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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КАМПУСІВ НА 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Бобош М. Я., 

студент інституту архітектури 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Приміські університетські кампуси, в яких розміщені простори 

для навчання (аудиторії, студії, кабінети, лабораторії та бібліотеки) та 

території для транспортної організації, житла, відпочинку та харчування, 

проектуються як самодостатні міські утворення. Надзвичайно важливо 

щоб вони були розроблені стратегічно, щоб забезпечити ефективність 

зовнішніх просторів. Якість освіти та зайнятість студентів безпосередньо 

пов'язані із задоволенням просторовим дизайном [1, с. 122]. 

Фізичне середовище в кампусі – важливий аспект, який впливає 

на привабливість вищого закладу для студентів. Деякі кампуси 

організовують свою територію на основі класичної ідеї «середовища 

вищої освіти», а інші зосереджуються лише на ландшафті або архітектурі 

будівель. Важливість зовнішнього середовища в кампусі набагато більша, 

ніж просто його естетична привабливість. Можливість проводити час у 

відкритих місцях – це необхідний елемент здорового життя кампусу. Для 

більшості користувачів кампусу його ландшафт є критично важливим для 

створення образу інституту. Громадське життя кампусу зараз багатше та 

різноманітніше, ніж у попередні часи. Навчання – це соціальна діяльність, 

яка відбувається стільки ж поза класом, скільки всередині нього. Зовнішнє 
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враження, яке максимально сприяє колегіальним зустрічам та обміну 

ідеями, покращує навчальний процес також і у приміщенні [2, c. 308-309]. 

Так сталося, що в Україні обмаль повноцінних університетських 

кампусів, які би поєднали ключові функції середовища для навчання: 

навчально-аудиторну, житлову, спортивну та рекреаційну, забезпечивши 

повний цикл навчально процесу без інтеграції в міську структуру. Аналіз 

території кращих прикладів університетських кампусів у світі дозволяє 

зробити такі висновки: 

- Кампус умовно можна поділити на дві принципово різні частини: 

навчальну і житлову, навколо яких формуються відповідні додаткові 

функціональні зони. Ці дві частини розділяють смугою озеленення, парків 

та загалом рекреаційних зон; 

- Пропорція навчальної до житлової частини кампусів складає 

приблизно 3:1 (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Аналіз території кампусу на предмет функціонального зонування 

на прикладі університету у Воллонгонгу, Австралія (зліва) та 

Наньянського Технологічного університету в Сингапурі (справа). 

 

Висока ймовірність, що існує кореляція між розділенням 

житлової й навчальної функціональних зон та якістю організації 

освітнього процесу загалом. Поведінкові дослідження користувачів 

кампусів також вказують на цей зв’язок. Отримані результати можна 
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використати щоб забезпечити перехідний простір, загальний відкритий 

простір, розміщення конкретних місць для вивчення, відпочинку, 

рекреаційного споглядання, спілкування та розваги студентів. Це 

дозволить забезпечити максимальну ефективність використання 

відкритого простору. 

Отже, університетський кампус – це окрема урбаністична 

структура, що поєднує в собі функції для забезпечення не лише навчання, 

а й загалом життєдіяльності студентів та викладачів. Його функціонально-

просторова організація чинить постійний вагомий вплив на його 

мешканців. Для того, щоб цей вплив був позитивним та допомагав 

навчальному процесу університету, перед проектуванням нових та 

переплануванням старих кампусів необхідно провести грунтовне 

дослідження пішохідних потоків, транспортних зв’язків, можливих 

комунікацій між функціональними зонами, побудувати модель 

навантаження різних частин кампусу в різну пору доби та визначити 

оптимальні рішення, врахувавши головні фактори впливу. Житлову та 

рекреаційну зону потрібно відділяти від навчальної та спортивної 

буферними зеленими зонами, оскільки ці два типи територій принципово 

відрізняються своїм використанням. 

 

Література: 

1. A quantitative investigation of the factors affecting patterns of occupation in 

a suburban campus: The case of Ozyegin University in Istanbul / A. Ozbil, O. 

Gocer, M. Bakovic, K. Gocer. // Archnet-IJAR: International Journal of 

Architectural Research. – 2018. – С. 122. 

2. Open Space as Meaningful Place for Students in ITB Campus / Himasari 

Hanan. // ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies Hanoi 

Architectural University, Hanoi, Vietnam, 19-22 March 2013 "Cultural 

Sustainability in the Built and Natural Environment". – 2013. – С. 308–317. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ СУБЛІМАЦІЇ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Власенко Д. Р., 

студентка факультету управління, сфери 

обслуговування та харчових технологій 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету 

м. Чернівці, Україна 

 

Струтинська Л. Т., 

старший викладач кафедри технології та 

організації ресторанного господарства 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету 

м. Чернівці, Україна 

 

На сучасному етапі розвитку харчових технології одним з 

важливих завдань є всебічне удосконалення та збереження споживних 

властивостей харчових продуктів шляхом використання прогресивних 

методів їх консервування. Відповідно пошук найефективніших способів 

зневоднення, що забезпечить високі якісні та економічні показники, є 

актуальним завданням сьогодення. 

Процес сушіння найповніше забезпечує збереження корисних 

властивостей харчових продуктів при тривалому зберіганні. Перелік 

продуктів тваринного і рослинного походження, що вимагають подальшої 

переробки постійно розширюється [1]. В даний час найбільш досконалим 

та ефективним методом сушіння різних продуктів є спосіб сублімаційного 

сушіння. 
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Сублімація – процес сушіння, що характеризується фазовим 

переходом льоду в пару. Процес сублімаційного сушіння продуктів 

фізично складається з двох основних етапів. Перший етап – це 

заморожування продукту при низьких температурах (t=-17°С в продукті і 

нижче). Другий етап – видалення льоду або кристалів розчинника при 

дуже низькій температурі, тобто безпосередньо сушіння продукту. При 

цьому значний вплив на якість сухого продукту і на час, потрібний для 

сушіння, має етап заморожування [2]. У свою чергу сушіння здійснюється 

в умовах глибокого вакууму. Протікає воно в три стадії: 

- зневоднення матеріалу відбувається в результаті нагрівання плит, на 

яких знаходяться продукти, що висушуються. При цьому кристали льоду 

в продукті випаровуються, і він втрачає 80 % вологи. 

- теплове вакуумне сушіння тривалість якого 3-4 години. 

Сублімаційне сушіння є найбільш перспективним, так як воно 

забезпечує високу якість сушених продуктів. Засноване воно на здатності 

льоду при певних умовах випаровуватися, минаючи рідку фазу. Такий 

спосіб має наступні переваги в порівнянні з традиційними методами 

консервування: 

- біологічні та фізико-хімічні зміни в продукті мінімальні, так як процес 

протікає при низьких температурах; 

- виключається необхідність холодильного зберігання, так як сухі 

продукти можуть тривалий час зберігатися при плюсових температурах; 

- значно зменшується маса продуктів після сушки, отже, знижуються 

витрати на вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування 

продуктів; 

- спрощення системи реалізації продуктів. Терміни реалізації 

швидкопсувних продуктів, висушених методом сублімації, збільшуються. 

Їх можна продавати в магазинах, не забезпечених холодильними 

установками, широко використовуючи автомати. 
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- смакові якості продуктів суттєво не змінюються. 

Харчові продукти досить високої якості можуть бути отримані 

при помірно низьких температурах сублімації – від -10 до -30 ° С. Так, 

при сушінні більшості овочів достатня температура сублімації 

знаходиться на рівні -10 ° С. При сушінні ягідних і фруктових соків 

внаслідок високого вмісту в них цукру в зоні сублімації повинна 

підтримуватися температура від -20 до -30 ° С. Температура продуктів 

тваринного походження в період сублімації вологи не повинна бути вище 

-15 -20 ° С. Тривалість цього періоду сушки складає 50-60 % повного часу 

сушіння, а кількість вологи, що видаляється – 40-50 %. 

