній, емоційно-оцінній, текстотвірній та сюжетотвірній, функції 
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характеротворення та функції виявлення авторської позиції. Метафора–

символ стає наскрізною і виконує сюжетотвірну функцію, адже ключовим 

персонажем роману є Андрій Ворон, прізвище якого символізує ворона – 

священного мудрого птаха, який, вважалося, «допомагає лікувати хворого 

й передбачати майбутнє, служачи посередником між шаманом і його 

духами-помічниками» [3]. Метафори-афоризми у «Вічнику» – «результат 

життєвого досвіду головного персонажа, який, залишившись сам на сам з 

природою без будь-яких засобів для життя, демонструє приклад того, як 

можна по-справжньому відчути себе частиною природи» [11, с. 119]. 

Реалізація можливостей метафори забезпечується сукупною 

діяльністю автора й читача, позаяк останній виступає 

«дешифрувальником» тексту, «надає йому особистісних смислів» [1, с. 

112]. 

Вивчення метафори в художньому тексті «слугує ілюстрацією 

індивідуальних особливостей художнього мовлення, а значить, і 

майстерності індивідуального стилю письменника [12, с. 311]. 

Висновки. 

У результаті проведеного дослідження зроблено узагальнені 

висновки. 

Світова літературно-теоретична думка створила багатий науковий 

фонд із теорії метафори та проблем образності. У роботі проаналізовано 

різні підходи до визначення сутності метафори й механізмів її утворення, 

оскільки вона є універсальним явищем, що проявляється у просторі й часі, 

в структурі мови і в її функціонуванні. Дослідження зосереджені на її 

можливості слугувати засобом пізнання світу, бути природним та 

універсальним виявом мови і мислення, пов’язаним із психічною 

здатністю людини узагальнювати. Метафори, використані в романі 

Мирослава Дочинця «Вічник», функціонують як засіб осмислення та 
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репрезентації процесу пізнання людиною навколишнього і внутрішнього 

духовного світу. 

У роботі представлено лексико-семантичну класифікацію більше 

1000 метафор, що функціонують у романі Мирослава Дочинця. Обстежені 

метафори різноманітні за типами перенесень і регулярно відтворюються в 

кількох асоціативних зв’язках, серед яких переважає тип «живі істоти – 

неістоти» (близько 550 фіксацій). Важливим джерелом метафоричних 

сполучень є перенесення «живі істоти – інтелектуальний, соціальний або 

емоційний план, фізичний стан людини», вони посідають друге місце за 

вживаністю (до 240 метафор). Проаналізовані метафоричні перенесення 

допомагають авторові показати тісний взаємозв'язок між людиною і 

природою, важливість пошуку головним героєм власного Я, сприяють 

розумінню його глибоких переживань в екстремальних життєвих умовах. 

З формально-синтаксичного погляду досліджено дієслівну, 

прикметникову та іменникову метафору. Найпродуктивнішими типами 

метафор у романі М. Дочинця «Вічник» є дієслівні метафори, а це 

свідчить про динамічний характер розповіді, адже дієслово у словесній 

структурі метафори створює динамізм у тексті, надає всім переносним 

ознакам рухливості, активізує їх. За своєю природою дієслово здатне 

викликати таку експресивність слів у метафорі, яка найбільш влучно діє 

на емоції. Інші ж типи – прикметникова, іменникова – уживаються рідше, 

хоч теж мають художню цінність. 

Слова з метафоричним значенням у творі виконують ряд 

важливих функцій, серед яких проаналізовано такі: художньо-оповідна, 

емоційно-оцінна, текстотвірна та сюжетотвірна, функція 

характеротворення, функція виявлення авторської позиції у творі. Сама 

назва роману «Вічник» є метафоричною і має глибокий філософський 

підтекст: людина є кодом конечності і безкінечності, тлінності й вічності, 
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свободи й необхідності, втілює мудрість, непоборність. Вона створює 

своєрідну канву твору, підкреслює його національну самобутність. 

