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Socialization of personality 

Навчальна дисципліна ведеться українською мовою 

Рівень вищої освіти Молодший бакалавр 

Викладач (-і) 1. к. пед.. наук,доцент, Вероніка Борисівна Бакатанова;  
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Посилання на навчальну дисципліну в системі дистанційної освіти УІПА 
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ауд. 311/1   

Он лайн- консультації: в системі дистанційного навчання/ чат дисципліниі 
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Коротка анотація до курсу:  на основі даних психології, соціології та педагогіки  студенти зможуть дізнатися які 

об'єктивні закономірності впливають на становлення та розвиток особистості, які саме механізми та процеси впливають 

на соціалізацію.  Ви дізнаєтеся в чому полягають особливості соціалізації на різних вікових етапах, що таке етнокультурні 

особливості та як вони впливають на наш менталітет, як на соціалізацію впливають медіа та інформаційні комп’ютерні 

технології.. Ви навчитеся  визначати оптимальні умови та резерви соціальної активності. Даний курс призначений для 

всіх, хто хоче отримати знання, що будуть корисними і за межами аудиторії - виробити вміння визначати проблеми, що 

потребують соціально-педагогічного розв’язання, характерні для різних категорій дітей, підлітків, молоді в конкретних 

соціальних умовах. 

Курс складається з двох модулів: Теоретичні основи соціалізації особистості та Соціалізуючий вплив мікрофакторів 

на соціалізацію особистості, кожен з яких розкриває теоретичні питання сутності  соціалізації особистості та впливу різних 

факторів на цей процес. 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться. 

Загальні:  Здатність зберігати та  примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку  предметної області, її місця у загальній системі знань про природу 

і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахові : Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній діяльності.  

Мета та цілі курсу : сформувати у студентів знання об'єктивних закономірностей процесів, явищ, механізмів, що 

впливають на процес соціалізації, розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків; про особливості соціалізації особистості 

на різних вікових етапах та вплив мегафакторів, макрофакторів, мезофакторів, мікрофакторів на особистість у процесі 

соціалізації. Уміння визначати оптимальні умови та резерви соціальної активності.  

Завдання: 

-формування розуміння закономірностей соціалізації особистості та вплив на цей процес різних факторів,  концепцій та 

понятійного аппарату соціалізаціїї особистості; 

- розуміння ролі соціалізації та персоналізації в життєвому світі особистості; 

- розуміння та виявлення  причин виникнення порушень у соціалізації особистості; 



 - виробити вміння визначати проблеми, що потребують соціально-педагогічного розв’язання, характерні для різних 

категорій дітей, підлітків, молоді в конкретних соціальних умовах. 

3.  Формат навчальної дисципліни -:Змішаний (blended) – курс,очне навчання з супроводом у системі 

дистанційного навчання  

4.  Результати навчання   

  

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПР 09. Знати основи 

психології, педагогіки 

виробничого навчання, а 

також фундаментальних і 

прикладних наук (відповідно 

до спеціалізації) на рівні, 

необхідному для досягнення 

інших результатів навчання, 

передбачених цим 

стандартом та освітньою 

програмою. 

ПР 09.1: знати та розуміти сутність процесу соціалізації; 

ПР 09.2:знати вікові періоди становлення особистості, її самоствердження; 

ПР 09.3: знати основні термінологічні поняття  соціалізації особистості,. 

ПР 09.4: знати  найважливіші концепції процесу соціалізації. 

ПР 09.4:знати засоби соціалізації;  

ПР 09.5: вміти здійснювати аналіз соціальних  умов, що детермінують поведінку 

людини  

ПР 09.6:  знати вікову періодизацію розвитку, та особливості соціалізації  

особистості на кожному з етапів. 

ПР 09.7: застосовувати на практиці соціально-педагогічні методи та концепції 

соціалізації особистості з метою її ефективної адаптації до соціуму. 

ПР 15. Емпатійно 

взаємодіяти, відповідати за 

прийняття рішень в межах 

своєї компетенції, 

дотримуватися стандартів 

професійної етики. 

ПР 15.1: вміти визначати функціональну спроможність особистості самостійно 

вирішувати актуальні проблеми соціалізації на різних вікових етапах; 

ПР 15.2: вміти застосовувати отримані знання для прогнозування та попередження 

негативних соціальних явищ серед тих, хто навчається; 

  ПР 15.3: знаходити шляхи подолання негативного впливу соціального середовища на 

особистість у процесі соціалізації. 

 

 



5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 40 Участь обговоренні проблемний питань 

Практичні заняття 50 Демонстрація усних навичок володіння матеріалом. 

 Виконання практичних завдань. 

