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У 2013 році була зареєстрована громадська організація з назвою «Зробимо Україну 

чистою». Під керівництвом Володимир Гаркуша, організація реалізовує різні проекти на 

екологічну тематику, мета яких – прищепити любов людей до довкілля. Об’єднання 

влаштовує масове прибирання, просуває сімейне та корпоративне волонтерство, пропагує 

роздільний збір та переробку сміття 

Ukrainian Nature Conservation Group (UNCG), або Українська природоохоронна група 

була започаткована восени 2014 року. Організація, спрямована на поєднання зусиль 

експертів та науковців з метою охорони біологічного різноманіття та розвитку природно-

заповідного фонду. 

Громадські організації стали сполучною ланкою між органами влади, галузевими 

спеціалістами та суспільством. За участю «зелених» проводяться акції, спрямовані на 

інформування населення щодо поточної екологічної ситуації в країні, збереження та захист 

навколишнього середовища. 
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Проблема формування функціональної мовної особистості студента у процесі 

здобування університетської освіти завжди є нагальною і актуальною в умовах сучасності. 

Мовна особистість аналізується з цього погляду як сукупність пізнавальних, емоційних та 

мотиваційних особливостей, що забезпечують мовну компетенцію суб’єкта у якості носія 

конкретного національно-культурного простору [1]..   

Бажано виділити праці таких науковців, як Бацевич Ф., Караулов Ю. , Мацько Л., 

Христя О., у яких міститься аналіз  чинників мовної особистості, до складу яких входить і 

навчання у ВНЗ.  

Всебічно розвинена мовна особистість повинна володіти експресивно-виражальними 

засобами української мови, вміти орієнтуватися у потоці різноманітної інформації і за 

потреби висловлювати власну позицію щодо навколишньої діяльності.  

Проблемі розвитку мовної особистості присвячено праці Ю. Караулова, у яких 

визначено рівні мовної особистості (через інтелектуальні сили) [3]. До поняття «мовної 

особистості» через вивчення мови художньої літератури підходить І. Франко, який зазначав, 

що найцінніше у людині є його індивідуальність, до складових якої належить і мова [5]. 

В. О. Сухомлинський наголошував, що на уроках мови формується такий емоційний стан, 

що вказує на  людину як на особистість, зокрема спрямовує розвиток її інтелекту [4].  

 Показником мовного розвитку особистості є комунікативність, тобто здатність 

спілкуватися, що характеризується використанням засобів мови, вмінням сприймати та 

відтворювати зміст чужого висловлювання і формулювати власне. Комунікативну 

компетенцію визначають як «сукупність знань про спілкування в різноманітних умовах і з 
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різними комунікантами, а також знань вербальних і невербальних засад інтеракції, умінь їх 

ефективного застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресанта й адресата» [2, с. 124]. 

У наукових довідниках використовується також терміни «мовленнєва компетенція», що 

визначається умінням використовувати мовні засоби, адекватні меті спілкування, і «мовна 

компетенція»,  тобто обізнаність виражальними можливостями мовних одиниць (володіння 

лексикою, граматикою, вміння адекватно сприймати і породжувати тексти) [2, с. 328].  

Знання студентів з української мови у ВНЗ великою мірою визначається рівнем 

шкільної освіти, а також мовною особистістю викладача, мовлення якого незалежно від 

предмета мусить бути правильним, образним та чітким. Але також культура професійного 

мовного спілкування формується на основі реалізованих на високому рівні навчальних 

програм: відповідних дисциплін і різних форм роботи, на яких засвоюється термінологія, що 

є науковим підгрунтям майбутньої діяльності фахівця [1; 2].. Таким чином, мета ефективної 

мовної освіти полягає у викорисанні вивченого у застосуванні в професійній діяльності у 

конкретній мовній ситуації. 
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Сучасна енергетика є паливної і більш ніж на 90% базується на використанні хімічних 

палив на основі природних горючих копалин: нафти, газу, вугілля запаси яких на планеті 

обмежені і будуть в кінці кінців виснажені. З одного боку, необхідність енергозбереження та 

розробку високоефективних методів видобутку і переробки всіх доступних викопних палив, 

а з іншого - пошук нових джерел енергії. Більш того, дедалі більші проблеми людства, 

пов'язані із захистом навколишнього середовища від хімічного, радіаційного та теплового 

забруднення, визначають жорсткість вимог до екологічної чистоти енерговидобувних 

процесів. 

Перші сонячні нагрівачі з'явилися у Франції. Дослідник Ж. Бюффон створив велике 

увігнуте дзеркало, яке фокусувало в одній крапці відображене сонячне проміння. Це 

дзеркало було здатне в ясний день швидко запалити сухе дерево на відстані 68 метрів. 

Незабаром після цього шведський вчений Н. Соссюр побудував перший водонагрівач. Це був 

всього лише дерев'яний ящик з скляною кришкою, проте вода, налита в нехитре 

пристосування, нагрівалася сонцем до 88°С. В 1774 році великий французький вчений А. 

Лавуазье вперше застосував лінзи для концентрації теплової енергії сонця.  

Перші сонячні батареї були здатні перетворювати сонячну енергію в механічну, були 

побудовані знову-таки у Франції. Наприкінці XIX століття на Всесвітній виставці в Парижі 

винахідник О. Мушо демонстрував інсолятор - апарат, який за допомогою дзеркала 
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