На стадії видалення залишкової вологи найбільш важливим 

фактором є тривалість дії підвищеної температури і її максимальне 

значення. Для кожного виду харчових продуктів існує температурний 

межа стійкості до нагрівання. В межах цього температурного межі можуть 

бути підібрані оптимальні співвідношення температури продукту і 

тривалості нагріву, при яких тривалість процесу сушіння буде 

найменшою при мінімальних змінах в продукті. Так, в залежності від 

властивостей продукту і тривалості процесу сушіння допустимий рівень 

температур матеріалу в період видалення залишкової вологи знаходиться 

в межах від 40 до 80 ° С. Тривалість цього періоду становить 30-40 %, а 

кількість вологи, що видаляється – 20-30 % загальної її кількості. 

Продукти сублімаційного сушіння зберігають вітаміни, свої 

поживні та смакові властивості, колір, початковий об'єм завдяки 

швидкості сушіння і відсутності окислювальних процесів. Однак ці 

продукти необхідно оберігати від впливу кисню, водяних парів і світла, 

упаковуючи їх в пакети з пластичної плівки, піддані продуванню азотом, 

вакуумуванню і термозварюванню. Для відновлення продукту з 

початковим зовнішнім виглядом, кольором, смаком, ароматом та 
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поживністю до нього протягом 3-30 хв. додають певну кількість теплої 

води (t 20-30 °С) – проходить процес гідратації продуктів [3]. 

Оцінка харчової цінності продуктів сублімації сушіння за 

органолептичними, фізико-хімічними показниками, ступеня 

засвоюваності показує їх незначні відмінності від вихідних продуктів. 

При цьому досить добре зберігаються поліненасичені жирні кислоти, 

незамінні амінокислоти, вітаміни, мінеральні речовини та інші важливі 

показники харчової цінності продуктів. Добре зберігаються також 

властивий продуктам аромат і смак. У той же час продукти сублімації 

сушіння мають пористу структуру і тому мають високу абсорбційної 

здатністю. Зневоднені продукти тваринного і рослинного походження 

інтенсивно поглинають кисень з навколишнього середовища, причому 

особливо інтенсивно в початковий період зберігання. Абсорбція 

газоподібного кисню може привести до інтенсивного розвитку 

окислювальних процесів, наслідком чого є зниження органолептичних 

показників та харчової цінності продуктів. 

В даний час загальновизнано, що в процесі сублімації сушіння 

відбуваються деякі зміни властивостей вихідної сировини, але вони 

мінімальні в порівнянні зі змінами при консервуванні іншими методами. 

Тому такий метод консервації харчових продуктів є перспективним та в 

повній мірі забезпечує більшість потреб споживача. 

 

Література: 

1. Хомічук В. А. Удосконалення установки для сушки рідких харчових 

продуктів А1-ФМУ з метою підвищення її технічного рівня: дис..…канд. 

техн. наук: 05.05.09 : / Хомічук Віктор Андрійович. – К., 2000. – 139 с. 

2. Хуссейн Мохамед Маграбие Слама. Совершенствование процесса 

замораживания в технологии вакуум-сублимационной сушки пищевых 

продуктов с использованием низкотемпературного воздуха от 
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турбохолодильнй машины: дис… канд. техн. наук: 05.04.03 / Хуссейн 

Мохамед Маграбие Слама. – Москва, 2011. – 203 с. 

3. Режим https://jak.koshachek.com/articles/statti-shho-take-sublimacija-

tehnologija.html. Що таке сублімація (технологія виробництва 

сублімованих продуктів). 
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Piezoceramic electroacoustic transducers (PET) are widely used for 

radiation and reception of acoustic oscillations in many spheres of human 

activity (medicine, hydroacoustics, technological ultrasonic devices, etc.). The 
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designing of such transducers is a complex engineering task, because of 

mechanical (dynamic and static), electrical or thermal loads appearance during 

their operation [1]. 

In particular, the appearance of electrical and mechanical losses in 

PET during the radiation process, leads to its heating. Ensuring normal thermal 

mode of PET is a important issue, because overheating of the converter leads to 

its failure, change of operating frequency and limitation of operation mode. 

One of the important designer's tasks is to find and analyze the thermal fields of 

the converter [2]. 

There are three main methods of the thermal field determining: 

1. Analytical calculation. 

2. Computer modeling. 

3. Experimental measurements. 

One can theoretically calculate a thermal field, using analytical 

relations. However, analytical calculation is abstracted from the essence of the 

physical process and object geometric shape features. It focuses precisely on 

the parameters of the model. Thermal process modeling involves creating 

models that, with a certain approximation and a certain scale, are capable of 

modeling thermal fields. The experimental method is to use a thermal 

nondestructive test where the temperature distribution across the surface of an 

object is analyzed. 

Each of these methods has its own advantages and disadvantages, so it 

is best – to combine them to obtain as correct data as possible. The most 

efficient way is to connect mathematical modeling with computer one [3]. 

It comes possible due to software products that make an opportunity to 

simulate a variety of physical processes, for example, SolidWorks or COMSOL 

(Fig. 1). These software packages permit to create a physical model of an 

object, device or phenomenon, enter the necessary characteristics, and to 

simulate the processes that arise under certain conditions. 



14 

In general, as it follows from numerous researches, the difference in 

the results of theoretical calculations and computer modeling of the 

piezoceramic electroacoustic transducers designs is usually insignificant. At the 

same time, computer modeling has significant advantages: 

– Computer modeling makes it possible to take into account structural 

features and evaluate different options of PET cooling, which is impossible to 

do analytically. 

– Reduce the cost of the model and its production time by testing on a 

computer instead of expensive operational tests. 

 

      
a)                                                                   b) 

Fig. 1. Results of piezoceramic transducer thermal mode simulation in 

SolidWorks: 

a) transducer design; b) heat distribution inside the transducer 

 

– Improve your product due to multiple concepts and scenarios quickly 

checking before making a final decision, so giving you more time to think 

about new designs. 
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Стрийський парк створений в період 1877 до 1894 рр., раніше 

називався парком Кілінського і вважався одним з найвишуканіших парків 
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Галичини та цілої Європи, розплануванням якого займався А. Рерінг. Він 

зумів поєднати мотиви романтичних паркових композицій, врахувавши 

природні властивості ландшафту цієї частини міста та пануючого на той 

час історизму в архітектурі [2, с. 141]. 

У другій половині ХІХ ст. заснування міського парку в районі 

південної околиці обумовлювалося логікою територіального розвитку 

Львова. Адже таким чином Стрийський парк об’єднував в кільце східний 

ансамбль паркових територій та садів віллових дільниць Високого замку, 

Лоншанівки, Личакова, Погулянки, Софіївки та західний тракт міської 

зелені – комплекс ділянок фешенебельної забудови та садів львівського 

«вест-енду» – територій, прилеглих до Єзуїтського саду [1]. 

Проект парку був генетично пов’язаний з моделлю англійського 

парку, однак, вирізнявся своєю чітко окресленою периметральною 

межею, а його іррегулярний рисунок алей був результатом ретельних 

дизайнерських пошуків. Парк демонстрував яскраві кольори квіткових 

клумб регулярних композицій, що контрастували з романтичними 

мотивами природніх схилів паркового масиву, чим набув характеру 

еклектичного парку доби історизму, в планувальному та пластичному 

вирішенні якого поєднувалися різні історичні традиції садово-паркового 

мистецтва. Він складається з двох основних частин, відмінних за 

характером ландшафту і планувальними принципами: нижнього партеру і 

верхньої тераси [1]. 