Самостійна робота 90  

Всього 180 (6 кредитів) Підсумковий контроль: іспит 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальн

ий рік 

Курс 

(рік 

навчанн

я) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Норматив

на / 

вибіркова 

2021/2022 2 3 Спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 
Освітні програми: Професійна освіта (Дизайн), Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої промисловості), Професійна освіта (Харчові 

технології), Професійна освіта (Комп’ютерні технології), Професійна 

освіта (Транспорт), Професійна освіта (Машинобудування), Професійна 

освіта (Видавничо-поліграфічна справа), Професійна освіта (Зварювання), 

Професійна освіта (Економіка), Професійна освіта (Товарознавство), 

Професійна освіта (Управління підприємствами сфери обслуговування), 

Професійна освіта (Енергетика), Професійна освіта (Нафтогазова справа), 

Професійна освіта (Охорона праці), Професійна освіта (Метрологія, 

стандартизація та сертифікація), Професійна освіта (Електроніка, 

радіотехніка та телекомунікації), Професійна освіта (Електротехніка та 

електромеханіка) 

вибіркова  

 



7. Пререквізити –  Технології особистісного зростання та навчання, Історичні та соціально-політичні студії. 

8. Постреквізити – Загальна та вікова психологія, Самовиховання та саморегуляція особистості 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – використання проектора, комп’ютерна техніка, фліпчарт. 

Наявність оболонки Moodl для роботи в системі дистанційного навчання. http://pmpn.uipa.edu.ua/ 

10. Політики курсу - студент має складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб, 

Надавати для оцінювання лише результати власної роботи, під час написання письмових робіт вказувати першоджерела.  

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Теоретичні основи соціалізації особистості  

1 

Лекція 1 Соціалізація особистості як соціально-педагогічне явище 2 

Лекція 2 Світоглядно-філософські концепції процесу соціалізації 2 

Практичне 

заняття 1 

Розвиток соціалізації як науки в історичному аспекті 2 

Самостійна 

робота1  

Опрацювання термінологічних понять; 

 скласти тезаурус англійською мовою до теми 1 

8 

Практичне 

заняття 2 

Наукові концепції соціалізації особистості ”. 2 

Лекція 3 Фактори та механізми соціалізації. 2 

Самостійна 

робота 2 

Опрацювання наукових джерел; 

Підготовка до практичних занять  

Написати ессе «Чинники дезадаптації у сучаному світі». 

8 

Практичне 

заняття 3 

Особливості вікових етапів процесу соціалізації 2 

2 
Практичне 

заняття 4 

Соціальна адаптація, дезадаптація, реадаптація особистості в процесі соціалізації  2 



Лекція 4 Соціальна адаптація, дезадаптація, реадаптація особистості в процесі соціалізації 2 

Самостійна 

робота 3 

Скласти схему впливу різних агентів соціалізації в залежності від віку особистості. 

Визначити програму механізмів реадаптації особистості-  

скласти тезаурус англійською мовою до теми 3 

8 

Всього за змістовий модуль 1 – 41год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 10 год., СР – 24год.) 

 Змістовий  модуль №2 Соціалізуючий вплив мікрофакторів на соціалізацію особистості 

3 

Лекція 5 Соціалізуючі мега- і макрофактори 2 

Практичне 

заняття 5 

Етнічнокультурні основи як засіб макрофакторів соціалізації 2 

Самостійна 

робота 4 

Скласти тезаурус англійською мовою до теми; описати типи сімей та соціалізацію в 

них 

8 

Практичне 

заняття 6 

Вплив мега- і макрофакторів на соціаліаціюособистості 2 

Лекція 6 Сім’я як соціально-педагогічне середовище розвитку та виховання особистості. 2 

Практичне 

заняття 7 

Сім’я як фактора соціалізації людини на різних вікових етапах. 2 

 4 

Лекція 7 Сім'я – основний інститут виховання особистості.   2 

Практичне 

заняття 8 

Джерела сімейної педагогіки. Функції сучасної сім'ї 2 

Лекція 8 Специфіка сімейного виховання 2 

Практичне 

заняття 9 

Основні специфічні ознаки сімейного виховання 2 

Практичне 

заняття 10 

Умови створення психологічно здорової сім’ї. 2 

Самостійна 

робота 5 

Виконання завдання 2 в системі дистанційного навчання. Доповнити конспект 

лекцій. Підготувати реферат на тему «Типології сім'ї на основі особливостей 

спілкування і міжособистісних стосунків» 

8 

5 Лекція 9 Сім’я і її вплив на формування особистості дитини 2 



Практичне 

заняття 11 

Особливості соціалізації дитини в сім’ї 2 

Лекція 10 Особливості спілкування дорослих з дітьми в сім’ї 2 

Практичне 

заняття 12 

Стиль спілкування і взаємодії та його вплив на розвиток дитини 2 

Самостійна 

робота 6 

Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 3 в системі дистанційного 

навчання. Написати есе на тему «Профілактика виникнення конфліктів батьків і 

дітей».  

