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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Светлана Заболотная, Татьяна Лебская, Лариса Баль-Прилипко
(Киев, Украина)
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИКРЫ СИБИРСКОГО ОСЕТРА, ВЫРАЩЕННОГО
В УСЛОВИЯХ АКВАКУЛЬТУРЫ
Критическое состояние природных ресурсов осетровых рыб вызвало необходимость теоретического
обоснования и экспериментальных разработок биотехнологий полноциклового разведения осетровых рыб
в условиях аквакультуры, создание их культурных пород и развития товарного осетроводства.
Первоначально основная цель разведения осетровых рыб заключалась в производстве рыбы товарных
кондиций. Однако, наиболее выгодным оказалось получение икры методом «доения», при котором
сохраняется жизнь самок и они могут повторно нереститься и не один раз. Исследованиями пищевой и
биологической ценности осетровых, выращенных в условиях аквакультуры занимались такие
исследователи, как Л.Р. Копыленко [1], М.Д. Мукатова [3], Т.Н. Слуцкая [5], и др. Показано, что
биохимические особенности белка икры осетровых, выращенных в различных условиях, отличается по
содержанию незаменимых аминокислот [5]. В Украине также имеются промышленные мощности для
выращивания осетровых и получения икорной продукции. Однако, пищевая и биологическая ценность
этой продукции слабо изучена.
Цель настоящих исследований заключалась в определении биохимических особенностей белка
икры сибирского осетра, выращенного в условиях пресноводной аквакультуры Украины.
Материал и методы исследования
Объектом исследования была икра сибирского осетра Acipenser baerii, взятая путем «доения» у
самки массой 9 кг в мае 2018 г. Производители сибирского осетра содержали в бетонных бассейнах 10Х20
м на ТЭЦ 5 Киевской области. В качестве источника воды использовали воду из реки Днепр, водообмен в
бассейнах проводили 2 раза в час. После отбора икры для уплотнения ее оболочки проводили обработку
температурой 60°С и направляли на сухой посол. Содержание белка определяли по методу Кельдаля в
соответствии с ГОСТ 7636-85. Массовую долю аминокислот определяли методом ионнообменной
жидкостно-колоночной хроматографией на автоматическом анализаторе Т 339 (Чехия). Жирнокислотный
состав липидов икры определяли хроматографическим методом на хроматорграфе HRGC 5300 (Італія).
Результаты и их обсуждение
Пищевая и биологическая ценность икры черной, как и любого пищевого продукта, определяется
совокупностью показателей, среди которых энергетическая ценность, биологическая ценность белка и
биологическая эффективность липидов занимают лидирующее положение.
Анализ результатов исследований показал, что энергетическая ценность согласно содержанию
белка 25% и липидов 18% составляет 262 кДж/г.
Результаты оценки соответствия белка черной икры идеальному белку представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Соответствие белка черной икры осетровых рыб идеальному белку ФАО/ВОЗ и
рекомендуемым уровням потребления
Название аминокислоты
Черная икра

Валин
Изолейцин
Лейцин

4,28
3,92
8,52

Название аминокислоты
Черная икра
Лизин
Метионин+цистин
Треонин
Фенилаланин+тирозин
Триптофан
Сумма

8,04
4,88
5,44
7,76
1,00
43,84

Содержание, г/100 г белка
Идеальный
Адекватный
белок
уровень
потребления
(АУП)[4]
5,00
4,00
7,00

2,50
2,00
4,60

Содержание, г/100 г белка
Идеальный
АУП [4]
белок
5,5
4,1
3,50
1,80
4,00
2,40
6,00
4,40
1,00
0,80
36,00
22,60

Верхне
допустимый
уровень
потребления
(ВДУ) [4]
3,90
3,10
7,30
Продолжение таблицы 1
ВДУ
[4]
6,4
2,80
3,70
6,90
1,20
35,30

Сумма незаменимых аминокислот в белках черной икры 43,84 г/100г белка превышает их
количество в идеальном белке согласно рекомендаций ФАО/ВОЗ – 36,00 г/100 г белка. Тем не менее,
нами выявлены две лимитирующие аминокислоты - валин и изолейцин на фоне высокого содержания
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таких аминокислот, как лейцин, лизин, метионин+цистин, треонин, фенилаланин+тирозин.
Физиологическая потребность в аминокислотах к настоящему времени окончательно не установлена.
Многочисленные исследования позволили выявить ориентиры потребности в незаменимых
аминокислотах, отражающие минимальную потребность, «безусловно достаточное количество» и
минимальные показатели суточной потребности. Считают, что может быть «только один уровень
физиологической потребности в незаменимых аминокислотах для здорового человека,хотя этот уровень
для разных людей и в разное время может быть различным». ФАО/ВОЗ предложил в качестве идеального
белка аминокислотную шкалу, в которой представлены незаменимые аминокислоты в расчете на 100 г
стандартного белка. Однако данная шкала далека от идеального белка. Поскольку заменимые
аминокислоты могут образовываться в организме, определение их физиологической потребности также
непросто. В 2004 году были предложены (на основе расчета) значения адекватного и верхнего уровня
потребности для заменимых и незаменимых аминокислот (см.табл.). Как видно из таблицы 1, суточная
потребность примерно для незаменимых аминокислот была пересмотрена в сторону снижения
(фенилаланин, валин, метионин, триптофан и глютаминовая кислота). В соответствии с современными
нормами потребности среди незаменимых аминокислот доминируют: лейцин, фенилаланин и лизин.
Сравнительный анализ результатов наших исследований свидетельствует о том, что состав
незаменимых аминокислот белка черной икры превышает верхне допустимое их значение и адекватный
уровень потребления и соответствует биологически ценному продукту.
Биологическая эффективность продукта определяется составов жирных кислот. Результаты
исследований жирнокислотного состава липидов черной икры приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Жирнокислотный состав липидов черной икры
Жирные кислоты
Насыщенные (НЖК), в т.ч.
Мононенасыщенные (МНЖК), в т.ч.
Олеиновая С 18:1 ω9
Полиненасыщенные (ПНЖК), в т.ч.
Линолевая С 18:2 ω6
Арахидоновая С 20:4 ω6
Эйкозапентаеновая С 20:5 ω3
Докозагексаеновая С 22:6 ω3
ω6: ω3
Коэффициент биологической значимости липидов

Содержание, % от суммы
жирных кислот
26,19
34,05
23,59
38,92
11,65
4,91
3,46
11,20
1,05: 1,00
2,16

