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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ АКУСТИЧНОЇ ТА ВІБРОКАВІТАЦІЇ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РУЙНУВАННЯ КЛІТИН МІКРООРГАНІЗМІВ 

 

Бернацька Н. Л., 

кандидат технічних наук, 

старший лаборант кафедри загальної хімії 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Типіло І. В., 

кандидат хімічних наук, 

завідувач лабораторії кафедри загальної хімії 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Вступ 

Для харчової промисловості велике значення має екологізація 

технологій [1, с. 80]. Це передбачає систему заходів щодо запобігання 

негативному впливу виробничих процесів на природне середовище [2, с. 

4]. Екологізації технологій досягають завдяки впровадженню 

маловідходних технологій чи технологічних зв'язків, що забезпечують 

мінімум шкідливих викидів [3, с. 5]. Усе це сприяє виготовленню 

високоякісної екологічно безпечної харчової продукції за мінімальних 

витрат природних ресурсів та збереженню стійкої динамічної рівноваги в 

природному середовищі біосфери Землі [4, с. 58]. 

Із поміж різноманітних методів фізичних впливів на процеси 

водопідготовки та водоочищення, у тому числі і від біологічного 
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забруднення, широкого застосування набули методи кавітаційної обробки 

води, в основу яких покладено ультразвукове [4, с. 58] та гідродинамічне 

[5, с. 278] збурення кавітації в рідинах. Однак і цим методам притаманні 

певні недоліки, зокрема дискретність обробки [6, с. 358], незначна 

продуктивність та висока енергоємність для ультразвукового методу [7, с. 

255], недостатні ступінь очищення та рівномірності обробки тощо для 

гідродинамічного [8, с. 165]. Тому актуальними залишаються 

дослідження, спрямовані на створення сучасних новітніх технологій 

водопідготовки та водоочищення, спроможних поєднувати високу ступінь 

очищення води із значною продуктивністю, та обладнання для їх 

реалізації. 

Методи досліджень 

Були проведені дослідження впливу кавітації на стічну воду 

пивоварні, дріжджового виробництва (ЗАТ «Ензим») та дріжджових 

лізатів з різними початковими значеннями мікробного числа (МЧ0) та 

різноманітними типами органічних та біологічних забруднень. 

Застосовувався ультразвуковий генератор УЗДН-2Т (рис. 1) потужністю 

40 Вхв-1 та низькочастотний віброрезонансний кавітатор (рис. 2). 

Величину МЧ визначали до і після обробки з допомогою поверхневого 

висівання на м’ясопептонному агарі. Досліди з окиснення домішок у воді 

природних водойм проводили при Т=298 К і р=1∙105 Па, підбираючи 

однакові умови експерименту для проведення процесу як в 

ультразвуковому полі, так і при застосування віброкавітації. 
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Рис. 1. Світлина 

ультразвукового генератора 

УЗДН-2Т для окиснення 

домішок органічних речовин 

та знезараження 

мікроорганізмів в 

ультразвуковому полі 

Рис. 2. Світлина низькочастотного 

віброрезонансного кавітатора для 

кавітаційної обробки водних розчинів із 

високим вмістом забруднення під тиском 

та при підвищених температурах 

Результати досліджень та їх обговорення 

Зменшення величини МЧ стічних вод пивоварні, дріжджового 

виробництва, дріжджових лізатів задовільно описується рівнянням реакції 

першого порядку і відрізняються тільки константами розкладу (рис. 3 

а,б,в, табл. 1). Показано, що застосування віброкавітаційного пристрою 

дає аналогічний ефект як і при УЗ кавітації. Але якщо проаналізувати 

затрати електричної енергії на створення процесу кавітації, то УЗ 

генератор споживає 1,4 кВт, а випромінює тільки 100 Вт, що пов’язано із 

втратами енергії при перетворенні електричної енергії в магнітне поле, а 

його – у механічні коливання магнітостріктора. Віброкавітатор споживає 

800 Вт і випромінює також близько 800 Вт (к..к.д. приблизно 98%). Тому 
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економічно доцільно для збурення кавітації використовувати 

віброрезонансні низькочастотні кавітатори. 

  

 

Рис. 3. (а, б, в) Кінетичні 

криві зміни МЧ дріжджових 

розчинів, отриманих з чистої 

культури а), стоків дріжджзаводу 

б) і пивоварні в) при застосуванні 

віброкавітації (1) та при обробці 

ультразвуком (2), віднесені на 

100 Вт електричної потужності. 

Температура 200С, частота 37 Гц 

 

Таблиця 1 

МЧ, кл/мл Віброкавітація УЗ кавітація 

600 0,0342 0,0343 

16000 0,0594 0,0563 

2,6*1012 0,0878 0,0819 

Вже за 1 годину обробки при частоті 50 Гц ступінь руйнування 

живих клітин дріжджів сягає 99,8%, що є задовільним показником для 

технологічного впровадження. Однак час обробки суттєво залежить від 

частоти. На рис. 4 наведено залежність ступеня відмирання  клітин 

мікроорганізмів від частоти коливань дек-збурювачів кавітації і видно, що 

найбільшого ефекту досягнуто при частоті 37 Гц. 
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Рис. 4. Залежність 

ступеня відмирання клітин 

мікроорганізмів від частоти 

коливань дек-збурювачів 

кавітації та початкової 

концентрації клітин 

 

Частота 37 Гц є резонансною, при ній досягається максимальний 

результат при мінімальній витраті енергії, що потрібна для збурення 

кавітації, тобто частота коливань дек кратна або рівна частоті коливань 

зародків кавітації. 

Висновки 

Показано, що зменшення мікробного числа стічних вод як при 

застосуванні ультразвукової кавітації, так і при застосуванні 

віброкавітатора описується рівнянням реакції першого порядку і 

відрізняються тільки константами розкладу. Досліджено ефективність 

віброкавітаційної обробки при очищенні стічних вод з різною 

концентрацією біологічного забруднення при різній частоті коливань дек-

збурювачів кавітації. Найбільшого ефекту досягнуто при частоті 37 Гц. 

К.к.д. віброкавітатора становить приблизно 98%, тому економічно 

доцільно для збурення кавітації використовувати віброрезонансні 

низькочастотні кавітатори. 
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м. Львів, Україна 

 

Гідравлічний розрахунок магістрального трубопроводу 

водорозподільного пристрою градирні проводився згідно з існуючою 

фізичною моделлю системи циркуляційного водопостачання енергоблоку 

Рівненської АЕС (масштаб 1:59), яка знаходиться в лабораторії кафедри 

гідравліки та сантехніки Національного університету "Львівська 

політехніка" (рис. 1) [1]. 

Мета гідравлічного розрахунку – показати, що розподіл води з 

магістрального трубопроводу моделі є рівномірним. 

Вузли розподілу води – це елементи після відгалужень від 

магістрального трубопроводу, починаючи з вертикальних труб. Нумерація 

вузлів проведена за рухом води в трубопроводі (напрямок на рис. 1 

показаний стрілочками), а саме: вузол 1 – відгалуження після трійника; 

вузол 2 – після останнього коліна в кінці магістрального трубопроводу. 

Напір у кожному і-му вузлі визначали за формулою: 

Ні = Н – ∑hw.і , 

де Н – напір на початку магістрального трубопроводу; 

hw.і – втрати напору в трубі перед кожним k-им вузлом. 

Магістральний трубопровід має загальну довжину 2850,5 мм. З 

гідравлічної точки зору він є коротким. Тому втрати напору по довжині 

труб hl та на місцевих гідравлічних опорах hloc є сумірними між собою 

[2, с. 52]. Тоді загальні втрати напору необхідно обчислювати як суму цих 

втрат напору: 

hw = hl + hloc . 
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Рис. 1. Схема для гідравлічного розрахунку магістрального трубопроводу 

водорозподільного пристрою градирні: 

1 – коліно 90º ø48,25; 2 – коліно 45º ø48,25; 3 – коліно 45º ø48,25; 

4 – трійник на проході ø48,25; 5 – раптове звуження ø48,25/42,15 

 

Магістральний трубопровід складається з водопровідних труб 

PVC-U SCH 40 та фасонних частин PVC-І (на тиск 330 psi та 150 psi 

відповідно та температуру 73°F) фірми NIBCO (США). З’єднання 

елементів трубопроводу – клейове. Тоді за [3, с. 9] відповідні втрати 

напору 

i ih L R= ⋅∑      ; 

2
i

oc i
Vh
2g

= ζ ⋅∑
 , 

1 

2 

3 
4 5 
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де L – довжина труби між фасонними частинами, позначеними на рис. 1, 

м; 

R – питомі втрати напору по довжині труби, м/м, 

( )
1,852

4,86551,852100R 0,3536 q 0,04 D
C

− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
  ; 

С – стала шорсткості внутрішньої поверхні труби; С = 150 для 

пластикових труб PVC [3, с. 9]; 

q – витрата рідини, л/с; 

D – діаметр труби, мм; 

ζ – коефіцієнт місцевого гідравлічного опору фасонної частини; 

V – середня швидкість потоку рідини після місцевого гідравлічного 

опору, м/с, 

2
qV
D
4

=
π

 . 

Для труби L1 завдовжки та діаметром D1 = 48,25 мм втрати 

напору на місцевих гідравлічних опорах  

( )
2

1
oc.1 1 2 3

Vh
2g

= ζ + ζ + ζ ⋅
; 

те саме, L2 завдовжки та діаметром D2 = 42,15 мм, 

( )
2
2

oc.2 4 5
Vh
2g

= ζ + ζ ⋅
. 

Тут індекси біля коефіцієнтів ζ відповідають позиціям на рис.1.  

За [3, табл. 8] маємо: ζ1 = 1,20; ζ2 = ζ3 = 0,50; ζ4 = 1,20. При D2 > 0,5D1 

[2, c. 39] дослідним даним краще відповідає формула [2, c. 38]. 
2

5
1 1 ζ = − ε   , 
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де ε – коефіцієнт стиснення струменя при вході в трубу меншого 

діаметру, 

 

2
2
2
1

0,0430,57
D1,1
D

ε = +
−

   ,      2

2

0,0430,57
42,151,1
48,25

ε = + =
−

0,698 

; 
2

5
1 1

0,698
 ζ = − = 
 

0,19. 

Напір Н на початку магістрального трубопроводу створювали 

насосом UPE 25-40 фірми Grundfos (Данія), встановленим вертикально. 

Його роботою керували за допомогою інфрачервоного пульту 

дистанційного керування (ПДК) R100 (рис. 2) [4]. ПДК дозволяв знімати 

також подача насоса. Рис. 2. Сема зв’язку ПДК з насосом: 1 – насос UPE 

25-40; 2 – ПДК R100 [4]. 
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Проведемо гідравлічний розрахунок для подачі насоса q = 1,7 

м³/год = = 0,000472 м³/с = 0,472 л/с. Їй відповідає напір Н = 1,8 м. Тоді для 

труби L1 завдовжки та діаметром D1 = 48,25 мм (між насосом та вузлом 1): 

( )
1,852

4,86551,852
1

100R 0,3536 0,472 0,04 48,25
150

− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = 
 

 0,0017 (м/м); 

відстані між фасонними частинами 1 та 2, 2 та 3, 3 та 4, які зображені на 

рис.1, становлять відповідно 723,5 мм, 532 мм, 985 мм; отже, 

L1 = 723,5 + 532,0 + 985,0 = 2240,5 (мм) = 2,2405 м; 

.1h = 2,2405·0,0017 = 0,004 (м) 

1 2
0,000472V

3,14 0,04825
4

= =
⋅

 0,258 (м/с); 

( )
2

oc.1
0,258h 1,20 0,50 0,50
2 9,81

= + + ⋅ =
⋅ 0,0075 (м); 

hw.1 = 0,004 + 0,0075 = 0,0115 (м); 

Н1 = 1,8 – 0,0115 = 1,7885 (м). 
Отже, напір перед вузлом розподілу води 1 становить 

1,7885 100
1,8

⋅ =99,4%  від початкового, що його створює насос. 

Для труби L2 завдовжки та діаметром D2 = 42,15 мм (між вузлами 

розподілу води 1 та 2): 

( )
1,852

4,86551,852
2

100R 0,3536 0,472 0,04 42,15
150

− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = 
 

0,0033 (м/м). 

L2 = 610 мм = 0,610 м (відстань між раптовим звуженням 5 та вузлом 2); 
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.2h =
0,610·0,0033 = 0,002 (м); 

2 2
0,000472V

3,14 0,04215
4

= =
⋅

0,338 (м/с); 

( )
2

oc.2
0,338h 1,20 0,19
2 9,81

= + ⋅ =
⋅ 0,008 (м). 

hw.2 = 0,002 + 0,008 = 0,010 (м); 

Н2 = 1,7885 – 0,010 = 1,7785 (м). 
 

Отже, напір перед вузлом розподілу води 2 становить 

1,7785 100
1,8

⋅ = 98,8%  від початкового, що його створює насос.  

Проведений розрахунок показав, що розподіл води між вузлами 

магістрального трубопроводу водорозподільного пристрою моделі 

градирні є рівномірним. 

 

Література: 

1. Проект фізичної моделі системи циркуляційного водопостачання: 

Договір №7001 / Національний університет "Львівська політехніка". – 

№ ДР 0103U004631. – Львів, 2003. 

2. Справочник по гидравлике / Под ред. В.А. Большакова. – Киев: Вища 

школа. Головное изд-во, 1977. – 280 с. 

3. Системы водоснабжения и отопления из ПВХ/ХПВХ: Проектирование 

и монтаж с каталогом. – 2008. – 52 с. – Режим доступу: 

http://nibco.com.pl/uk. 

4. GRUNDFOS instruction. UPE Series 2000. – 2003. – 240 p. – Режим 

доступу: net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-1463.pdf. 

http://nibco.com.pl/uk
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Бондаренко Т. В., 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інформатики та 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 

 

Ткачук Г. В., 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформатики та 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 

 

Сучасний етап розвитку системи освіти характеризується 

значними змінами, що вимагають використання нових підходів до 

організації навчання та впровадження прогресивних освітніх технологій, 

що засновані на досягненнях науково-технічного прогресу та підвищують 

навчальний процес загалом. В зв’язку з цим підвищуються вимоги до 

сучасного фахівця, зокрема учителя інформатики, що володіє широким 

спектром компетентностей, які передбачають вміння ставити професійні 

цілі та завдання, визначити етапи їх реалізації, бути здатним до 
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співробітництва, бути динамічним, професійно мобільним, вміти 

оновлювати свої знання, вміння та навички, мати здатність до 

інноваційної діяльності та розв’язання нестандартних фахових завдань. 

Готовність майбутнього учителя інформатики до інноваційної діяльності 

визначається рівнем його дослідницьких компетентностей, яка є однією із 

складових його професійної компетентності і є основою творчого пошуку 

в будь-якій діяльності [1, c. 3]. 

Професійна компетентність як невід’ємний компонент підготовки 

майбутнього учителя інформатики розглядається у працях таких учених 

як В.Ю. Биков, О.М. Гончарова, М.І. Жалдак, Є.М. Смирнова-

Трибульська, С. Семеріков, О.М. Спірін, Н.В. Морзе, С.А. Раков, М.В. 

Рафальська, Ю.С. Рамський, В.І. Клочко, З.С. Сайдаметова, Ю.В. Триус, 

Т.В. Тихонова та ін. Аналіз фундаментальних праць зазначених науковців 

вказує на потребу продовження пошуку ефективних методик формування 

професійних компетентностей, розгляду окремих складових, 

використання сучасних методів та форм у процесі підготовки 

майбутнього учителя. Зокрема, мало вивченим залишається питання 

формування дослідницьких компетентностей майбутніх учителів 

інформатики в умовах використання хмарних технологій. 

Як показує практика, маючи необхідні знання, студенти не 

вміють застосувати їх у свої професійній діяльності, не володіють 

методами пошуку та отримання нових знань. Отримавши завдання, що 

передбачає дослідницьку та творчу діяльність, намагаються виконати його 

за стандартним алгоритмом, що не передбачає залучення додаткових 

зусиль, знань та дій. 

На нашу думку, дослідницьку діяльність найкраще доцільно 

організовувати у процесі виконання навчальних проектних завдань при 

використанні хмарних технологій. Хмарні технології, маючи широкі 

можливості та різноманітні інструментальні засоби, дають змогу 
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організувати групову та індивідуальну роботу, представити результати 

своєї діяльності, контролювати виконання певних етапів проекту, 

оцінювати вклад кожного студента при роботі над спільним проектом. 

В межах навчальних дисциплін можна організувати різні види 

навчальних проектів: 

- інформаційно-пошукові проекти, що дають змогу навчитись 

здійснювати пошук, отримання та аналіз інформаційних ресурсів; 

- дослідницькі проекти, зазвичай використовуються при 

написанні кваліфікаційних робіт та передбачають формулювання 

актуальності проблеми, визначення об’єкта та предмета, мети та 

завдань, підбір методів дослідження, планування експерименту; 

- творчі проекти дають змогу висловити власне бачення щодо 

певної проблеми, запропонувати нові шляхи реалізації певного 

підходу; 

- практико-орієнтовані проекти передбачають створення 

певного продукту на основі власних досліджень; 

- міжпредметні проекти передбачають залучення комплексних 

знань студента, що стосуються не лише інформатики, але й інших 

дисциплін, що вивчаються; 

- ігрові проекти передбачають розподілення ролей в групі та 

виконання кожним учасником відповідної функції загального 

«механізму» для отримання конкретного результату. 

Зокрема, при вивченні навчальної дисципліни «Інформаційно-

комунікаційні технології в галузі» та проходження практики з 

виготовлення мультимедійних засобів навчання студенти напряму 

підготовки 014.04 Середня освіта. Інформатика виконують практико-

орієнтовані проекти, які передбачають розробку певного програмного 

продукту та застосування відповідних технічних і програмних засобів для 

його реалізації. 
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Так, під час розробки презентацій студенти використовують 

спеціалізований oнлайн-сервіс Prezi, вбудований функціонал якого 

дозволяє групове редагування і управління показами слайдів через 

комп'ютер, планшет чи мобільний телефон. Під час практичного 

відпрацювання навчального заняття, студентам ставиться проектне 

завдання, в ході якого здійснюється спільний аналіз основних і 

додаткових інформаційних джерел, редагування та керування власним 

мультимедійним продуктом. 