Верхня тераса була облаштована як останній етап формування 

парку, спеціально для проведення Загальної Крайової виставки (в 1894 р.) 

за принципом необарокових композицій з модуляцією простору 100 м, 

подібно як у парку Версаля. Перший ситуаційний план виставки був 

виконаний А. Рерінгом ще в 1892 р. Композиційний характер 

розпланування виставкової території був побудований за мотивом 

барокових садів Андре Ленотра XVII ст. Сценарій плану розвивався на 
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контрасті з романтичним мотивом композиції садів нижніх партерів 

Стрийського парку з його серпантинами-бельведерами на лісопаркових 

схилах, звідки розкривалися панорами на місто і Високий Замок. А. Рерінг 

доповнив територію Загальної Крайової виставки розкішною постійною 

виставкою квіткових та водних партерів [3, c. 149]. 

Регулярні закладення також присутні і на нижній терасі парку, де 

був встановлений пам’ятник Яну Кілінському (скульптор Юліан 

Марковський), в честь якого тоді був названий парк [4, с. 178]. 

Хоч основні просторово-композиційні вирішення більшості 

закладень А. Рерінга і сьогодні залишаються схожими до автентичних, 

проте багато закладених клумб і партерних композицій втрачені, також 

змінились галявини, обсадження широких алей, з’явилися нові фонтани. 

Ці невідворотні зміни зумовлені швидким розвитком усіх сфер 

суспільства, та недоглядом садово-паркових композицій. Тому завжди 

актуально, для збереження автентичності парків та ландшафтного 

вистрою міста, акцентувати увагу на історичних цінностях, їх збереженні 

та відновленні втрачених. 
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У процесі трудової діяльності людини при порушенні правил і 

норм з безпеки та охорони праці можуть мати місце нещасні випадки і 

аварії, внаслідок чого виникає виробничий травматизм. 

У нашій країні постійно ведеться велика робота, спрямована на 

зменшення кількості випадків виробничого травматизму та професійних 

захворювань. В умовах науково-технічної революції для вирішення цього 

завдання необхідно мати досконалі знання не тільки з основних положень 

нормативних документів і вимог безпеки та охорони праці, але й уміти 

науково застосовувати методи аналізу інформації про комплекс 

травмуючих факторів, прогнозувати можливу небезпеку і на цій основі 

планувати ефективні заходи для їх попередження. 

Нещасний випадок – це подія, пов’язана з раптовою дією на 

людину небезпечного фактора. 
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Аварія – це порушення умов або режиму роботи механізмів та 

обладнання, що супроводжуються їх псуванням, а також пошкодження і 

руйнування будинків, споруд і комунікацій. 

Аварії можуть бути з нещасними випадками, або без них. 

Травма /від грецького: τρανμα/ – це порушення будови й функцій 

органів та тканин тіла людини внаслідок ушкодження небезпечними 

факторами навколишнього середовища. 

Залежно від характеру впливу, травми поділяються на механічні 

/потовчення, переломи/, термічні /опіки, обмороження/, хімічні /отруєння, 

опіки/, електричні /тимчасове припинення дихання, фібриляція серця, 

металізація шкіри/, психічні /переляк, шок/ тощо [1]. 

За ступенем ураження організму людини розрізняють такі травми: 

без втрати працездатності /мікротравми/; з тимчасовою втратою 

працездатності, при якій потерпілий звільняється від роботи на строк, 

необхідний для лікування; тяжкі травми, які призводять до часткової або 

повної втрати працездатності, тобто до інвалідності; смертельні травми. 

Якщо травмовано декілька осіб /двоє і більше/, травма називається 

груповою. 

Характер і сила травми зумовлюються головним чином 

характером і потужністю травмуючого фактора, а також умовами його 

впливу на людину. 

Сукупність травматичних уражань, які виникають і повторяються 

при певних умовах, називається травматизмом. Травматизм поділяється 

на виробничий і невиробничий. Окремо виділяється травматизм у дітей. 

Виробнича травма – це травма, якої працівник зазнає на 

виробництві внаслідок недотримання вимог безпеки та охорони праці. 

Явище, що характеризує сукупність виробничих травм, називається 

виробничим травматизмом. 
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Захворювання, викликане впливом на працівника шкідливих умов 

праці, називається професійним захворюванням. Професійні отруєння є 

окремим випадком професійного захворювання [2]. 

Причини виробничого травматизму: 

Можна виділити чотири основні причини виробничого 

травматизму: технічні, організаційні, санітарно-гігієнічні і психолого-

фізіологічні. 

1. Технічні причини: 

а/ конструктивна несправність машин та обладнання; 

б/ недосконалість технологічних процесів; 

в/ недосконалість або відсутність захисних огорож і пристроїв. 

2. Організаційні причини: 

а/ порушення технологічного процесу; 

б/ порушення правил техніки безпеки та охорони праці, в тому числі 

внаслідок несвоєчасного проведення відповідних інструктажів; 

в/ неправильне планування та розташування обладнання, організація 

робочих місць; 

г/ недостатній контроль за виконанням робіт, залучення до роботи не за 

спеціальністю, застосування недопустимих небезпечних способів робіт 

тощо; 

д/ відсутність або несправність захисних засобів. 

3. Санітарно-гігієнічні причини:  

а/ порушення метеорологічних умов виробничих приміщень /температура, 

вологість, швидкість руху повітря, теплові випромінювання; мікроклімат. 

б/ нераціональне або недостатнє освітлення робочих місць;  

в/ запиленість і загазованість повітряного середовища;  

г/ наявність шуму і вібрації на робочих місцях;  

д/ порушення правил особистої гігієни, антисанітарний стан приміщення; 

є/ незадовільний медичний контроль за станом здоров’я працівників. 
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4. Психологічні та фізіологічні причини: 

а/ недостатній рівень уваги, послаблення пам’яті та самоконтролю; 

б/ незручність системи керування машиною чи апаратом /система 

керування створена без урахування фізіологічних особливостей людини/. 

Для оцінки умов праці та адаптування організаційно-технічних 

заходів, спрямованих на попередження травматизму, необхідно правильно 

і кваліфіковано визначати причини виникнення нещасних випадків. А це 

можливо лише при всебічному і комплексному розслідуванні та аналізі 

недоліків виробничого процесу. 

Якщо травму одержав учень /студент/, який проходить практику, 

то нещасний випадок розслідується і береться на облік тією установою чи 

організацією, де він трапився. В акті зазначається назва закладу, який 

направив учня /студента/ на практику. Копію акта слід обов'язково 

надіслати адміністрації і профспілковій організації навчального закладу. 

Відносини у сфері праці потребують правового регулювання. 

Право людини на працю відноситься до основних, конституційно-

закріплених прав людини, і стан законодавства, реальне положення справ, 

в сфері реалізації даного права є одним з найважливіших показників 

цивілізованості і ефективності того або іншого суспільства. 
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ПОКАЗНИКОМ ФЛУКТУЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ TRIFOLIUM 

PRATENSE L. ТА TRIFOLIUM REPENS L. 