Рекомендованное
количество [4, 6]
20,00
35,00
6,00

10: 1-5

Анализ данных табл.2 свидетельствует о том, что сумма НЖК и ПНЖК существенно превышает
рекомендованное их количество: НЖК – на 6,16%; ПНЖК – на 32,92%; сумма МНЖК - практически
соответствует рекомендованным нормам. Особое внимание заслуживает высокое содержание жирных
кислот ω6 и ω3, среди которых доминируют жирные кислоты докозагексаеновая (11,20%) и
эйкозапентаеновая (3,46%) кислоты. Значение коэффициента биологической значимости 2,16 согласуется
с аналогичным показателем у других гидробионтов [2]. Известно, что в рационе питания человека выявлен
дефицит этих кислот. В тоже время показано, что эти кислоты необходимы для нормального роста
организма, нормализации сердечно-сосудистой системы, способствуют ускорению иммунного ответа на
различные воспалительные реакции, увеличивают продолжительность жизни и др. Таким образом,
высокое их количество в липидах черной икры свидетельствует о высокой их биологической
эффективности.
Заключение
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что икра сибирского осетра, выращенного
в условиях аквакультуры Украины, представляет собой источник биологически ценного белка, который
может обеспечивать АУП и ВДУ уровни потребления незаменимых аминокислот. Липиды осетровой икры
составляют 18% от общего химического состава, характеризуются биологической эффективностью за счет
высокого содержания жирних кислот ω3.
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ФАУНА КОЛЕМБОЛ (COLLEMBOLA, ENTOGNATHA) ПРИРОДНИХ ЦЕНОЗІВ
МІКРОРАЙОНУ САБАРІВ, м. ВІННИЦЯ
Колемболи, або ногохвістки (Collembola, Entognatha) – ряд дрібних ґрунтових членистоногих, у
сучасній класифікації віднесений до приховано щелепних. В даний час вченими описано понад 8 тис.
видів, включаючи 24 копалинданого виду.
Основними місцями локалізації ногохвісток є скупчення органічного матеріалу на поверхні ґрунту
(лісова підстилка,послід тварин і т.п.). Колемболи населяють також гумусовану і мінеральну частини
ґрунтового профілю, проникаючи в ряді випадків більш ніж на метрову глибину [1, с. 93-100]. Колемболи є
поліфагами, активно споживають тканини рослин, що розкладаються, ґрунтовий детрит, спори і гіфи
грибів, зелені водорості, залишки тваринного походження.
Угрупування колембол є активними гумусоутворювачами, а їх вивчення досить важливе для
розвитку сільського господарства, вивчення стану ґрунтів, аналіз антропогенного впливу на природні
об‘єкти.
За допомогою ногохвісток можливо встановити кількісний та якісний склад ґрунту, гумінових кислот,
а також підсилити роботу мікроорганізмів середовища.
Вивчення колембол в Україні розпочалось з кінця XIXст. і досі триває. Згідно проведених досліджень
на території України виявлено 573 види колембол, які належать до 139 родів і 20 родин [2, с. 39-50].Серед
ранніх фауністичних досліджень слід назвати роботи А.М. Щербакова [11 с. 1-32], А.С. Скорикова [7, с. 17].
Автори наводять відомості про фауну колембол лісостепової зони України, зокрема, для Київської,
Харківської, Чернігівської та Полтавської областей. Дослідження Е.Ф. Мартинової і В.Є. Скляр [3, с. 67-73],
виконане на території Українського природного степового заповідника (відділення "Хомутовський степ"),
дало перші відомості про фауну ногохвісток степової зони України. Надалі дослідження ногохвісток
проводяться на території Українських Карпат, лісостеповій істеповій зоні України. Такі автори, як
М.І. Сергієнко [6], Є.В. Шапошникова [10, с. 111-113], І.Я. Капрусь, Л.М. Мельник [4], займаються вивченням
ногохвісток Карпатського регіону. В результаті досліджень М.В. Таращук на території лісостепової зони
Правобережної України було виявлено 122 види і 22 форми колембол з 64 родів і 15 родин [9].
А.А. Прокопенко приводить результати дослуджень по лісостеповій та степовій фауні колембол
Лівобережної України. Для лісових, лугових і степових ценозів Харківської та Донецької області, а також
піщаного узбережжя Азовського моря автор зазначив в цілому 73 види ногохвісток з 39 родів і
14 родин [5, с. 188]. В кінці 80-х - початку 90-х років починається поглиблене вивчення фауни і екології
ногохвісток степової зони Лівобережної України у роботах Е.В. Старостенко [8].
В ході досліджень в лісових спільнотах центральної України виявлено 8 родин колембол. Зібрані
екземпляри хоча і мали деякі морфологічні відмінності, але відповідні видовим ознакам, і займали однакові
екологічнініші (одні і ті ж яруси проживання в ґрунтовому профілі, однакові терміни виявлення в ґрунтових
зразках, локалізація в подібних біотопах).
В результаті проведених дослідженьу мікрорайоні Сабарів м.Вінниці виявлено 17 видів колембол,
що відносяться до 8 родів і 5 сімейств. Найбільше за кількістю видів у досліджуваних біотопах були
представлені родини Entomobryidae та Isotomidae по 6 видів у кожному. В родині Katiannidae - 3 види, в
родинах Onychiuridae та Odontellidae по 1 виду.
Представники такихродин як, Entomobryidae і Isotomidae присутні у всіх досліджуваних біотопах.
Таким чином, у досліджуванних біотопах переважають за кількістю особин тільки двіродини- Entomobryidae
і Isotomidae, це переважно атмобіонті і підстилкові види. Згідно з проведеними дослідженнями, родина
Onychiuridae представлена тільки одним видом, хоча він становить основу спільнот колембол.
На березовій посадці було виявлено 6 видів колембол з 6 родів та 4 сімейств, а саме:
Сімейство – Entomobryidae
Рід –Lepidocyrtu sBourlet, 1839
1.Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin, 1788)
Рід – Pseudosinella Schaffer, 1897
1.Pseudosinella alba (Packard, 1873)
Сімейство –Onychiuridae
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Рід - Micraphorura Bagnall, 1949
1.Metaphoruraaffinis (Boerner, 1902)
Сімейство – Isotomidae
Рід – Isotomiella Bagnall, 1939
1.Isotomiella minor (Schaffer, 1896)
Рід - Isotoma Bourlet, 1839
1.Isotoma notabilis Schaffer, 1896
Сімейство – Katiannidae
Рід – Sminthurinus Borner, 1901
1.Sminthurinussp.
Біля дубового гаю було зафіксовано 6 видів колембол з 4 родів та 3 сімейств, а саме:
Сімейство – Isotomidae
Рід – Folsomia Willem, 1902
1.Folsomiasp.
Рід - Isotoma Bourlet, 1839
1.Isotoma notabilis Schaffer, 1896
2.Isotoma sp.
Сімейство – Entomobryidae
Рід – Pseudosinella Schaffer, 1897
1.Pseudosinella octopunctata (Boerner, 1901)
2.Pseudosinella alba (Packard, 1873)
Сімейство – Katiannidae
Рід – Sminthurinus Borner, 1901
1.Sminthurinussp.
На поляні, біля стежки було знайдено зафіксовано 5 видів колембол з 4 родів та 4 сімейств, а саме:
Сімейство – Odontellidae
Рід – Axenyllodes Stach, 1949
1.Axenyllodes bayeri Kseneman, 1935
Сімейство – Entomobryidae
Рід – Lepidocyrtus Bourlet, 1839
1.Lepidocyrtuscyaneus (Tullberg, 1871)
2.Lepidocyrtusviolaceus(Geoffroy, 1762)
Сімейство – Katiannidae
Рід - SminthurinusBorner, 1901
1.Sminthurinussp.
Сімейство – Isotomidae
Рід - Isotoma Bourlet, 1839
1.IsotomaanglicanaLubbok, 1862
Згідно існуючим даним та отриманим нами матеріалам можна зробити висновок про те, що вивчення
колембол в природних ландшафтах України знаходиться на достатньому рівні, хоча дослідження їх
видового складу у центральній частині України, а саме у Вінницькій області, не проводилися взагалі. Тому
даний напрямок досліджень є досить актуальним і перспективним для вивчення видового різноманіття
колембол на Поділлі.
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Катерина Савіцька
(Одеса, Україна)
ВЗАЄМОДІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ПРИ УТВОРЕННІ КОНСОРЦІУМІВ
Міжвидові та внутрішньовидові взаємодії розповсюджені в природі та необхідні для виживання видів
та екологічної рівноваги. Вивчення мікробно-мікробних взаємодій надзвичайно важливе для розуміння
впливу комменсалів та патогенних мікроорганізмів in vivo [14].
Мікроорганізми рідко зустрічаються у вигляді популяцій окремих видів. Вони здебільшого формують
складні полівидові асоціації (наприклад, мікробіота шкіри, кишечника) [4]. Адаптація цих угруповань у
навколишньому середовищі залежить від різноманітності видів, які їх формують, так як висока
функціональна надмірність в мікробному співтоваристві, підвищує конкурентоспроможність спільноти,
зменшуючи можливість нового організму влаштуватися в цьому середовищі. Таким чином, ці асоціації є
результатом ко-еволюційного процесу, що призводить до адаптації і спеціалізації, дозволяючи займати
різні ніші за рахунок зниження біотичного і абіотичного стресу або обмінюючись факторами росту і
сигнальними молекулами [12].
Взаємодії мікроорганізм-мікроорганізм або мікроорганізм-господар є ключовою стратегією для
колонізації і освоєння широкого розмаїття різних середовищ існування. Ці взаємодії включають всі
екологічні аспекти, в тому числі фізико-хімічні зміни, обміну метаболітами, перетворення метаболітів,
сигнальні молекули, хемотаксис і генетичний обмін, і в результаті генотиповий відбір [8].
Мікробні взаємодії здійснюються шляхом перенесення молекулярної та генетичної інформації Крім
того, в цей обмін може здійснюватись багатьма іншими механізмами, такими як вторинні метаболіти,
система Quorum sensing, формування біоплівки, клітинні сигнали трансдукції і інші [9]. Кінцевою стадією
взаємодії є експресія генів кожного організму у відповідь на стимули навколишнього середовища (біотичні
або абіотичні), що відповідають за продукцію молекул, і які, власне, беруть участь в цих взаємодіях [10].
Більшість природних середовищ населяє різноманітний набір видів мікроорганізмів. В межах цих
спільнот бактерії конкурують за простір і ресурси. В наш час відомо багато активних механізмів, за
допомогою яких бактерії можуть завдати шкоди або знищити інших мікробів. Крім того, зростаючий обсяг
теоретичних і експериментальних досліджень показує, що взаємодія всередині і між видами бактерій може
значно впливати на результат конкуренції в природі [5].
У процесі життєдіяльності мікроорганізми вступають у взаємодію з компонентами зовнішнього
середовища і різними групами інших організмів, взаємно обумовлюючи існування різних екологічних
груп [4].
Переважна більшість цих організмів живе в спільнотах і веде інтенсивне існування, конкуруючи,
взаємодіючи, і формуючи асоціації між собою та з іншими живими та неживими компонентами середовища
існування. Причому, у природних умовах такі суспільства частіше представлені полівидовими біоплівками.
Це структуровані і просторово оформлені спільноти, клітини яких занурені в позаклітинний матрикс,
прикріплені до певного субстрату (на межі твердої і рідкої фаз) і складаються з представників декількох
видів мікроорганізмів [1, 2].
Можливе існування певного спектру ступенів взаємодії. На одному кінці цього спектра лежить
«нульова» модель взаємодії окремих організмів, виявленими у конкретних умовах. У цьому випадку,
присутність одного організму не впливає на життєздатність іншого. На іншому кінці спектру знаходяться
обов‘язкові міжвидові взаємодії, що коеволюціонували, які є взаємовигідними і специфічними, які
пов'язують види таким чином, що незалежне існування, або асоціація з альтернативними видами, вже є
неможливою [13]. Між цими двома полюсами лежать різні типи взаємодії, від протагоністичних (мутуалізм),
доброякісних (коменсалізм) до антагоністичних (наприклад, хижацтво або паразитизм), при цьому кожен
тип взаємодії коливається від облігатних до факультативних [6, 13].
Взаємини між організмами, що займають спільну екологічну нішу, можуть бути розділені на
симбіотичні і конкурентні (антибіоз).
Великої уваги заслуговують дослідження з мікробних взаємодій в галузі охорони здоров'я людини.
Мікробні взаємодії мають вирішальне значення для успішного встановлення і підтримання колонізації та
інфекції. Крім того, істотну роль також відіграють протимікробні засоби захисту господаря і фактори
навколишнього середовища. Комунікація між мікроорганізмами дозволяє популяції колективно регулювати
експресію генів у відповідь на сигнали господаря і навколишнього середовища, які продукуються тим же
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видом або навіть різними видами мікроорганізмів, що дозволяє досягти «успішних» патогенних
результатів, яких неможливо досягти окремим клітинам [3].
Отже, знання механізмів, що беруть участь в мікробних взаємодіях може бути мішенню для розробки
специфічних агентів, які можуть запобігти або порушити зв'язок мікроорганізмів під час інфекції і, діятимуть
на зменшення факторів патогенності збудника, для отримання принципово нових підходів лікування та
діагностики інфекційних захворювань [7].
Дослідження в області міжвидових конкурентних стратегій показали, що існують різні механізми, за
допомогою яких бактеріальні види можуть співіснувати або домінувати над іншими організмами,
конкуруючи за той же пул ресурсів.
Більшість випадків взаємодії між двома мікроорганізмами відбувається за рахунок передачі певних
сигналів. Звичайно такі сигнали поділяються на дві групи: відомі метаболіти (такі як пептидоглікан,
антибіотики), які спричиняють несподівані відповідні реакції з боку інших видів мікроорганізмів, а також нові
вторинні метаболіти. [9]
Процес інформаційного обміну бактеріальних клітин між собою отримав назву «quorum sensing» (QS)
– «почуття кворуму». Загальний термін «почуття кворуму» був прийнятий для опису механізмів зв‘язку
бактеріальних клітин, які координують експресію генів, зазвичай, при досягненні високої щільності клітин у
популяції. Феномен регулювання був виявлений при вивченні біолюмінесценції у морської бактерії Vibrio
