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Вступ  

Сучасне суспільство потребує розвитку й удосконалення освіти всіх 

поколінь. Ця проблема гостро постала перед дорослими людьми зі 

сформованим світоглядом, наявністю досвіду в професійній діяльності. 

Останніми роками в економічно розвинених країнах кількість дорослих, що 

навчаються, перевищила кількість учнів в інституціях шкільної освіти. 

Головним фактором цієї тенденції є зростання обсягів інформації та 

вдосконалення технічних пристроїв з її передачі та перетворення.  Тому тих 

знань, які набувають випускники ВНЗ недостатньо для ефективної, 

повноцінної професійної діяльності протягом життя. Негативні демографічні 

тенденції в країнах ЄС і в Україні теж вимагають перегляду освітніх 

стратегій. Отже, потреби у підвищенні рівня знань, вдосконаленні 

професійної компетентності ставлять перед дорослими людьми завдання їх 

активного залучення в освітній простір системи безперервної освіти [6]. 

Соціально-економічними аспектами розвитку системи освіти в 

напрямку формування концепції навчання дорослих, як важливого фактору 

людського і трудового капіталу приділяли увагу відомі вітчизняні та 

зарубіжні вчені: Т. Білобровко, І. Бондар, Н. Вербицька, О. Вербицький,         

С. Вершловський, Д. Дмитренко, С. Змєйов, Ю. Калиновський, Е. Лібанова, 

Л. Лук’янова, О. Огієнко, О. Пєхота, Т. Сорочан та багато інших.  



Проблемам навчання впродовж життя, у тому числі питанням 

інтелектуального та професійного розвитку особистості приділяли увагу такі 

українські вчені: І. Зязюн, Н. Ничкало, В. Семиченко, С. Сисоєва, Л. Сігаєва, 

М. Солдатенко та ін. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності широкого 

запровадження системи освіти дорослого населення в ВНЗ в умовах 

демографічних змін. 

Результати досліджень 

Професійна освіта один раз на все життя втратила актуальність з 

таких причин: професійний вибір молоді, майже завжди зроблений без 

належного життєвого досвіду та не свідомо, досить часто є помилковим; 

процес навчання у школі та ВНЗ є тривалим, а професійні знання без 

самовдосконалення, зокрема, в галузі інформаційних технологій, 

застарівають за кілька років. Отримання освіти у дорослому віці відбувається 

свідомо, цілеспрямовано за професійними інтересами, має життєво 

необхідний вибір та носить високо мотивований і орієнтований на 

замовлення суспільства характер, адже, перехід України до 

постіндустріального, інформаційного суспільства зумовлює потребу у 

підвищенні професійної компетентності й перепідготовці фахівців. 

Закономірності підготовки дорослих у системі освіти як суб’єктів 

діяльності досліджував С. Вершловський [1]. На його думку, освітня сфера 

підпорядкована професійним і сімейним цілям особистості і залежить від її 

інтересів, здібностей і потреб, які визначаються життєвою ситуацією, що 

обумовлює прагматичне ставлення дорослого до освіти. Доросла людина 

орієнтується на практичний результат навчання, який дозволяє застосувати 

нові знання та вміння, набути нову професію, підвищити свій соціальний або 

професійний статус.  

Залучення дорослого до освітнього процесу є чинником розвитку його 

як суб’єкта діяльності. У цій ситуації особливого значення набуває зміст 

освіти, тобто, сукупність знань, умінь і навичок, які забезпечують 



формування професійної компетентності спеціаліста. Розвиток особистості 

дорослого в процесі навчання, підкреслює С. Вершловський, відбувається 

якщо знання та вміння: є особистісно значущими; враховують нові 

досягнення науки в певній сфері професійної діяльності; можуть бути 

застосовані в предметно-практичній діяльності; мають інтегрований 

характер, адже дорослий у практиці вирішує не одну, а комплекс проблем [1]. 

Навчання у системі післядипломної освіти покликане вирішити ряд протиріч 

між здібностями особистості, її унікальністю, особливостями професійної 

підготовки та конкретними потребами і вимогами суспільства та держави до 

неї; потребами ринку праці у компетентних, мобільних фахівцях та 

обмеженою кількістю таких працівників, у зв’язку з недостатнім  

професійним досвідом і певною інфантильністю молодих фахівців. 