 

Гаращенко Я. М., 

учениця 10 класу 

Баришівський навчально-виховний комплекс 

«гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

смт. Баришівка, Україна 

 

Кириленко Н. І., 

вчитель біології 

Баришівський навчально-виховний комплекс 

«гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

смт. Баришівка, Україна 

 

Проблеми діагностики та моніторингу стану компонентів і 

комплексів довкілля, оцінки рівня їхнього забруднення, нормування 

антропогенного навантаження є одними з центральних у сучасній 

екології. Вивчення антропогенного впливу на навколишнє природне 

середовище та пошук біоіндикаторів для встановлення показників 

забруднення, розроблення науково обґрунтованих методів збереження 

цілісності довкілля є пріоритетним завданням. Вибір видів роду Trifolium 

L. в якості біоіндикаторів обумовлений тим, що це види-синантропи, 

мають високу чисельність в досліджуваних екотопах, багаторічні, 

знаходяться в умовах, зручних для відбору проб, протягом вегетативного 

сезону швидко проходять зміну фенофаз [3]. 
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Збільшення ступеня асиметрії живого організму є його 

неспецифічною реакцією на вплив будь-якого несприятливого фактору чи 

групи факторів, що дозволяє визначити ступінь відхилення середовища 

від екологічної комфортності [4]. При морфогенетичному підході 

оцінюється стабільність розвитку екосистеми (гомеостаз). При 

дослідженні асиметрії Trifolium repens L. та Trifolium pratense L екосистем 

керувались методикою В. М. Захарова (1976) [1-2]. При цьому 

аналізуючою ознакою слугувала довжина лівих та правих жилок бокових 

листків досліджуваних рослин. Розрахунки коефіцієнта флуктуючої 

асиметрії (КФА) проводилися за формулою:  
 

 
 

dl – показник ознаки на лівій стороні, dr – показник ознаки на 

правій стороні, Md – середня відмінність між обома сторонами листка, σ2
d 

– дисперсія відмінностей між сторонами листка відносно середньої 

відмінності, n – число вимірів (чисельність вибірки). 

Для проведення дослідження на попередньо визначених ділянках 

урбоекосистеми селища Баришівки був проведений відбір рослинного 

матеріалу. Ділянками є території з різним ступенем і характером 

антропогенного впливу. Ділянки охоплювали як техногенно-навантажені, 

так і селітебні зони. Ділянка № 1 – автошлях «Баришівка-Київ» 

(інтенсивність руху транспортних засобів 226 авт./год). Ділянка № 2 – 

промислова зона селища, ділянка № 3 – територія залізничного вокзалу, 

ділянка № 4 – набережна р. Красилівки, ділянка № 5 – парк «Липняки», 

ділянка № 6 – автошлях «Баришівка-Березань», АЗС (інтенсивність руху 

транспортних засобів 178 авт./год), ділянка № 7 – Баришівський шкіряний 

завод, ділянка № 8 – сквер «Центральний», ділянка № 9 – Баришівське 
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сміттєзвалище, ділянка № 10 – територія Баришівського НВК. В межах 

кожної ділянки дослідження проводилось на 5-6 облікових майданчиках, 

що розташовані не в безпосередній близькості один від одного. 

На кожній ділянці випадковим чином обиралось 25 рослин, у 

яких вимірювали по 3–5 листків. В процесі дослідження було зібрано та 

проаналізовано 1000 листкових пластинок (на кожній ділянці по 100). Для 

оцінки стану досліджуваних ділянок за показником асиметрії Trifolium 

repens L. та Trifolium pratense L. використовували 6-ти бальну шкалу 

рівнів значень індексу асиметрії [2, с. 49-55]. Результати досліджень 

наведені у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Результати визначення флуктуючої асиметрії листків Trifolium 

repens L. та Trifolium pratense L. 
 

Ділянка 

Середнє 

значення 

КФА 

Trifolium 

pratense L. 

Середнє 

значення 

КФА 

Trifolium 

repens L. 

Рівень Бал 

Оцінка 

якості 

середовища 

1 0,685±0,09 0,714±0,10 високий 4 «небезпека» 

2 0,689±0,17 0,694±0,14 високий 4 «небезпека» 

3 0,587±0,11 0,612±0,09 високий 4 «небезпека» 

4 0,356±0,16 0,415±0,13 середній 3 «тривога» 

5 0,385±0,14 0,431±0,17 середній 3 «тривога» 

6 0,618±0,11 0,632±0,12 високий 4 «небезпека» 

7 0,697±0,13 0,725±0,16 високий 4 «небезпека» 

8 0,425±0,17 0,435±0,12 середній 3 «тривога» 

9 0,718±0,16 0,734±0,08 високий 4 «небезпека» 
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10 0,388±0,17 0,398±0,16 середній 3 «тривога» 

 

Таким чином, в умовах антропогенного забруднення різного 

характеру спостерігаємо появу асиметричності листкових пластинок 

видів, що відповідає результатам інших дослідників [1; 4; 5]. Для ділянок 

з інтенсивним промисловим та транспортним забрудненням за 

досліджуваним показником якість середовища оцінюється як «небезпека» 

(високий рівень КФА), в умовах рекреаційного навантаження – як 

«тривога» (середній рівень КФА). Значення КФА для Trifolium pratense L. 

варіює у діапазоні 0,356 (ділянка без значних об’єктів-джерел 

забруднення) до 0,718 (ділянка сміттєзвалища). У Trifolium repens L. КФА 

від 0,415 до 0,725. Відмічаємо нижчі показники ФА у Trifolium pratense L., 

порівняно з Trifolium repens L., хоча значення перебувають в межах 

одного рівня. 

Отже, аналіз флуктуючої асиметрії видів, яка віддзеркалює дрібні 

порушення гомеостазу під впливом змін навколишнього середовища, 

показує, що показник ФА у Trifolium pratense L. в діапазоні 0,356–0,718, у 

Trifolium repens L. 0,398–0,734. Загальний середній показник по 

урбоекосистемі 0,555 для Trifolium pratense L. та 0,579 для Trifolium 

repens L., що засвідчує високий рівень ушкодженості біоіндикторів та 

небезпечну екологічну ситуацію. 

Максимальне відхилення стабільності розвитку видів роду 

Trifolium L. спостерігається в умовах транспортного та промислового 

забруднення, зоні сміттєзвалища. Вплив рекреаційного навантаження на 

популяцію видів викликає відхилення морфологічних ознак вегетативних 

структур. Оцінка стабільності розвитку листків показала, що Trifolium 

pratense L. менш схильна до флуктуацій, ніж Trifolium repens L. так як 

значення коефіцієнтів флуктуючої асиметрії на ділянках перевищують 

12,14–15,7 %. 
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Найперша галузь економіки, що постраждала від глобальної 

пандемії COVID-19 – це туристична. На початку березня Всесвітня 

туристична організація (UNWTO) констатувала, щорічні збитки для 

глобальної індустрії становитимуть 30−50 млрд доларів, але і вони 

можуть збільшуватися, бо ситуація постійно змінюється. 

Щодо України, то очевидно, що із закриттям кордонів в'їзний та 

виїзний туризм припинеться. Наразі обмеження для внутрішнього 

туризму не вводились, але, звичайно, карантин та заборона масових 

заходів вплинуть на бізнес. 

Тому на мою думку, в українського туризму є можливість 

покращити якість надання своїх послуг та наблизитися за рівнем рекреації 

до країн-лідерів, що в свою чергу допоможе Україні вийти з кризи менш 

болісним способом. Настав час на державному рівні підтягнути всі слабкі 

місця, а саме: оновити стандарти сервісу, зробити зручну та прозору 

систему категоризації готелів, створити електронний реєстр всіх суб'єктів 

туристичної діяльності, 3D-картографування рекреаційних районів 

України. Потенціал для розвитку рекреації в Україні надзвичайно 

потужний. Важлива умова реалізації даного потенціалу – якісне та 

всебічне картографічне забезпечення рекреаційної діяльності у регіонах 

[1]. Час вимагає насичення туристичного ринку продукцією і послугами 
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не тільки даної тематики, а й новими методичними рішеннями, 

орієнтованими на новітні технології, а саме Інтернет, ГІС, 3D-

моделювання тощо. 

