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Перемога команди  

“The Best of the Best”  

Нікопольської філії  

ПВНЗ “Європейський 

університет”  

в міському чемпіонаті  

інтелектуальних ігор 

для ерудитів  

“Що? Де? Коли?”    Друга гра міського чемпіонату інте-

лектуальних ігор для ерудитів ―Що? Де? 

Коли?‖ на тему: ―80 років створення Дніп-

ропетровської області‖ принесла перемогу 

команді ―The Best of the 

Best” Нікопольської філії 

ПВНЗ ―Європейський 

університет. Кажуть: ―Як 

ви яхту назвете, так вона 

і попливе‖. Цей вислів 

справдився в долі саме 

цієї команди, адже четве-

ртий рік поспіль команда 

впевнено посідала перші 

місця в третьому, четвер-

тому і п'ятому загальноуніверситетських 

чемпіонатах інтелектуальних ігор для еру-

дитів ―Що? Де? Коли?‖, які щорічно про-

ходять в Нікопольській філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖. А перша пе-

ремога команди ―The Best of the Best”  на 

міському брейн-рингу відбулася в 2008 р. 

Окрилені успіхом гравці: Ухватов Олек-

сандр, Юн Станіслав, Рожков Анатолій, 

Сухенко Євгеній, Кругленко Володимир 

продовжили брати активну участь в усіх 

подальших іграх і удосконалювати свою 

ерудицію. Важливу роль в діяльності ко-

манди відіграла її капітан Бражник Ганна. 

З першого курсу навчання вона очолила 

проведення чемпіонату інтелектуальних 

ігор в університеті, наполегливо готувала і 

свою команду до міських змагань. Тому 

перемога Ганни Бражник в загальномісь-

кому конкурсі ―Студент 2011 року‖ в но-

мінації ―Ерудит‖ і Подяка губернатора 

Дніпропетровської області О. Вілкула з 

нагоди святкування Дня міста Нікополя — 

це гідне визнання творчої активності і са-

мореалізації Ганни, її 

відданості справі студе-

нтського самоврядуван-

ня і розвитку молодіж-

ного студентського руху 

інтелектуальних ігор для 

ерудитів ―Що? Де? Ко-

ли?‖  показала, що сту-

дентська молодь — це 

справжні лідери науко-

вого пошуку та високої 

ерудиції, які знають і поважають історію 

рідного краю — Дніпропетровщини, бо 

саме туту зростають як особистості, як 

громадяни незалежної держави України.  

 

Студентський парламент Нікопольсь-

кої філії ПВНЗ ―Європейський універси-

тет‖ висловлює щиру вдячність адмініст-

рації м. Нікополя та керівнику і ведучій 

проекту Масалітіній Валентині Миколаїв-

ні за гідні умови проведення щорічного мі-

ського чемпіонату інтелектуальних ігор 

для ерудитів ―Що? Де? Коли?‖ і активне 

сприяння розвитку та творчій самореалі-

зації обдарованої студентської  

молоді м. Нікополя.                
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Розділ 1. Інформує центр науки СПУ «Ерудит» 

 

Рубрика 1.1 «Науково-дослідницька діяльність  –  

перша сходинка до професійної   

майстерності фахівця» 
 

Білан Родіон,  

студент 2 курсу,  

лідер центру науки СПУ ―Ерудит‖    
 

Мета центру науки СПУ «Ерудит» – це виявлення талановитих студентів в науковій діяльності. В цьому 

навчальному році ми працювали плідно і заповзято, оскільки прагнули здобувати ґрунтовні професійні знан-

ня. Нікопольська  філія працює над встановленими визначеними  комплексними науковими темами. Загальна 

тема філії – «Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій в галузях національної еконо-

міки». 

Наші студенти приймали активну участь у всіх наукових заходах і науково-практичних конференціях, які 

відбувалися як в Нікопольській філії ПВНЗ «Європейський університет», так і поза її межами. 

В Нікопольській філії ПВНЗ «Європейський університет» проводилися 2 тижні науки: осінній та весняний; 

науково-практичні конференції, олімпіади, а також зустрічі з представниками Приват- банку, Державною 

податковою адміністрацією. Приймали участь в конференціях, які приводилися на базі нашої філії, зокрема: 

«Економічні проблеми сьогодення», «Лідер та лідерство», «Імідж випускника». 

Значною подією в житті наукового товариства став VІ загальноуніверситетський чемпіонат інтелектуаль-

них ігор для ерудитів «Що? Де? Коли?», в якому взяли 6 команд. Було проведено 3 гри на теми: «Хімія і біо-

логія», «Освіта», «Календарі світу та 2012 рік». За підсумками чемпіонату перемогу одержала команда  2 кур-

су ДЕП  «Фаворит» (Білан Родіон.). Також 2 команди Нікопольської філії Європейського університету взяли 

участь в міському чемпіонату «Що? Де? Коли?». В другій грі команда Ганни Бражник «Бест оф зе бест» посі-

ла 1 місце. А в третій фінальній грі – 2 місце. Також команда 2 курсу «Сміливі та кмітливі» (капітан Махінько 

Інна) теж наполегливо змагалася в чемпіонаті . Побажаємо цій команді  в наступному році справжньої  пере-

моги. 

Визначною подією для нашої філії стала участь і перемога в загальноуніверситетському та міському кон-

курсі «Студент року-2011». Учасником намінацій  «Студент року», «Науковець» і «Відміник» був  Ухватов 

Олександр ., 4  курс. Переможцем в номінації  «Ерудит»  стала  Бражник Ганна., 4 курс, яка отримала нагоро-

ду Туристичний круїз по Європі.. Наукове товариство «Ерудит» і всі студенти Нікопольської філії ПВНЗ 

«Європейський університет» щиро вітають Ганну  з перемогою і бажають її подальших успіхів в подальшій 

роботі!  

Стосовно науково-пізнавального журналу «Пізнай себе», то в цьому році нажаль до друку не вийшло жод-

ного випуску, але робота по формуванню видання продовжується. До кінця навчального року планується ви-

пуск збірника наукових праць викладачів та студентів Нікопольської філії ПВНЗ «Європейський універси-

тет». Пріоритетним завданнями розвитку науково-дослідної роботи у Нікопольській філії ПВНЗ 

«Європейський університет» є подальша організація прикладних та фундаментальних досліджень за актуаль-

ними напрямками економічного, соціально-гуманітарного та інформаційного областей.  

Для підвищення якості підготовки фахівців необхідно посилити залучення обдарованої студентської моло-

ді до виконання планових наукових досліджень та участі у студентських науково-дослідних роботах, що по-

даються на конкурси. Також рекомендовано розширити географію наукового пошуку студентської молоді, не 

залишаючи при цьому поза увагою, розробку регіональних наукових проблем. Рекомендую кожному лідеру 

СПК своїм власним прикладом залучати до науково діяльності студентську молодь, для чого необхідно поно-

вити зв’язки з МАН із загальноосвітніми школами міста. 

Отже, оцінити роботу центру пропоную задовільно, оскільки молоді науковці – це компетентні майбутні 

фахівці і на протязі цього навчального року ми гідно несли звання «Студент Нікопольської філії ПВНЗ 

«Європейський університет». 

Хочу побажати усім студентам нашої філії зберегти найкращі традиції науково-дослідної роботи, не зупи-

нятися на досягнутому і привносити в наукову діяльність різноманітні інновації, які допоможуть реалізувати 

наші цікаві і креативні ідеї. 
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Слово «иммунитет» произошло от латинского слова im-

munitas, которое означает «освобождение, избавление». 

При попытке проникновения в организм любого чужерод-

ного материала (вирусы, бактерии, токсины, аллергены) 

наш организм дает «иммунный ответ», то есть подключает 

к работе подходящую для данного случая систему защиты. 

Первый барьер, стоящий на пути чуждых нам микроорга-

низмов, - это наши кожные покровы и слизистые оболочки. 

Например, слезы защищают роговицу глаза, слюна уничто-

жает огромное количество микробов во рту. 

ВОПРОС: А что является защитным барьером от 

микробов в горле человека?  

ОТВЕТ:   ________________________________________ 

Этот гриб, произрастающий во многих странах Европы, 

является самым ядовитым грибом на Земле. Достаточно 

менее 50 грамм, чтобы убить человека в течение 6 часов. 

ВОПРОС: Назовите этот гриб (два слова). 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Зеленая черепаха живет у побережья Южной Америки. 

Каждый год она проплывает 2.200 км в Атлантическом 

океане, чтобы достичь острова Вознесения. 

ВОПРОС: Что делает черепаха на острове Вознесе-

ния?(два слова) 

ОТВЕТ:  ________________________________________ 
Отпечатки пальцев человека являются абсолютно уника-

льными и оригинальными у каждого человека. Именно 

поэтому  преступников легко находят  по отпечаткам паль-

цев, оставленных на предметах. 

ВОПРОС: А какой еще орган человека имеет уника-

льный и неповторимый рисунок? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 
В названии самого легкого газа – водорода – присутству-

ет  слово «вода». А вот в названии самого тяжелого газа  

слово «вода» представлено также, но заменено  названием  

большой реки  юга России . 

ВОПРОС: Назовите самый тяжелый газ. 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

В Древнем Египте главными вредителями полей счита-

лись не жуки и даже не саранча, а  крупные животные, 

проживающие в реке Нил. 

ВОПРОС: Назовите этих животных. 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Всем известно, что теорию эволюции и естественного 

отбора в природе  создал в XIX веке английский ученый 

Чарльз Дарвин. А вот те студенты, которые с большим 

интересом изучали в школе биологию, наверняка знают, 

что  самую первую теорию эволюции создал его предшест-

венник, французский ученый, который утверждал,  что 

растения и животные, постепенно изменяясь, поднимались 

вверх по «лестнице природы», побуждаемые внутренним 

стремлением к более сложной и более совершенной орга-

низации.  