До того ж, академік НАН України Е. Лібанова наголошує [2] на 

марності сподівань відносно зростання народжуваності, яке б могло 

забезпечити розширене відтворення населення і омолодження вікової 

структури, що, найімовірніше, призведе до подальшого старіння і скорочення 

його чисельності. Для компенсації втрат людського і трудового потенціалу, 

необхідно покращувати якісний склад популяції – головним чином шляхом 

підвищення рівня освіти і кваліфікації, покращення стану здоров’я тощо. 

Динаміка чисельності і складу населення наведена на рис. 1 [2]. 

 
 

Рис. 1 – Чисельність і склад населення України, млн. осіб 
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На рис.1 видно, що населення з кожним роком «старішає» та 

зменшується як абсолютна, так і відносна кількість молодих осіб у віці 0–19 

років (у 1959, 2001 та 2013 роках становила, відповідно, 14,4; 11,9 та 9,0 млн. 

або 39,2; 24,5 та 19,9 %. Тобто в 2013 році питома вага цієї вікової категорії 

зменшилась порівняно з 1959 роком вдвічі. З іншого боку, відбулось 

зростання у 1,8 рази питомої ваги населення у віці 60 і старше, відповідно, з 

4,4 млн. (12,0 %) в 1959 році до 9,7 млн. (21,4 %) в 2013 році. 

Такі зміни в структурі населення спричинили негативний вплив на 

економіку України. В прогнозах ООН та вітчизняних наукових установ, у 

зв’язку з очікуваними негативними змінами у складі майбутньої робочої сили 

через старіння населення, розглядаються імовірні сценарії погіршення роботи 

інститутів, які забезпечують економічну безпеку для суспільства, у тому 

числі в сфері охорони здоров’я, виплат соціальної допомоги, пенсійного 

забезпечення, освіти тощо. Існуючі демографічні тенденції будуть також 

створювати передумови скорочення як ВНЗ, так і викладачів. З іншого боку, 

літнє населення буде потребувати додаткових освітніх послуг, отже, стане 

резервом збереження ВНЗ і розвитку системи навчання впродовж життя. 

Тому вже нині необхідно шукати механізми покращення якості навчання 

дорослого населення, доступу широких верств населення до здобуття вищої 

освіти, розширення кількості напрямів підготовки. 

Так освітньою стратегією «Європа – 2020» визначено завдання 

підвищити частку людей з вищою освітою у віці 30−34 років з 32 % до 40 %. 

Країни північної Європи, Велика Британія, Франція та Іспанія наблизились 

вже до 40 %, у той час як Румунія, Словаччина, Чехія і, навіть, Італія ще не 

досягли й 20 %. Випускники ВНЗ краще захищені від безробіття і більше 

заробляють. У середньому по ЄС дохід осіб з вищою освітою на 63 % 

більший, ніж осіб з середньою освітою, і більш ніж вдвічі перевищує дохід 

людей з початковою освітою. ВНЗ потрібно враховувати нові освітні 

тенденції та створювати в своїх структурах центри освіти дорослих (ЦОД), 

розширювати свої програми базової освіти.  



У зв’язку з впливом складної демографічної ситуації на систему 

загальної середньої освіти, розглянемо динаміку формування учнівського 

контингенту, який є базою підготовки абітурієнтів для ВНЗ і потенційним 

джерелом слухачів ЦОД (рис. 2) [3]. Про актуальність розвитку андрагогіки 

свідчить той факт, що нині в Україні до ВНЗ молодь в основному вступає 

після школи − приблизно 85 % випускників шкіл (в Європі лише біля 50 %)  

та менше 2 % осіб, старших за 25 років. 

З рис. 2 видно тенденцію до постійного зменшення кількості учнів 

денних загальноосвітніх навчальних закладів за період 2008−2013  н. р. За 

цей період чисельність учнів скоротилась у цілому по Україні на 588 тис. 

осіб або на 12,6 %, у тому числі,  в міській місцевості – на 8,8 %, а у сільській 

– на 19,8 %. Крім того, варто розглянути зміни і у контингенті випускників 

денних загальноосвітніх навчальних закладів системи МОН України (рис. 3 

[3]). Кількість випускників у 2006−2011 роках зменшилася в 2,4 рази, що 

відчули всі ВНЗ під час вступних кампаній. І тільки у 2013 році обсяги 

випуску зросли, порівняно з 2011 роком, в 1,6 рази. 