fischeri. Довгий час вважалося, що QS використовується тільки цією бактерією і тільки для регуляції
процесу біолюмінесценції. Однак з‘ясувалося, що QS регулювання широко поширене серед різних
грамнегативних і грампозитивних бактерій, і на даний час виявлено більш ніж у 50 видів бактерій [5].
Системи типу QS відіграють ключову роль у багатьох процесах бактеріальної клітини і функціонують
як глобальні фактори регуляції. Прикладами процесів, що протікають лише при досить високій щільності
клітинної популяції, служать наступні явища:
- споруляція у бацил і актиноміцетів;
- стимуляція росту у стрептококів і ряду інших мікроорганізмів;
- кон'югація з перенесенням плазмід у Enterococcus faecalis і споріднених видів, а також у бактерій
роду Agrobacterium;
- синтез экзоферментів та інших факторів вірулентності у фітопатогенів (Erwinia carotovora,
E. hyacinthii та ін.) та патогенів тварин (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus);
- утворення антибіотиків представниками роду Streptomyces;
- формування біоплівок Р. aeruginosa та іншими мікроорганізмами [6]
Мікроорганізми в біоплівці демонструють зміну фенотипу, що виражається зміною параметрів
зростання та експресії специфічних генів [2] Можна також виявити, що бактеріальні клітини фізично
взаємодіють один з одним і підтримують "близькі" відносини [4,10].
Але, навіть без фізичного контакту, бактерії, що живуть в одному суспільстві, швидше за все
виділяють невеликі позаклітинні молекули для взаємодії один з одним [10]. Формування, ріст, міграція
планктонних форм клітин для колонізації в біоплівках регулюються на рівні популяції за допомогою
механізмів міжклітинної комунікації [11].
Крім взаємодії «прокаріот—прокаріот» існують різноманітні варіанти систем «мікроорганізмеукаріот». Вони включають цілий спектр можливих зв‘язків: бактерія-гриб, гриб-рослина/тварина(людина),
бактерія-рослина/тварина(людина) і бактерія-гриб-рослина/тварина. Кожна із цих взаємодій заслуговує на
окрему увагу і ґрунтовне дослідження. Найбільш відомим варіантом такого зв‘язку є мікробіота людини, яке
має велике значення для захисту господаря від багатьох захворювань, спричинених патогенними
мікроорганізмами або фізіологічними порушеннями; моделює імунну систему, фізіологічні та морфологічні
аспекти макроорганізму [7].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Висока здатність бактеріальних популяцій
координувати свою поведінку за допомогою клітинної спілкування наразі є чітко встановленим явищем.
Існує значна кількість опублікованих робіт, що визначають молекулярні механізми, за допомогою яких
бактеріальні клітини «спілкуються». Однак, більшість бактеріальних видів не живуть в ізоляції тому, не
дивно, що сигнальні молекули Quorum sensing впливають як на інші мікроби так і вищі організми (рослини і
тварини).
Активне вивчення усіх можливих форм, видів взаємодій мікроорганізмів (як між собою, так і з
еукаріотами), дослідження механізмів цих зв‘язків, їх поширеність та особливості, відкривають широкі
можливості для пошуку принципово нових підходів (та вдосконалення вже існуючих методів) у діагностиці
бактеріальних захворювань та їх лікуванні, створенні нових препаратів; для вирішення екологічних
проблем, потреб промисловості та ін..
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ТЕЛОМЕРАЗНА АКТИВНІСТЬ ОМАРА АМЕРИКАНСЬКОГО
1. ОЛЯД ЗАГАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТЕЛОМЕРАЗУ, ТЕЛОМЕРИ
На сайті Фактосвіт у статті «Теломера – показник старіння» розписано, що Теломера – це ділянка з
повторюваних нуклеотидних послідовностей на кожному кінці хроматини. Теломери захищають кінець
хромосоми відзношування або відзлиття з сусідньою хромосомою.
При реплікації хромосом (відпізньолат. replicatio — «повторення», процесс самовідтворення
нуклеїнових кислот, генів, хромосом шляхом копіювання) ферменти, які дублюють ДНК, не можуть
продовжувати своє дублювання весь шлях до кінця хромосоми, через що кожне дублювання скорочує
кінець хромосоми.
У статті зазначено, що теломери захищають хромосоми клітини від злиття або переставляють
аномалії, пошкодження, які можуть привести до ракових захворювань. Після укорочення теломер до
граничної довжини клітина перестає ділитися [2].
Виходячи з теломерної теорії старіння, саме процесс вкорочення кінців теломер визначає швидкість
старіння людського організму [1]. Але, у 2009 році був відкритий механізм діяльності ферменту теломерази
австралійкою, що працює в США, Елізабет Блекберн, американкою Керол Грейдер (яка й відкрила
фермент теломеразу в 1984 році) та її співвітчизником Джеку Шостаку, за що вони були нагороджені
Нобелевською премією з фізіології та медицини. [3, 4] Теломераза - це РНК-фермент, що забезпечує
добудову кінців хромосом – теломер. Отже, при наявності достатньої кількості теломерази людина не буде
старіти, але суттєво збільшиться ймовірність ракових захворювань.
2. ЩО ВІДОМО ПРО ДОВГОЛІТТЯ ОМАРА АМЕРИКАНСЬКОГО (ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД)
Американський омар, або Американський лобстер (лат. Homarusamericanus) – вид десятиногих
ракоподібних з родиниомарів (Nephropidae). Входить до числа найбільших сучасних ракоподібних,
досягаючи ваги до 20 кг і довжини понад 60 см. Має велике промислове значення.
Існують твердження, щоданий омар має якийсь особливий механізм запобігання старіння. Отже,
потрібно розібратися: хто щодо сліджував у цьому питанні, чи дійсно лобстер не старіє, і чому?
У статті «Старение и долголетие. Часть 1: бессмертные животные» наявна наступна інформація про
Американського лобстера:
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 З роками ці ракоподібні активніше розмножуються і стають тільки більші за розміромта сильніші.
Великі дорослі омари менш уразливі, ніж дрібніша молодь.
 Омари можуть жити дуже довго, але далеко не вічно. Ріст у всіх ракоподібних супроводжується
линькою, і чим більше особина, тим більше у неї проблем з линянням. Для омарів зміна панцира потребує
настільки багато затрат енергії, що 10-15% омарів вмирають під час линьки від виснаження. Тому
особливо великі омари перестають линяти, і тоді з часом їх старий панцир зношується, через нього
проникають хвороботворні бактерії, так і від механічних пошкоджень він більше не захищає. Таким чином,
розмір омара обмежує його максимальну тривалість життя.
 Проте омари до самої смерті не знижують активності, продовжують рости і розмножуватися і
ростуть дивно довго - до 100 років. До того ж регенеративний потенціал омарів настільки великий, що вони
цілком можуть відрощувати втрачені кінцівки.
(Виходячи з цього, ми бачимо, що омари майже ніколи не вмирають від старості, але вони не є
безсмертними й вмирають від сукупності інших факторів, таких як хвороби, хижаки, умови середовища,
линяння).
 Вважається, що основна причина «вічної» молодості омарів криється в теломеразній активності. У
клітинах, яким необхідно постійно ділитися, активний фермент теломераза, подовжує теломери.
 У людини теломераза в нормі активна в стовбурових, ембріональних клітинах і лімфоцитах. У
омара ж вона активна у всіх типах клітин дорослого організму, через що омари, на відміну від людини,
ростуть протягом всього життя (з віком темп зростання падає) і з легкістю відновлюють пошкоджені
органи. [5]
Отже, довготривале житття американського лобстера забезпечується теломеразою, тому ми можемо
припустити, що дана тварина є моделлю теломеразної теорії довголіття. Проте в даній статті також
зазначено, що застосування цих відкриттів на людині складно, перш за все тому, що неконтрольована
теломеразна активність призводить до розвитку ракових пухлин. Тобто лобстери або мають стійкість до
ракових захворювань, або ж їх організм взагалі не піддається цим хворобам.
3. ОГЛЯД НАУКОВОЇ СТАТТІ «Довголіття омарів пов'язано з всюдисущою експресією
теломерази» [10]
Підтвердження зазначеної вище теломеразної активності в організмі Американського омара можна
знайти в науковій статті«Довголіття омарів пов'язано з всюдисущою експресією теломерази
(Longevityoflobstersislinkedtoubiquitoustelomeraseexpression)», над якою працювали досить багато вчених:
Вольфрам Клаппер, Карен Кюне, Кумуд К Сингх, Клаус Хейдорн, Реза Парвареш, Гвидо Крупп.
Суть статті полягає в описі наукового дослідження та аналізу тканин Американського лобстера.
Аналіз проходив наступним чином:
 зразки тканини (близько 100мкг) в 500 мкл буфергого розчину [6] для лізису CHAPS (3холамідопропіл-диметиламмоніо-1
пропансульфоновакислота)
[7]
подрібнювали
стерильними
мікропестами і інкубували протягом 30 хвилин на льоду;
 Далі досліджуваний матеріал від центрифугували 30 хв 20 000*g.[8]
 Зразки зберігали при -70 ° С до аналізу. Концентрації білка визначали за допомогою аналізу
Бредфорда з використанням реагентів, що поставляються Bio-Rad. [8]
 Активність теломерази визначали за допомогою аналізу TRAP на основі ПРА-аналізу, по суті, як
описано для екстрактів клітин людини. [11]
 Аналіз TRAP проводили з кількістю білка між 0,06 та 6 мкг на зразок. Усі аналізи на п‘ять омарів
проводили щонайменше у трьох примірниках та вказували стандартні відхилення.
На основі проведених аналізів були зроблені наступні висновки: всі досліджені повністю
диференційовані тканини омарів зберігають експресію теломерази. Необхідність цієї активності можна
пояснити постійним ростом усіх тканин омарів, який повинен ґрунтуватися на проліферації клітин [12].
(Більш детальний опис усіх аспектів досліджень ми зможемо знайти у статті [10]).
ВИСНОВКИ
Отже, згідно теломерної теорії старіння, людина старішає через те, що клітини наших тканин
поступово втрачають здатність до поділу, в результаті чого ті клітини, що помирають не здатні вже до
поділу, тому кількість клітин в організмі стає все меншою, що й разом з іншими факторами призводить до
старіння. А припинення здатності до поділу клітин, зумовлено поступовим вкороченням кінців теломерів.
Рішення цієї проблеми знайдено – фермент теломераза, який і відновлює теломери. Але цей фермент
здебільшого в людських тканинах відсутній.
Наявність теломеразної активності Омара Американського є експериментально підтвердженою. Чи
можливо використати ці знання – про довголіття даної тварини, в якості моделі для подовження людського
життя? Умовно – так - при цьому треба враховувати фактор можливості виникнення ракових пухлин, яка
підвищується дуже суттєво при теломеразній експресії в непристосованих для цього тканинах людського
організму. Але, якщо подолати рак, тоді, можливо, ми й зможемо використати теломеразу для подовження
тривалості нашого життя. Проте, проблема ракових пухлин є окремою темою для досліджень –
проблемою, яка в котре довила, що її треба вирішити.
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
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Ярова Галина Сергіївна
(Одеса, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В процесі багаторічних досліджень протягом ХІХ-ХХ сторіччя було виконано значний обсяг робіт у
вивчені клімату України. Виявлено особливості мікроклімату окремих територій, розроблені методики
розрахунків характеристик мікроклімату. Розпочато цикл робіт з дослідження статистичної просторовочасової структури полів окремих метеорологічних величин [1].
На території України розподіл температури повітря зумовлений географічним положенням,
радіаційним режимом, циркуляцією атмосфери та підстильною поверхнею. Вплив кожного з них протягом
року не рівнозначний, що спричинює значні температурні контрасти. У зимовий сезон температурний
режим формується під впливом циркуляції атмосфери та пов'язаної з нею адвекції повітря. Роль сонячної
радіації послаблюється внаслідок зменшення висоти Сонця, тривалості дня, збільшення хмарності.
Найтеплішими є західні та південно-західні регіони, що знаходяться під впливом повітряних мас із
Середземного та Чорного морів. Із просуванням на схід і північний схід частішають вторгнення повітря з
Азії та Арктики, тому тут відмічається найнижча температура повітря. Часте чергування теплого і вологого
та сухого і холодного повітря створює нестійкий характер зими [2].
Влітку термічний режим визначається значною інтенсивністю сонячної радіації, слабкою адвекцією а
також характером підстильної поверхні. Найбільша висота Сонця і тривалість дня забезпечують
інтенсивне прогрівання підстильної поверхні й повітря. Роль циркуляції атмосфери послаблюється.
Зменшуються контрасти температури і їх поле стає більш однорідним.
В якості вихідної інформації використовувались дані строкових спостережень приземної
температури повітря на 11 метеорологічних станціях на території Одеської облаті за період 2000-2018 р.р.
Проведений статистичний аналіз часових рядів температури повітря на півдні України та отримані
основні значення статистичних оцінок моментів розподілу температури повітря для центральних місяців
основних сезонів [3].
Розглянемо особливості температурного режиму на півдні України для зимового періоду. На рис. 1
представлений розподіл по станціях середніх значень температури повітря для зимових місяців. Як видно,
найхолоднішим місяцем для досліджуємих станцій Одеської області є січень.
Подалі розглянуті особливості температурного режиму на півдні України для літнього періоду. На
рис. 2. представлений розподіл по станціях середніх значень температури повітря для літніх місяців.
Видно, що найтеплішим місяцем є липень, окрім Чорноморську, де найтеплішим місяцем є червень.