ВОПРОС: Назовите этого  ученого. 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Леонардо да Винчи  восторженно говорил: «Воде была 

дана волшебная власть стать соком жизни на земле». И это 

не случайно! Ведь вода обладает уникальным свойством 

проницаемости и растворения веществ. Так вода, превра-

щаясь в разрушителя, безжалостно размывает и разрушает 

горные породы, стенки оборудования, подвергает коррозии 

металл. Однако она играет и роль великого созидателя. 

Проникая в глубины земли, вода задерживается там и сое-

диняется с горнами породами. 

ВОПРОС: А что образуется в глубинах земли в ре-

зультате такого соединения? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Дмитрию Ивановичу Менделееву в Лондоне преподнес-

ли дорогой подарок – весы, одна чаша которых была из 

золота, а вторая – из этого более драгоценного в те времена  

металла. Ценность этого металла в дальнейшем  подтверж-

дается  его  активным  использованием  в самолетострое-

нии. 

ВОПРОС: Назовите  этот  металл? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Английский физик и ботаник Роберт Гук первым приме-

нил этот прибор для исследования растительных и живот-

ных тканей. 

ВОПРОС: Назовите этот прибор. 

ОТВЕТ: _________________________________________ 
Большинство животных  умеет плавать от самого рожде-

ния. Однако есть одно исключение. Это животное, оказав-

шись на глубине, сразу идет на дно, хотя многие его назы-

вают «кораблем». 

ВОПРОС: Назовите это животное. 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Великий философ и ученый Древней Греции Аристотель 

утверждал, что этот орган – особая железа, а назначение  ее 

– вырабатывать слизь для охлаждения избыточной теплоты 

сердца. 

ВОПРОС: О каком органе рассуждал Аристотель? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Наука химия подарила нам много новых открытий в соз-

дании искусственных материалов. То, что вам нужно будет 

сейчас отгадать,  было изобретено в качестве дорогого 

упаковочного материала для ценных подарков – духов, 

ювелирных изделий и т.д. В наши дни, увы, это стало чуть 

ли не главным мусором планеты, сохранив свою функцио-

нальность в разных областях. 

ВОПРОС: Что это такое? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 
Одно из растений рода Dracaena, произрастающее на 

Канарских островах, достигает 4 метров в диаметре у сво-

его основания, высотой бывает до 20 метров, а продолжи-

тельность жизни у него может достигать 5000 лет. При его 

подсечке вытекает краснеющая на воздухе смола. 

ВОПРОС: А как , двумя словами, ее называют? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Лиану, на которой произрастает эта изумрудная мега-

ягода, завезли из Китая в Европу в середине XIX века не 

для еды, а для украшения оранжерей. Так бы мы с вами до 

сих пор и любовались крупными цветками, похожими на 

розы, если бы сто лет назад британский селекционер Элли-

сон не вывел высокоурожайный сорт китайской актинидии, 

накормив ее плодами все прогрессивное человечество. 

Ведь  один плод этой ягоды содержит двойную норму ас-

корбиновой кислоты и заменяет 2 апельсина и 4 помидора. 

Новозеландские фермеры , разводившие эту лиану, из чув-

ства патриотизма переименовали растение по имени бес-

крылой птицы, украшающей местный герб. Ее тело покры-

то бурыми волосиками, напоминающими пушок на кожуре 

плода. 

ВОПРОС:  Скажите , как во всем мире теперь назы-

вается этот плод.  

ОТВЕТ: _________________________________________ 
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Известный русский поэт-классик утверждал: «Говорят, 

что несчастие – хорошая школа; может быть. Но счастие 

есть лучший…». 

ВОПРОС: Закончите высказывание А.С. Пушкина. 

ОТВЕТ: ________________________________________ 

Ирландская легенда гласит: три королевских сына были 

прокляты, когда оскорбили повелителя ворон Кромахи. 

Проклятье было остроумно обойдено, когда каждого из 

них послали в университет получить образование. Стар-

шему сыну было предначертано всю жизнь прожить во-

ровством. Чтобы избегнуть осуждения он должен был 

изучить юриспруденцию. Среднему сыну было предна-

чертано всю жизнь убивать людей.  Чтобы избегнуть пре-

следования, он должен был стать врачом. Младший сын 

был проклят всю жизнь просить подаяние. 

ВОПРОС:  Изучив какую науку, он смог сохранить 

достоинство? 

ОТВЕТ: ________________________________________ 

Накануне принятия Брестской унии самым большим и 

влиятельным культурно-образовательным центром в Ук-

раине была Острожская академия, созданная в 1576 г. 

под. патронатом Константина-Василия Острожского, 

богатейшего магната и известнейшего мецената страны. 

Большое значение Острога состояло в том, что здесь вос-

питывалась духовная элита науки, созревали идеи нацио-

нальной независимости. Официально Острожская акаде-

мия была учебным заведеним среднего типа. Добиться 

для своей школы официальных прав академии не смог 

даже такой влиятельный магнат, как  Константин Ост-

рожский. 

ВОПРОС: Против чего была направлена просвети-

тельская деятельность академии, что и препятствовало 

присвоению ей официального статуса? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Во всем мире этих специалистов своего дела любят все: 

от мала до велика. В Берлине, в одном из местных универ-

ситетов, для них существуют подготовительные курсы. 

Студенты учатся петь, и не только набирают требуемый 

вес, но и уделяют немало внимания физической подготов-

ке. А вот в Калгари подошли более основательно, там их 

учат еще истории, дизайну костюма, искусству грима, а 

также философии профессии. 

ВОПРОС: Кем же станут эти студенты по окончании 

этих курсов? 

ОТВЕТ: ________________________________________ 

При содействии  гетьмана  Ивана Мазепы в 1701 году 

Киево-Могилянская академия по царскому указу получила 

статус академии и название Киевская академия. Были под-

тверждены, хотя и формально, ее давние привилегии: раз-

решалось включить в учебные программы курс богословия 

и организовать внутреннюю жизнь по образцам высших 

учебных заведений Европы. 

ВОПРОС: Какой демократический принцип был по-

ложен в основу деятельности Киево-Могилянской ака-

демии? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Борису Березовскому приписывается утверждение, что 

ЭТО нужно не для того, чтобы зарабатывать деньги – а для 

того, чтобы уметь их тратить. 

ВОПРОС: Назовите ЭТО двумя словами. 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Знатокам Соединенных Штатов Америки известно , что в  

Нью-Йорке находится Колумбийский университет, в Ва-

шингтоне  -  Джорджтаунский, в Трентоне – Принстон-

ский, в Нью-Хейвене – Йельский. 

ВОПРОС: А какой известный университет располо-

жен в Бостоне? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Большое значение для обеспечения высокого уровня 

учебного процесса в Киево-Могилянской академии имела 

библиотека, которая получала книги из Рима, Парижа, Ве-

неции, Лейпцига, Амстердама, Кракова, Вены и других 

книгоиздательских центров Европы. Но наибольшую часть 

библиотеки представляли украинские издания. В XVIII 

веке библиотека насчитывала уже 12 тыс. томов и множе-

ство  рукописной литературы и документов, которые опре-

деляли ее как важнейший научный центр Украины. 

ВОПРОС: Как сложилась судьба Киево-Могилянской 

библиотеки  в XIX веке? Что с ней произошло? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

В древнем Тибете детей, получавших  светское образова-

ние, учили сначала 5 «малым предметам»: грамоте, драме, 

танцам и музыке, астрологи, поэтике и композиции. На 

следующей ступени образования их обучали 5 «высшим 

предметам»: санскриту, логике, искусствам и ремеслам, 

философии и религии. 

ВОПРОС: Назовите п’ятий, может бать, самый важ-

ный «высший предмет». 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Именно  так называлась роща при храме близ Афин, в 

которой  древнегреческий мудрец Аристотель обучал сво-

их учеников. 

ВОПРОС:  Как сегодня называется учебное заведе-

ние, имеющее тоже самое название. 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

После Полтавской  битвы 1709 года Киево-

Могилянская  академия была подвержена респрессиям. 

Вместе с упадком национальной государственности она 

переживала трагические времена падения и утрат. Из ее 

стен вытеснили все украинское. 31 октября 1798 г. по 

инициативе императора  Павла I академия утратила свой 

статус. В 1817 г. она прекратила свою деятельность и 

была реорганизована в исключительно новое учебное 

заведение. 

ВОПРОС: Какое направление подготовки кадров 

было теперь  у бывшей Киево-Могилянской академии? 

Кого готовило теперь это учебное заведение. 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

В национальной программе развития ЭТОГО  в США 

ЭТО провозглашено основным показателем качества жиз-

ни, сердцевиной экономического могущества и безопасно-

сти, ключом обеспечения конкурентноспособности страны. 

ВОПРОС: Чему же в США придается столь большое 

значение? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

 Среди японских абитуриентов в ходу примета: будеш 

ДЕЛАТЬ ЭТО четыре часа  –  в университет поступиш!  

Будешь ДЕЛАТЬ ЭТО пять часов  –  провалишься! 

ВОПРОС: Что означает «ДЕЛАТЬ ЭТО»? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 
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К а л е н д а р е м 

принято назы-

вать опреде-

ленную систе-

му счета про-

должительных 

промежутков 

времени с 

по др азд ел е-

ниями их на 

о т д е л ь н ы е 

более корот-

кие периоды 

(годы, меся-

цы, недели, дни.). Само же слово календарь произошло от 

латинских слов «caleo» - провозглашать и      «calendarium»  

- долговая книга. Первое напоминает о том, что в древнем 

Риме начало каждого месяца провозглашалось особо, а вто-

рое – что первого числа месяца там было принято уплачи-

вать по долгам. 

ВОПРОС: Что было принято уплачивать по долгам 

первого числа месяца в древнем Риме? 

ОТВЕТ: _________________________________________ 

Римский юлианский календарь,  введенный еще Юлием 

Цезарем в 46 году до н.э. и распространившийся в эпоху 

Священной Римской империи  от Испании и Британии до 

Египта и Месопотамии,  по многим параметрам уступал и 

вавилоно-иудейскому, и греко-македонским календарям. 