 

Рис. 2 − Динаміка кількості учнів денних загальноосвітніх навчальних 

закладів системи МОН 
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520,7 тис. немовлят, а це – майбутні школярі та абітурієнти, слухачі  ЦОД. 

 
 

Рис. 3 − Динаміка випуску учнів денних загальноосвітніх навчальних 

закладів системи МОН 
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і відомствах. Щорічно до організації навчання цієї категорії населення 

залучається понад 300 тисяч фахівців.  

Нині більшість ВНЗ України, особливо державної форми власності, 

перебувають у фінансовій скруті. Вони змушені економити на всіх статтях 

бюджету, зокрема, і на заробітній платі викладачів, відправляючи їх в 

неоплачувані відпустки тощо. Покращити зазначену ситуацію здатна система 

навчання впродовж життя. Хоча діяльність закладів освіти державної форми 

власності є неприбутковою, але реалізація на базі ВНЗ ЦОД дозволить 

покращити їх фінансову підтримку з боку місцевих органів влади, 

підприємств, громадських організацій, які будуть зацікавлені в усуненні 

бар’єрів на шляху отримання освіти для найменш забезпечених верств 

населення, серед яких завжди є талановиті і працьовиті люди.  

З досвіду Німеччини, Польщі, Литві, Швеції, де навчанням охоплена 

більшість населення у віці від 8 до 80 років, наочно видно, що інвестиції в 

освіту протягом життя забезпечують стабільність розвитку країни та її 

людей. За теорією людського капіталу абітурієнти мають право вибору як 

професії, так і ВНЗ. В основі їх рішень лежать перспективи отримати кращу і 

високооплачувану роботу, задоволення від роботи та інші соціальні переваги.  

Критеріями  для абітурієнтів при виборі ВНЗ є якість навчання, його вартість, 

застосування сучасних інформаційних технологій та інше. 

За досвідом країн ЄС для поліпшення якості вищої освіти необхідно 

[4]: поліпшити гнучкість і відповідальність системи освіти; підвищити 

вигоди від отримання освіти та доступність її фінансування. На вибір молоді 

погано впливає фактор відсталості країни, коли у період економічного 

підйому неосвічені люди заробляють більше освічених, що відбувається в 

Україні. Входження України у Європейській освітній простір вимагає 

використання всіх складових системи освіти дорослих: формальної освіти 

(шкільна, професійно-технічна або вища), післядипломного і корпоративного 

навчання та неформальної освіти дорослих. Необхідно переходити з існуючої 

в Україні концепції «навчання – робота – пенсія» до концепції безперервного 



навчання «навчання та робота протягом життя». Концепція освіти дорослих, 

під якою розуміють будь-яку освітню діяльність дорослої людини незалежно 

від професійної спрямованості, змісту, термінів і форм навчання, 

сформувалась як самостійний науковий напрям у 70-х роках ХХ сторіччя. 

Контингентом ЦОД ВНЗ можуть бути: учні вечірньої заочної, 

загальноосвітньої школи, які працюють; студенти вечірнього й заочного 

відділень у закладах середньої і вищої професійної освіти; аспіранти-

заочники; особи, які проходять той або інший курс за дистанційною формою 

навчання; ті, хто опановують професію на робочому місці; слухачі курсів й 

інститутів підвищення кваліфікації; особи, які проходять підготовку або 

перепідготовку при змінах трудових функцій; особи, які опановують нову 

професію в курсовій або іншій формі; учасники програм рольової освіти; 

учасники програм неформальної освіти, що мають аматорське спрямування; 

особи, які займаються керованою самоосвітою, у тому числі літні особи 

тощо. Отже, контингент для поповнення лав слухачів ВНЗ в рамках реалізації 

концепції ЦОД досить вагомий.  

В Україні склалися чотири основні категорії організацій, які 

займаються освітою дорослих: перша – інститути підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти; друга – вечірні школи; третя – центри зайнятості; 

четверта – громадські й релігійні організації. Відповідно до світового досвіду 

завданням ЦОД у вітчизняних ВНЗ є формування наступних ключових 

компетенцій [6]: спілкування рідною мовою; спілкування іноземними 

мовами; математична грамотність і базові компетенції в науці та технологіях; 

комп’ютерна грамотність; засвоєння навичок навчання; соціальні і 

громадянські компетенції; опанування інноваційних технологій; здатність 

проявляти себе в культурній сфері.  