3D – це те, як ми бачимо світ. Тривимірна реалістична 

картографічна модель – це просторово-часова форма представлення 

реальних об’єктів, яка формується й існує в програмно-керованому 

середовищі, створює можливість для інтерактивної взаємодії з 

користувачем [2]. Місце тривимірних реалістичних моделей в картографії 

можна побачити з Рис. 1. На схемі, що наведено нижче відображено їх 

основні сфери застосування. 

 

 
Рис. 1. Місце тривимірних реалістичних моделей в картографії  

 

Тривимірне картографічне моделювання посідає особливе місце в 

системі наукових досліджень і стає усе більш популярним та 

затребуваним методом вирішення різноманітних завдань у багатьох 

сферах людської діяльності, у т. ч. і в рекреаційній галузі. Тривимірні 

моделі дозволяють уявити об’ємну картину середовища, яке 
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досліджується. Це підвищує ефективність досліджень та покращує рівень 

сприйняття картографічної інформації. 

Тривимірні моделі місцевості зручні для аналізу і подальшого 

використання даних про рекреаційні можливості тієї чи іншої території. 

Інструменти комп’ютерного моделювання дозволяють оглянути 

рекреаційний об’єкт із будь-якої точки. Сучасні програмні продукти для 

тривимірної візуалізації набули у повній мірі усі необхідні засоби для 

створення багатофункціональних та високо інформативних моделей. 3D-

моделювання досягло значних успіхів і має достатньо засобів для 

відображення моделей, які будуть реалістичними та даватимуть змогу 

переглянути додаткову інформацію про об’єкти. Часто при створенні 

тривимірної моделі для розширення функціональних можливостей моделі 

використовують кілька різних програмних продуктів. Тривимірне 

моделювання вимагає відповідних інструментів, методик та даних. Один з 

найпростіших методів створення тривимірної моделі – використання як 

основи двовимірної карти і матриці висот. Для позначення об’єктів на 

моделі можна використовувати наявну бібліотеку тривимірних зображень 

або створювати свої. Побудова моделей проводиться у декілька етапів і 

передбачає виїзд на місцевість (фіксацію висот), підготовку текстур, 

безпосереднє створення моделі, її експорт [3]. Текстура – растрове 

зображення, що накладається на поверхню полігонів тривимірних 

моделей для надання їх кольору, зафарбування чи рельєфу [4]. 

Можливе створення 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових 

масивів, окремих фрагментів забудови чи виробничих споруд, а також 

класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж, дозволяє 

прогнозувати вірогідні зони затоплень, стане незамінним підґрунтям для 

проектування доріг, зрошуваних земель, ефективної інвентаризації лісів 

та проектування курортів для відпочинку [5]. 
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Нижче Наведено деякі програмні продукти, які доцільно 

використовувати для створення тривимірних моделей.  

З геоінформаційних систем : ESRI ArcInfo (3D Analyst), ERDAS 

Imagine (Virtual GIS) Intergraph Geomedia.  

З САПР-систем (Система автоматичного проектування та 

розрахунку) – Bentley Microstation, Autodesk AutoCAD та ін. Тривимірні 

редактори – Autodesk 3D Max, Maya цієї ж фірми, Maxon Cinema 4D, 

NewTek Lightvawe та ін.  

З генераторів ландшафтів – DAZ Bryce, Vue d’Esprit, World 

Builder та ін.  

На сьогоднішній день, лиш приватні компанії в змозі реалізації 

тривимірної моделі курорту, але технологічний процес не стоїть на місці. 

Я певна, що за декілька років 3D-моделювання рекреаційних об’єктів 

набуде певну технологію з створення.  

А зараз, на жаль, картографічне моделювання рекреаційних 

районів в Україні ще не набуло необхідного розмаху, хоча є дуже 

актуальним і важливим для забезпечення точною, детальною і 

достовірною інформацією туристів та організаторів туризму. Створення 

таких картографічних моделей повинно задовольнити більшість потреб 

туристів, рекреантів, а також організаторів туризму в отриманні надійної, 

повної, актуальної інформації про рекреаційну інфраструктуру, що в свою 

чергу збільшить активність внутрішнього туризму. А електронний режим 

користування картою надасть можливість використання будь-де, 

дозволить спеціальні можливості відображення об’єктів картографування 

для зручного і наочного їх сприйняття. 
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Creating a quality interface requires much more than just following 

some instructions. In the early stages of computer development, the user 

interface was seen as a means of human communication with the operating 

system and was quite primitive. Basically, it allowed you to run an execution 

task, associate specific data with it, and perform some of the procedures for 

maintaining a computer installation. 
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Subsequently, as the hardware improved, it became possible to create 

interactive software that would use special user interfaces. At this time, the 

main problem is the development of interactive interfaces to complex software 

products designed for use by non-professional users. In recent years, basic 

concepts for constructing such user interfaces have been formulated and several 

methods for their creation have been proposed. The main advantage of a good 

user interface is. that the user always feels that he is managing the software, not 

the software is managing it. 

A user interface is a collection of tools by which a user interacts with 

various devices (computer or home appliances) or other sophisticated tools 

(systems). The user interface is a kind of interfaces in which on the one hand – 

a person, on the other – a machine (device, software). According to the 

definition of the National Bank of Standardized Scientific and Technical 

Terms, the user interface is a set of hardware and software that enables the user 

to interact with the computer [1]. 

A user interface style is a set of features, methods, techniques that 

characterize the individuality of a user interface, as well as a set of techniques 

for using software development tools. 

The natural interface is one that does not force the user to substantially 

change his usual ways of solving the problem. This means, in particular, that 

messages and results issued by the application should not require additional 

explanations. It is also advisable to preserve the system of values and 

terminology used in this subject area. 

The use of familiar concepts and images (metaphors) provides the user 

with an intuitive interface when performing his tasks. However, using 

metaphors, you do not have to limit their machine implementation to a 

complete analogy with real-world objects of the same name. For example, 

unlike its paper counterpart, a folder on the Windows desktop can be used to 

store a number of other objects (such as printers, calculators, other folders). 
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Metaphors are a kind of "bridge" that connects images of the real world with 

those actions and objects that have to manipulate the user during his work on 

the computer; they provide "inquiry" rather than "reference". Users memorize 

an action associated with a familiar object more easily than they would 

remember the name of the team associated with the action [2]. 

Consistency allows users to transfer existing knowledge to new tasks, 

to learn new aspects faster, and thus to focus attention on the problem being 

solved, rather than spending time finding differences in the use of certain 

controls and commands. By ensuring continuity of previously acquired 

knowledge and skills, consistency makes the interface recognizable and 

predictable. Consistency is important for all aspects of the interface, including 

command names, visual presentation of information, and the handling of 

interactive elements. In order to realize the property of consistency in the 

software being created, it is necessary to consider its various aspects. Users 

usually learn the features of working with a new software product by trial and 

error. An effective interface should take this approach into account. At each 

stage of the operation, it should allow only the appropriate set of actions and 

warn users of situations where they may damage the system or data; Better yet, 

if the user has the ability or undo correct action. 

Even with a well-designed interface, users can make some mistakes. 

These errors can be of either the "physical" type (random selection of the 

wrong or data command) and "logical" (making the wrong decision on the 

selection or data command). An effective interface should prevent situations 

that are likely to end in error. He should also be able to adapt to the potential 

errors of the user and facilitate the process of eliminating the consequences of 

such errors. 