1-Любашівка, 2-Затишшя, 3-Сербка, 4-Роздільна, 5-Одеса, 6-Чорноморськ, 7- Ізмаїл,
8- Вилково, 9- Сарата, 10- Білгород-Дністровський, 11- Болград
Рис. 1 – Розподіл по станціях середньомісячних температур повітря в в січні, лютому та грудні
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1-Любашівка, 2-Затишшя, 3-Сербка, 4-Роздільна, 5-Одеса, 6-Чорноморськ, 7- Ізмаїл,
8- Вилково, 9- Сарата, 10- Білгород-Дністровський, 11- Болград
Рис.2 – Розподіл по станціях середньомісячних температур повітря в червні, липні та серпні
Мінливість температури повітря має чітко виражений річний хід, який знаходиться у зворотній
залежності від кількості сонячної радіації, що надходить. Від січня до липня, зі збільшенням сонячної
радіації, мінливість температури повітря повільно зменшується і, навпаки, від серпня до грудня зі
зменшенням надходження сонячної радіації вона зростає [3].
Розподіл по станціях дисперсії температур повітря взимку на всіх станціях коливається від 5,0°С до
11,0 °С, як видно (рис. 3), найбільші значення дисперсії досягають у лютому на всіх станціях Одеської
області. Як показують дослідження, саме в лютому спостерігаються найбільші швидкості вітру, які пов‘язані
з посиленням циклонічної діяльності в цей період над півднем України та сприяє значним коливанням
температурного режиму.
Значення дисперсії для всього літнього періоду (рис. 4), значно менші ніж для зимового періоду і на
всіх станціях близькі до 2,0°С, найменші значення дисперсій спостерігаються на станції Вілково (1,4°С).