Досліджуючи метафору М. Дочинця на матеріалі роману 

«Вічник» в культурологічному аспекті, ми дійшли до висновку про те, що 

письменником зроблено неоціненний внесок у розбудову національної 

мовної культури ХХІ століття, адже його мовний стиль – феномен, 

результат розлогого вживання метафори, яка несе в собі глибоку 

духовність, створює синтез історії та сучасності, осмислення історичного 

та культурного досвіду людства на конкретних художніх образах книги 

про нас самих, про пошук себе і про великі непроминальні цінності. 
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ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ 

 

Кравченко М. С., 

магістрантка кафедри теорії, практики 

та перекладу французької мови 
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«Київський політехнічний інститут 
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Усе більшого значення в розвитку сучасного мовознавства 

набуває дослідження тексту як мовленнєвого утворення, його характерних 

ознак та категорій. На думку багатьох лінгвістів однією з основних 

категорій тексту є зв’язність, проте, проблема визначення типів зв’язності 

та їх систематизація не має однозначного розв’язання, оскільки текст є не 

тільки інформаційною та структурною єдністю, а ще й функціонально 

завершеним мовним цілим. Тому не дивно, що на сьогодні, вивчення 

лексичних інновацій текстових категорій, а саме категорії зв’язності, 

стало одним із основних питань наукового світу. 

Текстові категорії і засоби їх вираження як об’єкт наукових 

досліджень завжди перебували в центрі лінгвістичної уваги. Зокрема, 

вивченням категорії зв’язності займалися такі науковці як Н. С. Валгіна, 

І. Р. Гальперін, Т. ван Дейк, О. О. Селіванова та інші. Однак, попри 

популярність такого напряму дослідження, у лінгвістичній науці досі не 

було проведено цілісного й усебічного аналізу лексичного повтору як 

маркеру семантичної зв’язності тексту, що і зумовило актуальність 

нашого дослідження. 
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Метою нашої наукової розвідки є дослідження лексичного 

повтору як засобу реалізації категорії семантичної зв’язності тексту. 

Об’єктом вивчення визначено франкомовні та україномовні 

пісенні тексти. 

В процесі дослідження, нами були поставлені такі завдання: 

розкрити сутність поняття «текст» та охарактеризувати його основні 

ознаки та категорії; надати дефініцію поняттю «лексичний повтор» та 

виявити його функції; проаналізувати доцільність використання 

лексичного повтору як маркеру семантичної зв’язності тексту. 

Усе більшого значення в розвитку сучасного мовознавства 

набуває дослідження природи тексту як мовленнєвого утворення та його 

властивостей. Саме тому, перш ніж розпочати дослідження текстових 

категорій, доцільно надати визначення феномену тексту та виявити його 

основні ознаки. На сьогоднішній день існує чимало визначень цього 

поняття. Загальновживаним визначенням тексту є зв’язне 

висловлювання, яке складається з кількох речень, що мають певну 

змістову і структурну завершеність [5]. Проте лінгвісти надають цьому 

феномен більш детальні визначення. Так, Є. Косеріу визначає текст як 

«мовленнєвий акт або ряд зв’язаних мовленнєвих актів, які здійснює 

індивід у певній ситуації» [1], а В. В. Одинцов [2] стверджує, що текст 

варто розглядати як певну, з функціонально-смислового погляду 

упорядковану, групу речень або їх аналогів, які являють собою, завдяки 

семантичним і функціональним взаємовідношенням елементів, завершену 

смислову єдність. 

Отже, проаналізувавши ряд визначень цього феномену, у нашій 

науковій роботі, ми визначаємо текст як результат процесу творення 

мовлення, що характеризується завершеністю, об’єктивований у вигляді 

письмового документа, літературно оброблений відповідно до типу цього 

документа, складається із назви (заголовка) та низки особливих одиниць 
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(надфразових єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, 

граматичного, логічного та стилістичного зв’язку, має визначену 

цілеспрямованість і прагматичну установку. 

Відмінність тексту від інших видів висловлювання полягає також 

в тому, що йому притаманна низка характерних ознак, серед яких 

виділяємо зв’язність, цілісність, членованість, інформативність та 

завершеність. 

Опрацювавши основні характеристики тексту, можна 

стверджувати, що однією з найважливіших його категорій є зв'язність, 

яка зумовлює розвиток теми та забезпечує цілісність, інтеграцію тексту. 

Вона виявляється у процесі структурування тексту, поєднання його 

частин та елементів. Через зміст конкретних речень усвідомлюються 

взаємозв'язки між частинами тексту, стає зрозумілим глобальний смисл 

тексту, головна ідея речення чи складного синтаксичного цілого. Саме 

тому вивчення цієї категорії є надзвичайно важливим не тільки для 

лінгвістів, а й для звичайних мовців, які прагнуть реалізувати свої 

прагматичні наміри шляхом використання мовних одиниць. 