Створення студентського радіо та навчального Youtube-каналу 

також передбачає певну роботу в хмарному середовищі. Розроблені 

подкасти публікуються в мережі Інтернет на платформі Soundcloud.com, а 

навчальні відеосюжети редагуються у творчій студії та зберігаються на 

платформі Youtube. Під час цієї навчальної діяльності студенти 

виконують наступні види діяльності: складають опис навчального каналу, 

відео чи аудіосюжету; підбирають якісні та релевантні ключові слова для 

ефективного пошуку в мережі Інтернет; налаштовують рівень 

приватності; здійснюють переклад; накладають субтитри; монетизують 

канал. 

Хмарні технології дають змогу повною мірою розкрити 

дослідницькі компетентності студентів за рахунок використання таких 

динамічних та інтерактивних онлайн-сервісів як MindMeister та 

Timeline.JS. 

За допомогою MindMeister студенти створюють картки знань, 

візуалізують діаграми і схеми, в наочному вигляді демонструють 

навчальну інформацію, яка пов’язана між собою та об’єднана загальною 

ідеєю. Цей інструмент дає змогу, шляхом конкретизації, запам'ятовувати 

великий обсяг інформації, актуалізувати увагу на опорних знаннях та 

ключових моментах. 
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Сервіс Timeline працює з даними, які додані в таблицю он-лайн 

документу від сервісу Google. Тому, починаючи свою практичну 

діяльність, студенти розробляють шаблон та ілюструють певні події у 

хронологічній послідовності. Таким чином, вибудовуючи ланцюжок 

подій, майбутні фахівці навчаються працювати у співпраці, отримують 

навички комунікації та проведення досліджень. 

Для забезпечення якості розробки обраного виду проекту 

передбачаються наступні вимоги до них: 

- підбір тематики, аналіз інформаційного контенту та 

накопичення мультимедійних ресурсів, які знадобляться для 

розробки проекту; 

- вибір хмарної технології з необхідним рівнем доступності; 

- розробка мультимедійного продукту та розподіл спільної роботи 

учасників проекту; 

- використання розроблених мультимедійних засобів за 

призначенням та повсюдний і зручний доступу до них; 

- висвітлення результатів проекту в мас-медіа та в мережі 

Інтернет (сайт факультету, кафедри, особистий блог, соціальні 

мережі тощо). 

Наприклад, трансляція студентських аудіо-подкастів проходить 

на радіохвилі «ФІЗМАТ-FM». А найкращі авторські аудіо-програми, 

стрічки часу, подкасти і панорами зібрані у розділі «Навчання – Проекти» 

на сайті кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (http://informatika.udpu.org.ua). Студентські роботи 

пропонуються на розгляд всього колективу факультету та беруть участь у 

змаганнях, виборюючи першість у голосуванні на кращий проект. 

Конкурси зазвичай проводяться методом опитування або ж голосуванням 

на сайті факультету, кафедри та в мережі Facebook. 
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Таким чином, впровадження метод проекту передбачає 

переорієнтацію всього навчального процесу на підготовку та самостійне 

розв’язання студентом дослідницьких завдань, розвиток творчого 

потенціалу особистості, виявленню індивідуальних особливостей в 

процесі розробки власного продукту. Це дає змогу розглядати проектне 

навчання як одну з найбільш продуктивних та інтенсивних методик, яка 

сприяє досягненню високих результатів навчання загалом та відповідних 

дослідницьких компетентностей зокрема. Хмарні технології додають 

динаміки в традиційне навчання і мотивують студентів до дослідницької 

діяльності. 
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магістрант кафедри обчислювальної техніки 

Вінницький національний технічний університет 

м. Вінниця, Україна 

 

Задача розпізнавання обличчя людини виникає у багатьох 

областях. Але це вкрай складне завдання, що вимагає значних технічних 

засобів. Для спрощення особливо складних задач їх розбивають на 

декілька більш простих. В даному випадку виділяють два основні 
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завдання: завдання виділення особи і завдання розпізнавання. Для їх 

розв'язання використовують різні підходи [1, с. 20]. 

В алгоритмах виділення особи виділяють два напрями, які по-

різному підходять до цього питання. Перший підхід розглядає особу як 

набір різноманітних ознак, що характеризує особу як об'єкт серед 

множини інших об'єктів. Такими ознаками можуть служити колір шкіри, 

брови, очі, форма черепа і т. п. Основна перевага такого підходу – висока 

швидкість роботи. Другий підхід ґрунтується на розгляді знімка з особою 

як зображення, розширюючи її до задачі виділення будь-якого об'єкта на 

знімку [2, с. 132]. 

Задача виявлення та розпізнавання обличчя людини є складною 

із-за багатьох причин: висока варіативність облич людей, що зумовлена 

анатомічними та фенотипічними особливостями індивидів; різні умови 

освітлення, що визначаються типом, кількістю і напрямком джерел світла; 

необхідністю виявлення обличчя, що знаходиться в довільних 

положеннях та нахилах [3, с. 207]. 

Пропонується об’єднати декілька підходів для виділення обличчя 

людини: спочатку знаходиться область зображення, що відповідає по 

певним ознакам обличчю людини, а потім у вибраній області шукаються 

зіниці очей людини. 

Послідовність пошуку та виділення ознак обличчя людини 

складається із таких операцій. Після завантаження зображення 

відбувається первинний пошук обличчя людини. Для цього зображення 

переводиться у градації сірого кольору та шукаються проекції на 

горизонтальну та вертикальну осі. По локальних екстремумах на кожній із 

осей знаходяться граничні точки, що відповідають обличчю людини. 

Знайдене обличчя людини виділяємо та у ньому шукаються зіниці очей. У 

виділених зіницях очей людини знаходяться центри цих зіниць та між 

ними проводиться лінія. Визначається кут нахилу цієї лінії та виконується 
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поворот зображення обличчя людини з використанням афінних 

перетворень. Виконується нормалізація зображення по яскравості. Після 

цього шукаються інші характерні ознаки обличчя людини, такі як силует 

носа, брови, рот та лінія підборіддя. На основі цих характерних ознак 

формується вектор ознак для розпізнавання та ідентифікації особи 

людини з використанням наявної бази даних. 

Пропонується така послідовність виділення зіниць. У знайденій 

зоні, що може бути зіницею, виконується морфологічна обробка шляхом 

ерозії та нарощування для ліквідації відблисків та завад. Потім 

здійснюється просторове диференціювання виділеної частини зображення 

з використанням оператора Кенні. Дальше шукаємо центри зіниць та їх 

границі у такій послідовності. 

Знаходимо точку з мінімальною яскравістю I(x0, y0). Рухаємося по 

горизонталі вліво до точки з максимальним значенням градієнту Iml(xl0, 

yl0). Повертаємося у початкову точку з мінімальною яскравістю. 

Рухаємося по горизонталі вправо до точки з максимальним значенням 

градієнту Imp (xp0, yp0). Знаходимо різниці Ll = I (x0, y0 ) - Iml (xl0, yl0) та Pp = 

I (x0, y0 ) - Imp (xp0, yp0). Якщо Pp - Ll < 2, то знайдена точка зображення є 

центром зіниці, інакше починаємо пошук нової точки з мінімальною 

яскравістю. Дальше рухаємося від точки Iml (xl0, yl0) по часовій стрілці з 

пошуком точок максимального градієнту та восьми зв’язності та отримані 

координати точок заносимо у матрицю. Продовжуємо рух до точки з 

координатою Imp (xp0, yp0). Від точки Imp (xp0, yp0) рухаємося по часовій 

стрілці до точки з координатою Iml (xl0, yl0) з пошуком точок 

максимального градієнту та восьми зв’язності. Отримані координати 

точок заносимо у матрицю. Для отриманих координат точок зіниці ока 

перевіряємо їх на відповідність критерію Хафа та знаходимо фактичний 

центр зіниці ока I1(x01, y01). 
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Знаходимо нову точку з мінімальною яскравістю, що знаходиться 

правіше від попередньої точки I(x01, y01). Виконуємо аналогічну 

послідовність пошуку для виділення другої зіниці ока. Знаходимо різниці 

bx = x0l - x02 та by = y01 - y02. Обчислюємо кут повороту зображення А = 

arctg (by/bx). Виконуємо поворот зображення на знайдений кут. На 

заключному етапі обчислюються нові значення яскравості пікселів 

зображення. 

Пошук ефективних технічних рішень дозволяє підвищити 

точність ідентифікації особистості людини по зображенню його особи за 

рахунок застосування нормалізації, введення очищення зображення від 

завад, застосування оператора просторового диференціювання, розбиття 

зображення на елементи особи. Досягнення оперативності досягається 

застосуванням запропонованої послідовності пошуку. 
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Головною умовою успішної та безперебійної роботи будь-якого 

онлайн-сервісу є його стабільність. Для цього важливо мати механізм 

аналітики, виявлення та усунення помилок. Аналітика роботи таких 

сервісів сприятиме оптимізації процесу локалізації помилок [1-3]. 

Водночас, із зростанням обчислювальних потужностей, зростає і 

складність програмних та апаратних засобів. Багато компаній 

застосовують мікросервісну архітектуру, оскільки вона дає можливості 

зручного масштабування будь-якого проекту, який заздалегідь 

налаштований та спроектований за принципами мікросервісних додатків. 

Проте, моніторинг таких сервісів є цілком інакшим у порівнянні з 

моніторингом монолітних додатків, де сам процес моніторингу даних 

реалізувати простіше. Тому виникає потреба знайти нові підходи та 

моделі впровадження ефективної аналітики мікросервісної системи, що 

пришвидшить виявлення та локалізацію помилок і, таким чином, 

дозволять зменшити витрати ресурсів. 
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Процеси аналітики мікросервісних систем є набагато 

складнішими, ніж аналітика систем, де функціонал не розподілено на 

незалежні частини. Це зумовлено наявністю великої кількості 

відокремлених сервісів, які не залежать один від одного і можуть 

кардинально відрізнятись архітектурою, типом мови програмування або 

навіть ядром операційної системи, тому важливо узагальнити критичні 

моменти ведення загального моніторингу між окремими сервісами. 

Визначимо деякі ключові задачі, що можуть виникати під час 

процесу аналітики мікросервісної системи [2]: 

1) Збір даних для аналітики. У розподіленій системі є окремі 

частини і іноді їх кількість може сягати сотень або навіть тисяч. 

При цьому усі вони можуть бути незалежними за архітектурою, 

мовами програмування, операційними системами. Збирати дані з 

усіх систем є непростою задачею. 

2) Попередня обробка даних. Відповідно до різноманітності 

застосованих програмних засобів, аналітичні дані також є 

різноманітними. Тому перед пошуком будь-якої інформації по 

цим даним, їх необхідно привести до єдиного формату, 

виділивши ключові дані, необхідні для пошуку та індексації. 

3) Пошук у великих обсягах даних. Сотні або навіть тисячі 

окремих сервісів можуть генерувати терабайти моніторингової 

інформації щодня. Відповідно, пошук у таких обсягах інформації 

є складною задачею, якщо не застосовано оптимальну індексацію. 

4) Візуалізація оброблених даних. Проіндексовані та 

оброблені дані ще не готові до аналітики. Вони доступні для 

пошуку, аналізу, але відсутність дружнього графічного 

призводить до труднощів для нетехнічного персоналу. 

У результаті аналізу критичних задач, що виникають під час 

процесів аналітики мікросервісних систем, можна визначити, що 
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головним правилом аналітики є зручність та швидкість виявлення 

проблем. Що швидше помилка буде знайдена та локалізована, то менше 

збитків та витрат буде витрачено на їх локалізацію [2-3]. Одночасно 

з’являється можливість слідкувати за перебігом бізнес-процесів у 

мікросервісній системі в режимі реального часу. 

Одним з найпопулярніших засобів аналітики мікросервісної 

системи є впровадження процесів логування за допомогою програмного 

стеку ELK (Easticsearch Logstash Kibana). Цей програмний стек 

складається з трьох програмних продуктів: 

1. Elasticsearch – індексована база даних та рушій пошуку; 

2. Logstash – препроцессор вхідної інформації; 

3. Kibana – графічний інтерфейс відображення 

моніторингових даних [4-5]. 

Розробником цих продуктів є одна і та ж компанія і, відповідно, 

ці продукти комплексно працюють один з одним. 

Засобом збору моніторингових даних є собою утиліта Logstash. 

Вона дозволяє збирати дані будь-яких форматів та протоколів, 

фільтрувати ці дані та перенаправляти їх далі на зберігання, обробку або 

індексацію (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема обробки даних засобами Logstash 
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Схожим рішенням є утиліта Fluentd, але вона поступається 

універсальностю Logstash та підтримкою значної частини наперед 

підготованих шаблонних типів вхідних даних. Logstash підтримує більш 

ніж 200 наперед підготованих шаблонів вхідних даних [5]. Основні дані, 

які здатний приймати Logstash є такими: 

– логи веб–серверів Apache, Nginx та додатків на прикладі log4j 

для Java; 

– системні логи фаєрволів, мережевих пристроїв, Windows event 

logs, syslog; 

– метрики таких додатків як Ganglia, Collectd, NetFlow, JMX; 

– обробка будь–яких пристроїв та додатків інфраструктури через 

TCP та UDP. 

Logstash оптимізований для передачі даних у Elasticsearch для 

подальшої індексації та архівації. Зокрема, Elasticsearch є повноцінним 

механізмом пошуку та зберігання даних. Він легко масштабується та 

налаштовується. З самого початку розвитку даного продукту був 

реалізований повнотектсовий пошук на основі пошукового механізму 

Apache Lucene, водночас із додатковими можливостями легкого 

масштабування, реплікації та ін. Таким чином, даний продукт став 

засобом для highload-проектів із великими обсягами даними [6]. 

Особливістю Elasticsearch є його проста конфігурація. Даний 

програмний засіб працює одразу після інсталяції та нескладних 

налаштувань. Окрім того, навколо цього продукту успішно сформована 

спільнота розробників, які можуть вирішити задачі налаштування 

кластеру у кожному конкретному випадку. 

Із зростанням популярності та універсальності даного 

програмного засобу, інженери стали використовувати його не лише для 

повнотекстового пошуку, а й для централізованого зберігання 

моніторингових даних та різноманітної аналітики. 
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З метою відображення підготованих даних застосовується панель 

Kibana. Це один з елементів програмного стеку ELK, що відповідає за 

графічне представлення будь-якої інформації. Kibana створена виключно 

для роботи з Elasticsearch [6] і за її допомогою можна шукати, 

переглядати, взаємодіяти з даними, що зберігаються в індексах 

Elasticsearch [7]. Даний програмний засіб дозволяє обробляти величезні 

обсяги даних за допомогою зручного інтерфейсу та у режимі реального 

часу. Може бути розширений для інтеграції нового нестандартного 

функціоналу. 

 

Література: 

1. Трояновська Т. І. Інформаційна технологія доставки контенту у 

системах комп’ютеризованої підготовки спеціалістів. // Гороховський О. 

І., Трояновська Т. І., Азаров О. Д. Монографія. Вінниця : ВНТУ, 2016.–

160 с. 

2. Григорьев А.Н. InfoStream. Мониторинг новостей из Интернет: 

технология, система, сервис: научно-методическое пособие. / А.Н. 

Григорьев, Д.В. Ландэ, С.А. Бороденков, Р.В. Мазуркевич, В.Н. Пацьора // 

Киев, ООО "Старт-98", 2007., с. 40-41. 

3. Ньюмен С. Создание микросервисов. / Ньюмен С. // Питер, O’Reilly, 

2016., c. 32-46. 

4. Таллоч М. Знакомство с Windows Azure. Для ИТ-специалистов / M. 

Таллоч // М.:ЭКОМ Паблишерз, 2014. — 154 с. 

5. Подробное описание возможностей разработки с Microsoft Azure Cloud 

Services. [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL: 

http://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/242543/ 

6. Тімінський О.Г. Виникнення, розвиток і проблеми інформаційних 

технологій управління [Текст] / О.Г. Тімінський // Управління розвитком 

складних систем. – 2016. – No 25. – С. 86 –90. 



31 

7. Трояновська, Т. Алгоритм структурованої візуалізації XML-файлів 

[Текст] / Трояновська Т. І., Бойко О. В. // „Intrenet-Education-Science” : 

Міжнародна науково-технічна конференція, 11–14 жовтня 2016 р. – 

Вінниця : КІВЦ ВНТУ, 2016. – С. 142–144. ISBN 966–641–102–4. 
 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У МОРСЬКИЙ 

ГАЛУЗІ 

 

Кравцова Л. В., 

кандидат технічних наук, доцент, 

завідуюча кафедрою інформаційних технологій, 

комп’ютерних систем та мереж 

Херсонська державна морська академія 

м. Херсон, Україна 

 

Зайцева Т. В., 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій, 

комп’ютерних систем та мереж 

Херсонська державна морська академія 

м. Херсон, Україна 

 

Камінська Н. Г., 

викладач кафедри інформаційних технологій, 

комп’ютерних систем та мереж 

Херсонська державна морська академія 

м. Херсон, Україна 



32 

Сьогодення все наполегливіше вимагає пошуку таких форм та 

методів навчання, впровадження яких сприяло б активізації навчально-

пізнавальної діяльності тих хто навчається, підвищувало ефективність 

набуття ними нових знань, розвивало творчу активність, а також навички 

колективно злагоджених дій. Питання впровадження інноваційних 

технологій в навчально-виховний процес з метою формування позитивної 

мотивації навчання є актуальним, так як необхідно формувати, з одного 

боку, нові підходи до викладання знань, та з другого, нові підходи 

пізнання, набуття компетенцій з обраної спеціальності. 

Сучасне ставлення до компетентності претендента на зайняття 

будь-якої посади формулює нові підвищені вимоги до рівня підготовки 

фахівців відповідного профілю. Використання інформаційних 

(інноваційних) комп'ютерних технологій у професійній діяльності є 

невід’ємною складовою загальних компетенцій фахівця. Тому ставлення 

до проблеми підвищення інформаційної культури курсантів, 

впровадження у підготовку фахівців морських спеціальностей новітніх 

інформаційних технологій, їх підготовка до вирішення складних проблем 

за допомогою комп'ютерної техніки у Херсонської державної морської 

академії є дуже серйозним. В даний час зростає потреба морського 

транспорту у фахівцях, здатних розробляти, експлуатувати і 

обслуговувати сучасні інформаційні системи управління транспортними 

технологічними процесами. Це викликає необхідність створення нових 

умов навчання, нових форм представлення навчального матеріалу, 

методик роботи з новими засобами навчання та управління самостійною 

пізнавальною діяльністю, які і повинні стати основою впровадження 

нових освітніх технологій. 