1-Любашівка, 2-Затишшя, 3-Сербка, 4-Роздільна, 5-Одеса, 6-Чорноморськ, 7- Ізмаїл,
8- Вилково, 9- Сарата, 10- Білгород-Дністровський, 11- Болград
Рис.3 – Розподіл по станціях дисперсії температур повітря
в січні, лютому та грудні
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1-Любашівка, 2-Затишшя, 3-Сербка, 4-Роздільна, 5-Одеса, 6-Чорноморськ, 7- Ізмаїл,
8- Вилково, 9- Сарата, 10- Білгород-Дністровський, 11- Болград
Рис.4 – Розподіл по станціях дисперсії температур повітря
в червні, липні та серпні
Для багатьох практичних цілей необхідна більш детальна оцінка розподілу температури повітря.
Тому розглянемо ймовірність різних градацій температури повітря. Ймовірність надається у відсотках від
загальної кількості строкових спостережень за температурою повітря. Ці дані дозволяють скласти
уявлення про емпіричний розподіл температури повітря.
Як відомо, висока температура повітря у більшості випадків несприятливо позначається на
діяльності багатьох галузей економіки. Під впливом високої температури повітря відбувається
пошкодження обладнання та механізмів, змінюється їх якість. Така температура повітря негативно впливає
на роботу залізничного транспорту. Тривале утримання високої температури повітря негативно впливає і
на здоров'я людини. Температура повітря 25 °С і вище з відносною вологістю 30 % і нижче та швидкістю
вітру 5 м/с і більше за незначної кількості або відсутності опадів є критерієм посушливості та суховійності
території. У посушливі періоди створюються передумови виникнення лісових пожеж. Температура повітря
30°С і вище відноситься до числа небезпечних явищ.
Подалі були дослідженні ймовірності температур повітря на станціях Вілково та Любашівка для
центральних місяців літнього та зимового сезонів.
Розглядаючи відносну частоту високих температур повітря в липні на станції Вілково, треба
відмітити, що найбільш ймовірні 37% температури в межах 22-26 °С, а 79 % температури спостерігаються
в межах 22-30 °С, також треба відзначити, що 9% випадків температура буде перевищувати 30 °С (рис. 5).
Відповідно, розглядаючи відносну частоту високих температур повітря в липні на станції Любашівка,
де спостерігаються найменші середньомісячні температури повітря впродовж року, треба відмітити, що
найбільш ймовірні 29% температури в межах 18-22 °С, 60% температури спостерігаються в межах 1830 °С, а також 8%, що температура буде перевищувати 30 °С (рис. 6).
Значне зниження температури повітря в Україні зумовлюється переміщенням холодних арктичних
повітряних мас, які внаслідок незначної вологості та великої прозорості під час руху зазнають подальшого
радіаційного вихолоджування і поширюються на всю територію України.

Рис. 5 – Відносна частота високих температур повітря в липні
на станції Вілково
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Рис. 6 – Відносна частота високих температур повітря в липні
на станції Любашівка
У зимовий сезон в Україні часто створюються умови для формування низької температури повітря
(-10 °С і нижче). Таке зниження температури повітря вважається небезпечним явищем погоди. Тому подалі
роглянемо ймовірності низьких температур повітря в січні (рис. 7).