У поняття зв’язності входять різні типи відношень компонентів 

тексту, серед яких головним є повтор. У тексті повтор може виступати як 

засіб інтенсифікації авторського впливу, передачі різної модальності дії, а 

також як засіб композиційного й архітектонічного членування текстового 

цілого; як елемент побудови мовних лейтмотивів. Через повторювані 

слова встановлюється асоціативний зв’язок між різними предметами 

зображення, які пов’язані також тематично. 

Розкриваючи тему даної наукової доробки, варто зупинитися на 

визначенні терміна лексичний повтор, тобто повтор слова чи вживання 

однокореневого слова для досягнення єдності та точності тексту, що 

дозволяє зберегти цілісність теми. 
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У лінгвістичній інтерпретації під лексичним повтором 

розуміється засіб слововживання, який перебуває в неодноразовому 

використанні тієї самої лексичної одиниці в контактному чи дистантному 

синтаксичному контексті з певною структурно-художньою функцією [3]. 

Проаналізувавши низку літератури, можемо виділити наступні 

функції лексичного повтору: функція зв’язку елементів тексту; функція 

посилення виразності (емфаза); наростання; послідовності передачі 

інформації; вираження багатократності або тривалості дії; створення 

ритму тексту; стилізація розмовної емоційної промови [4]. 

Реалізації семантичної зв’язності тексту, шляхом застосування 

лексичного повтору якомога краще виявляться у художньому дискурсі, а 

саме у пісенних текстах. Саме тому, в якості емпіричного матеріалу нашої 

наукової доробки було обрано франкомовні та україномовні пісні, на базі 

яких було виокремлено лексичні повтори, які, шляхом їх аналізу, 

дозволили нам прослідкувати значущість категорії семантичної зв’язності 

тексту та виявити її основні функції. 

Отже, розглядаючи перший приклад J'ai envie (1) de toukassé 

toukassé toukassé (2) // Envie (1) de toukassé toukassé toukassé (2), можемо 

прослідкувати використання простого лексичного повтору іменника envie 

та неологізму toukassé (утворений шляхом поєднання займенника tout та 

дієслова casser). Можемо стверджувати, що неодноразове застосування 

цих лексичних одиниць служить не лише маркером семантичної 

зв’язності (як відомо, в пісенних текстах ця категорія дозволяє 

створювати ритміку тексту), а й виконує експресивно-видільну функцію, а 

саме автор виражає свої переживання через створену комунікативну 

ситуацію та наголошує на її безвихідності. 

У рядках Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas! // Des 

bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas! прослідковуємо повтор повного 

речення (складний лексичний повтор), що складається з підмету je, 
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присудку ne veux pas та додатку en. У даному прикладі, текстовий повтор 

має на меті створити тема-рематичні відношення між двома рядками, 

акцентувати увагу аудиторії на головному у наявному семантичному полі 

(в даному випадку – емоція небажання), а також досягти прагматичної 

цілі, а саме зробити так, щоб реципієнт зміг оцінити вагомість моральних 

та духовних цінностей. 

Аналіз наступного уривку з пісні Люди ми тільки тоді, як дуже 

сильно любимо // Тільки тоді, коли любимо ми, можемо зватись 

людьми є прикладом складеного лексичного повтору. В цьому випадку 

автор вдається до текстового повтору для того, щоб виділити семантичне 

навантаження свого повідомлення, зробити його більш експресивним та 

забезпечити досягнення ілокутивної мети, а саме, донести до реципієнта 

важливість такого почуття як кохання. 

Розгдядаючи ще один уривок Хочеш, я твоїм кольором (1) буду // 

Восьмим (2) кольором (1), восьмим (1) чудом, // Білим (3)... я буду білим 

(3), як сніг // Якщо ти ним бути дозволиш мені, відмічаємо застосування 

повтору іменника (1), числівника (2) та прикметника (3), що дозволяє 

підтримувати тема-рематичні відношення цілої строфи та диктує її 

інтонаційно-синтаксичну будову. Окрім вищезгаданої ролі лексичного 

повтору як засобу реалізації семантичної зв’язності та ритмічної основи 

текстового повідомлення, він також слугує маркером для досягнення 

прагматичної функції, акцентуючи увагу реципієнта на особливому 

ставленні автора до головного героя його твору. 