Достаточно вспомнить, что римский календарь совершенно 

не учитывал движения одного из библейских «великих све-

тил», чье влияние на биосферные процессы и занятия чело-

века трудно переоценить. 

ВОПРОС: Назовите это библейское «великое свети-

ло». 

ОТВЕТ: __________________________________________ 

История создания церковных христианских календарей 

представляет большой интерес. Так, например, вопрос об 

унификации христианского  календаря был поставлен сразу 

же после того, как христианство стало господствующей 

религией Римской империи. Святой император Константин 

проявил острый интерес к календарной проблеме, так как 

считал недопустимым, чтобы христиане в  разных частях 

государства справляли свой главный праздник – Пасху - в 

разное время.  Юлианский календарь, учитывающий  пасха-

лии на основе 19-летнего цикла, стал настоящим шедевром 

математической мысли. Эту пасхалию изобрел александ-

рийский ученый Анатолий, впоследствии епископ Лаоди-

кийский, во второй половине третьего века. Впоследствии 

пасхалия Анатолия была преобразована в александрийскую 

пасхалию – ту самую, по которой тысячу лет  (с VI   по   

XVI век) жил весь христианский мир. После XVI  века  

юлианский календарь  был  отменен,  и Европа перешла на 

новый стиль времени. 

ВОПРОС: Уважаемые знатоки, церкви какого на-

правления христианства продолжают и сегодня пользо-

ваться юлианским календарем? 

 ОТВЕТ: _________________________________________ 

При всем  своем математическом изяществе христианская 

пасхалия далеко не идеальна. Каждые 128 лет юлианский 

год оказывается на сутки длиннее тропического, а каждые 

312 лет указываемое в пасхалии полнолуние на сутки сме-

щается от наблюдаемого. Мало-помалу эти погрешности 

стали заметны, что вызвало попытки устранить их.  В  XIV 

веке в Византии Никифор Григора предложил реформу 

пасхалии, по сути сводившейся к простому сдвигу 19-

летнего цикла,  структура которого оставалась в неприкос-

новенности. На Западе разговоры о необходимости коррек-

ции календаря велись с XIII века. Но только во второй поло-

вине XVI века в Риме решились на проведение календарной 

реформы. Папа римский Григорий XIII в 1581 г. санкциони-

ровал реформу, дабы решить две цели: доказать,  что Рим-

ская церковь неукоснительно хранит верность св.Преданию 

и продемонстрировать  всей Европе политический автори-

тет пантифика. 

ВОПРОС: Как теперь назывался новый календарь 

после принятой реформы Папы Римского? 

ОТВЕТ:  _________________________________________ 

 4 октября 1582 года разом изменился ритм жизни мил-

лионов подданных европейских государств от Польши до 

Испании с ее заморскими колониями.  Реформа удалась, и 

даже самые непримиримые противники папства в Европе в 

конце концов были вынуждены смириться с папским ново-

введением. Дольше всех – почти 170 лет – «упрямились» 

протестантские Великобритания и Швеция, но и они в сере-

дине XVIII века перешли на григорианский календарь. Три-

умфальное шествие григорианского календаря  добралось 

до стран, чьи народы традиционно привержены  Правосла-

вию. Примечательно, что процесс перехода на «новый 

стиль» начался в годы Первой мировой войны . Так, Болга-

рия приняла его в 1916 году, Сербия и Румыния – в 1919 г. 

ВОПРОС: В каком году на «новый  стиль» перешла 

Россия, а вместе с ней и Украина? 

ОТВЕТ:  _________________________________________ 

(Декрет советского правительства от 26 января 1918 г. 

Гласил: «В целях установления в России одинакового почти 

со всеми культурными народами исчисления времени, Со-

вет народных Комиссаров постановляет ввести по истече-

нии января месяца сего года в гражданский обиход новый 

календарь…» Подписан декрет Лениным и Чичериным, 

помощником народного комиссара по иностранным делам.) 

В Украине новый календарь приняла Центральная Рада. 

В современном календаре всех европейских стран за ос-

нову берется 1 тропический год (365 суток 5 часов 48 минут 

46 секунд). Это период обращения Земли вокруг Солнца 

относительно точки весеннего равноденствия. Но при соз-

дании идеального календаря возникает сложность, потому 

что тропический год не имеет целого числа суток. Григори-

анский календарь, который действует и в наше время, ис-

правил неточность, которая накопилась в юлианском кален-

даре. Каждые 400 лет  юлианский календарь отставал почти 

на 3 суток. 

ВОПРОС: Знатоки и ортодоксы православных празд-

ников легко ответят на вопрос: Сколько суток составля-

ет разница между юлианским и григорианским календа-

рем в наши дни? 

ОТВЕТ: __________________________________________ 

Для отсчета больших промежутков времени люди издавна 

использовали продолжительность лунного месяца или сол-

нечного года. Поэтому все календари мира можно разде-

лить на три типа: 1) Солнечные; 2) Лунные и 3) Лунно-

солнечные.  Сегодня в большинстве стран мира принят гри-

горианский календарь. 

ВОПРОС: Уважаемые затоки, к какому типу календа-

рей относится григорианский календарь? 

ОТВЕТ: __________________________________________ 
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 Если вы задавали себе вопрос, зачем человеку нужен 

календарь, то наверняка приходили к выводу, что он  ве-

дет нас в жизненном танце. Иными словами, задает ритм, 

в рамках которого мы ставим цели, делаем выводы и вы-

полняем свои решения. Так, в ритме григорианского  кале-

ндаря, по которому мы живем,  ведущую роль играет по-

рядок, логичность, краткость, структурность, прямолиней-

ность: есть прошлое, настоящее и будущее. Их нельзя 

путать и менять местами. Основной принцип жизни боль-

шинства людей, живущих в ритме григорианского кален-

даря: «Время – деньги, и  побыстрее». 

 Ритм календаря Цолькин (священного счета дней), ко-

торый к нам пришел от классических майя, иной. Он по-

вторяющийся по горизонтали и вертикали, цикличный и 

раскрывается в цифре 13, подобно 13 нотам. Одна нота – 

это один из  сущностных вопросов, которые мы задаем 

Вселенной,  и получая на них ответы,  наполняем свою 

жизнь высшим смыслом бытия.  

ВОПРОС: Основной принцип жизни людей, живу-

щих по календарю Цолькин: «Время – это красота, 

время – это искусство, время – это…».  Именно это с 

удовольствием совершают ученые- исследователи и  

туристы.  Итак, уважаемые знатоки, что же такое вре-

мя для людей, живущих  по календарю Цолькин ? 

ОТВЕТ: ________________________________________ 

В связи с недавними апокалипсическими настроениями 

Infuture. Ru опубликовал десятку лучших сценариев 

«конца света». Атомная бомба; Комп'ютерная ошибка 

2000 года и сбой работы комп'ютерных сетей во всем ми-

ре; Пандемия, в результате которой человечество погибнет 

от какого-нибудь вируса;Столкновение с астероидом; 

Ядерное уничтожение человечества в результате  кон-

фликта; Глобальное потепление; Солнце расширится в 

красный гигант и Земля погибнет; Вторжение иноплане-

тян из разумных цивилизаций Вселенной. 

ВОПРОС:  Учитывая современные тенденции науч-

но-технического прогресса, назовите 9-ый сценарий 

«конца света», если в его названии есть слово 

«восстание». Итак, восстание чего должно произойти 

по этому сценарию «конца света»? 

ОТВЕТ: ________________________________________ 

Перечень фундаментальных вопросов мироздания, на 

которые призван ответить запущенный учеными  Большой 

адронный  коллайдер, внушителен. 14 миллиардов лет 

назад в момент рождения Вселенной при большом взрыве 

материя и антиматерия возникли в равных количествах. 

- Почему сегодня мы наблюдаем исключительно мате-

рию и куда испарилась антиматерия, которая составляет 

25% общей массы Вселенной и которая отсутствует в зем-

ных условиях? 

- Есть ли кроме трех пространственных и одного вре-

менного, другие измерения? 

- Можно ли увидеть скрытые измерения и войти в новое 

пространство? 

- Можно ли найти неуловимую элементарную частицу 

бозон Хиггса, которая создала массу Вселенной и предска-

зана в теории? 

     Процессы, которые происходят в коллайдере, явля-

ются копией тех процессов, которые происходят в косми-

ческом пространстве и, к сожалению, результаты этого 

эксперимента в условиях Земли не предсказуемы. 

     Некоторые ученые высказывают мнение, что коллай-

дер представляет угрозу человечеству и может стать тра-

гедией Апокалипсиса, созданного руками самого челове-

ка. 

ВОПРОС: Если процессы в коллайдере аналогичны 

космическим, то какое космическое явление может 

возникнуть в коллайдере и, разрастаясь до гигантских 

размеров, поглотить всю Вселенную, не говоря уже о 

самой Земле? 

ОТВЕТ: ________________________________________ 

По одной из версий «конца света» угрозу для Земли 

представляет планета Нибиру, по размерам нечто среднее 

между размерами Урана и Юпитера. По одной из теорий, 

планета Х (Нибиру) -  это искусственное судно, пересе-

кающее нашу Вселенную не по орбите, но по довольно 

регулярному маршруту под сознательным руководством 

ее разумных существ – анунаков и нифелимов, проживаю-

щих внутри ее. Их цель состоит в том, чтобы проверить 

необычные деструктивные энергии, неблагоприятно воз-

действующие на соседние регионы космоса.  Они в со-

трудничестве с похожими группами, несколько раз унич-

тожали безнадежно агрессивные цивилизации на Земле  в 

прошедшие несколько миллионов лет, чтобы мы могли 

начать нашу деятельность заново , при более благоприят-

ных условиях.  

        По версии некоторых ученых 21 декабря 2012 года 

Нибиру пройдет через эклиптику планеты Земля в виде 

яркой красной звезды и будет выглядеть как второе по 

размеру Солнце. Пройдут землетрясения и начнется пло-

хая погода. Но худшее однако наступит 14 февраля 2013 

года: Земля будет проходить между Нибиру и солнцем. 