8 

6 

Лекція 11 Методи виховання у сім'ї 2 

Практичне 

заняття 13 

Система методів сімейного виховання 2 

Лекція 12 Статеві особливості розвитку дітей та їх урахування у сімейному вихованні 2 

Практичне 

заняття 14 

Особливості статевої соціалізації хлопчиків і дівчаток 2 

Самостійна 

робота 7 

Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 4 в системі дистанційного 

навчання. 

Написати есе на тему «Заохочення і покарання як способи регуляції поведінки 

дитини». 

7 

7 

Лекція 13 Система батьківського контролю 2 

Практичне 

заняття 15 

Види порушень сімейного виховання 2 

Лекція 14 Педагогічна майстерність батьків 2 

Практичне 

заняття 16 

Зміст виховної роботи серед батьків 2 

Практичне 

заняття 17 

Батьківський контроль 2 

Самостійна 

робота 8 

Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 5 в системі дистанційного 

навчання. Скласти англійською мовою термінологічний словник з 2 модулю. 

7 



Лекція 15 Ідеї сімейного виховання у творах А.С. Макаренка. Гуманістична педагогіка 

сімейного виховання 

2 

Практичне 

заняття 18 

Дисципліна і режим.  2 

Практичне 

заняття 19 

Погляди В.О. Сухомлинського на проблеми сімейного виховання. 2 

Самостійна 

робота 9 

Самостійно ознайомитись з досвідом сім`ї Олени та Бориса Нікітіних у сімейному 

вихованні дітей. 

7 

 

 

 

 

 

 8 

 

Лекція 16 Погляди В. О. Сухомлинского на сімейне виховання  2 

Практичне 

заняття 20 

Сутність соціалізуючого процесу в школі. 2 

Самостійна 

робота 10 

 Проаналізувати залежність освітнього середовища від соціокультурного впливу 

суспільства на прикладі европейських, азіатських країн. 

7 

Лекція 17 Загальноосвітній навчальний заклад як відкрита соціально-педагогічна система  2 

Практичне 

заняття 21 

Вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості 2 

Самостійна 

робота 11 

Написати есе «Медіа соціалізація та її ознаки»;скласти тезаурус англійською мовою 

до теми; види субкультур, їх соціалізуючи впливи, ознаки агресивності субкультур 

7 

 9 

 

Лекція 18 Вплив засобів масової інформації на соціалізацію особистості. 2 

Практичне 

заняття 22 

Особливості гендерної соціалізації.. 2 

Самостійна 

робота 12 

Визначити основні засоби технології індивідуального впливу на суб’єктів 

педагогічної діяльності 

7 

Лекція 19 Особливості гендерної соціалізації 2 

Практичне 

заняття 23 

Референтна група ровесників, як чинники соціалізації. 2 

Практичне 

заняття 24 

Вплив субкультур на соціалізацію особистості 2 



Лекція 20 Група ровесників як мікрофактор соціалізації особистості 2 

Практичне 

заняття 25 

Модель програми соціалізації особистості. 2 

Всього за змістовий модуль 2 – 49 год. (лекцій – 32год.  ПЗ – 40 год., СР – 66год.)  

Всього з навчальної дисципліни  – 180 год. (лекцій – 40 год., ПЗ – 50 год.,., СР – 90 год.)  

  

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача 

впродовж семестру/еказамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Робота на лекціях: участь в обговоренні проблемних питань, 0-9 

2 Робота на практичних заняттях, систематична участь в обговоренні теоретичних питань, 

опрацювання додаткової літератури,виконання практичних вправ на кожному практичному 

занятті. ПЗ 1-13 по 3Б.. 

0-39 

3 Самостійна робота: 

− індивідуальне завдання № 1 (0-3 бали); 

− індивідуальне завдання № 2 (0-3 бали); 

− індивідуальне завдання № 3 (0-3 бали); 

− індивідуальне завдання № 4 (0- 3 бали); 

− індивідуальне завдання № 5 (0-3 бали); 

− індивідуальне завдання № 6 (0-3 бали); 

− індивідуальне завдання № 7 (0-4 бали); 

− індивідуальне завдання № 8 (0-3 бали) 

0-25 



N Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
не зараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх практичних робіт; 

2) Оцінка за розроблені дидактичні проекти , самостійну роботу не менше, ніж25 балів з 39___ можливих. 

3) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 55 балів. 

Критерії оцінювання кожного з видів робіт: 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: 

заповнення робочого зошиту з теми 

0-1 балів – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, вірні 

відповіді на запитання викладача. 