Отже, опрацювавши приклади використання лексичного повтору, 

можемо стверджувати, що він є важливим засобом реалізації семантичної 

зв’язності тексту, оскільки він дозволяє створити тема-рематичні 

відношення між складовими частинами тексту, поєднати на рівні смислу, 

всі частини повідомлення та виділити єдину тему, розвинути закладену 

автором думку, розширюючи при цьому смисловий простір повідомлення, 
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забезпечити ритміку тексту, а також, зробити його більш експресивним та 

виконати прагматичну функцію, закладену автором. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у вивченні 

впливу інших стилістичних фігур на семантичну організацію тексту.  
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Світові процеси глобалізації, які сприяють подальшому 

залученню держав в різні форми міжнародного економічного 

співробітництва, передбачають тісну взаємодію національних економік, їх 

взаємне переплетіння. Для усунення існуючих бар'єрів між країнами 

необхідна розробка міжнародних законодавчих актів, що регулюють різні 

сторони співпраці членів світової спільноти. Найбільш гостро це зачіпає 

податкову сферу, оскільки податки визначають розвиток міжнародної 

торгівлі, рух інвестицій, здійснення міжнародних зв'язків. Розширення 

міжнародного співробітництва неминуче породжує подвійність 

оподаткування. 

Поняття «подвійне оподаткування» означає обкладення одного 

податкового об'єкта або окремого платника одним і тим же (або 

аналогічним) податком за один податковий період. Подвійне 
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оподаткування в основному зустрічається у випадках ведення 

господарської діяльності в міжнародному масштабі в результаті 

одночасного застосування принципів резидентства та територіальності 

декількома країнами щодо одного і того ж доходу платника податків. 

Цілком очевидно, що таке подвійне оподаткування знижує зацікавленість 

фізичних і юридичних осіб в здійсненні діяльності за межами своєї 

держави. 

Сьогодні існує кілька видів подвійного оподаткування [1]: 

1. Внутрішнє, коли в рамках однієї країни один і той же податок 

стягується на рівні різних адміністративно-територіальних одиниць.  

2. Зовнішнє або міжнародне, коли визначення об'єкта оподаткування або 

платника податку однаково трактуються в національних законодавствах, в 

результаті чого виникає дво- або багаторазовість його оподаткування. 

Рівень розвитку сучасного міжнародного співробітництва 

свідчить, що велике значення набуває проблема врегулювання 

міжнародних відносин. Особливо актуальна ця проблема для країн, які 

намагаються залучити іноземні інвестиції. До цих країн, звичайно, 

відноситься і Україна. Згідно з положеннями статті 9 Конституції 

України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України [2]. Як показує практика нашої держави в сфері укладання угод 

про уникнення подвійного оподаткування з іншими країнами, в цьому 

напрямку зроблено вже чимало. Станом на грудень 2019 року діють 73 

(підписано 74) міжнародних договорів України про уникнення подвійного 

оподаткування [3]. Крім того, відповідно до ст. 7 Закону України «Про 

правонаступництво України» наша країна застосовує договори СРСР про 

уникнення подвійного оподаткування з Іспанією, Малайзією і Японією, 

що діють до набрання чинності новими договорами [4]. 
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Уникнення подвійного оподаткування здійснюється шляхом 

розподілу права оподаткування між Договірною Державою, в якій 

знаходиться джерело доходу, і з Договірною Держав, резидент якої є 

одержувачем доходів, а в деяких випадках – шляхом обмеження права 

оподаткування Договірної Держави – джерела доходів. Це правило 

стосується таких доходів як дивіденди, відсотки і роялті. 

Податкова міждержавна угода, з одного боку, регулюється 

міжнародним правом, а з іншого, після його інкорпорації в національне 

податкове право, стає елементом внутрішньодержавного податкового 

законодавства. Відповідно до цього за юридичною силою міжнародні 

податкові угоди бувають двох видів: 

1. Угоди, що мають вищу юридичну силу в порівнянні з національними 

податковими законами. Так, відповідно до чинного законодавства 

України, укладені і належним чином ратифіковані міжнародні договори 

України становлять невід'ємну частину національного законодавства 

України і застосовуються в порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства. 