Полюса переместятся, наклон планеты изменится! Вели-

кие изменения на земле, сильнейшие землетрясения и 

мощнейшие цунами пройдут по миру! После 1 июля 2914 

года Нибиру больше не будет терроризировать наш мир и 

двинется прочь из нашей части галактики. В календаре 

майя прямо сказано, что история человечества состоит из 

пяти солнц (периодов) и последний начинается в 2012 

году. А именно в этом году Нибиру пройдет в непосредст-

венной близости от Земли. 

ВОПРОС:  Уважаемые знатоки, подумайте и скажи-

те: если сбудутся все эти прогнозы, связанные с плане-

той Нибиру , то какой самый худший вариант катаст-

рофы  ожидает нашу планету как повторение уже слу-

чавшегося в мировой истории человечества ( о чем 

даже упоминалось в Библии)? 

ОТВЕТ: ________________________________________ 

2012 год – это год черного водяного Дракона по восточ-

ному календарю, а также високосный год. Наступивший 

год будет годом как важных мировых событий, так и пере-

воротных моментов для обычных людей. Конец света не 

совсем реален, ибо само словосочетание «конец света» 

абсурдно. Свет бесконечен во времени и пространстве. 

Свет заполняет жизненное пространство Вселенной и не-

сет жизнь всему сущему, у света нет конца. По буддийско-

му календарю 2555 год соответствует 2012 году по григо-

рианскому календарю. Среди самых интересных и значи-

мых событий 2012 года во всем мире, которые оставят 

отпечаток в истории планеты Земля следующие:  4 марта 

президентские выборы в России;  22-26 мая - Евровидение 

– 2012; 6 июня – прохождение Венеры по диску солнца – 

одно из редчайших для науки астрономических явлений; 9 

июня – 1 июля – чемпионат Европы по футболу; 27 июля – 

12 августа Летние олимпийские игры в Лондоне , Велико-

британия; 13 ноября – полное солнечное затмение в Авст-

ралии 21 декабря – заканчивается календарь Майя. 

ВОПРОС: Какое важное событие произойдет в США 

6 ноября 2012 года? 

ОТВЕТ:  ________________________________________ 
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Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі біль-

ше сфер життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особ-

ливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на вхо-

дження в освітній простір Європи і здійснює модернізацію 

освітньої діяльності в контексті вимог Болонського процесу.  

Ідея створення єдиного освітнього простору разом із Євро-

пою набуває все більшого поширення і в країнах пострадян-

ського простору. Українські університети, які підписали 

Велику університетську хартію, дали поштовх не лише до 

поширення ідей Болонського процесу в Україні, а й змінили 

шлях розвитку вітчизняної освіти. Йдеться насамперед про 

структурні та змістовні зміни в системі освіти. Якщо струк-

турні зміни мають внести зовнішні корективи в систему 

навчання, то змістовні – створити єдиний освітній євро про-

стір, в якому б існували інтегровані на-

вчальні програми в межах спільних сту-

пенів першого, другого і третього рівня.  

Вітчизняна система освіти, яка стала 

на шлях реформ, досить бурхливо сприй-

має ці зрушення. З одного боку, - це рі-

вень доступності освіти, можливість для 

обміну досвідом, знаннями, створенням 

широкого ринку праці, забезпечення 

права студентам на вільне пересування в 

межах європейського освітнього просто-

ру. З другого боку, - це кардинальна вну-

трішня перебудова всієї системи освіти, 

підвищення якості освітніх послуг, трансформація свідомос-

ті викладача, і студента, спрямована на створення нової 

моделі освіти.   

Сучасний стан суспільного розвитку змушує формулю-

вати принципово нові пріоритети в підготовці спеціалістів 

вищої школи. На сьогодні саме Болонський процес є найсу-

часнішою та найперспективнішою моделлю реформування 

освітніх систем країн Європи. 

Основою Болонського процесу є дев'ять основних поло-

жень удосконалення системи вищої освіти, висвітлених у 

Болонській декларації та Празькому комюніке: прийняття 

загальної системи порівняльних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів; запровадження двох циклів навчання: бакалавр — 

магістр; впровадження системи кредитів відповідно до Єв-

ропейської системи трансферу кредитів ЕСТS; забезпечення 

мобільності студентів і викладачів у межах освітнього прос-

тору; сприяння європейській співпраці щодо забезпечення 

якості освіти; постійне навчання протягом усього життя; 

мотивоване залучення студентів до навчання; сприяння під-

вищенню привабливості європейського освітнього простору 

для інших регіонів світу. 

Україна підписала Болонську декларацію у травні 2005 

р. Тому сьогодні перед нашою державою стоїть складне 

завдання: зберегти напра-цьовані традиції підготовки висо-

кокваліфікованих фахівців та одночасно за-безпечити їх 

відповідність новітнім позитивним освітнім тенденціям в 

Європі. Це ні в якому разі не означає повної асиміляції укра-

їнської освіти євро-пейським освітнім простором із втратою 

своєї ідентичності та унікальності. Навпаки, це вимагає по-

силення сильних сторін класичної університетської освіти в 

Україні за рахунок інтеграції нових методів навчання, на-

дання студентам більшої самостійності та свободи вибору 

дисциплін, укрупнення курсів. 

Загалом процес структурного реформування національ-

них систем освіти, зміни освітніх програм та інституційних 

перетворень має відбуватись за такими головними напряма-

ми: прийняття зручних та зрозумілих градацій дипломів, 

ступенів і кваліфікацій; введення двоступеневої системи 

освіти; впровадження єдиної системи кредитних одиниць; 

визначення та дотримання європейських стандартів якості 

освітніх послуг; усунення перепон для розширення мобіль-

ності студентів, викладачів, дослідників та управлінців ви-

щої школи. 

Наближення системи вищої освіти університетів України 

до вимог Болонської декларації потребує реалізації низки 

першочергових заходів: запровадження двоциклічної систе-

ми навчання: бакалавр — магістр; запровадження європей-

ської системи кредитів ЕСТS; збільшення кількості предме-

тів вільного вибору студента; укрупнення навчальних дис-

циплін; зміни співвідношення між ау-

диторними та позааудиторними занят-

тями; запровадження новітніх форм 

викладання дисциплін;) розширення 

сфери застосування іноземної мови 

професійного спряму-вання у навчаль-

ному процесі. Інтеграція вищої освіти в 

Україні в європейський освітній прос-

тір потребує урізноманітнення форм та 

методів організації навчального проце-

су. Це передбачає застосування різних 

форм та методів активізації навчально-

пізнавальної діяльності студента: про-

блемних лекцій, семінарів-дискусій, госпо-дарських ситуа-

цій, презентацій, ділових ігор, тренінгових занять, науково-

практичних конференцій, зустрічей із фахівцями економіч-

ної, управлінської або інформаційної сфери діяльності. Це 

допоможе стимулювати спільну роботу студентів під час 

аудиторних та позааудиторних занять шляхом колективного 

розв'язання господарських ситуацій, виконання колективних 

проектів. Ще одним важливим кроком на шляху наближення 

до вимог Болонського процесу є вдосконалення критеріїв 

оцінювання знань студентів та запрова-дження єдиного кри-

терію переведення оцінок, отриманих студентом у класич-

них університетах України, в європейську систему оціню-

вання. Це дасть змогу українським студентам вільно перемі-

щуватись європейським освітнім простором, зараховуючи 

дисципліни, вивчені в університетах України. Останнім 

часом європейські університети з метою залучення інозем-

них студентів починають переводити викладання дисциплін 

на універсальну (найчастіше англійську) мову. Якщо Украї-

на прагне стати при-вабливою для іноземних студентів, вона 

також буде змушена поступово розширювати сферу застосу-

вання іноземної мови професійного спрямування в освітньо-

му процесі. 

Таким чином, кредитно-модульна технологія навчання - 

це цілісний алгоритм повного засвоєння знань та умінь 

майбутніми фахівцями за структурно-інтегрованими освіт-

ньо-професійними програмами в кредитних вимірах. Вико-

ристання модульної форми організації навчання сприяє 

інтенсифікації навчального процесу, систематизації засво-

єння навчального матеріалу, підвищенню мотивації та від-

повідальності студентів за результати навчальної діяльнос-

ті, розширенню можливостей для всебічного розкриття їх 

здібностей. Це є першою сходинкою до нашого входження 

у глобалізований динамічний світ майбутньої професії, де 

активно зростає роль нашої професійної компетентності. 

 

Усик Тетяна, студентка 3 курсу, напрям “Менеджмент”   
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Середньовічна система 

освіти почала складати-

ся наприкінці V – на 

початку VI ст. Як і в 

пізньоантичних школах, 

основу виховання та 

освіти становили сім 

вільних мистецтв, які 

поділялися на дві гру-

пи: трівіум (від лат. 

trivium – три шляхи) та квадріум (від лат. quadrium – 

чотири шляхи). 

До першої групи входили грамматика, риторика,. 

Другу групу становили арифметика, геометрія, астро-

номія та музика як числові співвідношення, що лежать 

в основі світової гармонії.  

У монастирських та соборних школах IX ст., у вели-

ких містах Німеччини, Франції та Італії викладання 

будувалося за схемою 

―тривіум – квадріум‖. Деякі 

з цих шкіл стали провідни-

ми центрами схоластичних 

досліджень та середньовіч-

ної культури загалом. 

В XI ст. в Італії на базі 

Болонської юридичної шко-

ли відкрито перший універ-

ситет (1088). Його діяль-

ність сприяла відродженню 

норм римського права. Тут 

училися тисячі студентів з 

усіх куточків Європи. Почи-

наючи з ХII ст., університети виникають в інших краї-

нах Європи.  Перший англійський університет відкрито 

в Оксфорді (1167), потім у Кембриджі (1209). Першим 

французьким університетом став Паризький універси-

тет (1160), що складався з чотирьох факультетів: мис-

тецтв (загальноосвітнього), медичного, юридичного та 

богословського. У ХIII ст. відкриваються університети 

в Іспанії (Саламанка), Італії (Неаполь). У XIV ст. засно-

вано Празький, Краківський, Гейдельберзький, Кельн-

ський та Ерфуртський університети. Наприкінці XV ст. 