Особливу увагу варто звернути на літніх людей, для яких навчання в 

сучасних соціально-економічних умовах України вкрай необхідно. Адже, з 

урахуванням існуючої «відчуженості» суспільства від літніх людей, система 

ЦОД на базі українських ВНЗ зможе відіграти важливу роль в: 



• адаптації до сучасних умов життя шляхом набуття необхідних 

знань щодо процесу старіння та його особливостей; сучасних методів 

збереження здоров’я та набуття навичок самодопомоги; формування 

принципів здорового способу життя; основ законодавства стосовно людей 

похилого віку та його застосування на практиці тощо;  

• формуванні та розвитку: навичок використання новітніх 

інформаційних та комунікаційних технологій; потенціалу та можливостей 

волонтерської роботи; практичних умінь і навичок спілкування та обміну 

досвідом; а також у сприянні спільно з державною службою зайнятості 

подальшому працевлаштуванню слухачів (за їх бажанням) тощо. 

За розрахунками фахівців до освіти дорослих у нашій країні може 

бути залучено до 73 % населення [7]. Адже, людина у віці старше 60 років є 

ще активною і енергійною, тобто має значний фізичний та інтелектуальний 

потенціал та багато вільного часу, який потрібно витрачати ефективно та 

корисно. Фахівці вважають, що у пізнанні нового – сенс людського життя, 

що значним чином сприяє довголіттю. Згідно теорії старіння тривалість 

життя збільшують конкретні причини не помирати і жити як такі. 

Неперервна мотивація людей літнього віку в процесі надання їм освітніх 

послуг дозволяє розкрити перед ними нові грані власної самореалізації і 

самовизначення, забезпечити адаптацію до сучасних умов життєдіяльності, 

що запобігає їхньому «соціальному виключенню».  

Враховуючи світовий і вітчизняний досвід розвитку системи освіти 

дорослих та створення університетів «третього віку», ЦОД на базі ВНЗ 

можуть запроваджувати такі перспективні напрямки освітніх програм:  

основи медицини і здорового способу життя (правила здорового харчування, 

фізична активність у літньому віці, стратегії довголіття, фітотерапія та ін.); 

інтерес до користування комп’ютером і сучасною побутовою технікою;  

основи права і соціального законодавства (зміни в пенсійному законодавстві, 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням, види соціальних послуг) 

декоративно-прикладна творчість (в’язання, вишивка, лозоплетіння, макраме, 



флористика); вивченні іноземних мов; лекції про культуру, мистецтво, 

видатних діячів тощо. Реалізація зазначених напрямків підготовки під силу 

практично всім ВНЗ, враховуючи, що в структурі вітчизняних університетів є 

факультети (інститути) різноманітного фахового спрямування. Зокрема, 

Вінницькому національному технічному університеті є можливість 

здійснювати навчання дорослого населення за такими напрямками: 

гуманітарно-педагогічний (філософія, культурологія, соціологія, педагогіка, 

психологія, політологія, право, безпека життєдіяльності, українознавство, 

мовознавство та інші), інтеграції навчання з виробництвом (підвищення 

кваліфікації різних категорій населення), медико-біологічний, інформаційних 

технологій та комп’ютерної інженерії, екології та екологічної кібернетики, 

менеджменту (інформаційного, промислового, спортивного та інших), 

технічний (електроенергетики та електромеханіки; радіотехніки, зв’язку та 

приладобудування; будівництва, теплоенергетика та газопостачання; 

машинобудування та транспорту тощо).  

Усі форми освіти повинні формувати в літніх людей здатність до 

самовдосконалення і сприйняття нового, щоб людина могла залишатися 

продуктивною, компетентною, наповненою життєвою енергією та 

оптимізмом, тобто бути активним членом суспільства. Можна 

проаналізувати досвід інших країн щодо вибору тієї чи іншої моделі системи 

ЦОД на базі ВНЗ ґрунтуючись на моделях університетів третього світу  

(табл. 1) [8]. 

Наведені моделі в табл. 1 є корисними і можуть бути ефективно 

використані в ЦОД на базі вітчизняних ВНЗ. Основні принципи кожної 

моделі можуть бути закладені в формування загальноукраїнської моделі 

освіти дорослого населення. Таким чином, розвиток концепції навчання 

впродовж життя (дорослого населення) залежить від усіх учасників 

освітнього процесу. Тільки постійне навчання, самовдосконалення може 

вивести Україну з глибокої кризи, яка практично нині охопила всі сфери 

життя. 