Наявний досвід впровадження сучасних форм та методів у 

навчальний процес дозволяє зробити висновок, що для їх ефективного 

практичного використання необхідно виконання низки важливих вимог, а 
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саме, наявність середовища, що має, з одного боку, задовольняти вимогам 

користувачів, та з іншого – відповідати тим задачам, які на нього 

покладені; а також підготовленості персоналу щодо роботи у цьому 

середовищі та навчання курсантів роботі за індивідуальним графіком. 

Об’єкт дослідження – сайт дистанційного навчання ХДМА, 

розроблений на платформі MOODLE. Особливістю цієї платформи є її 

відкритість, можливість впровадження будь-яких форм навчання та 

контролю знань, наявність постійного інформаційного обміну учасників 

навчального процесу. 

Предметом дослідження є новітні концептуальні підходи до 

використання можливостей сучасного інформаційного середовища, з 

урахуванням особливостей навчального процесу підготовки фахівців у 

Херсонській державній морській академії. 

Метою роботи є розробка методики використання сучасного 

інформаційного середовища для підвищення якості підготовки курсантів 

ХДМА, та впровадження цієї методики у навчальний процес. 

Для досягнення мети були виконані такі наукові та практичні 

завдання: 

1. Комплексне дослідження можливостей сучасних платформ 

дистанційного навчання у напрямку їх використання в 

навчальному процесі підготовки фахівців морського профілю у 

ХДМА. 

2. Розроблена структура сторінок кафедр на сайті дистанційного 

навчання, побудованого на платформі MOODLE, яка відповідає 

вимогам підвищення якості підготовки курсантів та студентів 

ХДМА. 

3. Створена структура кафедри інформаційних технологій, 

комп’ютерних систем та мереж і наповнена контентом для 

підтримки викладання дисциплін кафедри. 
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4. Забезпечена доступність та наочність результатів поточного та 

підсумкового контролю знань з дисциплін кафедри та 

проаналізовані отримані результати в аспекті підвищення якості 

підготовки фахівців морської галузі. 

5. Сьогодні триває робота над методичною системою 

використання сучасного інформаційного середовища, 

побудованого на платформі MOODLE, для впровадження 

інтерактивних форм навчання в навчальний процес підготовки 

курсантів з дисциплін кафедри ІТКСМ. 

В прикладному плані дана робота спрямована на створення 

методики використання сучасного програмного продукту, застосування 

якої дозволить вирішити важливе науково-практичне завдання в галузі 

застосування сучасних інноваційних та інформаційних технологій в освіті 

– підвищення якості підготовки фахівців морської галузі за рахунок 

впровадження системи дистанційного навчання в ХДМА. 

Інтерактивне навчання – це навчання, яке відбувається за умови 

постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у 

співпраці), де обидві сторони є рівноправними суб’єктами навчального 

процесу, розуміють, що вони роблять, знають, вміють здійснювати. 

Безпосередньо, сама організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення 

проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, використання 

рольових ігор. Усі інтерактивні технології поділяються на чотири групи: 

фронтальні технології, технології колективно-групового навчання, 

ситуативного навчання та навчання у дискусії. Всі ці технології, по-

перше, є життєво – значущими для курсантів, що навчаються в академії, а 

по-друге, можуть бути реалізовані на СДН MOODLE ХДМА. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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Використання інтерактивних технологій навчання, на відміну від 

інших систем навчання, дозволяє значно збільшити відсоток засвоєння 

інформації (до 90%); така форма навчання орієнтована, на відміну від 

традиційного, не тільки на засвоєння знань, але й на розуміння, 

застосування, аналіз, синтез, оцінювання. Головним джерелом мотивації є 

професійний інтерес того хто навчається (курсанта, студента), в 

результаті чого навчальній діяльності притаманний високий рівень 

активності. 

Інтерактивне навчання дозволяє реалізувати індивідуальний 

підхід до навчання кожного курсанта, з урахуванням його рівня 

підготовки, особистих якостей, таких як швидкість сприйняття 

інформації, її осмислення, вміння використовувати інформацію у 

вирішенні професійних задач. Поняття адаптивного навчання, 

персоналізації навчання, індивідуальної траєкторії навчання останнім 

часом широко обговорюються в сферах дистанційного, змішаного та 

електронного навчання. Впровадження сучасних технологій у навчальний 

процес дозволяє будувати індивідуальну траєкторію навчання кожному 

курсанту. Звісно, необхідною умовою адаптивного навчання є бажання 

того хто навчається отримати ці знання, прикласти максимум зусиль для 

досягнення мети. 

Використання мережевих технологій сприяє не тільки засвоєнню 

курсантами (студентами) знань, умінь, навичок, форм професійної 

поведінки, а й формуванню певної структури особистісних якостей. 

Дослідження умов формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців засобами мережевих технологій дозволило встановити, що 

впровадження навчально- методичного комплексу, який містить 

дистанційні курси, розроблені засобами MOODLE з використанням 

модульного підходу, представлення знань як динамічної, 

мультимодальної структури, у формуванні якої беруть участь студенти, 

http://vchytel.info/tehnolohiji-navchannya/
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сприяє набуттю студентами досвіду самостійного поповнення та 

оновлення професійних знань, особистісної причетності до цього процесу 

та відповідальності за нього [1]. Модульне навчання базується на позиціях 

діяльнісного, гнучкого підходу до визначення послідовності засвоєння 

навчального матеріалу, а сам модуль визначається як цілісна конструкція, 

що поєднує навчальний зміст і технологію оволодіння ним [2]. Важливим 

критерієм побудови модулю є структурування діяльності студента в 

логіку етапів засвоєння знань: сприйняття, розуміння, осмислення, 

запам’ятовування, застосування, узагальнення, систематизація отриманих 

знань. 

Таким чином, використання дистанційних форм і методів 

навчання сприяє індивідуалізації процесу професійного становлення, 

спонукає здобувачів вищої освіти до самостійної роботи, формує в них 

інформаційну культуру, налаштовує на оволодіння інноваційними 

засобами здобуття та застосування інформації, зокрема можливості 

дистанційного навчання сприяють формуванню професійної 

компетентності майбутніх фахівців морської галузі. 
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Серед завдань сучасної системи вищої педагогічної освіти чільне 

місце посідає необхідність формування у студентів інформатичної 

компетентності. Одним із способів щодо його вирішення є використання 

можливостей інформаційно-комунікаційних технологій як на заняттях, 

так під час здійснення майбутніми педагогами самоосвітньої діяльності. 

Для передачі навчальної інформації в електронному вигляді, 

організації здійснення контроля та самоконтроля щодо опанування тими, 

хто навчається теоретичним та практичним матеріалом все частіше в 

освітньому процесі використовуються електронні підручники. Отже, 

майбутні вчителі мають бути ГОТОВИМИ до їх розробки та створення. 
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Багато науковців (О. Астапов, І. Артьомов, О. Бутескул, 

О. Ващук, Л. Гризун, Я. Піддубна, Я. Скрипка, Б. Сусь, В. Усик, 

В. Шахдін та ін.) досліджували проблему розробки та створення 

електронних підручників. Зокрема, І. Артьомов, О. Ващук – розглядали 

питання, пов’язані з організацією і методикою створення як традиційної, 

так і електронної навчальної книги. О. Астапов, Б. Сусь та В. Усик 

досліджували основні принципи і технологію створення електронного 

підручника, а також, основні вимоги, які до нього ставляться. Л. Гризун 

обґрунтовувала дидактичні основи створення сучасного комп'ютерного 

підручника. О. Бутескул, Я. Піддубна, Я. Скрипка, В. Шахдін 

досліджували практичну реалізація ідеї створення електронних 

підручників у гіпертекстовому середовищі, що можна проглядати за 

допомогою Web-браузерів. Проте, незважаючи на значний науковий 

інтерес до теорії розробки та створення електронних підручників, 

залишається не зовсім висвітленим питання щодо здійснення огляду 

існуючих інструментальних засобів створення електронних підручників 

та визначення вимог щодо підготовки майбутніх учителів до такого виду 

діяльності. 

Мета дослідження полягає у здійсненні огляду існуючих 

інструментальних засобів для створення електронних підручників та 

визначенні вимог щодо підготовки майбутніх учителів із будь-якого 

предмета до такого процесу. 

Електронний підручник – це підручник, який існує у форматі 

електронного документа, тобто у вигляді тексту, який зберігається у 

пам’яті електронної обчислювальної машини (ЕОМ), може бути 

прочитаний тільки на екрані спеціального пристрою відображення 

інформації (монітору) та оброблений тільки за допомогою ЕОМ [1]. 

На думку Ю. Кадемії та І. Шахіної [2] електронні підручники 

мають містити теоретичний матеріал, організовувати тренувальну 
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навчальну діяльність, забезпечувати контроль рівня знань, сприяти 

здійсненню інформаційно-пошукової діяльності, забезпечувати 

неперервність і повноту дидактичного циклу процесу навчання. 

Серед вимог, яким мають відповідати електронні підручники 

науковці визначають такі, як-от: мобільність – виконання у форматах, що 

дозволяють компонувати їх у єдині електронні комплекси); 

інтерактивність – забезпечення здійснення взаємодії студента з 

підручником (зворотного зв'язка); наявність системи підказок, аудіо- чи 

відеоінформації, анімаційних ефектів тощо. 

Створювати електронні підручники можна із застосуванням 

можливостей мов програмування (Delphi, C#, Java та ін.), сервісів 

Інтернет (FlipSnack, Surgebook, Google Apps та ін.) або інших програмних 

застосунків, таких як: офісні програми (Microsoft Word, PowerPoint тощо); 

візуальні HTML-редактори (KompoZer, Turbosite, FrontPage (Share Point 

Designer) та ін.), програми для створення електронних книг (sBookBuilder, 

eBook Maestro, Shasoft eBook, ExeBook WM-Publisher, та ін.). 

Для створення електронних підручників із застосуванням 

кожного із вищезазначених засобів існують певні алгоритми. Але всіх їх 

об'єднує вирішення на початку їх розробки та створення таких завдань, 

як-от: визначення мети створення; підбір, розробка та створення 

необхідного теоретичного матеріалу (текст, аудіо-, відео, малюнки, 

інфографіка, презентації тощо); формулювання завдань; визначення 

елементів, які мають бути інтерактивними тощо. Визначення рівня 

інформатичної підготовки того, хто створюватиме підручник та 

готовності до опанування обраними програмними засобами; очікуваного 

результату (розташування в Інтернеті, перенесення із застосуванням 

електронних носіїв, захищення інформації від копіювання тощо). 

Наприклад, для створення електронних підручників у форматі pdf 

студентам достатньо володіти основами роботи із офісними програмами. 
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Для таких підручників властиві: продумане оформлення, наявність 

малюнків та схем, організація системи гіперпосилань завдяки 

здійснюються переходи між частинами тексту, завантаження відео або 

звуку тощо, але здійснення автоматичної перевірки знань майже 

неможливе. Для організації довідки або інтерактивної перевірки знань все 

ж таки знадобляться певні знання мов програмування. 

Більш цікавим є створення електронних підручників у вигляді 

сайтів (формат html), тому що такі файли можна відкрити на будь-якому 

пристрої, на якому встановлено браузер та, за необхідності, здійснювати 

редагування представленого матеріалу. Для захищення представлених 

даних від копіювання можна скористатись програмами, що дозволяють 

створені веб-сторінки перевести в exe формат. 

Створення електронних підручників можливе за такими 

напрямами: у вигляді сайтів (як таких, що розміщенні в мережі Інтернет 

та робота з якими здійснюється в режимі онлайн, так й таких, якими 

можна користуватись в режимі офлайн); у форматі pdf та у вигляді 

виконуваних файлів (exe-файлів). Працювати над створенням 

електронних підручників мають змогу як новачки-користувачі, так й 

досвідчені в програмуванні все залежить від мети створення підручника 

та вимог до його змісту. 

Таким чином, під час підготовки майбутніх учителів до розробки 

та створення електронних підручників необхідно вирішувати такі 

завдання: по-перше, майбутні вчителі мають стати досвідченими 

користувачами офісних програм (спроможних до створення 

структурованих документів із змістом, гіперпосиланнями та іншими 

інтерактивними елементами); по-друге, вміти працювати із візуальним 

HTML-редакторами та програми для створення електронних книг; по-

третє, знати можливості, що надають користувачу сервіси Інтернет для 

створення інтерактивних засобів навчання. 
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Дистанційне навчання – все частіше ми чуємо ці слова, а сама 

форма навчання все активніше завойовує своє місце в системі освіти 

України. Термін “дистанційне навчання” говорить сам за себе – це 

навчання на відстані від навчального закладу. Взагалі, в багатьох ця 

форма навчання більше асоціюється з заочною формою. Але це не зовсім 

так. Схожа вона тільки на перший погляд, проте має ряд переваг. «У чому 

вони полягають, і на яких принципах будується дистанційне навчання, які 

перспективи його розвитку на Україні?», - це лише мала частина питань, 

що виникають. 

Сучасне дистанційне навчання здійснюється в основному за 

допомогою технологій і ресурсів мережі Інтернет. 

Дистанційне навчання – це  сукупність наступних заходів: 

- засоби надання навчального матеріалу студенту; 

- засоби контролю успішності студента; 

- засоби консультації студента програмою-викладачем; 

- засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; 

- можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, 

коригування помилок. 

Дистанційне навчання має певні переваги перед очним, а саме: 

- оперативні (подолання бар'єрів у просторі та часі, одержання 

актуальної «свіжої» інформації, швидкий зворотний зв'язок); 

- інформаційні (зростає доступність освітньої інформації, що 

знаходиться на спеціалізованих серверах, постачається студентові 

за допомогою інтерактивних веб-каналів, публікується в 

телеконференціях, списках розсилання й інших засобах мережі 

Інтернет); 

- комунікаційні (збільшується кількість потенційних учасників 

навчання - студентів, викладачів, фахівців, які оперативно 

взаємодіють один з одним за допомогою електронних мереж, 
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ліквідуються територіальні обмеження для проведення Інтернет-

занять, проектів, олімпіад); 

- педагогічні (внаслідок специфіки дистанційних телекомунікацій 

навчання стає більш мотивованим, інтерактивним, технологічним, 

індивідуалізованим, спрощується публікація студентських робіт у 

мережі, їх експертиза та оцінка); 

- психологічні (створення більш комфортних, порівняно з 

традиційними, емоційно-психологічних умов для самовираження 

студента, зняття психологічних бар'єрів і проблем, усунення 

помилок усного спілкування); 

- економічні (загальні витрати на навчання зменшуються через 

економію транспортних витрат, витрат на оренду приміщень, 

скорочення «паперового» діловодства і тиражування посібників); 

- ергономічні (студенти і викладачі мають можливість 

розподіляти час занять за зручним для себе графіком та темпом, 

вибирати й використовувати для занять найбільш придатну 

техніку і комп'ютерне устаткування) [3]. 

Створення в навчальному закладі лише відповідної матеріально-

технічної бази для забезпечення дистанційного навчання є не достатнім. 

Для цього необхідно розробити навчально-методичне забезпечення 

дисципліни. 

Передбачається використання так званих електронних лекцій, 

комп’ютерних тренінгів, різного роду тестуючих і навчальних програм, 

додаткового ілюстративного матеріалу тощо. 

Для керування навчальним процесом, контролю знань, доставки 

навчального контенту студентам і забезпечення дидактичними 

матеріалами застосовується спеціалізоване програмне забезпечення, яке 

встановлюється на сервері навчального закладу. Важливим є виконання 
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необхідних організаційних заходів для забезпечення прийому студента на 

навчання, керування його навчанням. 

Отже, Moodle - це навчальна платформа, призначена для 

об'єднання педагогів, адміністраторів і студентів в одну надійну, безпечну 

та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального 

середовища. Система реалізує філософію "педагогіки соціального 

конструктивізму", яка стверджує, що навчання набагато ефективніше, 

якщо студент створює щось для інших, передає свої знання й досвід [2]. 

Система Moodle безкоштовна та поширюється у відкритому 

вихідному коді, що дає можливість налаштувати систему під особливості 

конкретного освітнього проекту, а за необхідностю й вбудувати в неї нові 

модулі. 

Тому в Ногайському коледжі було вирішено інтегрувати систему 

Moodle в традиційний навчальний процес з метою його активізації, 

доповнення та супроводження. Система була встановлена та досить 

результативно функціонує http://nogayskiy.org.ua/moodle/ 

Останню версію ПО можна скачати з сайту всесвітнього 

співтовариства користувачів Moodle. Інсталяція системи не викликає 

особливих ускладнень, але бажано вибрати надійний платний хостинг. 

Для себе ми обрали www.wishhost.net (5 Гб HDD/128 Мб PHP/1000 сек. 

CPU /34$ на рік) [2]. 

Широкі можливості для комунікації - одна з найсильніших сторін 

Moodle. Система підтримує обмін файлами будь-яких форматів - як між 

викладачем і студентом, так і між самими студентами. Сервіс розсилки 

дозволяє оперативно інформувати всіх учасників курсу або окремі групи 

про поточні події. Форум дає можливість організувати навчальне 

обговорення проблем, при цьому обговорення можна проводити по 

групах. До повідомлень у форумі можна прикріплювати файли будь-яких 

форматів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle#cite_note-1
http://nogayskiy.org.ua/moodle/
http://www.wishhost.net/
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Є функція оцінки повідомлень - як викладачами, так і студентами. 

Чат дозволяє організувати навчальне обговорення проблем в режимі 

реального часу. Сервіси «Обмін повідомленнями», «Коментар» 

призначені для індивідуальної комунікації викладача та студента: 

рецензування робіт, обговорення індивідуальних навчальних проблем. 

Широко використовуються такі ресурси як «Завдання», «Анкета», 

«Опитування». 