в Західній Європі діяло 65 університетів, більшість із 

яких засновано із санкції римської курії. Католицька 

церква підтримувала вищу світську освіту. 

Викладання в усіх університетах Європи велося 

латиною. Воно здійснювалось у формі лекцій та диспу-

тів, у яких активну участь брали як професори, так і 

студенти. В університетському курсі ―вільних мис-

тецтв‖ головне місце належало логіці, яка з часом виті-

снила граматику. Математику, геометрію, астрономію, 

музику викладали далеко не в усіх університетах. Ве-

лике значення надавалося вивченню права як каноніч-

ного, так і римського. Середньовічна університетська 

наука мала назву схоластики, характерною рисою якої 

було намагання спертися на церковні авторитети, поєд-

нати теолого-догматичні посилки з раціоналістичними 

принципами та інтересом до формально-логічних про-

блем. 

В епоху Середньовіччя свого значення набула нау-

ка, що переважно мала умоглядний характер. Лише в 

епоху пізнього Середньовіччя почалося вивчення при-

роди як такої, не тільки як Божого блага, а й сукупності 

явищ, які можна пізнати розумом. Це дало поштовх до 

розвитку таких наук, як астрономія, фізика, біологія, 

хімія та медицина.  Починаючи з ХIIІ ст., велике поши-

рення в Європі отримала алхімія (головною метою її 

був пошук ―філософського каменя‖, що перетворює 

метали на золото). Попри ілюзорність цілей алхімії, її 

можна кваліфікувати як прототип хімії завдяки інте-

ресу алхіміків до перетворення речовин та вивчення 

їхніх властивостей. 

Основи експериментального методу 

в науці були закладені філософом, 

природознавцем, професором Окс-

фордського університету, ченцем-

францисканцем Роджером Беконом 

(бл. 1214-1292). Він працював у га-

лузі математики, оптики, астроно-

мії, алхімії та передбачив багато 

наукових винаходів. 

За часів Середньовіччя накопичува-

лися також медичні знання. Їхній 

теоретичний розвиток почався в 

Європі з ХII-ХIII ст., що пов´язано 

передусім із діяльністю талановитого представника 

Салернського університету Арнольда з Вілланови. Йо-

го поема ―Салернський кодекс здоров´я‖ (1305) містить 

багато цікавих думок щодо використання лікарських 

трав як медичних та косметичних засобів, раціонально-

го харчування тощо. 

Згідно з запитами часу в цей період виникають спе-

ціальні заклади для лікування хворих і поранених, ви-

являються та ізолюються інфекційні хворі. Хрестові 

походи, що супроводилися міграцією великих людсь-

ких мас, сприяли спустошливим епідеміям і зумовили 

появу карантинів (від франц. quarant – сорок, 40-

денний термін ізоляції) у Європі. Відкривалися монас-

тирські лікарні й лазарети. 

Таким чином, поява і розвиток університетів в Єв-

ропі, починаючи з XI ст.. , сприяли розвитку наукових 

знань і науково-технічного прогресу, що в подальшому 

призвело до рушійних соціальних змін _ від феодаль-

ного господарювання до капіталістичних відносин і 

нових форм управління державою. 

                                    

Білан Родіон, студент 2 курсу, напрям “Економіка підприємства”   
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Існує багато причин, 

за якими тисячі студе-

нтів щороку обира-

ють Англію для про-

довження свого на-

вчання. Ось лише 

кілька з них:: 

Великі можливості в 

просуванні вашої ка-

р'єри. 

Британські дипломи шановані і визнаються в усьому 

світі. Навчаючись у Великобританії, ви придбаєте цін-

ний досвід спілкування англійською мовою в країні 

носителів  мови і зможете продемонструвати своїм 

майбутнім роботодавцям вашу незалежність та особи-

сті амбіції. І звичайно ж, ви будете здобувати навички, 

кваліфікацію та досвід, які знадобляться вам в обраній 

вами кар'єрі. 

Репутація Британської освіти відома в усьому світі. 

У Великобританії находяться найбільш відомі уні-

верситети світу, включаючи Cambridge University і 

University of Oxford. Освітні установи по всій країні 

мають заслужену репутацію високого рівня та якості 

викладання. Навчаючись у Великобританії, ви станете 

частиною цих цінних освітніх традицій, розширите 

свої можливості і перспективи. 

Великобританія - країна, де ви можете познайомити-

ся з великою різноманітністю культур. Ви зустрінете 

студентів з усіх куточків світу і дізнаєтеся про їх куль-

турі традиції. У вас буде достатньо  вільного  часу для 

знайомств з новими друзями і з країною.  Ви придбає-

те незабутній багатий досвід, який змінить ваше жит-

тя. 

Студенти в Англії вивчають програму неповної сере-

дньої освіти GeneralCertificateofSecondaryEducation 

(GCSE) протягом двох років, починаючи з 15-ти років, 

і в кінці цього пері-

оду складають іс-

пити GCSE. Ці два 

заключних роки  є 

обов'язковими в їх 

середній освіті. 

 В цей момент 

студенти можуть 

залишити школу і 

піти працювати або 

продовжити пода-

льшу освіту. Найбільш традиційним шляхом для сту-

дентів, що бажають продовжити освіту в університеті, 

є дворічна програма A Level, яку вони можуть продов-

жити тут же в школі чи піти в коледж. Ця програма 

дозволить студентам вступити до університету на на-

вчання за програмою отримання ступеня бакалавра за 

умови виконання вступних вимог. 

Якщо студент вже вирішив, який курс або кар'єру 

він вибере в майбутньому, він може піти на програму 

Foundation, яка дозволить поглиблено вивчати певні 

предмети цієї спеціалізації, і є прискореним курсом 

підготовки до вступу на програму бакалаврату за обра-

ним предметом.GCSEs є основними іспитами, що зда-

ються британськими студентами після закінчення пер-

шого сту-

пеня серед-

ньої освіти. 

Є ряд 

цікавих і 

різноманіт-

них пред-

метів GCS-

E на вибір 

студентів. 

Деякі пред-

мети з цьо-

го рівня обов'язкові, а деякі можна вивчати за вибо-

ром. Наприклад, в BellerbysCollege ви будете вивчати 

3 основних предмета і зможете вибрати 3 додаткових 

на свій смак. 

Основні предмети: математика, англійська мова  і 

комп'ютерні науки. Предмети за вибором: бухгалтер-

ський справа, мистецтво, біологія, вивчення бізнесу, 

хімія, економіка, географія, народне господарство та 

фізика. В залежності від обраних вами предметів, ви 

будете займатися в навчальних класах або лабораторі-

ях. У деяких випадках ви також будете приймати 

участь в спеціальних екскурсіях. 

Від вас очікується виконання домашніх завдань та 

індивідуальних або групових дослідницьких проектів. 

Для забезпечення перевірки вашого прогресу прово-

диться регулярне тестування, як обов'язкова за програ-

мою GCSE.По кожному предмету, який ви будете ви-

вчати, ви отримаєте оцінку від А * (вища оцінка) 

до G. Ваш результат GCSE буде залежати від одно-

го або більше методів оцінки. Іспити, перевіряють-

ся спеціальними екзаменаційними комісіями. Пос-

тійна оцінка під час курсу, наприклад, оцінка кур-

сових та практичних робіт. 

Програма A levels вивчається зазвичай у віці 16-18 

років в Англії, Уельсе та Північній Ірландії, хоча 

зрілі студенти також заохочуються  до навчання  за 

цією програмою. Програма залишається найбільш 

популярною програмою з підготовки до вступу у 

вищі навчальні заклади Великобританії.  

Щоб підготуватися до вступу в університет вам не-

обхідно 3 або 4 оцінки A Level, хоча, якщо у вас особ-

ливі здібності, ви можете вибрати 5 предметів. Чимало 

кампаній також будуть оцінювати вашу заяву на робо-

ту на основі ваших балів A Level нарівні з вашим дип-

ломом. 

Черепащенко Анжеліка, студентка 2 курсу, напрям “Економіка підприємства”   
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Сучасна система французької освіти , сформована 

протягом останніх двох століть, по праву вважається 

однією з провідних  у світі. Основною відмінністю 

французької системи освіти від решти європейських, 

окрім німецької, є абсолютна перевага державних  на-

вчальних закладів. Держава вкладає значні кошти на 

розвиток освіти – 20% від державного бюджету

(близько 103,6млрд. євро). 

У Франції існує таке поняття як навчальні округи, 

які співпадають з адміністративно-територіальними 

одиницями і станов-

лять освітню структу-

ру Франції. 

Освітня структура 

Франції включає  3 

основні рівні: 

«Материнська школа» 

- це дошкільні устано-

ви у Франції для дітей 

віком від 2-х до 6-ти 

років. 

Загальноосвітня школа: 

Початкова школа – є обов’язковою.  Навчання три-

ває 5 років; 

Середня-коледж – обов’язкове утворення,куди ви-

пускники початкової школи йдуть  у 11-літньому віці. 

Курс середньої школи розрахований на 4 роки; 

Старша–ліцей – навчання триває 3роки та носить 

спеціалізований характер:професійні, центри підготов-

ки підмайстрів, загальноосвітні та технологічні. 

Вища школа. 

Університет   у Франції є публічною, науковою, 

культурною та професійною установою, згідно Закону 

Саварі  «Про Вищу Освіту» від 26.01.1984 р. 

Система вищої школи у Франції складається з дер-

жавних і недержавних університетів та приблизно 300 

Вищих шкіл прирівнюються до університетів.  

Курс вищої школи у Франції складається з трьох 

циклів – двох основних та додаткового,котрий відпові-

дає аспірантурі та являє со-

бою цикл післядипломної 

освіти. За підсумками пер-

шого циклу вищої школи 

студентові видається дип-

лом про загальну універси-

тетську освіту або диплом 

про науково-технічну уні-

верситетську освіту. За під-

сумками першого року дру-

гого циклу присвоюється 

ступінь ліценціата, а за під-

сумками другого року другого циклу – ступінь магіст-

ра. Цей  сту-

пінь відпові-

дає рівню 

«зак і нчена 

вища осві-

та». Додат-

ковий цикл 

вищої школи 

д о з в о л я є 

о д е р ж а т и 

диплом про 

спеціальну 

вищу освіту. 