Рис. 7 – Відносна частота низьких температур повітря в січні
на станції Любашівка
Відповідно, розглядаючи відносну частоту низьких температур повітря в січні на станції Любашівка,
треба відмітити, що найбільш ймовірні 31% температури в межах -2…2 °С, 80% температури
спостерігаються в межах -10…4 °С, а також 14%, що температура буде нижчою за -10 °С.
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ОЦІНКА АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ВЕГЕТАЦІЇ ПРОСА ЗА РЕАЛІЗАЦІЇ СЦЕНАРІЮ А2
Однією із основних умов високої культури землеробства є найбільш повне використання кліматичних
ресурсів. У цьому аспекті вивчення кліматичної забезпеченості формування урожаю сільськогосподарських
культур з урахуванням особливостей мікроклімату територій має важливе наукове та практичне
значення. При врахуванні впливу клімату на ефективність сільськогосподарського виробництва головним є
визначення агрокліматичних ресурсів території, що реалізовується шляхом їх агрокліматичного
районування.
Зміна клімату може впливати на сільське господарство різними шляхами. За межами певного
діапазону температур потепління, як правило, призводить до зниження врожайності сільськогосподарських
культур, так як розвиток сільськогосподарських культур прискорюється, і в процесі цього скорочується
обсяг зерна. Крім того, більш високі температури порушують здатність культуротримувати та
використовувати вологу [1, 2].
Умови південних районів сприятливі для культури проса. Настання стійких температур грунту
близько 12-15 оС відзначається на початку травня. Температура повітря та грунту порівняно швидко
наростає, чим забезпечується дружна поява сходів і нормальний розвиток рослин [3].
При розробці моделі формування продуктивності проса в якості базового варіанту використана
модель А.М. Польового. Ця модель була модифікована та адаптована стосовно до культури проса.
Блок-схема моделі формування продуктивності проса [4] включає блоки основних фізіологічних
процесів життєдіяльності рослини Panicummiliaceum: фотосинтезу, дихання, росту, розвитку, а також
гідрометеорологічний блок. І хоча продуктивність посіву визначається всім комплексом зв'язків у системі
грунт – рослина – атмосфера, при розробці моделі використані ті метеорологічні та агрометеорологічні
дані про температуру і вологість повітря, опади, сонячну радіацію, водно-фізичні властивості і вологості
грунту, які можна отримати за допомогою стандартних метеорологічних та агрометеорологічних
спостережень.
В ході роботи була проведена порівняльна характеристика агрокліматичних умов вегетаційного
періоду проса за середньо багаторічний період з 1986 по 2005 рр. з періодами з 2011 по 2031 рр. із 2031 по
2050 рр. за сценарієм А2 в Північному Степу України.
Згідно з проведеними розрахунками в Північному Степу терміни сівби в середньо багаторічному
спостерігаються 12.05. За період з 2011 по 2030 рр. сівба проса очікується на 4 дні пізніше,а за період з
2031 по 2050 рр. на 5 днів раніше, в порівнянні з середньо багаторічними даними.
Строки сходів за період з 2011по 2030 рр. будуть спостерігатись 2.06, що на 5 днів пізніше від
середньо багаторічного. За період з 2031 по 2050 рр. сходи проса очікуються 25.5, що на 2 дні раніше від
середньо багаторічного.
Викидання волотті в середньо багаторічному спостерігається 12.07. за період з 2011 по 2030 рр.
строки викидання волотті змістяться на 8 днів пізніше, а за період з 2031 по 2050 рр. – на 1 день пізніше
від середньо багаторічного.
Відповідно змістяться і строки повної стиглості. Дати повної стиглості за середньо багаторічними
даними спостерігалися 12.08. За період з 2011 по 2030 рр. повна стиглість настала 28.08, що на 16 дні
пізніше від середньо багаторічного. За період з 2031 по 2050 рр. повна стиглість спостерігалась 18.08, що
на 6 дні пізніше від середньо багаторічного.
Тривалість вегетаційного періоду в Північному Степу за середньо багаторічними даними склала 77
днів.За період з 2011 по 2030 рр. тривалість періоду склала 87 днів та 85 днів за період з 2031 по 2050 рр.
На території Північного Степу за період сходи – викидання волоті за середньо багаторічний період
середня температура повітря складає 19,2 оС. За сценарієм А2за період з 2011 по 2030 рр. середня
температура повітря складає 20,4 оС, що вище від середньо багаторічної на 1,2 оС. За період з 2031 по
2050 рр. температура повітря склала 18,6 оС, що нижче від середньо багаторічної на 0,6 оС.
Сума ефективних температур в середньо багаторічному за період сходи – викидання волотті
складає 881 оС. За періоди з 2011 по 2030 рр. та з 2031 по 2050 рр. сума ефективних температур зросте до
899 оС та 914 оС, що вище від середньо багаторічної на 18 оС та 33 оС відповідно.
Сума опадів за середньо багаторічний період сходи – викидання волоті складає 111 мм. За період з
2011 по 2030 рр. сума опадів менше від середньо багаторічної на 15 мм. За період з 2031 по 2050 рр. сума
опадів рівна середньо багаторічній.
За період викидання волоті – повна стиглість середня температура повітря в середньо
багаторічному складає 21,3 оС. За період з 2011 по 2030 рр. середня температура повітря складає 19,2 оС,
що нижче від середньо багаторічної на 2,1 оС. За період з 2031 по 2050 рр. температура повітря вища від
середньо багаторічної на 1,1 оС і склала 22,4 оС.
Сума ефективних температур в середньо багаторічному за період викидання волотті – повна
стиглість складає 661 оС. За періоди з 2011 по 2030 рр. та з 2031 по 2050 рр. сума ефективних температур
зросте до 749 оС та 718 оС, що вище від середньо багаторічної на 88 оС та 57 оС відповідно.
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Сума опадів за середньо багаторічний період викидання волоті – повна стиглість складає 156 мм. За
період з 2011 по 2030 рр. сума опадів зросте до 159 мм, а за період з 2031 по 2050 рр. – до 179 мм, в
порівнянні з середньо багаторічною.
За умов реалізації сценарію зміни клімату А2 сумарне випаровування за період сходи – викидання
волоті за період з 2011 по 2030 рр. зменшиться на 8 мм, а за період з 2031 по 2050 рр. на 9 мм від
середньо багаторічного 120 мм. Сумарна випаровуваність за період з 2011 по 2030 рр. збільшиться зросте
до 315 мм, а за період з 2031 по 2050 рр. до 307 мм, що більше від середньо багаторічної на 23 та 15 мм.
Дефіцит вологи у ґрунті за середньо багаторічний період сходи – викидання волоті склав 172 мм. За
період з 2011 по –2030рр. дефіцит вологості підвищиться до 203 мм та до 196 мм за період з 2031 по
2050 рр.
Відносна вологозабезпеченість посівів проса за період сходи – викидання волотті в середньо
багаторічному складає 0,41відн.од. За періоди з 2011 по 2030 рр. та з 2031 по 2050 рр.
вологозабезпеченість зменшиться до 0,36 відн.од., що становить 87% від середньо багаторічної.
Сумарне випаровування за період викидання волоті – повна стиглість за період з 2011 по 2030 рр.
зменшиться від середньо багаторічного на 7 мм і складатиме 73 мм. За період з 2031 по 2050 рр. сумарне
випаровування складатиме 81 мм, в порівнянні з середньо багаторічним 80 мм.
Сумарна випаровуваність за період викидання волоті – повна стиглість за періоди з 2011 по 2030 рр.
та з 2031 по 2050 рр. збільшиться від середньо багаторічної на 6 та 9 мм відповідно.
Дефіцит вологи у ґрунті з середньо багаторічний період за період викидання волоті – повна стиглість
склав 150 мм. За період з 2011 по – 2030рр. дефіцит вологості підвищиться до 163 мм та до 158 мм за
період з 2031 по 2050 рр., що вище від середньо багаторічного на 13 мм та 8 мм відповідно.
Відносна вологозабезпеченість посівів проса за період викидання волотті – повна стиглість в
середньо багаторічному складає 0,35відн.од. За період 2011 по 2030 рр. вологозабезпеченість зменшиться
і складатиме 88%, а за період з 2031 по 2050 рр. - 97% від середньо багаторічної.
За вегетаційний період в середньо багаторічному середня температура повітря складає 20,0оС. За
сценарієм А2за період з 2011 по 2030 рр. середня температура повітря складає 19,9оС, що нижче від
середньо багаторічної на 0,1оС. За період з 2031 по 2050 рр. температура повітря склала 20,16 оС, що
вище від середньо багаторічної на 0,6 оС.
Сума ефективних температур в середньо багаторічному за вегетаційний період складає 1542 оС. За
о
періоди з 2011 по 2030 рр. та з 2031 по 2050 рр. сума ефективних температур зросте до 1648 С та 1632
о
о
о
С, що вище від середньо багаторічної на 106 С та 90 С відповідно.
Сума опадів в середньо багаторічному за вегетаційний період складає 159 мм. За період з 2011 по
2030 рр. сума опадів менше від середньо багаторічної на 7 мм. За період з 2031 по 2050 рр. сума опадів
підвищиться від середньо багаторічної на 13 мм.
Відносна вологозабезпеченість посівів проса за вегетаційний період в середньо багаторічному
складає 0,38 відн.од. За період 2011 по 2030 рр. вологозабезпеченість зменшиться до 0,34 відн.од., що
становить 94% від середньо багаторічної. За період з 2031 по 2050 рр. вологозабезпеченість посівів проса
складатиме 95% від середньо багаторічної.
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ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЯК УМОВА ОПТИМІЗАЦІЇ
ПЕРЕТВОРЕНОГО ЛАНДШАФТУ
Людина і суспільство не можуть існувати і розвиватися поза природою. Звідси виникає проблема
взаємодії природи і суспільства, суспільного і природного. В широкому розумінні під природою мають на
увазі весь навколишній матеріальний світ. Проте природа відрізняється від суспільства. Вона завжди
існувала, а суспільство виникає на її основі в певний історичний проміжок часу. Природа існувала і далі
може існувати без суспільства. А суспільство без природи існувати не може. Тому, що воно є об‘єктивним
середовищем життя людей (повітря, вода, земля тощо).
Розвиток промислового й аграрного виробництва, використання значної кількості природних
ресурсів, урбанізація та інші складні антропогенні процеси стали чинниками, які суттєво впливають на
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цілісність природних екосистем і структурно-функціональну організацію ландшафтів, зумовлюють глибокі
зміни у біогеоценотичному покриві, руйнування біологічного і ландшафтного різноманіття, знижують
ступінь біотичної модифікації ландшафтів [4, 5, 10]. За сучасних моделей споживання і виробництва
природні ресурси продовжують використовувати швидше, ніж вони можуть відновлюватися. Недотримання
у процесі виробничо-господарської діяльності законів, правил і принципів природокористування [2]
призвело до порушення стійкості ландшафтних систем, виникнення негативних екологічних ефектів
(забруднення навколишнього середовища, зникнення видів рослин і тварин, ерозія ґрунтів, обміління рік,
паводки та ін.), погіршення умов середовища життєдіяльності людей [14, 15, 16].
Головними вимогами законів природокористування є забезпечення функціональної цілісності й
оптимального співвідношення компонентів у природних і природно-антропогенних системах, а також
максимального збереження біогеоценотичного покриву, біологічного і ландшафтного різноманіття. У разі
порушення цих вимог втрачається надійність природних екосистем – здатність екосистеми (ландшафту)
існувати без різких змін структури і функцій, а також порівняно повно саморегулюватися і
самовідновлюватися [12, с. 266].
Надання пріоритетності політиці нерегульованого споживання природних ресурсів зумовлює
нарощування антропогенного навантаження на ландшафти і хід природних процесів у них. Потенційні
можливості природних екосистем протидіяти цим процесам перебувають на грані вичерпання. Освоєння
нових територій і нових ресурсів призвело до ущільнення географічного простору [4] і необхідності
обмеження певних параметрів розвитку в сфері економіки, споживання ресурсів та простору [1].
Відповідно до цього потрібно вживати адекватні організаційно-господарські заходи щодо переходу
до режиму інтегрального керування природними територіальними комплексами. Найфундаментальнішою
ідеєю і реагуванням на дигресивні процеси у природі, зумовлені хаотичним і в основі споживацьким
природокористуванням, є ідея сталого розвитку, один із принципів якої – збереження природного
середовища, біологічного і ландшафтного різноманіття. Уважають, що ідея створення територій природнозаповідного фонду (ПЗФ) є інтегральною у справі збереження природного середовища, оптимізації
ландшафтів, збереження генофонду живої природи, формування сприятливих умов для життєдіяльності
людини [12, с. 268].
Базові критерії відбору ключових територій екомережі: Базовими критеріями відбору ключових
територій за Ю.Р. Шелягом-Сосонко (1999) є: ступінь природності території та її різноманіття; рівень
багатства різноманіття; рівень значення різноманіття; рідкісність різноманіття; представленість
ендемічних, реліктових та рідкісних видів; репрезентативність різноманіття; типовість різноманіття;
повнота різноманіття; оптимальність розміру та природність меж; ступінь функціонального значення
різноманіття; відповідність повній ландшафтній структурі; наявність антропогенно змінених територій,
багатих на біорізноманіття; наявність рослин і тварин, специфічних для традиційних агроцепозів;
можливість інтеграції в Європейську екомережу.
За своїм значенням ключові території можна розділи на три групи:
• відзначаються різноманітністю або унікальністю біоти;
• є територією на якій добре збереглися природні ландшафти, що мають континентальну,
національну або регіональну цінність;
• представляють собою перетворені людиною ландшафти, що мають значну історико-культурну
цінність [3].
Розвиток мережі територій та об‘єктів природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ) України є одним із
основних пріоритетів екологічної політики країни, про що свідчать Указ президента України від 23.05.2005
№838/2005 «Про заходи щодо дальшого розвитку заповідної справи в Україні», Закон України «Про
Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010
№2818- VI та інші нормативні документи. Саме створення територій та об‘єктів природно-заповідного
фонду можна назвати не лише основним, але і найбільш ефективним механізмом в процесі охорони
природних екосистем, унікальних природних територій, ландшафтів та рідкісних видів рослин і тварин.
Перш за все необхідно сказати, що собою представляють ті чи інші території чи об‘єкти ПЗФ та
якими нормативними документами регулюється порядок їх створення та функціонування.
Правові основи створення, організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного
фонду України, відтворення його природних комплексів та об‘єктів визначає Закон України «Про природнозаповідний фонд України», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон
України «Про рослинний світ», Закон України «Про тваринний світ», Закон України «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та іншими нормативноправовими актами [13].
Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» природно-заповідний фонд
становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу
природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження
природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального
екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. Крім
того, Закон визначає, що території та об‘єкти ПЗФ поділяються на природні території та об‘єкти, а саме:
природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки,