На підставі вищезазначеного програмного засобу дистанційного 

навчання можна організовувати віртуальні навчальні центри із 

залученням викладачів з інших ВНЗ, міст і країн, а також проводити 

консультації, мережне тестування, забезпечувати самостійну роботу 

студентів денного відділення, створювати індивідуальні навчальні плани 

та програми, реалізовувати індивідуальні графіки занять поза стінами 

навчального закладу. Крім того, навчальний заклад може організувати 

викладання, за окрему плату, додаткових дисциплін на вибір слухачів або, 

наприклад, післядипломне навчання [1]. 

Вимоги до програмного засобу дистанційного навчання 

• Простота освоєння й експлуатації. 

• Простота інтеграції з іншими інформаційними системами. 

• Невисокі вимоги, пропоновані до ресурсів сервера системи 

дистанційного навчання, клієнтським комп’ютерам і до 

пропускної здатності мережі. 

• Розвинені засоби контролю процесу навчання. 

• Можливість підключати до системи електронні курси, 

розроблені різними програмними засобами й у будь-яких 

форматах. 

• Маштабування. 

• Відсутність ліцензій на клієнтські місця, що дозволяє навчати 

необмежену кількість слухачів за необмежений період часу [1]. 
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Проблеми і недоліки, що виникають на шляху впровадження 

дистанційного навчання: 

• відсутність досвіду роботи в даному напрямку; 

• необхідність психологічної підготовки всіх учасників 

навчально-виховного процесу до запровадження та використання 

такої інновації; 

• відсутність системи підготовки педагогів до використання та 

запровадження дистанційного навчання; 

• недостатнє забезпечення технічними засобами як навчального 

закладу,  так і студентів; 

• недостатній рівень володіння комп’ютерною технікою, 

навичками роботи в Інтернеті, використання інтерактивних 

технологій навчання; 

• не сформованість навичок самоосвіти, саморозвитку, 

саморегуляції, професійної рефлексії тощо. 

Проте, незважаючи на вищезазначені проблеми та недоліки, саме 

завдяки дистанційному навчанню слухачі зможуть об’єднати навчання й 

роботу, відпадають проблеми проживання й харчування в чужому місті, 

скорочуються матеріальні витрати на проїзд до місця навчання, також 

інваліди та люди які з різних причин не можуть пересуватися, мають 

можливість одержати навчання. 

Тому кожен навчальний заклад в Україні має бути вкрай 

зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше посісти провідне місце на цьому 

ринку, адже навчаючись на  дистанційних курсах, студент не тільки 

підвищує свій інтелектуальний і творчий потенціал, а й вчиться 

самостійно приймати рішення, що відповідатиме сучасним стандартам 

освіти. 

 

 



47 

Література: 

1. Анісімов О. М. Робота в системі ДН Moodle. – Х.: ХНАГХ, 2009. – 292 

с. 

2. https://moodle.org 

3. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. (затверджено 

Постановою МОН України В. Г. Кременем 20 грудня 2000р.) 
 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ДЛЯ 

МОДЕЛЮВАННЯ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИФРО-

АНАЛОГОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ВАГОВОЮ 

НАДЛИШКОВІСТЮ 

 

Самоєнко Ю. М., 

магістрант кафедри інформаційних 

технологій та комп’ютерної інженерії 

Вінницький національний технічний університет 

м. Вінниця, Україна 

 

Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі (так звані 

ЦАП і АЦП) являють собою тип перетворювачів форми інформації, 

скорочено ПФІ, які досить розповсюдженні в різноманітних видах 

людської діяльності. Характеристики і параметри тих чи інших 

перетворювачів відповідають галузі, в якій вони використовуються, 

складності задач, які розв’язуються за допомого АЦП та ЦАП тощо. Дана 

робота присвячена розробці програмних методів і засобів для 

моделювання статичних характеристик цифро-аналогових перетворювачів 

із ваговою надлишковістю. 

https://moodle.org/
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Серед існуючих видів перетворювачів, АЦП порозрядного 

наближення складають значний відсоток серед існуючих видів АЦП. Такі 

АЦП в більшості випадків класифікують як пристрої загального 

використання. Вони зазвичай мають відносно малі апаратні затрати, 

середню швидкодію та показують доволі високу роздільну здатність, в 

середньому від 14 до 18 розрядів. 

АЦП послідовного наближення найбільш розповсюдженні в 

багатоканальних системах збору й обробки даних. Дані перетворювачі не 

мають властивих конвеєрним АЦП затримки. Відсутність в таких АЦП 

даної затримки дає можливість їх використання в кодуванні 

неперіодичних процесів, здійснюваних у режимі одиничних вимірювань. 

Лінійні властивості порозрядного аналого-цифрового 

перетворювача залежить від якості роботи внутрішнього ЦАП. На 

сьогоднішній день в перетворювачах наявні в більшості випадків ЦАП, 

які базується на основі комутованих конденсаторів та генераторів струмів. 

В таких ЦАП, на відміну від резистивних, немає необхідності в лазерному 

припасуванні ваг розрядів. 

Приріст швидкості й продуктивності роботи АЦП послідовного 

наближення зможе розширить сферу їхнього застосування. Більша 

частина таких АЦП на даний час будуються на базі двійкової системи 

числення. Це накладає на такі пристрої значні обмеження в спробах 

підвищення їхньої швидкості роботи. Однак, щоб отримати високу 

роздільну здатність, при розробці даних перетворювачів необхідно 

застосовувати перетворювачі напруга–струм, високолінійні вхідні буфери 

та високочутливі схем порівняння струмів, що здатні виконувати свою 

роботу в широкому динамічному діапазоні вхідного сигналу [1]. 

Найбільш перспективним являється підхід, який полягає в 

підвищенні швидкодії порозрядних АЦП через скорочення тривалостей 

тактів врівноваження. Такий підхід ставить задачу компенсації статичних 
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та динамічних похибок перетворення, які виникають при скороченні часу 

тривалості кожного такту. Розробка АЦП з ваговою надлишковістю є 

одним із способів вирішення такої проблеми. 

Застосування вагової надлишковості надає можливість чималого 

підвищення швидкодії порозрядного аналого- цифрового перетворення 

через компенсацію динамічних похибок першого і другого роду, які 

з'являються в процесі порозрядного аналого-цифрового перетворення із 

збереженням роздільної здатності. Але виграш при застосуванні 

запропонованих в даних роботах методів є невеликим, від 15% до 20% 

Підвищення продуктивності ПФІ за допомогою вагової 

надлишковості є відносно новим методом. Вагова надлишковість виникає 

за умови певних співвідношень між вагами розрядів. Для цього треба, 

щоб у розрядній сітці системи числення сума ваг молодших розрядів була 

більша за вагу старшого розряду. Прикладом такої системи є числа 

Фібоначчі. 

Слід зазначити, що побудова багаторозрядних (12-18 двійкових 

розрядів) швидкодіючих АЦП порозряного врівноваження є досить 

складною задачею. Це пов'язано з тим, що вага молодшого розряду такого 

АЦП повинна бути досить малою. До того ж значний вплив на роботу 

схеми мають похибки першого і другого роду, а також шуми. Водночас, у 

такому випадку чутливість повинна бути не гірша за половину молодшого 

кванта [2]. 

Виконуючи різні проекти, професійні розробники програмного 

забезпечення використовують різні мови програмування. Зазвичай цей 

вибір залежить від фреймворка, який дозволяє «швидко» написати 

необхідний програмний додаток, так як заточений під дану задачу, та мов 

програмування, з якими розробник уже працював. При розробці програми 

засобами фреймворку C++ QT можна реалізувати мультиплатформенну 

програму - вона може бути скомпільована на операційні системи 



50 

Windows, Linux, Mac OS, Android та IOS. При цьому більшість вихідного 

коду програми буде спільною для всіх платформ [3]. 
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Необхідність розвитку інноваційних процесів у сфері вищої 

освіти признається на всіх рівнях системи освіти. Але ж інновація – це не 

тільки нововведення, засноване на використанні досягнень науки і 

передового досвіду, але і нововведення, що оптимізує процес діяльності. 
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Застосування мультимедійних засобів на заняттях дозволяє 

підвищити не тільки інтерес до майбутньої спеціальності, але і успішність 

по даній дисципліні. Навчальні комп’ютерні програми і електронні 

підручники дають можливість кожному студенту незалежно від рівня 

його підготовки брати активну участь у навчальному процесі, 

індивідуалізувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль. Бути 

не пасивним спостерігачем, а активно одержувати знання і оцінювати свої 

можливості. Електронний підручник має сучасний дизайн і відповідає 

ергономічним вимогам до комп'ютерних засобів навчання. Перше, це 

можливість включати в них сучасні (у тому числі мультимедійні) способи 

подання інформації, у вигляді навчальних програм, що використовують у 

тому числі засоби анімації. Друге, можливість включати інтерактивні 

засоби контролю знань для перевірки, у тому числі і для самоперевірки, і 

третє, при сьогоднішньому складному стані з підручниками, електронною 

версією легко користуватися на домашньому комп'ютері. Якщо при цьому 

підручник покласти на сервер, то до нього може бути забезпечений 

необмежений доступ. Студенти починають одержувати задоволення від 

самого процесу навчання, незалежно від зовнішніх мотиваційних факторів 

[2]. 

Якісна підготовка майбутніх фахівців залежить не тільки від 

професійності викладача, від подання ним навчальної інформації, але й 

від бажання студента вчитися, пізнавати нове, розвивати уявне, творче 

мислення за допомогою відбору потрібної навчальної інформації шляхом 

пошукової роботи, пов’язаної з аналізом отриманої інформації, розуміння 

взаємозв’язку між реальними фактами та уявними подіями. Але, щоб 

надати студентам можливість експериментувати, розвивати інтуїтивне, 

творче, образне мислення, треба використовувати нові засоби навчання, 

одним з яких є комплект навчальних  контролюючих програм. Власне, 

електронний підручник – це освітній продукт, який відрізняється від 
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традиційного підручника на друкованій основі лише тим, що переглянути 

його можна лише за допомогою комп’ютера чи електронної книги; 

відповідає вимогам Державного стандарту вищої освіти і навчальним 

програмам. Електронний підручник повинен, по-перше, розкривати 

предмет науки, даючи опис, пояснення, передбачення і прогнозування 

явищ, фактів, процесів, об’єктів і, по друге, розкривати сутність предмета 

вивчення, містить методичний апарат для викладача і студентів [4]. 

Підручник у його сучасному електронному варіанті завдяки 

застосуванню гіпермедійних засобів і телекомунікаційних технологій, 

перетворюється на принципово новий засіб пізнання, який інтегрує 

функції інших елементів системи дидактичних засобів й так утворює 

навчально-пізнавальне середовище. Усвідомлення сутності й ролі 

сучасного електронного підручника має знайти своє відбиття в розробці 

його теоретичної моделі, обґрунтуванні і визначенні структурних 

компонентів електронного підручника, їх дидактичних функцій, 

особливостей їх реалізації, що в комплексі становить дидактичні основи 

створення електронного підручника. 

Головним критерієм надання деякому засобу навчання статусу 

підручника має бути не носій інформації, а дотримання в його змісті і 

конструкції ряду педагогічних вимог. Підручник може бути і 

електронним, але при цьому відповідати вимогам, що висуваються до 

традиційних підручників, одночасно реалізувати нові в порівнянні з ним 

можливості та розв’язувати нові задачі. 

Електронні підручники повинні задовольняти навчально-

методичні, дизайн-ергономічні та технічні вимоги. Дизайн-ергономічні та 

технічні вимоги до електронних підручників базуються на вимогах до 

електронних навчальних видань (педагогічних програмних засобів) [3]. 
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Для визначення електронного засобу навчання ми 

використовуємо назву «Комплект навчальних і контролюючих програм» 

(КНКП). Визначимо його особливості. 

Першою особливістю є новий принцип побудови навчального 

матеріалу, основними рисами якого є багаторівневість подання 

інформації, що підлягає засвоєнню, і поєднання інформаційних масивів 

різних типів на підставі асоціацій у єдине смислове ціле. Це дозволяє 

студенту сформувати власну систему істотних зв’язків між видами знань, 

що сприяє засвоєнню не тільки фактологічних відомостей, а й причинно-

наслідкових відношень між відповідними інформаційними одиницями; 

надає можливість навчатися за індивідуальною траєкторією навчання і в 

найзручнішому темпі. 

Друга особливість КНКП полягає в можливості здійснення 

діяльнісного характеру навчання. Використання гіпермедійних 

можливостей сучасних комп’ютерних технологій дозволяє включити до 

складу комплекту структурні елементи, які надають можливість 

комплексного використання в навчанні як традиційних видів навчальної 

діяльності, так і нових – опрацювання теоретичного матеріалу на 

динамічних моделях, проведення комп’ютерного експерименту, 

розв’язування задач в інтерактивному режимі тощо. Отже, електронна 

форма подання інформації дозволяє поєднати звичайний підручник з 

дослідницькою лабораторією, зробити студента активним учасником 

процесу навчання, стимулювати його пізнавальну активність. 

Використання засобів мультимедіа в КНКП дозволяє збагатити 

процес навчання наочними високоякісним ілюстративним матеріалом. Це 

зумовлює його третю особливість: аудіовізуальне подання матеріалу 

включає в систему сприйняття і запам’ятовування образну й емоційну 

пам’ять [2]. 
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Четверта особливість - забезпечення якісного зворотнього зв'язку 

зі студентом. Цей зв'язок досягається завдяки інтерактивному характеру 

взаємодії студента із середовищем електронного підручника і наявності 

автоматизованої системи діагностики знань. 

Однією з важливих тенденцій розвитку освіти є пошук 

інноваційних методів контролю знань, які відповідають вимогам 

об'єктивності, надійності, технологічності при невеликих витратах. 

Тест як система завдань специфічної форми і відповідного змісту 

є науково обґрунтованим інструментом оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів, допомагає здійснювати індивідуальний контроль результатів 

навчання кожного з них, мобільно керувати навчально-виховним 

процесом [1]. 

П’ята особливість КНКП - його інтегрованість. Комплект поєднує 

різні компоненти системи дидактичних засобів: посібник, що містить 

теоретичний матеріал, задачі для його опрацювання і засвоєння; засоби 

для проведення комп'ютерного експерименту, методичні вказівки до 

виконання лабораторних і практичних робіт; тестові завдання для різних 

видів контролю якості знань. З іншого боку, він цілком природно інтегрує 

навчальні ресурси, подані в електронній формі, зокрема й ресурси 

глобальної мережі Internet. Це створює сприятливі умови для швидкого 

оновлення й модифікації представленого в підручнику навчального 

матеріалу, динамічного збагачення його новим змістом відповідно до 

рівня сучасної науки, а також до змін у стандартах освіти. 

Аналіз структурно-функціональної моделі КНКП доводить, що 

його особливості надають додаткові потужні можливості для реалізації 

основних дидактичних функцій і дозволяють доповнити їх спектр такими, 

як функція зворотного зв’язку і прогностична функція. Якщо розглядати 

КНКП як відкритий засіб навчання з розвиненими можливостями 

інтегрування інформації з різних джерел і дидактичних властивостей 
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інших засобів навчання, то провідною постає інтегруюча функція. Погляд 

на КНКП як на ефективний засіб самонавчання, орієнтований на власний 

інтерес студента, на формування його пізнавальної активності й 

самостійності, дозволяє виділити як пріоритетну функцію самоосвіти. 

Враховуючи особливості КНКП, навчально-пізнавальна 

діяльність з його використанням має бути ретельно спланована: слід 

визначити навчальний матеріал, який доцільно подавати, спираючись 

здебільшого на традиційні форми і методи викладання; збільшити долю 

матеріалу, який може бути опрацьований студентами самостійно; 

виділити матеріал для викладання із застосуванням частково-пошукового 

й дослідницького методів навчання. 

Комплекти навчальних і контролюючих програм впроваджені і 

активно використаються в реальному навчальному процесі ДВНЗ «АКТІ», 

що підтверджує ефективність їх застосування в навчанні майбутніх 

фахівців. Можна також стверджувати, що використання такого 

дидактичного засобу в освітній практиці вищої школи відкриває 

можливості природного, неантогоністичного, без руйнівних реформ, 

вбудовування новітніх інформаційних технологій у традиційні форми 

навчання; поєднання кращих досягнень дидактики і нових комп'ютерно-

орієнтованих методичних систем у єдине ціле; удосконалення раніше 

напрацьованих педагогічних підходів за рахунок розумного, зваженого, 

дидактично виправданого впровадження інформаційних технологій у 

діючі системи навчання і створення на цій основі сучасних відкритих 

електронних педагогічних систем. 
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УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 

Неберова І. М., 

викладач вищої категорії 

ДВНЗ «Артемівський коледж 

транспортної інфраструктури» 

м. Бахмут, Україна 

 

Сьогодні в умовах загострення російсько-українського 

інформаційного протистояння надзвичайної актуальності набули питання 

національної самосвідомості й ідентичності та національної пам’яті. 

Однією з таких знакових у розвитку української нації подій стала 

Друга світова війна, яка входить до конструкції національної ідентичності 

українства як на суспільному, так і на індивідуальному рівнях. 

У той час, як у країні посилюється напруження та рівень 

заполітизованості у трактуванні такої важливої сторінки історії України й 

світу загалом, Друга світова війна все ще залишається тим чинником 

історичної пам’яті українців, який продовжує розколювати їх політично, 

ідеологічно і ментально [3]. 

У вітчизняному інтелектуальному середовищі відбувається 

активний процес перегляду, з точки зору сучасних реалій українського 

життя, причин, подій і результатів цієї війни. Проте, до останнього часу, 

серед головних здобутків можна було зазначити переважно 

реконструювання, або повне розвінчання окремих радянських постулатів. 

Сьогодні, національна історична наука вже досягла того етапу 
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дослідження Другої світової війни, коли з’являються загальнотеоретичні 

праці і фундаментальні методологічні розробки [3]. 

Друга світова війна виявилася найбільшим в історії людської 

цивілізації соціальним катаклізмом – за масштабами розмаху та наслідків, 

колосальністю спричинених жертв, заподіяних руйнувань і матеріальних 

втрат вона не має аналогів у світовій історії. Вона належить до тих 

доленосних подій, результати і наслідки яких на багато десятиліть 

наперед визначили майбутнє країн і народів світу, стали відправним 

пунктом і поштовхом до велетенських континентальних геополітичних 

змін. Жодна інша історична подія не залишила такої глибокої рани у 

пам’яті переважної більшості народів планети і душах людських, як Друга 

світова війна – війна небувалих масштабів, що розколола світ не тільки 

просторово-територіально, а й у часі. Родини, яких торкнулося воєнне 

лихоліття, зберігають свої рахунки з нею і в наступних поколіннях. Ця 

війна залишається подією, до якої досі найбільше і найчастіше 

звертається наша активна історична пам’ять [1]. 