Таблиця 1 – Загальна характеристика моделей університетів третього віку 

Вид 

моделі 
Характеристика 

З
ах
ід
н
о
єв
р
о
п
ей
сь
к
а 

Навчання за спеціальною запропонованою програмою проводиться 

штатними викладачами університету, колишніми викладачами або 

запрошеними лекторами, які є визнаними експертами з даної теми і має 

форму відвідування лекцій або навчання в групах. 

Від учасників-слухачів не вимагається великий попередній обсяг 

знань з навчальної тематики, вони не беруть участі в розробці 

навчальних планів або виборі тем лекцій, а швидше запрошуються на 

добровільних засадах брати участь в уже налагодженій роботі 

інституції. 

А
н
гл
о
са
к
со
н
сь
к
а 

Вік слухачів не обмежується. Сприяють пропаганді цінностей по 

життєвої освіти та позитивних сторін що стосується всього корисного 

для людей у третьому віці. Застосовується принцип самоорганізації. 

Слухачі мобілізуються в навчальні гуртки, обираючи теми варті, на їх 

погляд, вивчення. Від учасників навчання не вимагається ніяких 

індивідуальних іспитів та кваліфікаційних робіт, навчання та вивчення 

відбувається колективно, методисти-андрагоги та  т’ютори в групах за 

інтересами сприймаються як рівні члени гуртка без традиційного 

розмежування вчитель – студент. Єдиним критерієм, що вивчати і як 

досягти успіху є бажання членів гуртка з акцентом на вивченні заради 

власної мети, з отриманням задоволення від процесу навчання. 

Ф
р
ан
к
о
м
о
в
н
а 

п
ів
н
іч
н
о
ам
ер
и
к
ан
сь
к
а 

м
о
д
ел
ь
 

Лекції читаються штатними викладачами університету (дійсними 

або колишніми) або запрошеними лекторами. Навчання проводиться у 

формі практичних занять, семінарів, групових дискусій та дебатів, 

творчих майстерень з практичними результатами, екскурсій. 

Слухачі беруть участь в складанні навчальних програм, плануванні 

видів діяльності, виборі експертів та викладачів. Повсякденне 

керування всіма видами діяльності здійснюється студентською 

асоціацією спільно з університетською адміністрацією. 

П
ів
д
ен
н
о

-

ам
ер
и
к
ан
сь
к
а 

м
о
д
ел
ь
 

Зазначена модель наближена до західноєвропейської, але має дві 

примітні риси: інституційний зв’язок з хост-університетом вважається 

самоочевидним, як з боку класичного університету, так і з боку УТВ; 

турбота про освіту населення поважного віку, в тому числі і 

малозабезпечених прошарків, є справою всього населення. 

К
и
та
й
сь
к
а 

м
о
д
ел
ь
 

Пропонує найрізноманітніші форми освіти, від базових інструкцій до 

високопрофесійного рівня. Великого значення надається сприянню 

розвитку громадянства; культурній консолідації (знання, традиційні 

мистецтва, вікові традиції філософської рефлексії); розвитку гармонії 

душі та тіла, вивченню здорового способу життя людини. 

 



Сучасна вища освіта повинна реалізовувати інноваційні форми і 

методи навчання, знижувати вартість навчання, шукати нові джерела 

формування бюджетів навчальних закладів, формувати інноваційні освітні 

пропозиції, формувати у населення країни розуміння переваг і можливостей 

системи освіти дорослих. 

 

Висновки 

 

1. Світові освітні тенденції в галузі вищої освіти доводять 

необхідність приділяти увагу такому перспективному для вітчизняних ВНЗ 

напрямку розвитку як освіта дорослих в аспекті реалізації концепції навчання 

впродовж життя. Це підтверджує і концепція людського капіталу, і дані 

вчених-економістів, які обґрунтовують переваги освітніх вкладень в людину. 

Завдяки практичному досвіду таких економічно розвинених країн, як США, 

країн ЄС, Китай та інші, доведена перспективність розширення системи 

навчання дорослого населення. 