22
заказники, пам‘ятки природи, заповідні урочища; штучно створені об‘єкти – ботанічні сади, дендрологічні
парки, зоологічні парки, парки-пам‘ятки садово-паркового мистецтва.
Заповідні території охороняється як національне надбання, до яких встановлюється особливий
режим охорони, відтворення і використання. Україна розглядає цей фонд як складову частину світової
системи природних територій та об‘єктів, що перебувають під особливою охороною.
Збереження територій та об‘єктів природно-заповідного фонду забезпечується різноманітними
способами, зокрема встановленням заповідного режиму; організацією систематичних спостережень за
станом заповідних природних комплексів та об'єктів; проведенням комплексних досліджень; додержанням
вимог щодо охорони територій та об‘єктів природно-заповідного фонду під час здійснення господарської,
управлінської та іншої діяльності, розробкою проектної і проектно-планувальної документації,
землевпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз, проведення інших заходів з
метою збереження територій та об‘єктів природно-заповідного фонду.
Природно-заповідні території та об‘єкти з додержанням вимог, встановлених чинним законодавством
України можуть використовуватися: у природоохоронних цілях; науково-дослідних цілях; оздоровчих та
рекреаційних цілях; освітньо-виховних цілях; для потреб моніторингу навколишнього природного
середовища [1, с. 41; 11, с. 72].
Забезпечення режиму території ПЗФ, здійснення заходів по відтворенню (відновленню) природних
ресурсів суттєво примножить багатство місцевої флори та фауни. Створення заповідних територій
забезпечує попередження правопорушень, засмічення і захаращення території; реалізує заходи з
профілактики та захисту природних комплексів від шкідників та хвороб; запобігає виникненню пожеж та
інших надзвичайних ситуацій тощо.
Освітньо-виховна діяльність ПЗФ сприяє підвищенню рівня екологічної культури місцевого
населення і відвідувачів та відіграє важливу роль у вихованні місцевої молоді та екологічному
інформуванні населення шляхом проведення просвітницької роботи серед дошкільних та шкільних
закладів, випуску буклетів, часописів, фільмів, книг, посібників тощо [3, с. 59; 9, с. 97].
Рекреаційна діяльність на території ПЗФ є прямою інвестицією в економічний розвиток регіону. Вона
здійснюється шляхом створення сприятливих умов для відпочинку відвідувачів, включає різноманітне
облаштування екологічних та туристичних маршрутів, а також зон відпочинку; організацію екологічних
таборів для школярів та молоді; залучення місцевого населення до рекреаційної діяльності [6, с. 60;
7, с. 131].
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ГЕОЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТА ФУКЦІОНУВАННЯ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ ЯК
ЄДИНОЇ ГЕОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
Сучасні уявлення про особливості структурно-тектонічних умов Азово-Чорноморського регіону, його
геолого-геоморфологічних та геолого-геоекологічних умов можна скласти аналізуючи численні публікації, в
яких викладаються результати тектонічних, геологічних, геоморфологічних та геофізичних досліджень,
проблеми походження, часу закладення і тектонічної будови Чорноморської та Азовської западини. В
межах морської геології та загальної геології Землі такі питання досі стають предметом активних наукових
дискусій, що тривають з кінця XIX століття. Ціла плеяда видатних океанологів та морських геологів таких
як А.Д. Архангельський, Н.М. Страхов, В.А. Обручов, Д.В. Наливкин, Б.Л. Личков, М.В. Муратов
досліджували геологічну історію формування Азово-Чорноморського басейну.
У історії людства Азово-Чорноморських басейн займав незмінне важливе значення, особливо для
цього регіону з міцною людською цивілізацією, тому історія формування та динамічних змін цього
природного морського утворення привертала увагу з давніх часів. Але систематичне та цілеспрямоване
дослідження геологічного середовища Азово-Чорноморського басейну було розпочато достатньо пізніше,
локальними дослідженнями речовинного складу донних відкладів басейну, що проводилися на межі ХIX –
XХ сторіччя. Такі дослідження зокрема відбулися під час першої масштабної комплексної чорноморської
експедиції у 1890-1891 рр. під керівництвом І.П. Шпіндлера. Внаслідок багаторічної праці цієї експедиції
було отримано багато безцінного первинного фактичного матеріалу щодо речовинного складу, літології,
тектоніки і стратиграфії дна, проаналізовано унікальні дані стосовно геологічної будови континентальної
окраїни та ложа моря, а також усього Азово-Чорноморського басейну [1].
Азово-Чорноморський басейн сформувався в сучасних контурах переважно у пізньопонтичний час. В
пізньому пліоцені (кімерійський, апшеронський та куяльницький час) межі морських басейнів лише на
окремих ділянках в незначній мірі виходили за контури сучасної лінії. Характерною рисою для
четвертинного періоду виступають неодноразові глобальні зледеніння, які в свою змінювалися значними
потепліннями. Це знайшло своє відображення в помітних змінах рівня Світового океану і пов‘язаного з ним
Середземноморського басейну, в тому числі басейнів Азовського та Чорного морів. При цьому у регіоні
впродовж плейстоцену відбулося не менше п‘яти-шести епох зледенінь та відповідної ж кількості потеплінь
клімату. У геологічному, геоморфологічному, фізико-географічному відношенні при характеристики
формування та функціонування Світового океану Азово-Чорноморський басейн постає частиною
Середземного моря та відноситься до басейну Атлантичного океану. Але з урозумінням як єдності Чорного
та Азовського морів, так і з розбіжностями іх геологічних історій можна визначити таки риси фізикогеографічних відмінностей: за географічним положенням; за глибиною то розміром; за рівнем солоності; за
флорою та фауною [3].
Сучасна геолого-геоморфологічна улоговина Чорного моря, і як наслідок, загальна площа поверхні
Чорного моря становить 413 490 км², об‘єм ‒ 529 955 км², причому, шар від поверхні до глибини 200м
займає 67 595 км², а від 200 м до дна - близько 462 360 км², або 87,3%. Так як у воді Чорного моря кисень
присутній лише до глибини 175-200 м, то верхній «живий» шар становить всього 13%. Таким чином, 87%
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обсягу моря ‒ зона, майже позбавлена органічного життя, за винятком бактеріальної яких інших,
виявлених в останні роки, форм, середні значення глибини ‒ від 1271 до 1301м [4].
Азовське море, як фізико-географічний об‘єкт, глибоко врізається у континентальну сушу і являє
собою Чорноморський залив (їх об‘єднує Керченська протока) площею 37,6 тис. км2. Довжина моря від
гирла Дону до Арабату – 340 км, ширина від Темрюка до гирла річки Берда – більш 150 км. За площею це
саме мале море світу, з дуже невеликими глибинами, до 13,5 м у кращі роки водонаповнення. Об‘єм
водної маси за різними оцінками від 256 куб. км (якщо брати показники середньої глибини 6,8 м) до 303
куб. км. (якщо такою глибиною рахувати 8 м). Площа водозабірного басейну цього унікального
геологічного, геоморфологічного, гідрологічного утворення складає 586 000 км2 [1].
Сучасні геоморфологічні процеси, які відбуваються в межах Азово-Чорноморського басейну
сформовані на регіональних тектонічних, неотектонічних та сучасних геодинамічних процесах [1].
Схема сучасного геоморфологічного районування Азово-Чорноморського басейну: 1 – внутрішній
шельф, 2 – зовнішній шельф, 3- материковий схил, 4- похила акумулятивна рівнина, 5 – глибоководна
рівнина. Аероекологічні та акваекологічне умови морського Азово-Чорноморського басейну визначаються,
в основному, кліматом, циркуляцією мас повітряного середовища, тепловим і водним балансами морської
аероекологічної системи і морської акваекологічної системи, а також рядом інших регіональних і
глобальних чинників [6, с. 67].
Гідрологічний режим Азово-Чорноморського басейну визначається морфологічним будовою і
кліматом. Переважає думка, що всю товщу вод в Чорному морі слід розглядати з динамічної точки зору як
єдине ціле, що, безумовно, має велике значення і для розуміння процесів глибоководної седиментації.
Солоність води Чорного моря у своєму середньому значенні дорівнює 18 проміле. Це значення практично
в 2 рази нижче, ніж загалом у Світовому океані, але постає вдвічі більше, ніж в Азовському морі.
З урахуванням геологічних, геоморфологічних, фізико-географічних умов формування, АзовоЧорноморський басейн набуває комплекс мінеральних ресурсів, що робить його привабливим для
сучасного українського суспільства з метою використання для подальшого буття людини в межах планети
Земля. Структура мінерально-сировинних ресурсів Азово-Чорноморського басейну, з визначенням
компонентів світової мінеральної сировини включає:
1. Мінеральні нафтогазові ресурси Азово-Чорноморського басейну;
2. Мінеральні розсипні родовища Азово-Чорноморського басейну;
3. Оолітові залізорудні ресурси Азово-Чорноморського басейну;
4. Мінеральні мулові грязі Азово-Чорноморського басейну;
5. Мінеральна вода (рапа) з покладами магнію та брому Азово-Чорноморського басейну;
6. Мінеральні солі Азово-Чорноморського басейну;
7. Мінеральна будівельна сировина Азово-Чорноморського басейну [4].
Перевіщення обсягів техногенного та антропогенного забруднення над асіміляційною здатністю
морських геоекосистем Азово-Чорноморського басейну, надходження до морів чужинних біологічних відів
та неорганічних синтетичних викидів, використання природних морських ресурсів в максимально
можливому обсязі, що значно перевіщують їх природний потенціал, застосування геоекологічно шкідливих
технологій, видобування морських мінерально-сировинних (у тому числі і органічних) ресурсів,
транспортування и перевантаження морських вантажів через транспортні морські вузли, недотримання