The interface should be simple. This is not meant to be simplified, but 

to ensure ease of study and use. In addition, it should provide access to the full 

list of functionality provided by a particular application. The implementation of 
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access to wide functionality and ensuring ease of operation are contrary to each 

other. Developing an effective interface aims to balance these goals. One 

possible way to support simplicity is to present on-screen information that is 

minimally necessary for the user to complete the next step of the task. In 

particular, avoid using verbose command or message names. Misplaced or 

redundant phrases make it difficult for the user to obtain essential information. 

Another way to create a simple but effective interface is to place and 

present elements on the screen, taking into account their value and logical 

relationship. This allows you to use associative thinking in the work process. 

You can also help users manage the complexity of the displayed information by 

using consecutive windows, menu sections. Successive disclosure involves 

organizing information that, at each point in time, only a portion of the screen 

is needed to perform the next step. By reducing the amount of information 

provided to the user, you thereby reduce the amount of information to be 

processed. An example of such an organization is a hierarchical (cascading) 

menu, each level of which displays only those items corresponding to one, 

selected by the user, a higher level item [3]. 

Designing visual components is an essential part of developing a 

software interface. The correct visual representation of the objects used 

provides the transmission of very important additional information about the 

behavior and interaction of different objects. At the same time, it should be 

remembered that every visual element that appears on the screen potentially 

requires the attention of the user, which is not infinitely known. Ensuring that 

such an environment is formed on the screen would not only help the user 

understand the information presented, but also allow him to focus on the most 

important aspects of it. Admittedly, the greatest success in designing a user 

interface that has these properties, so far, has been achieved by computer game 

developers. 
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It is difficult to quantify the quality of an interface, but its more or less 

objective evaluation can be obtained from the following personal indicators. 

However, due to the limited technical capabilities of computing systems, many 

of the principles discussed above are perceived by practitioners as some 

abstract wishes. In particular, what naturalness of the interface can be said 

when any information is displayed on the monitor screen only in alphanumeric 

form. In this regard, for a very long time, the main form of communication 

between the user and the computer was a question-and-answer dialogue. But, 

perhaps, precisely because the computer acted as the interlocutor, very quickly 

there was a need to study the psychological aspects of human communication 

with a computer. The results of these studies made us remember the 

ergonomics of the workplace. to date, no major publications on the user 

interface are complete without references to the results obtained in specific 

areas of expertise [4]. 

When dealing with the interface, the user must imagine what 

information about the task he has performed and in what condition are the 

means by which he will solve this problem. User efficiency and interest are 

ensured by a well-formulated methodology for the development and design of 

the user interface. Thus, the interface separates the specification of the system’s 

operations from their implementation and defines the common boundaries of 

the designed system. 
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Останніми роками великі дані набувають широкого вжитку. 

Незважаючи на те, що потенціал великих даних є безсумнівно значним, 

його повне досягнення вимагає нових способів мислення та нових 

алгоритмів для вирішення багатьох технічних проблем. Наприклад, 

більшість традиційних алгоритмів машинного навчання були розроблені 

для даних, які будуть повністю завантажені в пам’ять. Однак з приходом 

епохи великих даних це припущення більше не виконується. Тому 

потрібні алгоритми, які можуть засвоїти значну кількість даних. 

По-перше, великі обсяги даних є важливою проблемою для 

глибинного навчання. Великі дані часто мають велику кількість прикладів 

(вхідних даних), багато різновидів результатів та велику вимірність 

(атрибути). Ці властивості безпосередньо призводять до збільшення часу 

роботи та складності моделі. Самий об’єм даних часто робить 

неможливим тренування алгоритму глибинного навчання лише за 

допомогою центрального процесора та сховища. Натомість перевагу 
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надають машинам з паралельними розподіленими обчисленнями. 

Останнім часом було досягнуто вражаючих успіхів для зменшення 

проблем, пов’язаних із великими обсягами даних. Нові моделі 

використовують кластери процесорів чи графічних процесорів для 

підвищення швидкості навчання, не відстежуючи точності алгоритмів 

глибинного навчання. Були розроблені стратегії паралелізму даних та 

моделей. Наприклад, дані та моделі поділяються на такі блоки, які 

вписуються в дані пам’яті; поширення вперед і назад може ефективно 

здійснюватися паралельно [1], хоча алгоритми глибокого навчання не є 

тривіально паралельними. 

Найновіші підходи глибинного навчання можуть обробляти 

досить велику кількість вибірок та параметрів. Також можливо збільшити 

масштаб, використовуючи більшу кількість графічних процесорів. Однак 

не надто зрозуміло, яким чином системи глибинного навчання зможуть 

продовжувати масштабуватись поза рамками існуючих підходів. Хоча ми 

можемо очікувати постійного зростання пам’яті комп’ютера та 

обчислювальної потужності (головним чином за допомогою паралельного 

чи розподіленого обчислювального середовища), подальші дослідження 

та зусилля щодо вирішення питань, пов’язаних із керуванням 

обчисленнями та зв’язком, (наприклад, копіювання даних або параметрів, 

або градієнтних значень на різні машини) потрібні для масштабування 

дуже великих наборів даних. Зрештою, для побудови майбутньої системи 

глибинного навчання, масштабованої до великих даних, потрібно 

розробити високоефективні обчислювальні системи разом з теоретично 

обґрунтованими алгоритмами паралельного навчання та новими 

архітектурами. 

По-друге, великі дані є різноманітні, тобто надходять у різних 

форматах з різних джерел. Наприклад, швидко зростаючі мультимедійні 

дані, що надходять з Інтернету та мобільних пристроїв, містять величезну 
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колекцію зображень, відео- та аудіопотоків, графіків та анімацій і 

неструктурованого тексту, кожен з яких має різні характеристики. 

Ключовим фактором для боротьби з великою різноманітністю є інтеграція 

даних. Очевидно, що однією унікальною перевагою глибинного навчання 

є його здатність до тренування за допомогою контрольованих чи 

неконтрольованих методів або комбінації обох. Глибинне навчання може 

бути використане для вивчення представлень характеристик для 

класифікації. 

Глибинне навчання виявилося дуже ефективним при інтеграції 

даних з різних джерел. Наприклад, компанія Ngiam et al. [2] розробила 

нове застосування алгоритмів глибинного навчання для вивчення 

представлень шляхом інтеграції аудіо- та відеоданих. Вони 

продемонстрували, що глибинне навчання, як правило, ефективне у 

вивченні представлень одинарної модальності через безліч модальностей 

з неміченими даними та вивчення спільних представлень, здатних 

фіксувати кореляції в декількох модальностях. 

Хоча сучасні експерименти продемонстрували, що глибинне 

навчання здатне використовувати неоднорідні джерела для значних 

здобутків у роботі системи, численні питання залишаються відкритими. 

Наприклад, враховуючи, що різні джерела можуть пропонувати 

суперечливу інформацію, як саме ми можемо вирішити конфлікти та 

співставити дані з різних джерел ефективно. У той час як сучасні методи 

глибинного навчання в основному тестуються для подвійної модальності 

(тобто, даними з двох джерел), чи буде вигода від системи зі значно 

більшою модальністю? Глибинне навчання здається цілком придатним до 

інтеграції неоднорідних даних із численними модальностями через його 

здатність вивчати абстрактні представлення та основні фактори варіації 

даних. 
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По-третє, серед проблем, що виникають при вивченні великих 

даних, є також їх висока плинність: дані генеруються з надзвичайно 

високою швидкістю і потребують своєчасну обробку. Одним із рішень 

для вивчення таких швидкоплинних даних є онлайн-підходи до навчання. 