Вступ до університету:  зараховування здійснюєть-

ся без вступних іспитів - для вступу досить представи-

ти диплом старшої школи та в окремих випадках – 

відповісти на тести. Навчання проводиться за кредит-

но-модульною системою введеною ще в 1988 р. 

Оплата. Навчання  вважається безкоштовним. Сту-

денти платять лише щорічні відрахування в розмірі 

360 євро (200 

євро витрати на 

с о ц і а л ь н о -

побутові потре-

би, 25 – спорт 

та бібліотека, 

та 135 оформ-

лення різних 

документів ). 

Матеріаль-

на допомога 

студентам є 

двох типів: 

п р я м а 

(стипендія за 

соціальним критерієм – врахування доходу  батьків, 

оплата навчання, стипендії університету - аспірантам 

вибірково, стипендії за досягнення у навчанні, допо-

мога на студентську мобільність) та непряма 

(здійснюється шляхом зменшення  по-

даткових відрахувань з батьків, сту-

дент який проживає окремо, має мож-

ливість отримувати дотації від держа-

ви; допомога на житло). Подібна систе-

ма освіти Франції існує з часів другої 

світової війни і, вцілому, не викликає 

заперечень ні  з боку держави, ні від 

студентів. 
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 Середній клас - складне соціальне утворення. Дослідники 

вирізняють у його складі «старі», або «традиційні» верстви, 

котрі існували в усі епохи, та «нові» верстви. До першої ка-

тегорії відносять ремісників, фермерів, дрібних і середніх 

підприємців, крамарів, спеціалістів, які займаються приват-

ною практикою, осіб вільних професій, частка котрих має 

тенденцію до зменшення. До «нових» верств, які становлять 

швидко зростаючу частину середнього класу, входять мене-

джери, державні службовці, вчені, високооплачувана части-

на інженерно-технічних працівників та висококваліфікова-

них робітників, основна частина працюючої за наймом інте-

лігенції, військові, працівники сфери обслуговування і побу-

ту та деякі інші групи населення. Зростання їх чисельності 

зумовлено роллю і значенням освіти й науки в сучасному 

світі, розгортанням НТР, ускладненням організаційної струк-

тури господарської діяльності, розширенням сфери послуг.  

  На відміну від збіднілої частини населення середній клас 

має не тільки можливість продавати свою працю, але й вод-

ночас інші джерела доходу - від власності, нерухомого май-

на, цінних паперів тощо. Це робить його певним чином неза-

лежним від роботодавця та держави і тим самим забезпечує 

певну свободу в громадській та політичній діяльності.  

 Отож середній клас - це особливий тип особистості, що 

з’являється в результаті соціального добору за умов ринку, 

найбільш активна в економічному відношенні частина насе-

лення, яка вирізняється насамперед такими ознаками, як 

характер прибутку, освіта, спосіб життя, тип мислення, соці-

альний престиж тощо. 

 Розбудовуючи «безкласове суспільство», СРСР залишив 

у спадщину абсолютно не структуровану масу населення: 

середньо-пересічного достатку, невиразної соціокультурної 

ідентичності, з нерозвинутими, баналізованими потребами, 

ситуативними колективними реакціями. Попри всю його 

видиму маніпульованість, такий людський конгломерат над-

то важко інтегрується. Адже неможливо визначити його 

ціннісні орієнтації, спільні інтереси, колективні цілі та ін. 

Консолідація тут може виникати лише в екстремальних си-

туаціях і при безпосередніх загрозах.  

Збільшення частки середнього класу в українському сус-

пільстві за часів розбудови незалежності держави є джере-

лом його стійкості, стабільності і добробуту. Саме тому в 

посланні Президента України Л.Кучми до Верховної Ради 

України «Україна: поступ у ХХІ століття» серед соціальних 

чинників, що визначають рушійні сили перспективних зру-

шень, питання розробки й реалізації політики становлення та 

зміцнення позицій середнього класу поряд із здійсненням 

політики активної підтримки збіднілих верств населення 

названі найважливішими і найвідповідальнішими. 

Становлення середнього класу в українському суспільстві 

залежить від ряду умов та чинників, а саме: глибинних соці-

ально-економічних процесів, пов’язаних з ринковою транс-

формацією економіки, змінами в організації та функціону-

ванні виробництва, розвитком продуктивних сил; соціально-

політичних процесів, діяльності державних інститутів як 

одного з найважливіших механізмів збалансування, узго-

дження і гармонізації інтересів різних соціальних груп і 

верств, соціальної політики; соціокультурних і соціально-

психологічних процесів, традицій, ціннісних орієнтацій та 

установок індивідів і соціальних груп, їхньої готовності до 

сприйняття змін та діяльності за нових умов.  

Серед найбільш опрацьованих аспектів проблематики 

феномена середнього класу в умовах соціальних змін можна 

виокремити такі: 

– становлення нової соціальної структури в перехідних 

суспільствах і місце середнього класу в ній (Ю. Арутюнян, 

О. Балабанова, О. Галкін, Т. Заславська, А. Здравомислов, В. 

Култигін, В. Радаєв, Є. Садков, Є. Турунцев та ін.). У цьому 

ж контексті аналізується співвідношення середнього класу з 

андеркласом (О. Балабанова), робітничим класом (В. Бєлєнь-

кий, В. Трушков), класом найманих робітників (З. Голенко-

ва), класом уповноважених (О. Криштановська), класом пра-

цюючих (В. Нусратуллін), квазібюрократичним правлячим 

класом (О. Оболонський); 

– процеси стратифікації й соціальні відносини в сучасно-

му українському суспільстві (В. Бакіров, С. Бродська, В. 

Ворона, Є. Головаха, Н. Коваліско, О. Куценко, М. Макеєв, 

С. Оксамитна, А. Ручка, А. Хижняк, Ю. Яковенко та ін.); 

– генезис середнього класу в умовах пострадянських тра-

нсформацій (О. Авраамова, О. Автономов, В. Анурін, Л. 

Беляєва, М. Воєйков, М. Ківінен, М. Горшков, С. Горюнова, 

Л. Григор’єв, Г. Дилигенський, Х. Доманьський, Б. Кагарли-

цький, Т. Космарська, В. Лепехин, Т. Малєва, О. Михайле-

нок, Т. Наумова, Л. Овчарова, В. Пєтухов, Л. Романенко, Н. 

Тихонова, Л. Хахуліна, М. Чешков, А. Шанкіна, О. Шкара-

тан та ін.); 

– соціальні проблеми становлення середнього класу в 

Україні (В. Бурега, Л. Бизов, В. Грицанюк, В. Козьма, І. Кія-

нка, В. Рябіка, Г. Світа, О. Симончук та ін.); 

– економічні фактори соціально-класової стратифікації в 

сучасній Україні (В. Бобиль, Н. Борецька, В. Васильченко, Н. 

Карпачова, Е. Лібанова, Н. Лисюк, Т. Лучко, Н. Навроцька, 

В. Паніотто, О. Попова, Л. Щетиніна та ін.); 

– сучасні тенденції розвитку середнього класу в економіч-

ній сфері українського суспільства (О. Барановський, І. Бон-

дар, Є. Бугаєнко, В. Бідак, А. Гальчинський, В. Геєць, М. 

Гуць, Т. Кір’ян, Н. Ковальова, В. Лич, В. Мандибура, Г. Мє-

щанінова, Н. Сітнікова, О. Савченко, А. Саввов, О. Сологуб, 

М. Шаповал, Г. Ярошенко, О. Яременко та ін.). 

Недостатня розробка проблеми у світлі соціальної філосо-

фії зумовила звернення до значної кількості джерел, розпо-

рошених як у просторі (закордонні й вітчизняні досліджен-

ня), так і в часі (використання аналітичних робіт сучасних 

учених і науковців попередньої доби). Проте є напрацюван-

ня за напрямками, що безпосередньо торкаються теми серед-

нього класу в перехідному суспільстві. На цій основі зміню-

ється суспільна свідомість. Люди усвідомили необхідність 

«рахувати гроші» і починають розуміти, що їх економічний 

стан залежить у першу чергу від них самих. Звичайно, це ще 

не психотип західного середнього класу, однак це вже люди, 

які вимагають стабільності й відстоюють демократичні цін-

ності. На жаль, економічні і правові умови для швидкого 

зростання середнього класу ще не створені. Державна сфера 

економіки не спроможна підняти виробництво, а вищий клас 

не ризикує вкладати в нього капітали. З причин спаду вироб-

ництва не створюється попит на висококваліфікованих спе-

ціалістів, менеджерів, науковців, фахівців відповідної інфра-

структури виробництва, які, зрештою, і утворюють середній 

клас. 

Черепащенко Анжеліка, студентка 2 курсу, 

 напрям “Економіка підприємства”   
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Невід’ємною складовою успішності функціонування регі-

ональної інноваційної системи є цілеспрямоване формування 

інноваційного інституційного середовища в регіоні, що вияв-

ляється у дії інституційного механізму, основу якого станов-

лять інститути формального (законодавчі і регуляторні нор-

ми й установи) і неформального (традиції, менталітет, інно-

ваційна культура) типів. 

Регіональна інноваційна стратегія повинна стати части-

ною стратегії розвитку регіону. Пріоритетними напрямами 

розвитку регіону при цьому є: стимулювання існуючих регі-

ональних компаній до використання інновацій; стимулюван-

ня створення малих інноваційних підприємств; залучення 

зовнішніх інвестицій у високотехнологічну сферу; створення 

ефективної інфраструктури для підтримки інновацій; підви-

щення рівня інноваційної культури в регіоні . 