Друга світова війна – це не лише вкрай важлива подія 

всесвітнього масштабу, вона являє собою надзвичайно складне і 

багатовимірне явище. З одного боку, це найбільша за своїми проявами і 

наслідками трагедія в історії людства, що завдала великих страждань і 

горя кожній родині, нації, країні, крізь які вона пройшла, забравши 

людські життя, роз’єднавши сім’ї, порушивши фізичне і моральне 

здоров’я людей, зруйнувавши їх домівки і усталений побут. 

Та на жаль, Друга світова війна, передусім історична пам’ять про 

неї, залишається одним з головних «полів битви», що розколює 

українське суспільство. «Лінія фронту» цієї завзятої «битви за пам’ять» 

проходить через ставлення і відповіді на кілька проблемних і болючих 

питань, передусім, таких: 
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1) Чи була минула війна дійсно Великою Вітчизняною для 

українського народу ? 

2) Чи стала спільна перемога над нацистами та їхніми 

союзниками Великою Перемогою для України і українців, 

особливо з погляду подальшої долі? 

3) Хто під час війни боровся за справжні ідеали і кого в Україні 

вважати героями війни – воїнів Червоної Армії та учасників 

радянського руху Опору (партизанів і підпільників) чи вояків 

УПА й інших формувань українського національно-визвольного 

руху? А можливо, протиставлення у даному випадку взагалі 

неприйнятне і навіть неправомірне? [1] 

Про суперечливість історичної пам’яті українців про Другу 

світову війну яскраво свідчить їх ставлення до ідеї примирення ветеранів 

ОУН-УПА та Радянської Армії. Слід визнати: зусилля і всі спроби влади 

примирити українців – ветеранів, активних учасників війни (колишніх 

воїнів Червоної Армії з вояками УПА) були невдалими. 

Протилежні сторони звинувачують одна одну у ксенофобії, вони 

користуються вже сталими і стійкими стереотипами в позначенні 

протилежної сторони, називаючи один одного «українофобами» та 

«фашистами». Нав’язування таких ярликів призводить до подальшої 

конфронтації та розколу. Але ще більш небезпечними є акції цих таборів, 

що іноді за неналежного реагування влади та силових структур 

переростають у вуличні бійки. Подібні дії та безвідповідальність за них 

провокаторів та ініціаторів, організаторів і виконавців, часто найманців, 

ще більше збурюють «противників» і надалі радикалізують суспільство, 

підривають основи консолідації української нації, що історично 

складалася під дією поліетнічних, поліконфесійних, мультикультурних 

чинників. 
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Відомо, що будь-яка подія або історичний факт можуть стати 

об’єктом маніпулювання історичною свідомістю. 

Радянський та український націоналістичний міфи про події війни 

формувалися різними суб’єктами – радянський міф створювався 

централізовано потужною пропагандистською машиною держави, а 

український націоналістичний – розрізненими, іноді конфліктуючими між 

собою, емігрантськими колами та їх інституціями. Отже і можливості 

впливу на суспільство були зовсім різними. 

Обидва міфи, незважаючи на їх кардинальну ідеологічну 

відмінність один від одного, по суті подібні – вони являють собою суміш 

правди, напівправди і неправди. А тому вони, зрозуміло, не можуть і 

ніколи не будуть повною мірою сприйматися і поділятися усім 

суспільством країни. Будь-який міф, що суперечить реальним фактам 

минулого, – залишатиметься тимчасовим явищем. Рано чи пізно такий 

міф розвіється судом історії, проте, на жаль, як показує практика, 

найчастіше на уламках зруйнованого міфу з’являється інший міф, який, 

можливо й іншою мірою, але так само суперечить історичній правді. 

Відомий український правозахисник Є.Ю. Захаров відзначив: 

«Примирення історичних пам’ятей необхідне Україні, без нього 

неможливо створити єдину політичну націю та забезпечити суспільний 

поступ. Різні частини України мають зруйнувати міфи, зрозуміти одна 

одну й визнати право інших частин шанувати свої святині і своїх героїв» 

[2]. 

Без деміфологізації історії війни та відмови від існуючих крайніх 

і найбільш радикальних позицій, які полягають у визнанні лише «своєї 

правди» і агресивному несприйнятті «правди чужої», неможливо дійти 

суспільного консенсусу в оцінці її подій та сформувати об’єднуючу, 

загальнонаціональну позицію з визнанням складності, неоднозначності і 

багатоваріантності історичних оцінок і трактувань. Взагалі, оцінка 
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історичних явищ і подій з погляду «свій – чужий» є певним анахронізмом, 

якого держава і суспільство повинні поступово позбутися. Така формула 

неприйнятна для демократичного суспільства, вона не може домінувати 

над загальнолюдським сприйняттям війни, так само як національні 

цінності не можуть бути вище за цінності загальнолюдські. А консенсусу 

можливо досягти лише на засадах щирого прагнення до взаємного 

наближення, на суспільному компромісі й відмови від намагання підвести 

історичну правду під свої погляди. 

І в цьому велика й провідна роль належить державі та історикам, 

а разом з цим на них покладаються і серйозна відповідальність. При 

формуванні та реалізації політики пам’яті щодо подій Другої світової 

війни держава повинна дотримуватися низки принципів і табу. Тут, 

насамперед, мається на увазі те, що держава своїми тими або іншими 

діями ні в якому разі не повинна провокувати суспільно-політичні 

конфлікти, спричиняти розлад, а лише сприяти консолідуючим, 

об’єднавчим процесам. 

Крім того в Україні слід законодавчо посилити відповідальність 

винних у розповсюдженні людиноненависницьких і ксенофобських ідей, 

у розпалюванні міжнаціональної, міжконфесійної, ідеологічної та 

політичної ворожнечі, за організацію масових силових акцій та 

заворушень, за створення незаконних воєнізованих формувань, за 

терористичну діяльність тощо. Але цей крок навряд чи буде дієвим, якщо 

сама система влади і система правосуддя в Україні кардинально не 

зміняться. 

Щодо самої концепції Другої світової війни, то найбільш 

придатним і перспективним виглядає приєднання України до 

загальноєвропейської оцінки історії цієї трагічної події в історії людства. 

Адже акцентування уваги саме на гуманітарних аспектах результатів 

війни, її деромантизації, яке превалює у європейських наукових 
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дослідженнях, освітніх програмах і культурній практиці, повністю 

відповідає вітчизняним завданням Політично і економічно об’єднана 

Європа намагається поєднати й історичне минуле усіх своїх націй. 

Український народ, який хоча і зазнав чи не найбільших втрат у роки 

Другої світової війни, так і залишився під тінню СРСР «невідомим» 

учасником війни. Тому саме не військові здобутки, а людській вимір цієї 

глобальної трагедії зближує нас з європейським суспільством [3]. 
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"Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського" 

м. Київ, Україна 

 

Сьогодення вбачається маревом небажаних подробиць, 

архінезрозумілих квазінаукових термінів та абстракцій, які тільки 

дезорієнтують, дезінформують людину. Саме сама операторика побудови 

формально-несуперечливих схем все частіше демонструє нездатність 

справитися із формальною задачею “прокладання шляху” між Сціллами 

та Харибдами сучасного розвитку.... 

Може, приклад хитрого Улісса-Одісея когось і надихає, але 

згадайте, що сталося з його командою, з людьми, які довірили йому 

власне життя та добробут родин... Саме ДОБРОБУТ є предметом нашого 

дослідження з метою подальшого формування основ Морально-творчої 

світоглядної концепції. Тому повернемося до взаємодії ВНУТРІШНЬОГО 

та ЗОВНІШНЬОГО, що має безпосереднє значення у діалектикці 

самоорганізації: наслідування та співтворчості минущого-сущого-

прийдешнього. 

Дійсно, результат – ніщо без процесу його поставання. Тому 

провідна роль історично безальтернативно надається синтезу. 

Діалектичному синтезу. Тільки поєднання, взаємопроникнення розумної 
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впевненості (а не абсолютизація догматизму, самозбереження) та 

розумної самокритичності (а не абсолютизація скептицизму, 

заперечення) є діалектикою розуму та логікою мислення, в якій 

ЛОГІКА справи та СПРАВА логіки взаємопроникають та співпадають 

із логікою речей та перетворення світу через поставання Людини справи, 

яка переймається Справами людини з метою Відтворення життя. 

Тільки розум, який здатний дійсно відтворювати діалектику 

дійсності у просторі живого спілкування (мереживі міжсуб’єктісних 

взаємовідносин) є джерелом розгортання живого, культурного 

відображення – коли образ є синонімом цілісності, – єдності в 

багатоманітному. 

Саме він (розум) зберігає та збагачує вміння адекватно 

усвідомлювати реальність – за К. Мегрелідзе [1]: промислювати 

ситуацію. Побачити-Пізнати-Розуміти “загальне” в одиничному та 

“одиничне” в загальному як прояв деякого закону (“всезагального”) – це і 

є творчість в площині духовної, матеріальної та чуттєвої культури 

людства. Це – ДІАЛЕКТИКА ДОБРОБУТУ. Тому й була спочатку 

СПРАВА (В.О. Босенко [2]). 

Крім того, підкреслюючи необхідність «осмислення проблем 

ЗБЕРЕЖЕННЯ та ЗАПЕРЕЧЕННЯ у їхній діалогічності, цілісності 

протистоянні,... необхідність розуміння цих феноменів у діалектичній 

єдності, ми, безумовно, приходимо до здійснення згаданої суперечності 

іманентного-трансцендентного, а також до діалектики 

самоорганізації. 

Провідна роль в цьому відводиться ЗАПЕРЕЧЕННЮ, завдяки 

якому долається та знищується все зовнішнє, несутнісне, догматичне, 

що стоїть на шляху розвитку. 

Дослідження цікавої проблеми взаємовідношення збереження та 

заперечення в аспекті співтворчості та наслідування потребує 
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відповідного рівня дослідження існуючих підходів та теоретичної 

рефлексії значного кола проблем. І, особливо, дослідження в розрізі 

найбільш глибоких суспільних колізій, що пов’язані з ними та знаходять 

втілення в найкращих взірцях культури (духовної, чуттєвої, матеріальної) 

як суспільно-історичного феномену. 

Безумовно, творчі інтенції заперечення у форматі конфлікту, 

протидії, протесту не викликають сумніву. Також не викликають сумніву і 

його культуротворчі інтенції. Але чи слід перебільшувати його значення у 

відриві від збереження? Як, власне, й навпаки. 

Саме в цьому проблема більшості сучасних  теорій: думаю, не 

варто проводити паралель між категорією ЗНЯТТЯ Г.В.Ф. Гегеля, в якій 

одночасно поєднані як заперечення, так і збереження, та простим 

заперченням як актом творчості. Звернемося до історії німецького 

романтизму, що може слугувати прикладом відображення окреслених 

проявів заперечення у наступних модусах та формах: протестній, 

естетизованій та культуротворчій. 

Тому перше заперечення як перша іпостась романтизму – іронія, 

– що бореться проти вульгарності та “гармонійної пошлості” – наприклад: 

“людина є те, що вона їсть”, – як модусів пристосовництва, що не 

можуть існувати в умовах само-пародіювання, в царині сміху. 

Але потенціал, що розкривається завдяки запереченню як 

скасуванню меж та спокутуючих зовнішніх форм, може актуалізуватися 

лише у запереченні із збереженням належного, тобто у ЗНЯТТІ як 

запереченні заперечення. 

Тому романтизм є не тільки знищенням Ідола, але й 

встановленням Ідеалу. Ідеал романтиків – вільна особистість. Але 

зацікавленість в індивідуальному не переростає в індивідуалізм та 

егоїстичну самозакоханість Суб’єктивізму. Це не є свободою від.., а 

скорше – свободою для.... 
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Звідси й універсальність романтизму – людина-народ-людство 

вважаються неповторними у боготвореному світі, розгортається 

зацікавленість у будь-якій індивідуальності. Тому романтичний означає 

“всебічний”, “взятий з історії”, той, що виходить за рамки буденності”. І 

ВИХІД ЗА МЕЖІ, ТРАНСЦЕНДУВАННЯ, ТАНСГРЕСІЯ – стають 

характерними рисами такої індивідуальності. 

Від цього тільки крок до індивідуалізованої універсальності або 

“оединиченной всеобщности” (рос.) Г.В.Ф. Гегеля. Згадаймо: одиничне в 

загальному та загальне в одиничному. А необхідність Побачити-Пізнати-

Розуміти “загальне” в одиничному та “одиничне” в загальному як прояв 

деякого закону – це і є творчість, ДІАЛЕКТИКА ДОБРОБУТУ. 

Але міра відчуження людини-людей-людства зростає із 

наростанням створеного матеріального багатства та ставить всі незначні 

перспективи "громадянського суспільства" у пряму та жорстку залежність 

від Світового духу. 

Звідси й інтуїтивно схоплена третя іпостась романтизму, 

культ любові як синтез ідеалу. Тому й Роман як синонім любові – життя 

в форматі книги (за Новалісом) – вважається універсальною формою.  

Саме зв’язка ІРОНІЯ – УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ – ЛЮБОВ є 

основою “матриці” руйнування старих, віджитих форм, ЗНИЩЕННЯ 

ІДОЛІВ та ПОСТАВАННЯ ІДЕАЛІВ. Нових матриць-патернів 

«інакше можливого». 

Такі ідеї наявні у будь-якому вченні, але визначити, наскільки 

істина отримує характер наукової системи – збереження – залежить від 

того, наскільки заперечення  знищує всі намагання включення в мушлю 

особистих смаків, вподобань, а чи то помилкових принципів. Тому одна 

справа – індивідуальність, що сприяє появі об’єктивної ідеї, а зовсім 

інша – індивідність, що спотворює, деформує істину. 
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Поступово усвідомлюється, що Людина є те, що вона не є. 

Звідси й вихід в проблематику творчості – діяльнісна сутність людини 

постає як її сутнісні сили (Й. Гердер, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс). І саме тому 

в цьому контексті діалектичний матеріалізм К. Маркса та Ф. Енгельса 

спускає ідеал зі спекулятивних ідеалістичних висот в-собі-й-для-себе 

існуючих ідей на землю до людини, а вірніше – до людини усуспільненої 

та суспільства людяного. 

Саме методологічні спромоги діалектики дозволяють по-новому 

“заграти” творчим інтенціям іманентного-трансцентдентного крізь призму 

діалектики збереження та заперечення, що знаходить відображення в 

законі заперечення заперечення та в ритміці: рух-діяльність-творчість 

(Б.В. Новіков [3]). 

Саме так сутнісні сили людини розкриваються як: по-перше, 

діяльнісні здібності людини (почуття, розум, воля); по-друге, процеси 

опредмечування і розпредмечування, по-третє, у найбільш повному 

визначенні – весь культурно-історичний процес. А тому абсолютизація 

догматизму та скептицизму – збереження та заперечення – в модусах 

конформізму та нонконформізму є соціальними формами містифікації, 

імітації співпадіння сутності та існування – не як дійсності, а як 

реальності. 

Усвідомлення цього й стає початком розкриття всіх 

методологічних спромог творчого підходу, особливо в напрямі 

опрацювання дійсно гуманістичного шляху розвитку, здійснення 

суперечності сутності людини та її існування, іманентного та 

трансцендентного, внутрішнього та зовнішнього на підвалинах науково-

бездоганної філософії і хронотопі відтворення загальнолюдської культури 

в режимі ЗНЯТТЯ – ЗАПЕРЕЧЕННЯ зовнішнього, зайвого та 

ЗБЕРЕЖЕННЯ належного, необхідного. 
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Так постає дійсна ДІАЛЕКТИКА ДОБРОБУТУ. Тобто спосіб 

буття людини-людей-людства як дійсної суб'єктності історичного 

процесу, в центрі якого є людина усуспільнена в олюдненому суспільстві, 

людина-творець. 

Звідси й необхідність діалектико-матеріалістичного розуміння 

історії та природи як діалектичної єдності – розуміння життя, – яке 

виникає в процесі олюднення природи – усуспільнення людини – олюднення 

суспільства, тобто Формотворення – Культуротворення – 

Свободотворення. 

Саме взаємопроникнення природознавства та суспільствознавства 

й формує об'єктивне розуміння життя. 

Але особистість характеризується не тільки тим, що вона робить, 

але й тим, як вона це робить. А тому необхідним є інший перехід – від 

розуміння життя до життя-в-розумінні як способу виробництва та 

відтворення дійсного життя кожним-багатьма-всіма в мереживі 

«живого спілкування». Себто: діалектиці СПІВ-ТВОРЧОСТІ та 

НАСЛІДУВАННЯ як СПОСОБУ ВІДТВОРЕННЯ БУТТЯ в процесі 

самоорганізації. 

Відповідно, необхідно звернутися до творчого напряму, крізь 

призму надбань авторів якого можливо конкретніше відчути інтенції 

науково-бездоганної філософії та конкретизувати основні інтенції 

розгортання та результат здійснення діалектики ДОБРОБУТУ в площині 

формування СУБ’ЄКТНОСТІ та поставання належного ОБРАЗУ 

ЖИТТЯ-СПОСОБУ ЖИТТЯ-СПОСОБУ ВІДТВОРЕННЯ ЖИТТЯ. 
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Дон Жуан – один з найулюбленіших образів світової літератури, 

якому присвячено близько 140 творів. Сенс життя Дон Жуана – любов до 

жінки, однак, залежно від часу й пануючих настроїв та літературних течій 

образ Дон Жуана переломлювався, виявляючи відмінність між 

традиційним тлумаченням образа й новою інтерпретацією. З огляду на 

зміни, що відбулися у житті європейського соціуму в останні десятиліття і 

закономірно диктують необхідність переосмислення відомих фактів 

літературної «біографії» ренесансного героя, звертання до проблем 

функціонування образу знаменитого іспанського звабника має сенс. Крім 

того, образ Дон Жуана є одним з основних літературних архетипів і тому 

визнаних лідерів світової літературної традиції тому докладного вивчення 
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вимагають закономірності еволюції жанрової системи літературної 

донжуаніани і чинники, що обумовили її розвиток. Усі зазначені аспекти 

зумовлюють актуальність дослідження [6, c. 3]. 