Онлайн-навчання вивчає один екземпляр за раз, і незабаром з’являється 

правильна мітка для кожного екземпляра, яка може бути використана для 

вдосконалення моделі [3]. Ця послідовна стратегія навчання дуже добре 

працює для великих, оскільки сучасні машини все ще не можуть зберігати 

весь набір даних у пам’яті. Цікаво, що глибоке навчання часто тренують 

за допомогою стохастичного підходу до градієнтного спуску [4], де один 

приклад навчання з відомою міткою використовується одночасно для 

оновлення параметрів моделі. Ця стратегія може бути адаптована і для 

навчання в Інтернеті. Щоб пришвидшити навчання, оновлення можна 

проводити на міні-пакетній основі [5]. На практиці приклади в кожній 

міні-партії максимально незалежні. Міні-партії забезпечують хороший 

баланс між пам’яттю комп’ютера та часом роботи. 

Ще одна складна проблема, пов’язана з високою плинністю, 

полягає в тому, що дані часто нестаціонарні, тобто розподіл даних 

змінюється з часом. На практиці нестаціонарні дані зазвичай розділяються 

на шматки з даними з невеликого часового інтервалу. Припущення 

полягає в тому, що дані, близькі за часом, є нерухомими і можуть 

характеризуватися значним ступенем кореляції, і, отже, дотримуватися 

однакового розподілу [6]. Таким чином, важливою особливістю 

алгоритму глибинного навчання для великих даних є можливість 

вивчення даних як потоку. Однією з областей, яку потрібно дослідити, є 

глибинне навчання онлайн, яке часто масштабується природним шляхом і 

обмежується пам’яттю, легко паралелізується та теоретично гарантується 

[7]. Такі алгоритми мають вирішальне значення для вивчення великих 

даних. 
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Підсумовуючи, варто сказати, великі дані створюють значні 

проблеми для глибинного навчання, включаючи великі масштаби, 

неоднорідність, шумні мітки, нестаціонарне розповсюдження та багато 

інших. Щоб реалізувати весь потенціал великих даних, нам потрібно 

вирішити ці технічні виклики новими способами мислення та 

трансформаційними рішеннями. Ці проблеми, пов’язані з дослідженнями, 

спричинені великими даними, є не тільки своєчасними, але й принесуть 

широкі можливості для глибинного навчання. Разом вони забезпечать 

великий прогрес у науці, медицині та бізнесі. 
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Формування радянської системи пенсійного забезпечення в УСРР 

розпочалося навесні 1919 року, по завершенні Першої Світової війни і в 

час, коли вирувала громадянська війна, а суспільство потребувало миру 

[3]. 

Газета «Известия» від 28.03.1919 р. подає повоєнну таблицю 

ставок для оплати праці службовців, майстрів і робочих української 

залізниці, яка стала основою при визначенні пенсій працівникам залізниць 

[2]. 

Тимчасовими правилами призначення і видачі пенсій 

залізничникам регламентувалися умови їх нарахування та видачі. Так, 

особи, що потребували пенсії, мали подати прохання про її видачу разом з 

відомостями про свій матеріальний стан за відповідною формою, яка 

додавалася до правил анкетного листа і мала бути затверджена місцевим 

совдепом за місцем проживання [1, с. 20]. Форма для визначення 

майнового стану пенсіонера містила декілька пунктів, які давали змогу 

встановити, чи є у нього власна земля чи городи і в якій кількості; чи є 

сади і який дохід з них; чи мають оренду і яка середня врожайність за 

минулий рік з десятини (в пудах); кількість працездатних і 
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непрацездатних членів сім’ї; чи є своя хата та інвентар (з вказівкою який 

саме); визначався стан споруд; чи є худоба і чи займається пенсіонер 

ремеслом чи промислом. Аналіз майна пенсіонера здійснювався 

щонайменше трьома особами, переважно сусідами, які також займалися 

господарством. Тільки після перевірки та затвердження всіх необхідних 

документів приймалося рішення про призначення пенсій працівникові 

залізниці. 

Цими ж Правилами зазначалося, що при зміні Народним 

комісаріатом праці мінімальних тарифних ставок для оплати праці 

одночасно і відповідно змінювалися й розміри пенсій усіх категорій 

працівників [1, с. 20]. 

Стаття 8 Правил визначала необхідність відповідного збільшення 

пенсій пенсіонерам, що потребували особливого догляду [1, с. 20]. Бюро 

Експертиз Загально-Страхових організацій призначалося відповідальним 

органом за проведення експертиз тих осіб, що підлягали огляду для 

визначення потреб у спеціальному чи особливому догляді [1, с. 21]. 

Стаття 13 Тимчасових правил регламентувала порядок роботи 

при неможливості організувати Бюро Експертизи. За таких умов його 

функції переходили до Дорожньої Комісії у справах забезпечення 

залізничників. Комісія збиралася у такому складі: 1) три лікарі за вибором 

Дорожньої Комісії; 2) два представники відповідного залізничного 

Профсоюзу за вибором Дорожнього правління; 3) один представник 

Дорожньої Комісії у справах забезпечення залізничників [1, с. 21]. 

Зазначена комісія збиралася за необхідності, але не частіше ніж раз на 

місяць. 

Видача пенсій залізничникам припинялася за тих же умов, що й 

іншим категоріям пенсіонерів: при відновленні працездатності чи при 

поліпшенні матеріальних умов; при постійному проживанні за кордоном; 

за постановою суду; у зв’язку зі смертю [1, с. 24]. Призупинялася видача 
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пенсій також на загальних умовах, а саме: пенсіонер потрапляв у будинок 

інвалідів на утримання; пенсіонера перебував під вартою тощо [1, с. 24]. 

Отже, у період становлення всієї системи пенсійного 

забезпечення в УСРР потреби усіх категорій працівників у соціальному 

захисті, зокрема працівників українських залізниць, було розглянуто, 

підтримано і регламентовано. 
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ГРАФІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВТРАЧЕНИХ СИНАГОГ 

 

Ільчишин Ю. Р., 

магістрантка кафедри містобудування 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

У ході другої світової війни було знищене не лише єврейське 

населення Європи, але сильно постраждала їхня матеріальна культура, у т. 

ч. й архітектура. Цей народ спіткали погроми та вивезення, а синагоги 

руйнували, підпалювали, підривали та знищували до рівня землі. 

У післявоєнні роки пустки у колишніх єврейських дільницях 

України, залишені війною і погромами, почали здобувати нове життя. Їх 
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забудовували, вплітали в нову, змінену війною структуру міст. На 

декілька десятиліть євреї випали з історії Європи, а їхні колишні території 

почали розвиватись в новому руслі [1]. Про довоєнну історію часом 

нагадують таблички на нових будинках (рис. 1, а)), які розповідають, що 

на цьому місці колись знаходилась єврейська божниця. А про вигляд 

зруйнованих синагог можна дізнатись із архівних документів, зарисовок 

мандрівників, старих фотографій чи з макетів (рис. 1, б)).  

 

 
Рис. 1. а) меморіальна дошка у м. Львів, вул. Староєврейська 37 [2]; б) 

бронзовий макет ринкової площі і синагоги в Тернополі [3]. 

 

З розвитком технологій з’явився такий спосіб збереження 

втрачених пам’яток, як графічна реконструкція. В. М. Рожко подає таке 

визначення методу:  

«Графічна реконструкція – це специфічний вид пізнавальної 

діяльності, спрямованої на дослідження об’єктів з метою відтворення 

їхнього вигляду на певний період засобами архітектурної графіки за 

рештками, документами та аналогами, що збереглися, на основі теорій, 

методів і процедур, прийнятих в архітектурі та суміжних дисциплінах» 

[4]. 