2. Угоди, що мають однакову юридичну силу. Дана ситуація породжує 

багато суперечностей, в основі яких лежить зіткнення окремих положень 

рівних по силі національних і міжнародних норм. В даному випадку, після 

затвердження міжнародного договору, він перетворюється в акт, рівний 

національному, і за особливостями використання мало чим відрізняється 

від прийнятого національного закону. 

При виникненні суперечностей національних і міжнародних 

податкових джерел за основу береться положення Віденської конвенції 

«Про право міжнародних договорів» (ст. 27), яке встановлює, що сторона 

не може посилатися на положення свого внутрішнього права для 

виправдання невиконання положень міжнародного права [5]. До переліку 

податків, на які поширюється Конвенція, відносяться податок на прибуток 



79 

підприємств і податок на доходи фізичних осіб. Конвенція не 

поширюється на непрямі податки України – ПДВ і акциз. 

На практиці часто зустрічаються такі випадки виникнення 

подвійного оподаткування: 

- особа є резидентом однієї держави, отримує дохід або має майно 

(капітал) в іншому, і обидві держави обкладають цей дохід або майно; 

- кілька держав обкладають весь отриманий однією особою дохід; 

- кілька держав обкладають отриманий в одній державі дохід особи, яка 

не є резидентом ні в одній з цих держав. 

Таким чином, як правило, подвійне оподаткування виникає щодо 

доходу, майна і капіталу будь-якої особи і засноване на визначенні 

резидентства. У кожній окремій угоді вказується, що розуміється під цим 

терміном, тому що в різних країнах він може трактуватися по-різному. 

Під резидентства може розумітися і місце отримання доходу, і місце 

знаходження головного офісу, і місце податкової адреси платника, і 

основне місце проживання керівника і т. д. Тому доцільним є визначення 

в угодах щодо усунення подвійного оподаткування поняття резидентства. 

Податковий кодекс встановлює, якщо джерело виплат будь-яких 

оподатковуваних доходів громадян України є іноземним, то сума такого 

доходу включається до складу загального річного оподатковуваного 

доходу платника податку – їх отримувача, який зобов'язаний подати річну 

податкову декларацію. Якщо такі доходи отримані в країні, з якої Україна 

уклала угоду про уникнення подвійного оподаткування, платник податку 

може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, 

сплачених за кордоном з одержаних там доходів. Він зобов'язаний вказати 

суму такого зменшення за визначеними підставами у річній податковій 

декларації. 

Однак для отримання права на зменшення суми податкового 

зобов'язання на суму податку, сплаченого за межами України, платник 
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податку зобов'язаний отримати від державного органу країни, в якій 

сплачується такий дохід, уповноваженого стягувати такий податок, 

довідку про суму стягнутого податку, а також про базу його нарахування. 

Така довідка має бути легалізована консульською установою України у 

відповідній країні [6, ст. 13]. При цьому слід також врахувати, що за 

нормами Податкового кодексу України сума заліку податку з іноземного 

доходу платника податку-резидента, сплаченого за кордоном України, не 

може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного 

оподатковуваного доходу такого платника податку (з урахуванням суми 

отриманого іноземного доходу). 

У діючих податкових угодах держав, платники податків яких є 

резидентами, дотримуються двох головних принципів при усуненні 

подвійного оподаткування: 

1. Принцип податкового звільнення, згідно з яким держава-резидент не 

оподатковує дохід, який відповідно до конвенції може обкладатися в 

іншій державі. 

2. Принцип податкового кредиту, який передбачає залік сплачених 

податків за кордоном у рахунок внутрішніх податкових зобов'язань. 

Система податкових кредитів більш вигідна для платника 

податків з метою запобігання подвійному оподаткуванню в порівнянні з 

системою податкового звільнення. Саме податковий кредит в країнах, що 

розвиваються є одним з факторів, який стимулює діяльність іноземних 

інвесторів. І Україна не є винятком з цього положення. 

Іноземний капітал приходить в ті країни, в яких безумовно 

виконуються норми міжнародного права. Якщо взяти до уваги, що 

вітчизняні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають не менше 

проблем у зв'язку з неповним врегулюванням питань щодо усунення 

подвійного оподаткування, ніж іноземці, то проблема підвищення якості 

інвестиційного законодавства набуває особливо важливого значення. 
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The rapid pace of IT industry development both in Ukraine and in the 

world directs attention to the legal protection and protection of software 

products. Any software product (computer software, databases, mobile 

applications) consists of certain elements that can be protected, including: 

- source code (source code) written by a programmer (author or group of 

programmers) in a specific programming language; 

- algorithms that are embedded in the program; 

- the interface as the appearance of the program and as a way to interact with 

the user (for example, slide-to-unlock in iOS); 

- hardware and software complex. 