Дон Жуан – загадкова новела Е. Т. А. Гофмана, яка була вперше 

надрукована у 1813 році в «Allgemeine musikalische Zeitung» в Лейпцигу і 

опублікована в наступному році в томі «Фантазій у манері Калло» [7, c. 

203]. 

Дехто «подорожуючий ентузіаст», після бурно проведено ночі, 

опиняється у готелі, з номеру якого існує коридор до тайної ложі номер 23 

для подорожуючих. В зазначеній ложі відбувається зустріч з актрисою, 

котра на момент розгортання новели виконує роль Донни Анни в «Доні 

Джованні» Моцарта [3, 11]. 

Дослідженню літературного образу Дон Жуана в присвячене 

чимало робіт, однак їхня більшість належить безпосередньо до 

байронівского «Дон-Жуану», зокрема роботи І. О. Дубашинського [4], Г. 

А. Єлістратової [5], Г. С. Ромм [8]. Робіт, присвячених образу Дон Жуана 

Гофмана, у сучасному літературознавстві, на жаль, знайти важко, однак 

короткий аналіз образа міститься в збірниках статей за редакцією В. І. 

Грішних [2], І. Ф. Белза [11], Р. Сафранскі [10] а також у статтях О. 

Карельського [8] в дисертації Т. М. Івашиної [6]. 

Згідно з легендою, образ звабника виник не тільки як художнє 

узагальнення; у Дон Жуані вчені розпізнали риси реальної особи – Дон 

Хуана Теноріо, придворного, який служив при дворі кастильського 

короля Педро Жорстокого (XІV ст.). Після багатьох ризикованих пригод 

цей спокусник і вчинив злочин – Дон Хуан убив командора ордена, коли 

той заступився за честь своєї дочки. Ченці, бажаючи помститися тому, хто 

прирік на загибель їх патрона, заманили до себе Дон Хуана й умертвили 

його. Пізніше з’явився переказ, у якому авантюрист і грішник потрапив у 
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лапи диявола. Так виникла версія про те, що статуя командора скинула 

розпусника в пекло. 

У першому творі про Дон Хуана – п’єсі Тірсо Де Моліна 

«Севільський спокусник, або Кам’яний гість» (1630) Дон Хуан теж гине, 

автор засуджує його аморалізм, але вносить нове в характеристику 

спокусника. Тірсо Де Моліна не задовольняється негативною оцінкою й 

наділяє героя драми не тільки зовнішньою чарівністю, але й мужністю, 

життєлюбством, які різко контрастують із відсталістю середовища. 

Мольєр у п’єсі «Дон-Жуан, або Кам’яний гість» (1665) наголошує 

на цинізмі й лицемірстві аристократа, знімаючи багатозначну 

суперечливість у характері, що намітився в героя Тірсо Де Моліна. 

У поемі «Дон Жуан» Байрона герой успадкував від своїх 

літературних прототипів, крім слабко виражених національних і 

соціальних ознак, лише одну властивість – всеперемагаючу чарівність 

зовнішності. 

Е. Т. А. Гофман, як особистість, став реальним втіленням мрії 

романтиків про художника універсального дарування. Чудовий музикант, 

що грав на різних інструментах, складав музичні твори в різних жанрах, 

він був до того ж оригінальним художником, який створював театральні 

декорації та розписував фресками театральні зали. 

Улюблений вид мистецтва Е. Т. А.Гофмана – музика, улюблений 

герой – музикант. Гофману, як і іншим романтикам, музика 

представлялася романтичним мистецтвом, оскільки вона безпосередньо не 

пов’язана з навколишнім світом, а виражає потяг людини до невідомого, 

прекрасного, нескінченного [9, c. 19]. Новела «Дон Жуан» написана 

Гофманом під враженням від однойменної опери В. А. Моцарта. 

Особливістю новели є власне, оригінальне тлумачення добутку великого 

композитора Гофманом. Емоційний зміст розкривається шляхом 

синтетичного узагальнення літературних і музичних образів. Іншою 
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важливою лінією твору є самозабутня віддача персонажів мистецтву та 

музиці. Співачка, що виконувала партію Донни Анни, зливається із цим 

образом і подібно героїні опери гине. 

У гофманівській інтерпретації образ севільского спокусника 

разюче відрізняється від канонічного образу Дон Жуана. У Гофмана це не 

віроломний шукач любовних пригод, а напроти, натура заколотна й 

страждаюча, котра нудиться від відсутності ідеалу. Тут Дон Жуан – 

найулюбленіше дитя природи, і вона наділила його всім тим, що ріднить 

людину з божественним початком – потужне, прекрасне тіло, образ, у 

якому світиться іскра божа, вразлива душа, що вміє глибоко почувати, 

живий сприйнятливий розум. 

Відомий дослідник І. Ф. Белза відзначає в новелі глибоке 

розуміння задуму Моцарта, «яке до Гофмана не було дано ще нікому, 

навіть Бетховену…» [10, c. 311]. 

Отже, в образі Дон Жуана Гофман бачить сильну особистість, у 

душі його живе жагуча туга за ідеалом, якого він прагне досягти через 

насолоду жіночою любов’ю. Дон Жуан нехтує загальноприйнятими 

нормами й у незліченних перемогах над жінками сподівається затвердити 

могутність власної особистості. Уперше в романтичній літературі Гофман 

порушує питання про спрямованість сильної пристрасті [7, c. 203]. 

Гофман переконаний, що служіння мистецтву вимагає від його 

жерців повної самовіддачі. Доля художника – доля трагічна. Він 

приречений бути зрозумілим не всім, йому невідомий спокій і рідко на 

його долю випадає щастя. Тільки художнику, ентузіасту, дано піднятися 

над світом вульгарності й щоденності, у якому править розрахунок й 

здоровий глузд [9, c. 262]. 

Романтична інтерпретація образу Дон Жуана разюче 

відрізняється від канонічного образа. У зображенні характеру Дон Жуана 

в авторів-романтиків яскраво виражене почуття туги за ідеальним 
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романтичним героєм – реалізується характерна риса романтизму принцип 

бінарності. 

У цілому, романтичний Дон Жуан – це, у першу чергу, жертва, 

причому в якості згубника виступає суспільний устрій, погоня за 

почуттєвими насолодами або, навпаки, надмірна пасивність. Відмінною 

рисою образа Дон Жуана в інтерпретації романтиків є зображення його як 

типового представника сучасної авторам епохи. 
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Лексико-семантичні, морфологічні, словотворчі й синтаксичні 

особливості розвитку мови і мовлення знаходять висвітлення у фольклорі. 

Культурні концепти, значимі для лінгвокультурного співтовариства, 

реалізуються в народній пісні, тому пісня служить невичерпним 

благодатним джерелом вивчення історії, побуту й вдачі народу, його 

духовного складу й характеру. Тексти пісень кожної епохи містять 

країнознавчу, історико-культурну, повсякденно-побутову, духовно-

ціннісну, політичну інформацію. 

Оскільки пісня є одним з найбільш динамічних жанрів масової 

культури, соціокультурні зміни, що відбуваються в суспільстві, 

впливають на мовні процеси й не можуть оминути пісенну творчість. 

Робота з фольклорними піснями в першу чергу є роботою з 

текстами-повчаннями, кожен із яких несе певне функціональне 

навантаження. Струнка система моралістичних повідомлень (саме так 

можна розглядати народні пісні) виникає в певних історичних умовах, 

залежить від них і створюється як інструмент світоглядного 

пристосування людини до ситуації. 

Актуальність дослідження пояснюється: загальносвітовою 

тенденцією росту національної самосвідомості етносів і народів світу, їх 

своєрідний етнічний Ренесанс, котрий особливо виразно виявляється на 

тлі процесів глобалізації. 

Загальні відомості про традиційну пісню як складник 

життєіснування і життєдіяльності народу містяться в класичних роботах 

про художню творчість, свята, звичаї і обряди німецького народу відомих 

мислителів, етнографів, збирачів, письменників: К. Цельтера, Х. Негелі, 
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Ф. Зільхера, Й. М. Шмалнауера, Й. фон Соннлайтнерса, Г. Малера, 

Й. Брамса, Й. Г. Хедера, Ф. Шіллера, К. Шубарта, А. Х. Фаллерслейбена, 

Р. Лілієнкрона та ін. 

В дослідженні, результати якого пропонуються, знайшли 

відображення наукові розвідки Крістіни Букхардт, Райнхарда Сцескуса, 

Зігфрида Бекера, Надін Бартельс, Бернда Остерндорфа, Альбрехта 

Классена, Лукаса Ріхтера, Крістіни Крюгер, Міхаеля Альбрехта, Отто 

Хольцапфеля, Вальтрауд Ліндер-Беройд, присвячені дослідженню 

проблем традиційного музичного мистецтва та визначенню його ролі в 

сучасному соціокультурному просторі. 

Розглянутий комплекс досліджень варіативної спрямованості 

свідчить про наявність досить розробленої теоретико-методологічної бази 

осмислення феномену народної художньої культури, фольклору в аспекті 

освоєння і розвитку самобутніх національно-культурних традицій, їх 

трансляції в сучасний соціум, проте узагальненого концептологічного 

дослідження німецької народної пісні як етнокультурного феномену 

бракує. 

Різноманіття культурного середовища та його зв'язок з 

національною ідентичністю розглянуто у докладному дослідженні 

Крістіни Букхардт «Культурне розмаїття і національна ідентичність «… у 

колі коханих»: фольклористичне дослідження пісенної культури у 

Швейцарії» [3]. 

Звертає на себе увагу ґрунтовне дослідження здійснене 

Райнхардом Сцескусом, котре сягнуло витоків німецькомовної 

фольклорної пісні; вчений охопив значний період: від епохи панування 

давніх германців – через часи мінезангу – до авторської пісні сучасності. 

Значна увага приділена лінгвістичному аналізу рукописних збірок пісень 

XVII-XIX ст. та першим друкованим зібранням. Третину матеріалу 

охоплює огляд творчості 24 всесвітньовідомих німецькомовних авторів, 
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серед яких імена Фрідріха Шіллера, Крістіана Шубарта, Антона Хайнріха 

Фаллерслейбена, Рокуса Лілієнкрона. Включені у дослідження шари 

вивчення народної пісні автор базує на основній ідеї роботи – 

відображення у пісні німецького національного світобачення [1]. 

У ювілейному збірнику, присвяченому творчості професора, 

доктора етнографії Макса Маттера із Фрайбурзького університету, зібрано 

культурологічні есе щодо впливу оточуючого середовища на емігрантів. 

Колективом авторів розглянуто відбиття у пісні феномену незвичності, 

що виникає у людини-емігранта; дослідження проведено з урахуванням 

функцій музики, як складника культурного потенціалу [2, с. 11-23], 

розглянуто аспекти соцологічно орієнтованих роздумів у народознавстві; 

Карлом Брауном проаналізовано межі зіставлення культур на прикладі 

співвіднесеності лексем «wir» та «andere» [1, с. 41-61]. 

Зігфридом Бекером звернуто увагу на роль та функції народної 

пісні у криміналізації суспільства [1, с. 71-91], Надін Бартельс з’ясовано 

засоби етнічної економії та її функції в інтеграційних процесах, на 

прикладі російських пісень «Катюша», «Тройка» і «Калинка» [1, с. 91-

109]. 

Берндом Остерндорфом докладно проаналізовано вплив народної 

пісні на поширення рок-н-ролу, як нейтралізатора прихованої зброї у 

період «холодної війни» [2, с. 355-391]. 

Важливу прогалину в спеціалізованій літературі закриває книга 

Альбрехта Классена і Лукаса Ріхтера, присвячена пісні XVI та XVII ст. 

[4]. 

Робота містить задокументовані матеріали, відтворює окремі 

нотні записи повністю і наводить їх оцінку. Однак, поряд з цим розробка 

містить перше історичне дослідження регіональної історії музики, для 

якого відшукувалися архівні джерела, земельні описи і повідомлення 

туристів. Таким чином була створена осяжна музична картина регіону, на 
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яку впливали близько розташовані церкви, монастирі, бюргерсько-

буржуазне оточення [5]. 

Робота Міхаеля Альбрехта [6], з галузі порівняльного 

мовознавства – «Література як міст: студії історії сприйняття і 

порівняння», складається з чотирьох частин: перша «Античність і новий 

час: міст між епохами» друга «Схід і захід: міст між культурними 

просторами», третя «Поетика і думка: міст між літературою і наукою», 

четверта «Фольклор і світова література: міст між мистецтвами, шарами 

суспільства, народами». 

Отто Хольцапфель здійснив у своїй роботі філологічний аналіз 

фольклористики [7]. «Чагарником» називає він значеннєвий потенціал 

казок, сказань, легенд і народних пісень, натякаючи на їх смислову 

загадковість. Детально аналізуючи зв'язок підтексту та мелодики, автор 

доходить висновку про їх єдине підґрунтя, витоки якого у міфічних 

віруваннях глибокої давнини. 

У главі «Прославляння усної народної творчості та діалекту» 

наголошує на підсвідомому використанні народного мовлення в якості 

ідеологічного тиску. Детально зупиняється на аналізі, зафіксованих у 

пісні, причин жорстокості, безсердечності, черствості, байдужості у 

коханні [7, с. 65–71], окремо розглядає стереотипи поводження головних 

персонажів любовної пісні [7, с. 72–77]. 

У сучасному німецькому мовознавстві, що займається вивченням 

фольклорних джерел, докладно розглянуто напрямки сучасної пісні, з 

аналізом тенденцій розвитку молодіжного фольклору, оглядом стосунків 

між популярною музикою та народною, виявленням впливів однієї на 

іншу та окресленням напрямків подальшого розвитку. 

Дослідники одностайні у думці, що фольклорні джерела 

залишаються неперевершеними зразками колективної творчості, 

позначеної нашаруваннями національного світобачення. 
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Шари вивчення народної пісні базуються на основній ідеї – 

з’ясування шляхів відображення у пісні німецького національного 

світобачення. 

У проаналізованих наукових роботах окреслено традиційні 

напрямки сучасних філологічних досліджень: визначено 

лінгвокультуреми, розглянуто аспекти соцологічно орієнтованих роздумів 

у народознавстві, проаналізовано семантичні межі зіставлення культур, 

наголошено на ролі пісні у криміналізації суспільства. 

Традиційним напрямком залишається аналіз впливу античної 

спадщини на поетично-музичну думку, проведення паралелей між 

творчими лініями у пісенних спадщинах, аналіз стилю, наявність впливу 

античності на сучасні методичні прийоми викладення фольклорного 

матеріалу. 

Проблемою залишається популяризація, збереження та 

примноження фольклорних джерел. 
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Проблема репрезентації образу «Я» автора у творах 

автобіографічних жанрів в українському літературознавстві сьогодні є 

однією із актуальних, тому потребує більш глибокого осмислення. Деякі 
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питання вираження та співвіднесення «Я» автора та героя у 

еголітературних творах, особливості авторського самовияву, авторської 

самототожності у художньому тексті ХХ ст. стали об’єктом вивчення 

Т. Черкашиної, І. Скнаріної, Цяпи та ін. Однак автобіографіка ХІХ ст., 

зокрема автобіографічна творчість Пантелеймона Куліша, за винятком 

наукових студій В. Петрова, Ю. Мариненка та ) досі залишається майже 

недослідженою, хоча саме цей письменник варифікував жанр художньої 

автобіографії та автобіографічної повісті в українській літературі. 

Метою доповіді є специфіка авторського самовираження, 

репрезентації «Я» П. Куліша в повісті «История Ульяны Терентьевны». 

Важливим складником автобіографічного дискурсу 

Пантелеймона Куліша є автобіографічна трилогія «Воспоминания 

детства», до котрої увійшли повісті  «История Ульяны Терентьевны», 

«Яков Яколевич» та «Феклуша». Написана у 50-х роках, трилогія 

відображає основні настрої та естетичні пріоритети автора чи не 

найскладнішої доби в його житті: страшне душевне потрясіння після 

розгрому Кирило-Мефодївського Товариства, крах кар’єрних сподівань, 

заборона творчої самореалізації, та найголовніше – відчуженість від своєї 

Батьківщини, самотність, неможливість реалізації важливої мети життя: 

консолідації національної інтелігенції задля великої праці на ниві 

культури. Утрата змоги друкувати україномовні твори через політичний 

тиск самодержавства та водночас бажання відновити власне реноме в 

середовищі української та російської еліти, повернутися в літературу, 

спробувати власні сили після вимушеної перерви – ось основні причини, 

які спонукають П. Куліша до пошуків способів обійти особисту заборону 

царя на право друкуватися. З цією метою у творчості він перейде на 

російську мову, порушуючи в більшості нейтральну тематику в руслі 

соціально-побутової чи психологічної проблематики, на якій позначився 

вплив популярних у той час руссоїстських ідей. Творчість цієї доби 



83 

представляє також зміни естетичних симпатій письменника: крім 

«романтичної схильности до зображення гіпертрофованих почуттів та 

ідеалізації характерів» [1, с. 121], у повістях П. Куліша відчутні впливи 

натуральної школи (Є. Гребінка, М. Гоголь) та діккенсівського реалізму. 

Звичайно, що естетична природа стилю епіка визначає особливості 

репрезентації в них авторського «Я». 

Спогади про дитинство – це данина П. Куліша українській 

старосвіччині та прощання з нею, де реальне дитинство автора 

міфологізується з позиції прожитого життя. Саме автобіографіка може 

прояснити своєрідність характеру П. Куліша, його дивакуватості, 

особливості стосунків із жінками, психологічну мотивацію вчинків митця, 

агресивність, зокрема до думки опонента, специфічну парадоксальність 

творчої особистості, здатна привідкрити таємниці буття письменника, 

його несвідоме та архетипне. 

Відповідно до канонів автобіографічних творів другої половини 

ХІХ ст. трилогії умовно складалися з трьох частин: дитинство, 

дорослішання (отроцтва), юність. Згідно цієї логіки та хронології 

відображених подій із життя П. Куліша, які стають художньою канвою 

історії маленького хлопчина Ніколаші – центрального образу трилогії 

першою в автобіографічній трилогії, відкривати трилогію повинна була 

повість «История Ульяны Терентьевны». Цей твір представляє перший 

етап творення власне авторської ідентичності, яка у відтворенні раннього 

дитинства зазнає коригуванння до простої і ясної ідеї дитинства як раю. 