Головними напрямами удосконалення державної політики 

розвитку інноваційного потенціалу регіонів України на осно-

ві антикризового управління є: формування інноваційного 

попиту; стимулювання створення малих інноваційних підп-

риємств; залучення інвестицій переважно у високотехнологі-

чну сферу 

На всіх рівнях управління розвитком інноваційного поте-

нціалу немає єдиної думки щодо обсягів фінансування з боку 

держави, фінансово-кредитних установ та самих підприєм-

ницьких структур. Методи фінансування розвитку іннова-

ційного потенціалу регіонів:  бюджетне фінансування;  кре-

дитування місцевими банками; самофінансування підпри-

ємств провідних галузей; створення регіонального іннова-

ційно-інвестиційного фонду з пайовою участю в статутних 

капіталах місцевих органів влади і компаній-розробників 

Як показало дослідження в Україні переважає фінансу-

вання за рахунок власних коштів. Комерційні банки не бажа-

ють підтримувати довгострокові інноваційні проекти мета-

лургійних, хімічних і машинобудівних підприємств області. 

Завдання місцевих органів влади полягає у стимулюванні 

розвитку на території області лізингових і венчурних компа-

ній.  

Ще одним методом фінансування інноваційних проектів 

може бути створення регіонального інноваційно-

інвестиційного фонду з пайовою участю в статутних капіта-

лах місцевих органів влади і компаній-розробників. Цей 

фонд буде здатним купувати і впроваджувати перспективні 

науково-технічні ідеї на взаємовигідних з розробником умо-

вах. Він має бути підконтрольним обласним радам народних 

депутатів. Управляти кожним фондом стане відібрана на 

конкурсній основі професійна компанія. Її завдання – протя-

гом інвестиційного періоду окупити вкладені кошти (вони 

будуть спрямовуватись на нові інноваційні проекти або по-

вертатимуться в дохід обласного бюджету). 

Наступним напрямом інноваційного розвитку є створення 

ефективної інфраструктури підтримки інновацій. Зарубіж-

ний досвід показує, що вона є реальним інструментом впли-

ву влади на інноваційний розвиток. Для цього необхід-

но:  створити при підтримці органів державної влади й міс-

цевого самоврядування елементи інноваційної інфраструкту-

ри, яких бракує; за участю керівництва інфраструктурних 

організацій і органів державної влади організувати заходи, 

що сприяють розвитку інфраструктурної мережі (сумісні 

семінари, засідання клубу, веб-сторінки і т.д.);  при організа-

ційній підтримці органів державної влади сприяти розвитку 

зовнішніх зв’язків організацій інноваційної інфраструктури. 

Формуючи стратегію інноваційного розвитку, слід пам’я-

тати, що людський капітал стає найважливішим чинником 

успішної розробки і поширення високих технологій. Воло-

діння технологіями на сьогодні вже не розглядається як неза-

перечна конкурентна перевага, оскільки вони можуть досить 

швидко копіюватися. Саме за рахунок концентрації інтелек-

туального капіталу можна зберегти високий темп розвитку, 

що характеризується швидкою зміною технологій. 

Ще однією проблемою для регіонів України  залишається 

проблема ―відпливу мізків‖ за кордон, адже зараз українські 

фахівці, здобуваючи вищу технічну освіту, не мають можли-

вості влаштуватися на відповідну роботу в рідній країні. 

Кандидати і доктори наук не мають можливості самореалізу-

ватися через нестачу коштів на реалізацію їх проектів і неба-

жання державних органів влади їх затримувати. Тобто в 

Україні склалася ситуація, коли, з одного боку, у бюджеті 

витрачаються величезні кошти на надання якісної вищої 

освіти, а з іншого – держава не має можливості або бажання 

забезпечити повернення цих коштів у вигляді додаткової 

вартості, що створюється за рахунок праці висококваліфіко-

ваних кадрів, на освіту яких вони витрачалися. Державні 

органи влади мають шукати інші шляхи вирішення цієї про-

блеми. 

При формуванні стратегії інноваційного розвитку слід 

пам’ятати про підвищення рівня інноваційної культури в 

регіоні. Здатність одних людей генерувати нові ідеї, а інших 

їх об’єктивно оцінювати і приймати рішення з їх втілення, 

уміння та навички професійного вирішення поставлених 

завдань зрештою є визначальними чинниками успіху іннова-

ційного розвитку. 

Підвищення рівня інноваційної культури в регіоні вклю-

чає: участь керівництва компаній, вузів, органів державної 

влади в організації курсів для навчання персоналу компа-

ній;  цільову підготовку кадрів вищими і середніми профе-

сійними навчальними закладами для інноваційних вироб-

ництв, що зростають, зокрема з використанням механізму 

держзамовлення;  за допомогою високопрофесійних консу-

льтантів організацію вузами навчання кадрів організацій 

інноваційної інфраструктури з їх стажуванням на підприємс-

твах; організацію вузами навчання співробітників засобів 

масової інформації для забезпечення кваліфікованої інфор-

маційної підтримки реалізації інноваційних проек-

тів; розвиток обміну досвідом з науковими центрами Украї-

ни з інтеграції освіти і науки, підготовки висококваліфікова-

них фахівців для наукових установ регіону; підвищення ав-

торитету науки в житті суспільства з використанням сучас-

них засобів масової інформації; підготовка методик і підруч-

ників для шкіл, вузів і промислових підприємств з розвитку 

творчого мислення. 

Отже, усі ці заходи дають змогу здійснити якісні перетво-

рення в інноваційній сфері регіону, покращити конкурентос-

проможність регіонів та призведе до гармонійного та стійко-

го розвитку регіонів України. 
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Строительство детских дошкольных учреждений – одна из 

важнейших отраслей массового жилищно-гражданского 

строительства. Оно достигла в среднем 15% от общего объѐ-

ма строительства объектов культурно – бытового назначе-

ния, занимая второе место (после общеобразовательных 

школ) среди общественных зданий. Сейчас, когда детские 

дошкольные учреждения перешли из ведомственного подчи-

нения в муниципальное, а так же учитывая кризисное поло-

жение страны и очень плохое материальное положение насе-

ления, сфера дошкольного воспитания терпит глубочайший 

упадок. Детские сады и ясли закрываются, их помещения 

перепроектируются для нужд  не связанных с воспитанием 

детей, здания детских дошкольных учреждений требующие 

капитального ремонта или снятые с баланса сносятся и про-

сто оставляются хозяевами создавая пустыри, развалины.  

Рассмотрев ситуацию сферы дошкольного воспитания в 

Никополе, можно сделать вывод, что город нуждается в соз-

дании детских садов, в том числе и поселок Северный, где 

существует недостаток детского сада. Данный проект созда-

ется для обеспечения местами яслей-садов поселка Северно-

го города  Никополя. Учитывая, что именно эта часть города 

требуется в создании такого учреждения. Проект запроекти-

рован на 140 мест, что должно удовлетворить потребности 

близь лежащих улиц.  

Проектирование детского сада будет основано на теорети-

ческих знания менеджмента проекта: общий теоретический 

вид проекта включает в себя: спонсора проекта, менеджера 

проекта, команду управления проектом, непосредственно 

команду проекта и участников проекта. Участники проекта 

имеют различные уровни ответственности и полномочий 

при участии в проекте, причем ответственность и полномо-

чия могут меняться на разных этапах жизненного цикла про-

екта. Жизненный цикл проекта рассматривается как проме-

жуток времени между моментом появления проекта и мо-

ментом его ликвидации. Например, Е.Е. Румянцева опреде-

ляет его как период между началом и окончанием проекта. 

Жизненный цикл проекта обычно включает в себя следую-

щие фазы: 1. Концепция (идентификация, инициация). 2. 

Планирование проекта (разработка, квантификация). 3. Реа-

лизация проекта (выполнение). 4. Завершение проекта.  

Каждая фаза, как правило, заканчивается созданием одно-

го или нескольких промежуточного продуктов. Например, 

фаза концепции может завершаться написанием и последую-

щим утверждением отчета о проведенном обследовании, 

фаза проектирования может быть завершена сборкой и ут-

верждением опытного экземпляра нового изделия 

(прототипа) и т.д. Достаточно часто возможно параллельное 

выполнение работ разных фаз, что вызывает перекрытие фаз 

и сокращение продолжительности проекта в целом. 

В проектировании и строительстве заведения были учтены 

нормативные документы, существующие типовые решения. 

Здание состоит из материалов и конструкций не дорогих и 

не являющихся дефицитными, по этому стоимость проекта 

оптимальна. В проекте нет решений представляющих слож-

ность изготовления, монтажа и удорожающих тем самым 

стоимость проекта в целом.  

Объект расположен н Северном поселке.  

Площадка имеет следующие характеристики: 1. Площадь 

территории участка 0,56 га.2. Площадь застройки 0,12га.3. 

Протяжѐнность внутренних дорог 275 м.4. Уклон незначи-

тельный и составляет i=0,0025, с понижением в северо-

восточном направлении.5. Грунты под площадкой следую-

щие: 1-й слой суглинки аллювиальные толщина слоя 4,4 м, 

этот слой является несущим.2-й слой мелкий песок,3-й слой 

супесь,4-й слой суглинок аллювиальный.6. Грунтовые воды 

расположены на глубине –4,7 м, воды не агрессивные. 

Здание имеет размеры в плане 54,14 м в длину на 39,3 м в 

ширину. Пролѐт несущих стен во всех корпусах 6 м. Высота 

от уровня земли до конька 13,5 м. Отметка дна подвала отно-

сительно уровня земли –1,8 м. Здание яслей сада имеет в 

высоту два этажа. Здание выполнено по бескаркасной систе-

ме. Жѐсткость обеспечивается продольными и поперечными 

несущими стенами и создаваемыми жѐсткими дисками пере-

крытий. Планировка здания запроектирована исходя из 

функциональных процессов происходящих в учреждении. 

Фундамент здания сборный железобетонный из фундамент-

ных плит и блоков. Глубина заложения подошвы фундамен-

та –2,7 м выбрана с учѐтом условия промерзания грунтов. 