According to Art. 18 of the Law of Ukraine "On Copyright and 

Related Rights" computer programs are subject to copyright and are protected 

as literary works. Such protection is applied to computer programs regardless 

of the way or form of their expression [1]. 

According to Art. 437 of the Civil Code of Ukraine copyright for 

software arises from the fact of its creation, and no registration, special 

registration or any other formalities are required [2]. 

There are some drawbacks of this protection method since legal 

protection in this form extends only to the form of expression of work and does 

not include the idea, process, or method that is fundamental to the creation of a 

software product. It follows that copyrights do not fall under the components of 

the software: the algorithms and principles of the computer program itself. 

Therefore, if the user recognizes the algorithm of the program on which all 

software products are based, and uses it for their purposes, it will not be a 

violation of copyright, which allows the development of fraud. 

The period of copyright protection includes the author’s lifetime and 

70 years after the author’s death, which is also irrational to the software 

product, given the rapid pace of development and change in the IT industry [3]. 
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It is worth drawing attention to the algorithm of the computer program 

that falls under the concept of a utility model, following Article 1 of the Law of 

Ukraine "On Protection of Rights to Inventions and Utility Models" and is 

certified by a patent. According to domestic law, the object of the utility model 

to which the patent is granted maybe, including the process. Computer 

programs are registered as a process in Ukraine. Although obtaining a patent is 

a time-consuming procedure and is not suitable for all software development, it 

does provide a greater degree of protection. 

The best way to protect yourself when the program's algorithm is 

closely related to the name is to protect the name of the computer program. The 

practice of registering program and site names as trademarks allow you to 

securely protect the algorithm of programs, databases, and sites from theft, and 

to profit from their use by third parties. The proprietor of a registered trademark 

may claim damages for its fraudulent use, and generally prohibit the use of the 

mark. 

Analyzing software protection options, you can conclude that you 

need to pay attention to the purpose and specificity of the computer program to 

choose one way. The best option is double protection: the program code is 

copyrighted and the algorithm, solutions, and processes are patented. 

However, the practice of applying double protection is not widespread 

in Ukraine as the algorithm of not all programs can be patented. Also, the 

imperfect national system of protection of intellectual property objects compels 

Ukrainian developers to patent their inventions abroad, where there are some 

experience and experience in the field of protection of such products. 

In the United States, copyright arises from the moment of fixing work 

on a certain material medium. Provided it was done, copyright law takes 

precedence over state laws. If the artist recorded his work (wrote the words on 

paper or recorded it on another medium), then the person who made the 
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unauthorized copies of such work can be held liable for these actions by US 

federal law. 

In the US, registration of a computer program copyright helps protect 

against third parties creating a product by using a modified code that performs 

the same functions as the original software. US courts, when considering IT 

infringement cases, move away from the fact that copyright only protects the 

external expression of the software, and therefore the structure, consistency, 

and organization of the computer program is also protected. 

Obtaining a software patent in the United States is a complex process 

because an abstract idea cannot always be patented simply because it is realized 

through a computer. As a result, the percentage of patents on information 

products has sharply decreased. The complexity of the patenting process and 

the increasing number of denials of software patents make copyright a primary 

way of protecting intellectual property rights in a computer program [4]. 

In France, software is copyrighted and belongs to the category of 

industrial crafts. The term of protection for such intellectual property is 25 

years. German law also applies IT products to copyrighted items. The 

peculiarity of German case law is that to meet the requirements of originality, 

the author must prove that the program is the result of creative activity. 

In Japan, computer programs are protected as a special category. 

Japanese law restricts the scope of the copyright of software. In particular, the 

language, rules, and algorithms of the program are not subject to copyright but 

are protected separately [3]. 

That is, we need to change our approach to protecting and protecting 

computer programs in Ukraine to create a favorable legal climate for both 

private developers and large IT companies. Today, a foreign legal framework 

offers better and more powerful protection for programmers. Therefore, a 

comprehensive approach to solving the problem and amending national 
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legislation in the section of the software will have a positive impact on the 

development of the domestic IT industry. 
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