Зображене в творах передається у двох площинах: одночасно 

через сприйняття дитини, головного героя, що є суб’єктом оповіді, 

учасником подій, котра відтворює не тільки свої дитячі враження, але й 

оповідає про людей, які залишили помітний слід у її житті, мали 

особливий вплив на її становлення, формування особистості, та через 

сприйняття далеких подій дитинства мудрою і зрілою людиною, котра з 
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теплом згадує свої найперші кроки в житті, прагне об’єктивно, з позицій 

великого життєвого досвіду оцінити побачене дитиною. 

У контексті проблеми репрезентації авторського «я» в трилогії 

йдеться про три образи: оповідача (Ніколая М.), оповідача в дитинстві 

(Ніколаші) та самого Куліша. 

Оповідач багато в чому нагадує самого П. Куліша: подібністю 

деталей біографії, професією (він також є письменником), деякими 

психологічними особливостями. 

У повісті «История Ульяны Терентьевны» перед читачем 

постають причини та історія формування у майбутнього письменника 

комплексу Едіпа, який у випадку П. Куліша мав і чисто життєве 

пояснення – деспотизм батька, його часом безпричинна жорстокість, 

жорсткість у ставленні до свого сина. 

Сімейними обставинами автор пояснює відлюдькуватість та 

почуття відчуженості маленького героя Ніколаші, його несхожість на 

інших дітей. Найголовніші причини – рання втрата матері, нестача 

материної ласки, з одного боку, та близьке спілкування з жінкою іншого 

соціального і духовного складу, ніж його сім’я, з Уляною Терентівною, 

що через власні сімейні обставини поселилися по сусідству від батькового 

хутора. Отже, ще з раннього дитинства в ньому пробуджується і визріває 

своєрідна дихотомія, два протилежні уявлення про світ і красу: розуміння 

довершеності морально-етичного комплексу народного життя, з одного 

боку, і прагнення до аристократичної витонченості, з іншого. Ця постійна 

опозиція вплинула на формування розуміння соціальних проблем і 

призначення мистецтва. Звідси одна з основних тенденцій життєвого і 

творчого шляху Куліша, оприявлена в його автобіографічних творах, яка 

неодноразово буде поміченою дослідниками його творчості, – це боротьба 

його аристократизму з любов’ю до народної української стихії, які ніяк не 

могли знайти рівноваги. У певний час одна з цих тенденцій посилювалася, 
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витісняючи іншу, формуючи унікальний візерунок ідейної спрямованості 

Кулішевої творчості. Повість «История Ульяны Терентьевны» 

представляє авторську концепцію формування його естетико-

інтелектуальної аристократичності, яку в ньому відкрила Уляна 

Терентівна, тому матері в повісті, як представникові народнопоетичної 

стихії, він відводить менше уваги. З ранньою втратою матері, відсутністю 

тісного емоційного зв’язку з батьком пов’язує оповідач власну чутливість 

і сприйняливість до навколишнього світу, до людських переживань і горя, 

про що пише в «Истории Уляны Терентьевны»: «..я не могу вспомнить 

малейшего обстоятельства свого детства, которое бы не пробудило в 

памяти моего сердца гармонического сочетания радостных и грустных, 

веселых и мрачных впечатлений» [2, c. 259]. 

Оповідач неодноразово підкреслює, що від описуваних подій 

його відділяє відстань більше ніж у сорок років, але на момент написання 

повісті (1852 рік) самому Кулішеві виповнилося тільки тридцять три 

(припускаємо, що сам автор містифікує цю ситуацію із віком, щоб 

приховати справжнього автора трилогії, якому заборонено друкуватися). 

Тож оповідач постає як письменник, людина солідного віку, яка з висоти 

свого досвіду вирішила поглянути на ті моменти, які їй довелося 

пережити у дитинстві, та із замилуванням згадує ті роки як найкращі в 

своєму житті. 

Образ себе малого оповідач творить переважно за рахунок прямої 

самохарактеристики, зрідка надає право характеризувати себе іншим 

особам. Крім того, значну роль відіграє зображення переживань Ніколаші, 

його уяви, вчинків, стосунків з іншими людьми. Перед читачем постає 

ідеалізований образ хлопчика, і навіть незначні вади, про які згадує 

оповідач (як-то дитячі пустощі в школі чи нездібність до тих чи тих 

шкільних предметів), сприймаються швидше як милі риси чутливої і 
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артистичної дитячої натури, яка дуже рано відкривє страшну істину: 

«несчастье бывает тогда, когда человека никто не любит» [2, с. 277 ]. 

Самопізнання автора проявляється також через сприйняття 

довколишнього світу, природи, оцінки інших осіб за допомогою описів їх 

зовнішності та відкриттів їх внутрішньої краси. Портретне зображення 

інших осіб, їх характеристика є значущими ознаками самооб'єктивації 

автобіографічного героя. 

Тема дитинства має універсальний характер і нерозривно 

пов'язана з центральними, наскрізними проблемами творчості П. Куліша 

50-60-х рр. ХІХ ст.: роздумами про долю, про батьківщину, про народ, 

про природу, про себе. 

Образ Ніколаші (автобіографічного героя повісті «История 

Ульяны Терентьевны») наділений рисами авторської особистості, живе 

фактами та подіями біографії П. Куліша, що не виключає також 

можливості художнього вимислу. У автобіографічному творі Его автора 

виконує одночасно низку різноманітних змістотворчих і 

структуроутворюючих функцій за допомогою різних форм презентації 

«Я» – «Я» дитини, «Я» дорослої людини (оповідача) та «Я» автора. 

Образ «Я» постає таким, яким автор прагнув, щоб сприймали 

його самого на час написання: співчутливою, інтелектуальною, 

артистичною, релігійною особистістю. Водночас проявляються і ті риси, 

що виявляють внутрішню дихотомію Куліша-письменника та 

психологічний стан Куліша-людини в період заслання: відчуття 

невпевненості у майбутньому, недовіра до оточення. 

 

Література: 

1. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш : Особистість, письменник, мислитель : 

у 2 т. / Нахлік Є. К. – K.: Український письменник, 2007. – Т.2 : Світогляд 

і творчість Пантелеймона Куліша. – 462 с. 



87 

2. Повести П. А. Кулиша в 4 т. / П. А Кулиш. – Т. 3: Воспоминания 

детства. – С.-Пб, 1860. – 430 с. 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АСОЦІАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТВОРІ 

ГЕРМАНА ГЕССЕ “DAS GLASPERLENSPIEL” 

 

Мінькова Г. Ю., 

асистент кафедри німецької філології 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Б. Хмельницького 

м. Мелітополь, Україна 

 

Сьомик О. Г., 

студентка філологічного факультету 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Б. Хмельницького 

м. Мелітополь, Україна 

 

Природа і характер асоціативних зв’язків настільки складні, що 

під поняттям асоціації можна вважати всю мовну систему в цілому. Як 

визначав відомий швейцарський лінгвіст Ф. де Соссюр: “Асоціації 

пов’язані колективним зв’язком, їх сукупність складає мову, сутність 

реальності” [4, с. 331]. 

З ім’ям Ф. де Соссюра пов’язана розробка теоретичного напряму 

в досліджені асоціативних зв’язків слів, згідно з яким слова в пам’яті 

людини об’єднуються в асоціативні групи (парадигми) на основі 

об’єктивного принципу інваріантності, що передбачає наявність у словах 

певної спільності (фонетичної, морфологічної, семантичної) [5]. 
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Загальноприйнятим став розподіл асоціацій на “зовнішні” і 

“внутрішні” запропонований російським психологом Лурією [3]. Під 

“зовнішніми” асоціативними зв’язками розуміються “асоціації” за 

суміжністю, коли дане слово викликає в свідомості який-небудь 

компонент тієї наочної ситуації, в яку входить названий об’єкт. Під 

“внутрішніми” асоціативними зв’язками розуміють ті зв’язки, які 

призводять до включення слова в певну категорію. 

Найбільший інтерес викликає спроба розрізнення асоціативних 

зв’язків за посередництвом життєвого досвіду індивідууму, який 

обумовлює специфічність асоціативного мислення, і, відповідно, мовну 

форму його вираження. Так, російський лінгвіст Г. С. Щур пропонує 

розрізнювати “онтологічні”, “емпіричні” та “психічні” типи асоціацій [5, 

с. 145]. 

“Онтологічний” тип асоціацій виокремлюється на основі 

наявності у мовних елементах об’єктивних асоціативних властивостей. 

Визначальна роль у формуванні цього типу асоціацій належить не 

суб’єктивному, а соціальному досвіду індивідуума. 

“Емпіричні” асоціації визначаються суб’єктивним досвідом 

індивіда і пов’язані з передаванням парадигматичних і синтагматичних 

відношень між одиницями мови. Такі асоціації неоднакові у різних 

індивідуумів і можуть поєднувати моменти, які не мають лінгвістичної 

спільності. 

Третій тип лексичних асоціацій, – “психічні асоціації”, до яких 

належать “індивідуальні” чи “випадкові” асоціації. Такі асоціації 

характерні для індивідуумів з порушенням психіки чи хворою фантазією 

[5]. 

Російський мовознавець Н. В. Черемісіна пропонує типологію 

асоціацій між словами на основі аналогії з основними типами відношень 

між поняттями: 1) рівнозначність (схожість); 2) підпорядкування 
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(зміщення); 3) контрадитивність (контраст); 4) розширення (стіл – меблі); 

звуження (фрукт – яблуко); 5) перенесення – зазвичай метонімічні: 

причина – наслідок, частина – ціле тощо. 

Запропонована Черемісіною типологія свідчить про те, що 

асоціативні зв’язки не безсистемні, а відображають змістову взаємодію 

слів в загальномовній системі як на рівні парадигматики, так і на рівні 

синтагматики. 

Свій погляд на класифікацію пропонує лінгвіст Н. С. Болотнова, 

яка виокремлює три види лексичних асоціацій: референтні, когнітивні та 

мовні. 

Референтні асоціації відображають узуально закріплену в мовній 

свідомості учасників комунікації і актуалізовану в тексті здатність слів 

співвідноситися з певними реаліями художнього світу. 

Когнітивними асоціаціями умовно названі асоціації, які 

відображають узуально і контекстуально обумовлену закріпленість 

стимулів в мовній свідомості учасників комунікації за певними 

фрагментами знань: ідеями, поняттями, концептами. 

Когнітивні асоціації можуть виникати на логічній основі в межах 

1) гіпо-гіперонімічних парадигм; 2) співвідносних парадигм, члени яких 

пов’язані асоціативно-логічно за будь-якою ознакою. 

Мовні асоціації засновані на знаннях учасників комунікації, на 

особливостях мовної системи, мовного коду, законів парадигматики та 

синтагматики [2]. 

Відповідно мети та завдань нашої роботи за основу була прийнята 

класифікація асоціацій російського лінгвіста Н. С. Болотнової, оскільки 

саме таке поглиблення аналізу дає можливість розкрити особливості 

стилю Г. Гессе. 

Щодо структури номінативного поля асоціатів у творі 

“Das Glasperlenspiel”, то вже на даному етапі дослідження можна 
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стверджувати, що уся сукупність значень лексеми “Das Glasperlenspiel / 

Гра в бісер” постає у вигляді лексико-семантичних сукупностей, що 

традиційно виділяються в лінгвістиці: синонімічного, антонімічного та 

асоціативного полів; разом вони становлять об’єднання комплексного 

характеру – номінативне поле. Ми розглядаємо лише асоціативне поле, як 

складову номінативного. 

Асоціативне поле “Das Glasperlenspiel” представлене 87 

лексемами, інтегральною семантичною ознакою відбору яких була “Гра в 

бісер” як символ, значення якого розкривається протягом усього роману. 

Значення цих одиниць були згруповані и за трьома асоціативними  

рядами. Їхніми гіперонімами стали: 

Наука. Wissenschaft: Architektur, Ästhetik, Astronom, Astronomie, 

Disziplin, Fakultät, Formel, Gebiet, Geometrie, Geschichte, Grammatik, 

Grieche, Historie, Kritik, Kultur, Kunst, Latein, Lateiner, Literatur, Logik, 

Mathematik, Mathematiker, Musiker, Musikgeschichte, Ökonomie, Philologe, 

Philologie, Philosophie, Physik, Regelwelt, Scholastiker, Sprache, Technik, 

Theologie, Theorie. 

Мислення. Denken: Gedächtnis, begreifen, Denkart, Diskussion, 

Dispute, Erkenntnis, erklären, Erörterung, formulieren, Gedanke, Gehirn, Geist, 

Gesinnung, überreden, Überredung, überzeugen, Überzeugung, Vernunft, 

Vernünftig, Vernünftigkeit, versichern, Verständnis, Weisheit, Weltvernunft. 

Музика. Musik: Klang, Klavier,  Klavierbegleitung, Konzertsatz, 

Lautenmusik, Melodie, Musical, Musiker, Musikgelehrte, Musikgeschichte, 

Musikhochschule, Musikkapitel, Musikleben, Musiklehrer, Musikmeister, 

Musikpflege, Musikprüfung, Musikstunde, Musikübung, Musikunterricht, 

Musikwissenschaft, Musizieren, Ton, Tonart, Tönen, Tonfall, Tonwerk, 

Violine. 

Підставою для внесення лексики до асоціативного поля стала її 

значна кількість у частотному словнику твору [1]. 
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Для виявлення складного комплексу текстових зв’язків елементів 

словесної художньої структури твору було виявлено три види лексичних 

асоціацій: референтні, когнітивні та мовні. 

Референтні асоціації відображають закріплену в мовній 

свідомості учасників комунікації і актуалізовану в тексті здатність слів 

співвідноситися з певними реаліями художнього світу. 

Тематичні і ситуативні асоціації відображають закріплену в 

мовній свідомості здатність слова співвідноситися з певною ситуацією чи 

фрагментом дійсності. 

Когнітивні асоціації відображають контекстуально обумовлену 

закріпленість стимулів в мовній свідомості учасників комунікації за 

певними фрагментами знань: ідеями, поняттями, концептами. Когнітивні 

асоціації виникають на логічній основі в межах: 1) гіпо-гіперонімічних 

парадигм – що відображено у створеному в роботі номінативному полі 

асоціатів; 2) в межах фреймових структур, складники яких пов’язані 

асоціативно-логічно за різноманітними ознаками. 

Застосовані методики вивчення індивідуальних особливостей 

стилю Германа Гессе можуть бути використані для подальшої роботи над 

творчістю великого митця – не тільки в плані аналізу окремих його творів, 

а і для вивчення добутку автора в цілому. 
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Засобами активізації концепту у свідомості індивіда можуть 

слугувати мовні знаки, які прямо не називають цей концепт (тобто не є 

іменем цього концепту). У цьому випадку говорять про активізацію 

концепту в свідомості носіїв мови через асоціації за схемою «стимул => 

реакція» [6]. 

Поняття «асоціація» було введене у психолінгвістичну науку 

Дж. Локком для позначення неусвідомлених і безконтрольних думок. У 

психології термін «асоціації» розуміють як «зв’язок між психічними 

явищами, утворених за певних обставин, при якому актуалізація одного з 

них спричиняє появу іншого» [1, с. 43]. Тобто це – неусвідомлений 

зв’язок певних думок або ідей, які базуються на особистому досвіді 

індивіда. З розвитком психолінгвістики дослідження асоціацій призводить 
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до вивчення внутрішнього світу людини. У лінгвістиці ж «внутрішній світ 

мовців – то вже світ концептів» [3, с. 252]. Отже, за ланцюгом «стимул => 

реакція», або, інакше кажучи, «слово => асоціація», ми можемо визначити 

когнітивну організацію певного концепту в ментальному лексиконі 

індивіда, виходячи з факту, що асоціація – це розумовий процес, який 

відбувається у його свідомості. 

Асоціативним полем слова є сукупність асоціатів на слово-

стимул. Реакції з найбільш високим індексом частотності складають ядро 

асоціативного поля. Асоціати, наведені деякими чи окремими учасниками 

експерименту, утворюють його периферійну зону. Суб'єктивне 

осмислення феномена виявляється і в яскравих одиничних судженнях, 

тому «потрібно не відкидати поодинокі асоціативні реакції, а уважно їх 

вивчати, відповідаючи на питання, наскільки вони актуалізують структуру 

ядра значення» [5, с. 287]. 

Вперше єдність психологічної основи асоціації та семантичних 

компонентів значення сформулював Дж. Діз. Йому належить поняття 

«асоціативного значення», яке Дж. Діз розглядав як психологічну 

структуру значення і під яким розумів потенційний розподіл відповідей на 

певне слово-стимул [4, с. 29]. Він зазначає, що отримання асоціативного 

значення слова досягається за допомогою проведення асоціативного 

експерименту. Результати асоціативного експерименту відображають 

універсальні когнітивні структури, що стоять за мовними значеннями, і 

індивідуальні особливості опитуваних, зміст їх особистісних смислів, 

тобто дозволяють отримувати знання про специфіку етнічної мовної 

свідомості. 

До цього метода у своїх дослідженнях вдаються провідні світові 

та вітчизняні мовознавці (С. Г. Воркачев, В. В. Левицький, 

О. О. Леонтьєв, О. О. Селіванова, С. А. Жаботинська). Зокрема, 

С. Г. Воркачев зазначає, що асоціативний експеримент входить до 
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переліку прийомів, необхідних для вивчення будь-якого концепту [2]. 

Даний метод направлений на виявлення асоціацій, що склалися у індивіда 

в його попередньому досвіді. Він дозволяє з'ясувати, як влаштовані 

фрагменти мовної свідомості у носіїв тієї чи іншої мови. Асоціативний 

експеримент спрямований на дослідження вербальних репрезентантів 

змісту свідомості і дозволяє виявити дійсність, специфічно відображену в 

уявленні індивіда. На основі даних асоціативного експерименту можлива 

побудова асоціативно-семантичної мережі носія даної конкретної 

культури. 