лекції, участь в обговоренні 

теоретичних питань лекції. 

Публічний виступ на практичних 

заняттях. 

0-3 бали – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 

– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань ПЗ; 

– рецензування відповідей інших студентів. 

Самостійне виконання завдань на 

сайті дистанційного навчання. 

1-3 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з 

використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 

 

13. Питання до іспиту: 

Екзаменаційна робота містить 30 білетів. Кількість питань у білетах складає 2.  

Різниця між питаннями за рівнем складності визначає кількість балів, якими мають бути вони оцінені.  

Питання № 1 дозволяє оцінити теоретичний рівень знань.  

Питання № 2 спрямовано на перевірку розуміння  соціалізуючого впливу мікрофакторів на соціалізацію особистості. 

Визначення взаємообумовленості факторів та результатів соціалізації. Чіткість у визначенні рівнів формулювання 

мети й обґрунтованість цього вибору. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 



1. Основи соціалізації особистості : навч. посіб / О.М. Любарська. – 2-ге вид, переробл і доповн. – К.: Ленвіт, 2012. – 

238 с. 

2. Гарасимів Т. З. Соціалізація особистості: до проблем методологічних підходів / Т. З. Гарасимів, Т. І. Іванишин // 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – 

№ 837. – С. 231–235. – Бібліографія: 20 назв. 

3. Дереш В. С. Ключові поняття проблеми соціалізації особистості / В. С. Дереш // Збірник наукових праць 

[Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 63. - С. 382-386. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2013_63_77 

4. Пальчинська М. В. Соціалізація особистості в умовах віртуалізації суспільства / М. В. Пальчинська // Наукове 

пізнання: методологія та технологія. – 2019. – №2 (43). – С. 82-89. 

5.  Докаш В. Проблеми соціалізації віруючої особистості в сучасному суспільстві / В. Докаш // Науковий вісник 

Чернівецького університету. Філософія. - 2012.  

6.  Медведєва В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства / В. Медведєва 

// Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 

Асоц. б-к України. – Київ, 2016. – Вип. 43. – C. 584–595. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Колесникова О. В.Соціальна, соціально-педагогічна і психологічна робота в школі : оглядовий аналіз 

вітчизняного та зарубіжного досвіду  О. В. Колесникова ; Міжнар. жіноч. правозахис. центр "Ла Страда-Україна" , Харк. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х. : Славена, 2010. - 136 с. 

2. Петрочко Ж. В. Діти в складних життєвих обставинах : соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / 

Ж. В. 3. Петрочко. – Рівне: видавець О. Зень, 2010. – 368 с. 

3. .4. Петрунько О.В. Діти і медіа: соціалізація в агресивному медіа середовищі: Монографія. – Полтава, 2010. – 

480 с.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%92$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669843:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669843:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=znppn_2013_63_77
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


4. Денисюк О. М. Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку /[О. М. Денисюк (кер. авт. кол.), Г. В. 

Бєлєнька, О. Л. Богініч та ін.]. – К. : Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, 2003. – 116 с . 

5. Духовні потреби дітей України: Монографія / Під заг. ред. Ж.В. Петрочко.– К. : Видавничий дім „Калита”, 2005. 

– 108 с. 

6. Книга для батьків : посібник до тренінгового курсу "Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-

вихователі" / за заг. ред. Т. Ф. Алєксєєн ко.— К. : Науковий світ, 2006. — 496 с . 

 

Інформаційні ресурси 

1.Сайт дистанційного навчання УІПА 

2.http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html 

3.http://dglib.nubip.edu.ua:8080/bitstream/123456789/4683/1/Vіktorova_Navch_posіb.pdf  
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiIrP2PmqboAhUpmIsKHT2LDpIQFjAJegQIChAB&url=htt

p%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Findex.php%2F2227-

6246%2Farticle%2Fdownload%2F159313%2F158592&usg=AOvVaw1Qxtb8HGwnHZ45K31ySWak 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

Завідувач кафедри   Наталія БРЮХАНОВА 

 

 

http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiIrP2PmqboAhUpmIsKHT2LDpIQFjAJegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Findex.php%2F2227-6246%2Farticle%2Fdownload%2F159313%2F158592&usg=AOvVaw1Qxtb8HGwnHZ45K31ySWak
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiIrP2PmqboAhUpmIsKHT2LDpIQFjAJegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Findex.php%2F2227-6246%2Farticle%2Fdownload%2F159313%2F158592&usg=AOvVaw1Qxtb8HGwnHZ45K31ySWak
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwiIrP2PmqboAhUpmIsKHT2LDpIQFjAJegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Findex.php%2F2227-6246%2Farticle%2Fdownload%2F159313%2F158592&usg=AOvVaw1Qxtb8HGwnHZ45K31ySWak