2. В умовах негативних демографічних тенденцій, поступового 

скорочення контингенту випускників шкіл і абітурієнтів, саме освіта 

дорослого населення здатна значно покращити фінансові можливості ВНЗ, 

особливо бюджетної форми власності, адже вона може охоплювати до 73 % 

українського суспільства.  

3. Формування ЦОД на базі вітчизняних ВНЗ дозволить покращити 

якість навчання за рахунок запровадження інноваційних форм і методів 

навчання. Крім того, перебування у студентському середовищі дозволить 

запровадити гуманні підходи до навчання людей старше 60 років, виключити 

їх соціальну ізоляцію, покращити адаптацію до умов життя, які постійно 

змінюються. В результаті у дорослого населення будуть сформовані 

необхідні у сучасному світі компетенції з спілкування рідною та іноземними 

мовами, комп’ютерна грамотність, засвоєні навички навчання та здатність 

проявляти себе в культурній сфері та інші.  
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                                                                                                 Рекомендована до друку 

 

Заюков Іван Вікторович – к. е. н., доцент, доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності; 

Кобилянський Олександр Володимирович – д. пед. н., професор,  завідувач 

кафедри безпеки життєдіяльності; 

Марченко Андрій Володимирович – здобувач кафедри безпеки 

життєдіяльності. 

Вінницький національний технічний університет 



ВИТЯГ 

з протоколу № 10 

засідання кафедри безпеки життєдіяльності 
від 21 січня  2014 року 

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри БЖД Кобилянського О. В. про                 

рекомендацію до друку у «Віснику Вінницького 

політехнічного інституту» статті «Розвиток андрагогіки в 

умовах демографічних змін в Україні»  авторів: Заюкова І. В., 

к.е.н., доцента кафедри БЖД; Кобилянського О. В.,  д. пед. н., 

професора; Марченка А. В., здобувача кафедри безпеки 

життєдіяльності. 

ВИСТУПИЛИ: к. т. н., доцент  Терещенко О. В. відзначив, що  стаття 

«Розвиток адрагогіки в умовах демографічних змін в Україні» 

авторів Заюкова І. В., Кобилянського О. В., Марченка А. В. 

містить всі необхідні структурні елементи відповідно до вимог, які 

висуваються до фахових статей, є актуальною та своєчасною.      

К. т. н., доцент Лемешев М. С. наголосив на окремих моментах 

наукової і практичної цінності статті. Окреслив перспективи 

подальшого розвитку освіти впродовж життя з урахуванням 

сучасних демографічних тенденцій. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати статтю «Розвиток адрагогіки в умовах 

демографічних змін в Україні» авторів Заюкова І. В., 

Кобилянського О. В., Марченка А. В. до друку у «Віснику 

Вінницького політехнічного інституту» 

 

               Завідувач кафедри                                         О. В. Кобилянський 

 

               Вчений секретар кафедри                              С. В. Королевська 

 

 

 

 



В редакцію журналу  

«ВІСНИК Вінницького  

політехнічного інституту» 

 

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА 

Просимо опублікувати у науковому журналі «ВІСНИК Вінницького політехнічного 

інституту» статтю «Розвиток адрагогіки в умовах демографічних змін в Україні». 

 

Авторами статті є 

1. Заюков Іван Вікторович –  к.е.н., доцент, кафедра безпеки 

життєдіяльності ВНТУ; 

2. Кобилянський Олександр Володимирович – д. пед. н., професор,  

завідувач кафедри безпеки життєдіяльності ВНТУ; 

3. Марченко Андрій Володимирович – здобувач кафедри безпеки 

життєдіяльності ВНТУ. 

 

 

 

Усі питання щодо статті просимо вирішувати з Кобилянським О.В. 

Тел. служб. 59-82-52 

Тел. моб. 067-689-30-29 

Ел. адреса jen4u@mail.ru 
 

Автори несуть всю відповідальність за зміст цієї статті та факт її публікації. 

Автори підтверджують, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені 

до опублікування, і тому стаття може бути надрукована у відкритому друці. 

Стаття є оригінальною і не видавалась в жодному науковому виданні. 

_________________/Заюков І.В._______/ 

 

_________________/Кобилянський О.В./ 

 

_________________/Марченко А.В.____/ 

 

 

__________________________ 

 

прізвище, ініціали  

прізвище, ініціали  

підпис 

підпис 

підпис 

дата 

прізвище, ініціали  