Отже, можна зробити висновок, що наразі асоціативний 

експеримент є однією з найбільш продуктивних технік 

психолінгвістичного аналізу семантики. 
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Загальновідомо, що у сучасному світі досить важливу роль 

відіграє перекладацька діяльність як практичне використання здобутків 

лінгвістичних досліджень. При цьому одним із основних завдань 

перекладачів є спрощення процесу міжмовної комунікації та обміну 

інформацією. Разом з тим під час перекладу можуть виникати певні 

труднощі, зумовлені фонетичними, лексичними, граматичними або 

синтаксичними особливостями мови оригіналу та/або мови тексту, на яку 

здійснюється переклад. Однією з таких проблем постає лексичне явище, 

що умовно називають міжмовною омонімією. Предметом вивчення є 

міжмовні омоніми, або ж «фальшиві друзі перекладача», які, залежно від 

правильності інтерпретації, можуть спричинити викривлення змісту, а 

отже, хибне або неточне сприйняття тексту. 

Міжмовними омонімами називають пару слів різних мов (не лише 

близькоспоріднених), які частково збігаються в плані графічно-

фонетичного вираження, проте істотно відрізняються за змістом: баня 

(укр., опуклий дах у формі півкулі) – баня (рос., у перекладі українською – 

«лазня»), черствий (укр., несвіжий, старий) – čerstvý (чес., у перекладі – 

«свіжий»), кава (укр., напій, що виготовляється зі смаженого насіння 

плодів кавового дерева) – kawa (яп., у перекладі – «ріка»). Загалом, 

умовність назви «міжмовні омоніми» полягає у визначенні власне 
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омонімів – слів, однакових за звучанням та написанням, але зовсім різних 

за значенням [3], адже у випадку з міжмовними омонімами зустрічаються 

пари слів з мов з різними системами письма, тому більш точним є поняття 

міжмовних омофонів. Інколи їх називають хибними еквівалентами, 

псевдоінтернаціоналізмами тощо. 

Хоча перша спроба лексикографічного опису «хибних друзів 

перекладача» була здійснена ще в середині XVIII століття, перше 

ґрунтовне системне дослідження міжмовних відповідників належить 

французьким лексикографам М. Кеслер та Ж. Дерокінь, які у 1928 році 

працювали над матеріалами англійської та французької мов. Саме вони 

ввели поняття «хибних друзів перекладача» [4]. 

Серед причин появи явища міжмовної омонімії [1, с. 373-374] 

виділяють: 

1) Випадковий збіг (clay (англ., у перекладі – «глина; бруд; тіло») 

– клей (укр., «липка речовина, призначена для з’єднування 

об’єктів»)). 

2) Запозичення слів, коли слова втрачають значення, яке мали в 

рідній мові й набувають нового (old-timer (англ., у перекладі – 

«людина похилого віку») – олдтаймер (укр., «старовинний, 

раритетний автомобіль»)). 

3) Паралельне запозичення – явище, за якого різні мови надають 

одному слову різні значення (angina (англ., у перекладі – 

стенокардія) – ангіна (укр., хвороба горла)). 

4) Явища, що виникають у процесі самостійного розвитку мов 

(як приклад можна навести англо-німецькі міжмовні омоніми to 

become (англ., «ставати») – bekommen (нім., «отримувати»)). 

Щодо класифікації за вираженням, виділяють міжмовні омоніми: 

1) які повністю збігаються за формою вираження; 2) зі звуковими 
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відмінностями, зокрема з різним наголосом; 3) з графічно-фонетичними 

розбіжностями. 

Відповідно до семантичних особливостей існує поділ [2, с. 92-93] 

на такі групи: 

1) Слова, значення яких частково збігається з одним із значень 

англійського еквівалента: aggressive – «енергійний, ініціативний», 

не тільки «агресивний»; comfort – «підтримка, втіха», не тільки 

«комфорт»; conservatory– «оранжерея», не тільки 

«консерваторія»). 

2) Слова, звучання яких збігається, а зміст кардинально 

відрізняється:  velvet – “оксамит ”, не вельвет («corduroy»); 

intelligent – «розумний, інтелектуальний», не інтелігент 

(«civilized»); ammunition – «боєприпаси», не амуніція 

(«accoutrements»). 

3) Cлова, що викликають труднощі через наявність схожого 

частотно вживаного омоніма: currant — «смородина» і current — 

«струм, потік», complement — додаток, комплект і compliment — 

«комплімент, подяка». 

Як приклади англо-українських міжмовних омонімів, що 

найчастіше, за неуважністю або недостатніми знаннями, призводять до 

труднощів, можна навести такі слова, як accurate – точний, не акуратний, 

охайний («tidy»); actual – дійсний, не актуальний artist – художник, не 

артист («actor»); carton – невелика коробка, не картон («cardboard»), 

repetition – повтор, переказ, не репетиція («rehearsal»), tort – громадянське 

правопорушення, не торт «cake» і т. д. 

Отже, аналіз наукових робіт, присвячених вивченню міжмовної 

омонімії, дозволяє зробити висновок про те, що проблема перекладу 

«хибних друзів перекладача» є актуальною, оскільки з постійним 

розвитком сучасного світу та стрімким поширенням ЗМІ постає 
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необхідність у точній та адекватній інтерпретації тексту оригіналу задля 

його кращого розуміння та сприйняття. За допомогою подальших 

досліджень цього лексичного явища можна не лише поглибити 

лінгвістичні знання, а й використовувати їх на практиці, наприклад, 

створювати двомовні словники міжмовних омонімів, що стануть у нагоді 

як фахівцям – мовознавцям та перекладачам, так і людям, що бажають 

підвищити рівень грамотності та знань з іноземної мови. 
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Language – one of the greatest mysteries of human existence. Why do 

people, unlike other species of living creatures that live on Earth, are able to 
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communicate through language? How did the language come about? 

Evolutionists have for many years been trying to answer these questions, but so 

far they have not found an acceptable answer, although they have put forward 

countless theories; some of these theories we’ll consider in this article. Some 

evolutionists argue that the language originated from the sounds and gestures of 

primates; others believe that people "invented" the language due to their 

intelligence and their ability to onomatopoeia; others believe that people at a 

certain stage of evolution in some way "opened" for themselves communication 

through speech. However, all these concepts are divided about their own 

shortcomings. Advocates of the theory of evolution have not yet found an 

acceptable version of the emergence of linguistic communication. Another 

opinion tells us that the only logical model for the emergence language is 

creation, according to which language was created by Creator. 

Did the human language arise evolutionary way from simple sounds 

animals, or was given to man by God? Scientists, linguistics and philosophers 

puzzle over the origin of the language from as long as Darwin has put forward 

his theory of evolution. But none of the many theories they offered is in a 

position to satisfactorily explain such a unique phenomenon as the human 

language. By according to D. Premack, author of numerous books about 

evolution and origin of language, "The human language is insurmountable an 

obstacle to the theory of evolution." Evolutionists fail in any way find an 

acceptable explanation for the unusual diversity of languages and their 

difficulties. Everyone agrees that language is the main feature that distinguishes 

people from other species [1]. 

Our children learn the skills of speaking speech, having barely reached 

the age of four; if the child is four year is not able to speak, this is the 

congenital or acquired pathology. In general, the gift of speech is given to all 

people and none of the others living beings that inhabit the Earth. Why only 
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mankind has ability to speech communication and how did we acquire this 

ability? 

Obstacles to the emergence of language in evolutionary way. 

If the theory of evolution is correct, then people had to overcome a lot 

of obstacles before they could communicate with language. The first among 

these obstacles is known as the stability of reference systems and is that behind 

the sounds, crying by animals, specific values fixed. For example, a dog growls 

directly at an object in which it sees danger, but does not report a growl about 

the danger that has arisen to someone else. Thus, for the appearance of the 

language, people were required to find a way to communicate about the object, 

and not with the object [2]. 

In animals, communication limits a manifestation of emotions. To us- 

people for to express with language our thoughts, we need syntax. Syntax is a 

specific way of join words into sentences for transmission of the message. In 

various languages to this purpose all words, suffixation, metalanguage (such 

parts of speech as relative pronouns, pronouns, adverbs, prepositions, 

conjunctions, and endings, etc.) are ordered. A person cannot transfer to 

another his thoughts, without resorting to syntactic dimensional constructions; 

speech without syntax boils down to exclamations and orders. 

In addition, evolutionists have no way to explain the patterns of 

changes that occurred in languages since the moment of writing appeared 

which fixed these changes and brought them up to modern linguistic-comrades. 

The most ancient languages - Latin, Ancient Greek, Hebrew, Sanskrit, 

Phoenician, Ancient Old Syriac are much more complicated than any of the co-

temporary modern languages. All who are is faced with these languages in our 

days, recognize that they are more confusing and difficult to study than the 

current ones. Languages are never became more difficult; on the contrary, with 

In time they were simplified. This in no way agrees with the theory of 

biological evolution, according to which all things with time complicate since 
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they were done. Scientists have been nominated dozens of hypotheses about 

how people overcomed the obstacles to the emergence of language; these 

hypotheses in most are very speculative and substantial, they radically differ 

from each other. So, Jean-Jacques Rousseau, French philosopher late XVIII 

century, considered the original cause of the language emergence were human 

feelings and passions; Therefore, according to Rousseau, our speech began with 

poetry [2]. Very few people agreed with him then. Therefore, many other 

versions of the origin of language came. Some evolutionists believe that 

language either derived from sounds, which animals communicate with, either - 

the sign language first arose, and then to the signs gradually the sounds were 

added, and in the end oral speech appeared. Some of the theories suppose that 

the reason and ability to onomatopoeia allowed to people to "invent" the 

language. Other opinions consider that the language originated among people 

"miraculously" or that people at a certain stage of evolution have discovered the 

ability of speech to converse. 

According to the theory of evolution, people began to separate from 

the monkeys at about 2-4 million years ago, when they began to use tools for 

labor. Evolutionists believe, that the migration of people from Africa began 

100,000 years ago, and by 10,000 all the people settled around the world. On 

this basis, they argue that language has already formed about 100,000 years 

back (or, at least, was at one of the final stages development) - and then from 

that language the thousands of another languages appeared in different groups 

of people communities, many of which exist even today. Alternative version 

that the language arose simultaneously in the corners of the globe after how 

people settled throughout the planet by 10,000 BC (Birth Christ). Different 

theories of origin language cannot come to an agreement in that just when 

people started communicate with words; and since it is impossible to establish 

or give none of the proto-languages, allegedly formed in evolutionary way, 
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adherence to the theory of evolution it remains only to imagine that, how could 

the language appear. 

The theory of the origin of language from sounds produced by animals 

Many biologists and linguists from the advocates of the idea of 

evolution from pro-people consider that the language gradually developed from 

sounds and noises of animals: as far as possible development of human 

intelligence people could say everything more sounds; gradually these sounds 

turned into words, followed by values were assigned. 

At first glance this theory is pre-is logical. Really, why would the 

screams and grunts of the prima-do not become words and do not acquire 

certain values? However, scientists convince that the sounds of animals have 

nothing common with language and aren’t used to assure ideas or concepts; 

they serve exclusively for expression of emotions - in the same way, how 

people cry out for this purpose, laughter, screaming and so on [3]. Almost 

everything animals are able to transmit emotions-using a set of different 

sounds: barking, growling, hissing, twittering, clucking, etc., but with these 

sound they express their feelings, not thoughts. Zoologists believe that the 

animals don’t control the sound expression of their emotions [4]. For example, 

when the dog is frightened, it growls at the object, who frightened her, and 

cannot stop. Similarly, for people It's hard to stop laughing or crying when they 

are full of emotions, while communication with the words we can control. So or 

otherwise, sounds designed to express emotions, are very different from those, 

which are used for transmission concepts. Therefore, the probability of the 

parentage of human language from sounds of animals is extremely small. 

Theory of language creation by the power of the human mind 

Some scientists have suggested that people have somehow created a 

language thanks to his reason. According to their theory, as the evolution of 

man intellectual abilities of people continuously grew and in the end allowed 

people to start communicating together. This assumption also seems very 
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logical, however, most scientists and linguists deny this possibility. In 

particular, Dwight Bollinger, a scientist and linguist, researched the language 

skills of the shim-panzer, says: "It is worth asking questions why all forms of 

life had to wait a millions of years before Homo created language. Is it really 

because the definite level of intelligence should come first? But how this could 

happen if the intellect depends entirely on the language? Intelligence could not 

be a prerequisite for the emergence of the language" [4]. 

The level of intelligence is impossible to measure without the help of 

language. So his hypothesis of the appearance of a language due to 

development of the human mind is unreasonable and unprovable. Among other 

things, scientists cannot prove that the language is needed in the developed 

intellect. On the contrary, the evidence of science observes the opposite. 

Zoologists managed to train monkey chimpanzee communicate in language of 

gestures, and those were able to understand and even use protozoa syntactic 

structures. Of course, they would never have invented a language and could 

communicate with other chimpanzees through the syntax, but their level of 

intelligence was sufficient in order to understand the language, if they are 

trained in this. Thus, we can conclude that our ability to communicate with 

each other is not obliged to our highly-developed intellect. 

Theory of the origin of language as a result of onomatopoeia 

Not so long ago Susan Blackmore in her book “The Meme Machine" 

hypothesized that people managed to create a language thanks to their ability of 

sound-imitation. According to her, a person, as no one other living thing on 

Earth, is endowed with the gift of imitating himself and it was this gift that laid 

the foundation for the natural development of language. The number of 

supporters of this idea is steadily increasing [1]. 

This theory is based on that throughout the animal kingdom only 

people are really given imitate others with facial expressions and 

onomatopoeia. According to this theory, other animals do not imitate their 
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congeners and cannot really imitate other species of animals; people are not bad 

at it both. However, scientists who studied the behavior of primates found that 

many monkeys mimic the actions of themselves similar. "Young chimpanzees 

closely monitor older congeners and then sometimes reproduce their actions 

with great accuracy -contrary to popular belief, that chimps do not know how to 

imitate. 

Studies conducted independently of each other by different groups 

scientists have shown that monkeys are more likely to produce any with the 

object, if they saw how the same actions were performed by another monkey. 

In the course of these studies, it was proved that when a monkey or a person is 

observed behind the actions of others, a nerve impulse appears which greatly 

contributes to the reproduction of these actions by them. "The value of this 

discovery lies in the fact that scientists for the first time established the 

presence and described a nerve mechanism providing correspondence between 

the visual perception of the action and its fulfillment" [5]. 

Thus, primates, like humans, are capable of mimicking actions their 

own kind. And although monkeys can imitate others only by actions, but not by 

voice, it still runs counter to Blackmore's theory. In addition, her theory 

contradicts such a phenomenon as onomatopoeia of birds. Many species of 

birds have an amazing ability to reproduce the sounds of the surrounding world. 

For example, parrots of cockatoos and macaws can imitate all the sounds that 

are heard: the voices of other birds, animals, human speech, music and any 

other sounds. They even understand what these sounds mean [6]. Man is only 

one of the many species of animals that can imitate other people's sounds and 

actions, but only he was able to create a language. In the light of all these data, 

the "theory of onomatopoeia" also seems groundless. 

The theory of sudden occurrence of language 

Some scientists believe that the language appeared in people suddenly, 

without any apparent prerequisites for its inception. They believe that the 
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ability for language was originally inherent in man, and people at a certain 

stage of evolution simply discovered in themselves this feature and began to 

use words and gestures to communicate and transmit information, gradually 

expanding the vocabulary [7]. Adherents of the theory of the sudden 

appearance of language argue that people have acquired the gift of speech as a 

result of a random rearrangement of DNA patches in the course of evolution 

[8]. 

According to this theory, language and everything that is necessary for 

communication existed before the person found them. But this means that the 

language as such arose entirely by chance and was not conceived as an integral 

system. Meanwhile, any language is a complex logical system, the highest level 

of organization which simply does not allow to believe in its accidental 

occurrence. 

In addition, the theory of the sudden appearance of language cannot 

ignore the question of why from the diversity of the animal world only people 

have received such honor. Language is one of the main features that distinguish 

us from other animals; but why it was not "discovered" by representatives of 

other species? And even if this theory can be considered as a model for the 

appearance of language, it cannot be recognized as an acceptable explanation 

for the origin of language, since such a complex structure as language could not 

arise by itself, without the creator. 

Theory of Sign Language 

This theory of the emergence of oral communication has the largest 

number of supporters in modern science. According to her, as people evolved, 

they gradually developed a character system, because they found that the use of 

signs could be beneficial. At first they did not seek to convey any ideas to 

others; human simply did some action, the other saw it and then repeated this 

action. For example, one person is trying to move an object, but he cannot do it 

himself; The other sees these efforts and comes to his aid. As a result, the 
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person understood himself: in order to help him to move anything, just a 

gesture that depicts pushing. 

Theory of Creation 

Of all the theories of the origin of language put forward by science, 

only one the moment of appearance and to this day retains its positions, that all 

this time her opponents are engaged in a desperate search for counterarguments 

against her. This is the theory of the divine creation of the language. The belief 

that it was created and given to people by the all-powerful and omniscient God 

allows us to circumvent those insurmountable obstacles that all the theories of 

the emergence of language break down by evolution. From the Biblical account 

of Creation, it is clear that language existed before God began to create this 

world. Language was one of the ways of communicating the Most Holy Trinity 

- the hypostases of the Triune God. The history of mankind allows Christians to 

assert that the language exists as long as there is God, and according to the 

Bible, God exists forever. "In the beginning God created the heaven and the 

earth. The earth was formless and empty, and the Spirit of God was hovering 

over the water. And God said: "Let there be light." And there was 

light"(Genesis 1: 1-3). 

But why did God give all the creatures He created with the tongue 

only people? The answer is not this question we find in the first chapter of 

"And God created man in his own image, in the image God created it; male and 

female He created them "(Genesis 1:27). God created people in his own image, 

and since God has a language and communication, people also got this gift. 

Thus, the language is one of the facets of the Personality of Godhead that He 

gave to people. This is quite a sensible conclusion, because the language gives 

us a partial idea of the nature of God. Like God, language is inconceivably 

complex. On its study, the whole life can go away; but at the same time 

children, having barely learned to walk, begin to understand and use the 

language. 
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Conclusion 

Evolutionists have put forward a great many theories of the origin and 

development of the human language, but none of them gives an acceptable 

explanation extraordinary diversity and complexity of languages. So there is 

nothing left but faith in God the Creator, who not only created man, but and 

gave him the gift of speech. The Bible talks about the Creation of all things 

God; its text is devoid of contradictions and contains answers to all questions. 

Unlike the theory of evolution, which lacks credibility in explaining the origin 

of language, the creation theory set forth in the Bible is able to withstand any 

objections. 
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