Ширина подошвы фундамента выбирается расчѐтом. Фунда-

менты под здание разработаны двух типов:1) 600 мм и фун-

даментных плит шириной 1200 мм.2) 500 мм и фундамент-

ных плит шириной 1000 мм. Подготовка под фундамент: 

уплотнѐнный грунт, подсыпка щебнем 200 мм с проливкой 

горячим битумом до полного насыщения. Наружные стены в 

соответствии с теплотехническим расчѐтом кирпичные с 

внутренним слоем утеплителя из базальтоволокнистого 

БВТМ. Внутренние несущие стены кирпичные толщиной 

380-250 мм. Перегородки выполнены из кирпича толщиной 

120 мм и из гипсобетона толщиной 80 мм.  В конструктив-

ной части рассчитана пустотная плита перекрытия, площа-

дочная плита и два варианта стропильных конструкций. Пе-

рекрытия выполнены из пустотных железобетонных плит 

серии 1.141.1 выпуск 3. В соответствии с расчѐтом класса 

бетон В-15, рабочая арматура Ат-VI. Площадочная плита 

бетон класса B15, рабочая арматура A-II. Стропила приняты 

из клеѐной древесины сечением 380х185 мм с затяжкой на 

высоте 4,6 м от низа стропильной конструкции. Кровля из 

плоского кровельного железа. Крепится к обрешѐтке оцин-

кованными шурупами.  Вертикальная гидроизоляция стен 

подвала обмазочная, горизонтальная из рубероида на битум-

ной мастике. Ванна бассейна имеет усиленную гидроизоля-

цию. В технологической части разработана тех карта на уст-

ройство фундамента под здание Яслей-сада. Сетевой график 

на производство работ по возведению здания, согласно это-

му графику продолжительность строительства 9 месяцев, 

максимальное количество работающих в одну смену 23 че-

ловека.  Основные технико-экономические показатели про-

екта: Строительный объѐм здания 7654 м³. Общая площадь 

1867 м². Стоимость 1 м² общей площади 4500 грн. Сметная 

стоимость строительства детского сада на 120 мест – 

4929,419  тыс.грн. Выполнено работ на 2009-2010г. на сумму 

2628,96726 тыс.грн. Запланировано в текущем году 2290,7 

тыс.грн. Профинансировано 2290,7 тыс. Трудоѐмкость возве-

дения здания 4772 человекодней и 342 машиносмен. Общее 

количество работающих 30 человек. 

Таким образом, представленный проект доказал то, что 

создание этого детского сада необходим, на основании при-

веденных фактов о дефиците таких учреждений. Данный 

проект позволит жителям этого района предоставить воз-

можность не переживать о своем ребенке. 

Александрова Наталья, студентка 3 курсу,  

направление “Менеджмент”   

Стор. 15. Випуск №2—2012  



 

Однією з найбільш гострих екологічних проблем у наш 

час є забруд-нення навколишнього природного середовища 

відходами виробництва і споживання, і насамперед небезпе-

чними відходами. Сконцентровані у відвалах, териконах, 

несанкціонованих звалищах відходи є джерелом забруднен-

ня атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, грун-

тів і рослинності. Всі відходи поділяють на побутові і про-

мислові (виробничі).  

Причиню утворення відходів є переважно господарська 

діяльність людини, внаслідок якої порушені складні взаємоз-

в'язки між компонентами біосфери. В навколишнє середови-

ще з промислових підприємств постійно надходять викиди у 

вигляді забрудненої стічної води, забрудненого повітря, шу-

му, вібрацій, випромінювань, які шкідливо впливають на 

стан ґрунту, водоймищ, повітря і живих організмів, у т.ч. і 

людини. 

Великої шкоди довкіллю завдають гірничодобувні та гір-

ничо-металургійні підприємства. Під час добування та пере-

робки металевих руд із них вилучають переважно один ком-

понент, а решта добутої руди - відходи, що складаються у 

відвали. За даними Міністерства охорони навколишнього 

середовища, відвали в Україні займають площу близько 55 

тис. га, в яких зосереджено понад 20 млрд. т промислових 

відходів. Багато з них містять цінні компоненти (у відходах 

гальванічних, радіотехнічних, електронно-технічних вироб-

ництв вміст окремих металів вищий, ніж у сировині, крім 

того покладів їх в Україні немає), тому ці метали доцільно 

вилучати і повторно використовувати. 

Виробництво електроенергії на ТЕС відбувається за раху-

нок спалювання вуглеводневого палива, що супроводжуєть-

ся сильним забрудненням навколишнього середовища 

(виділяється вуглекислий газ). Це спричиняє розігрівання 

атмосфери за рахунок парникового ефекту. Атмосфера за-

бруднюється також дрібними твердими частинками золи, 

шлаку, не повністю згорілого палива (сажа). Крім того вони 

викидають сполуки сірки, вуглецю та азоту. Стічні води ТЕС 

забруднені і мають високу температуру, що стає причиною 

не тільки хімічного, а й теплового забруднення. 

Відходи атомної енергетики згубно впливає на біосферу. 

Паливний енергетичний цикл передбачає видобування ура-

нової руди і вилучення з неї урану, переробку цієї сировини 

на ядерне паливо, використання палива в ядерних реакторах, 

обробку і поховання радіоактивних відходів. Усе це супро-

воджується небезпечним радіоактивним забрудненням при-

родного середовища.  

Підприємства різних галузей промисловості займають 

значне місце у забруднені водоймищ України, а також утво-

рюють викиди в довкілля, забруднюючи повітря. Майже всі 

підприємства як сировину використовують повітря і воду, 

які виносять з підприємств все те, що їм не потрібно, забруд-

нюючи при цьому приміщення і територію підприємств і 

навколишнє середовище. Особливо значні викиди у довкілля 

у металургійних, коксохімічних підприємств. Значне пилоут-

ворення спостерігається на зернопереробних підприємствах. 

Водоймища в основному забруднюють цукрові, крохмальні, 

патокові, м’ясо-молочні, хімічні підприємства, підприємства 

по виробництву целюлозо-паперових виробів. 

Відходи сільського господарства - це відходи рослинниц-

тва і тваринництва, насамперед солома, стебла кукурудзи, 

соняшнику, гній із ферм. Раніше солому використовували як 

підстилку для худоби, покрівельний матеріал для будівель, 

як паливо при випіканні хліба. Нині солому часто просто 

спалюють на полях і цим завдається шкода родючим ґрун-

там. Рідкими відходами тваринницьких ферм є стічні води, 

що утворюються після прибирання приміщень, твердими - 

гній і підстилка. Найбільших збитків у с/г завдає застосуван-

ня пестицидів, вони вимиваються в грунти та водоймища, 

розвіюються вітром. При розкладанні пестицидів у ґрунті, 

воді, рослинах часто утворюються більш стійкі і токсичні 

метаболіти. Значне забруднення ґрунтів і с/г культур пов'яза-

не з використанням мінеральних добрив. 

Україна відноситься до числа індустріально-аграрних 

країн. Донедавна частка важкої промисловості складала по-

рядку 60% валового внутрішнього продукту країни, що знач-

но вище, ніж у західноєвропейських країнах, де цей показ-

ник досягає 35%. Наявність і концентрація підприємств чор-

ної і кольорової металургії, теплоенергетики, хімії і нафтохі-

мії, гірничодобувної промисловості і цементних заводів, на 

яких зношення устаткування і комунікацій досягає 50-70%, 

впливають на екологічну ситуацію багатьох міст. 

З огляду на те, що відходи виробництв, що забруднюють 

навколишнє природне середовище, можуть бути використані 

в народному господарстві, дуже актуальна в даний час про-

блема їхньої утилізації. За рахунок використання відходів у 

якості вторинних матеріальних ресурсів можна вирішити ряд 

таких важливих задач як економія сировини, запобігання 

забруднення водойм, ґрунту і повітряного басейну, збіль-

шення обсягів виробництва деталей і виробів, освоєння ви-

пуску нових для підприємств товарів. 

Розвиток промисловості і ріст урбанізації в будь-якій 

країні неминуче веде до екологічних проблем. За останні 15 

років як у промислово розвинутих, так і в країнах, що розви-

ваються, стратегія в сфері використання відходів піддалася 

істотним змінам. Головними причинами, що викликали не-

обхідність такої зміни, з'явилися забруднення навколишньої 

природного середовища і її негативний вплив на здоров'я 

населення, зміна екологічної політики і законодавства, вплив 

суспільного руху в захист навколишнього середовища. У 

промислово розвинутих країнах політика в сфері викорис-

тання відходів, головним чином, орієнтована на зменшення 

кількості відходів, що утворюються, і на розвиток методів 

їхньої утилізації, що може до 40% знизити потік відходів, які 

направляються на поховання, при порівняно невеликих ви-

тратах. 

Тому сьогодні у світі глобальним напрямком в області 

використання відходів є перехід від поховання і спалювання 

до промислової переробки для подальшого використання . 

Відповідно до чинного законодавства України, утилізація 

відходів - це використання відходів у якості вторинних мате-

ріальних чи енергетичних ресурсів. 

Питання утилізації відходів виробництва і споживання в 

останні роки здобувають вирішальне значення для зниження 

антропогенного впливу на середовище існування людини, а 

також у зв'язку з ростом цін на сировину, що супроводжує 

неминуче виснаження природних ресурсів. 

Александрова Наталя, студентка 3 курсу,  

напрямок “Менеджмент”   
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І місце — ―Фаворит‖ - 2 курс ДЕП  - 19 балів  

ІІ місце — “Руйнівники легенд» - 1 курс — 18 балів  

ІІІ місце — ―Сміливі та кмітливі‖ - 2 курс, ―Ерудит‖ - 3 курс — 16 балів  

IV місце — ―Кульбабки‖ - 3 курс ДЕП—14 балів  

V місце — ―Н2О‖ - 1 курс ДЕП—7 балів  

 

БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ 

у створенні науково-дослідницьких та творчих  проектів,  у розвитку 

 активної громадської позиції,  у збереженні кращих традицій студентського  

наукового товариства  і професійному зростанні майбутнього спеціаліста!!! 
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