Оскільки велика кількість синагог була цілком зруйнована, а їх 

території з того часу розвивали і забудовували у новому контексті, варто 

створювати графічні реконструкції втрачених споруд. При чому, за 

наявності матеріалу доцільно розглядати віртуальну модель саме в її 
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історичному середовищі. Адже наявність єврейських громад у містах та 

містечках безсумнівно впливала на їх архітектурно-містобудівний образ 

[5]. Після руйнації ці поселення втратили цілісність свого сакрального 

образу. Таким чином графічна реконструкція втрачених знакових будівель 

допоможе візуалізувати знання про давнішню історію міста, з метою його 

експозиції, поширення знань та врахування у розбудові міст. Варто також 

відзначити, що графічна модель допомагає уявити об’єм втраченої 

споруди, адже навіть збережені фотографії будівлі не завжди дають змогу 

побачити її зусібіч. 

У єврейській культурі синагога призначена не лише для 

богослужінь, але це також місце для збору громади, суду, навчання та ін., 

тобто головна споруда дільниці [6]. З роками, зовнішній вигляд синагоги 

зазнавав суттєвих змін. Первісне ядро (чоловічий молитовний зал) нерідко 

обростав численними прибудовами з новими приміщеннями. При чому, 

їхній зовнішній вигляд та підбір будівельних матеріалів яскраво 

висвітлювали їхню меншу значимість у порівнянні з головним об’ємом. 

Таким чином, відтворюючи етапи змін та перебудов можна візуалізувати 

повноцінну історію формування синагоги (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Етапи перебудови синагоги Турей Загав у Львові («Золота роза»):  

а) 1595 р.; б, в) ХVIII ст. (автор комп’ютерної реконструкції – С. 

Кравцов). 
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Матеріалами для графічної реконструкції синагог служать 

збережені архівні дані та описи будівель, фотографії, зарисовки 

художників, гравюри та ін. При обмеженій кількості графічних матеріалів 

можна вдаватись до аналогій.  

Підсумовуючи варто сказати, що у наш час за допомогою 

графічної реставрації є можливість максимально розкрити історію 

втрачених споруд за допомогою візуалізації та зберегти їхню цінність для 

інших поколінь.  
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

 

ІДЕНТИЧНІСТЬ В АКСІОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ 

 

Баюжева А. О., 

викладач кафедри філософії 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

 

Філософія ХХ століття, переорієнтувавшись з суб’єктоцентризму 

на комунікативно-дискурсивне поле дослідження, акцентувала свою увагу 

на вивченні людини в її співвідношенні з середовищем, у якому та 

перебуває, а відтак – на питанні про формування самосвідомості людини в 

умовах комунікативного простору. В силу цих обставин виокремилось і 

набуло актуальності поняття «ідентичності». Воно почало визначати 

систему цінностей, певну опорну точку світоглядних орієнтацій людини, 

позицію, яку людина проголошує, і визнання іншими цієї позиції [1]. 

У розв’язанні проблеми ідентичності такі видатні мислителі, як 

М. Гайдеггер, М. Бубер, Х. Арендт великого значення надавали 

спілкуванню, яке виступає основою самосвідомості. Сьогодні ніхто не 

піддає сумніву, що спілкування є певним посередником між людиною та 

суспільством. У силу цього у вирішенні проблеми самоідентичності ми 

виокремлюємо філософську позицію, яка завдяки соціальному характеру є 

основою комунікативної дії. 

Згідно з Ю. Габермасом, принципова відміна комунікативної дії 

від усіх інших видів дій полягає в тому, що вона орієнтована не на успіх, а 

на пошук взаєморозуміння між різними соціальними суб’єктами. При 
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цьому кожен із таких суб’єктів є носієм певної системи цінностей, які 

координуються соціальними механізмами духовної сфери суспільства. 

Якщо виникають ціннісні конфлікти, так яскраво описані у свій час ще 

М. Вебером, то вони є конфліктами між цінностями етичної, естетичної і 

релігійної сфер, і складають невід’ємну частину суспільного життя, 

формуючи зміст ідентичності. 

Знаково-символічна природа ідентичності виражається в 

наділенні індивіда властивістю рефлективності, здатністю усвідомлювати 

умови своєї суб’єктивності, яка виражається в наявності символічних 

структур, котрі упорядковують уявлення індивідів. Розгляд ідентичності з 

точки зору суб’єкта передбачає, що вона пов’язана передовсім із 

проблемою інтерсуб’єктивності – ідентичність суб’єкта залежить від 

ставлення до Значущого Іншого (як у сенсі соціальної символічної 

структури, так і в сенсі конкретного іншого суб’єкта). 

Людина стає суб’єктом соціалізації об’єктивно, бо впродовж 

життя на кожному віковому етапі перед нею постають усе нові завдання, 

для вирішення яких ставить перед собою відповідні цілі, тобто виявляє 

свої суб’єктністъ (позицію) і суб’єктивність (індивідуальну своєрідність). 

Від людини відповідно до її вікових можливостей чекають залучення до 

певного рівня суспільної культури, володіння деякою сумою знань, умінь, 

навичок, певного рівня сформованості цінностей. Залежно від того, на 

якому етапі життя перебуває людина, перед нею з’являються нові 

завдання: її участь у родині, виробничо-економічній діяльності тощо.  

Кожна людина, особливо в дитинстві, отроцтві й юності, є 

об’єктом соціалізації. Про це свідчить те, що зміст процесу соціалізації 

визначається зацікавленістю суспільства в тому, щоб людина успішно 

опанувала ролі чоловіка або жінки (статево-рольова соціалізація), 

створила міцну родину (сімейна соціалізація), могла і хотіла б 

компетентно брати участь у соціальному й економічному житті 
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(професійна соціалізація), була законослухняним громадянином 

(політична соціалізація) тощо [2]. 

Вимоги до людини в тому або іншому аспекті соціалізації 

пред’являє не тільки суспільство в цілому, але і конкретні групи й 

організації. Особливості і функції тих або інших груп і організацій 

обумовлюють специфічний і неідентичний характер цих вимог. Зміст же 

вимог залежить від віку і соціального статусу людини, до якої вони 

пред’являються. 

З одного боку, ідентичність формують соціальні інститути, 

супутні соціалізації – сім’я, система освіти, неформальний контроль з 

боку найближчого оточення; з іншого, – сам індивід, який підбирає для 

себе такі цінності, котрі, на його думку, в якомога повнішій мірі 

відповідають існуючій реальності. Таким чином, інститути соціалізації, 

сам індивід, конкретні історичні умови, а також різні випадковості 

виникають у процесі повсякденної практики індивіда, формують у нього 

систему цінностей [3]. 

В цілому дослідники сходяться на думці, що соціалізація 

передбачає прийняття моделей, існуючих у суспільстві «уподібнення 

моделі» (А. Бандура), «приміряння на себе ролі «Іншого» (Дж. Г. Мід), а 

також «засвоєння і відсторонення соціального досвіду» (І. Кон). 

Узагальнюючи, в основі соціалізації можна виокремити суспільні норми і 

правила, вимоги і мотиваційні настанови. Також не викликає сумніву, що 

мімікрія є атрибутивною ознакою об’єкта, а не суб’єкта. Вона призводить 

до деперсоналізації індивіда, уніфікації людської суб’єктивності й 

нівелювання суб’єктності. 

 

Література: 

1. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / Пер. с нем. 

С. Гессена. – СПб. : Книгоиздательство «Образование», 1911. – 196 с. 



52 

2. Скорик Г. В. Человек в информационном обществе : проблема 

идентификации (поиска идентичности) / Г. В. Скорик. Вестник Томского 

государственного университета. – 2007. – № 302. – С. 53–55. 

3. Сміт Е. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994. – 226 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