міжнародних умов співробітництва користувачів Азово-Чорноморського басейну тощо протягом останніх 30
років обумовили значні зміни природного геоекологічного стану морського довкілля цього унікального
природного утворення.
Основними джерелами забруднення Азово-Чорноморського басейну:
‒ стоки континентальних річок;
‒ поверхневі та підземні стічні води з точкових та дифузних берегових джерел;
‒ стоки з транспортних вузлів морських транспортних засобів.
Головними геоекологічними проблемами Азово-Чорноморського басейну нами визначено:
‒ швидкість антропогенного забруднення Азово-Чорноморського басейну;
‒ руйнівна робота екзогенних процесів у вигляді берегової ерозії;
‒ бурхливий розвиток евтрофікаційних процесів;
виснаження іхтіофауни Азово-Чорноморського басейну;
‒ постійне зростання рівня сірководню Чорноморського басейну [3,4].
Успішне рішення означених геоекологічних проблем та оптимізація Азово-Чорноморського басейну
неможливе без геоекологічного моніторингу Азово-Чорноморського басейну, що у свою чергу неможливо
без комплексного підходу. Це передбачає створення та подальше включення у функціонування системи
спостереження за станом та динамікою змін геоекологічних параметрів та якостей означеної геологогеоморфологічної системи – що відповідає процесу моніторингу, який повинен базуватися на наступних
принципах: принцип єдності цілей, принцип ієрархічності, принцип комплексності, принцип
альтернативності, принцип системності [2, с. 111].
Таким чином, дослідження Азово-Чорноморського басейну як геосистеми за програмою моніторингу
з метою покращення геоекологічного стану та оптимізації геоекологічних показників повинні включати:
 дослідження формування та трансформації гідрологічних і гідрохімічних полів геосистеми, ареалів
поширення її забруднень;
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 геоекологічне районування дна акваторії по характерних параметрах: елементам рельєфу,
літологічним (гранулометричному) і гідрогеохімічним - кисень, сірководень, температура, солоність,
поширенню форм зообентосу (чисельність, видове різноманіття, біомаса);
 картування геосистеми на основі ландшафтно-геоморфологічних параметр та оцінки забруднення
геосистеми важкими металами (Сu, Рb, Сr, Аr, Zn, Сd, Нg), токсичними сполуками (СПАР, пестицидами,
поліхлорбіфенілу, нафтовими вуглеводнями,
 моніторинг за формуванням і трансформацією геосистеми, динамікою її твердого та живого
компонентів, хвильовими процесами;
 біогеохімічні дослідження організмів, що входять в геосистему в першу чергу мідій, мікроорганізмів;
 складання геоекологічної карти проблем Азово-Чорноморського басейну України. Вона повинна
містити відомості про гідрографічних, геоморфологічних, гідролого - хімічних і біологічних елементах, а
також дані про комплекс забруднюючих компонентів;
 проведення інженерно-геоекологічних і сейсмо-геофізичних досліджень [5, с. 84].
Подальший розвиток природно-заповідних територій на морському узбережжі Азово-Чорноморського
басейну України намічено за рахунок росту заповідних ділянок водно-болотних угідь, морських кіс,
островів, гірських ділянок. Найперспективнішим для цього є узбережжя саме Азовського моря, на якому
має бути створено національні природні парки [8; 9, с. 25].
З метою збереження природних ландшафтів морського узбережжя Азово-Чорноморського басейну
України НДУ «Український науковий центр екології моря» в 2018 році розробив проект створення
«Прибережно-морського екокоридору України» [7]
Взагалі комплексна дія природоохоронних заходів та зниження техногенного та антропогенного
тисків в межах Азово-Чорноморського басейну в межах України має рішити значну кількість завдань з
метою покрашення геоекологічного стану цього унікального геолого-геоекологічного утворення.
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Лариса Прохорова, Ганна Смирнова
(Мелітополь, Україна)
АГРОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ РИЗИКОВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА (НА ПРИКЛАДІ
ПАТ «АГРО-СОЮЗ» СИНЕЛЬНИКОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Актуальність даного дослідження обумовлена суттєвим поняттям екологічного ризику
(геоекологічного ризику у нашому дослідженні як близького за значенням та генезисом) досить часто
розглядають як наслідки для біоти взагалі та однієї людини окремо, від впливу забруднень природного
середовища небезпечними хімічними речовинами, від інших потенційних забруднювачів, що можуть
суттєво змінити параметри станів оточуючого середовища за довгий або короткий відрізок часу. У цьому
аспекті вкрай важливим стає екологічний (геоекологічний) моніторинг як природних так і антропогенних
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систем – комплексна, постійна у часі та просторі, система стаціонарних спостережень за станом
природного середовища та попередження щодо негативних ситуацій у оточуючому середовищі [1, с. 74].
В межах діяльності крупного регіонального агропромислового ПАТ «Агро-Союз», що формує свою
галузеву систему агрогосподарюваня в умовах такого уразливого ландшафту як степового, ми визначили
такі геоекологічні ризики як:
 руйнування (погіршення) ґрунтів;
 виснаження та забруднення ґрунтів та гідрографічних об‘єктів;
 загрозливий хімізм сільськогосподарської діяльності (пестициди, гербіциди, хімічні стимулятори
росту рослин та тварин) в межах степового ландшафту;
 рівень (ступень) ландшафтної перетворюваності, ландшафтного навантаження при активній
сільськогосподарської діяльності в межах уразливого степового ландшафту.
Дніпропетровська область розташована у степовій зоні України, в смузі центрального право- та
лівобережного злако-лучного степу. Вздовж річок, по балкам зустрічаються ділянки лісів, найбільш
великий ‒ Самарський ліс площею близько 15 тис. Га (близько 4 % території області), значна частина яких
штучного походження. Для підзони разнотравно-типчакового-ковилового степу серед різнотрав‘я найбільш
характерними представниками є горицвіт вісняний, піон тонколистий, гвоздика голівчаста, суниця зелена,
земляний горіх, шалфей, подорожник, васильки, вероника вісняна, перляк. Серед злакових найбільш
розповсюджений ковил волохатий, ковил пістряволистий, типчак вівсяниця, тонконіг вузько повзучий,
променистий стоколос, пирій. Бобові представлені конюшиною альпійською та гірською, люцерною
серпоподібною та хмелеподібною. Для степових фітоценозів з чагарників розповсюджені терен, вишня
степова, мигдаль степовий, дереза чагарникова. В цілому чагарники та чагарникові ростуть на вододілах,
схилах балок, ярів та річкових долин. Фауна зазначеної зони в останній час зазнала значних змін. Степові
види на великих просторах витиснути польовими, які пристосувались до агроценозів [2].
Синельніковський район Дніпропетровської області було створено у 1923 року згідно з новим
адміністративно-територіальним поділом Катеринославська губернія, яка була реорганізована на 7 округів.
Серед 12 районів, які увійшли до утвореного Павлоградського, був і Синельниківський [10].
Сучасний Синельниківський район ‒ один із найбільших на Дніпропетровщині ‒ займає площу
164,7 тис. га. Населених пунктів 121, у тому числі: селищ міського типу – 4; сіл ‒112; селищ 5, орні землі
123 тис. га [10].
Район займає лівобережжя Дніпровської дуги. Межує з Дніпропетровським, Новомосковським,
Павлоградським, Васильківським районами та Вільнянським районом Запорізької області.
Згідно геоморфологічного районування територія даного району відноситься до степової рівнини,
геоморфологічна одноманітність якої порушується екзогенними морфоскульптурами флювіальноерозійного генезису - сухими балками, кряжами та ярами. З урахуванням кліматичних та геоморфологічних
характеристик, район дослідження постає як регіон ризикованого землеробства [10].
Сучасна тенденція підвищення безпеки життєдіяльності населення на основі оцінок ризику від
антропогенної діяльності стає актуальнішою рік за роком у зв‘язку з інтенсифікацією прояву негативного
зворотного зв‘язку на Людину. Поняття ризику багатопланове, оскільки воно використовується не тільки у
сфері техногенної і природної безпеки, а й у багатьох сферах державної, наукової, економічної та
фінансової діяльності. З всього переліку ризиків для нашого дослідження ми визначили орієнтовані на
аграрне використання природного середовища, а саме: природний ризик, техногенний ризик, екологічний
ризик. Важливою понятійною категорією ризику є інтегральний ризик – сумарний ризик для населення,
техногенних и природних об‘єктів від усіх можливих негативних подій техногенного і природного
походження [4, с. 35].
До вірогідних геоекологічних ризиків для ґрунту в межах степового ландшафту можна віднести:
ерозію ґрунтів; вторинне засолення ґрунтів; підтоплення ґрунтів; антропогенне забруднення ґрунтів;
посилення евтрофикації гідрографічних об‘єктів; погіршення агрохімічних властивостей і родючості ґрунту;
порушення кругообігу та балансу поживних речовин [3, с. 45].
У 1996 році на основі холдингової компанії було створено ПАТ «Агро-Союз» як нову аграрну
культуру ефективного та рентабельного сільськогосподарського виробництва. Агрокультурне підприємство
АТ «Агро-Союз» ‒ це крупна інтегрована модель ефективного сільгоспбізнесу, як результат впровадження
світового досвіду ресурсозбереження в рослинництві і тваринництві в межах південно-східного регіону
України [8].
Місце локалізації Акціонерного Товариства «Агро-Союз» (в подальшому АТ «Агро-Союз) ‒ село
Майське, Майської сільської ради, Синельниківського району, Дніпропетровської області України.
Адміністративним центром Майського сільської ради є безпосередньо село Майське, крім якого у Майську
сільську раду входять села Козачий Гай, Нове, Новомиколаївка, Максимівка та Романівка. Всі села
пов‘язані між собою інфраструктурою та єдиним виробничим підприємством АТ «Агро-Союз» [5, 6].
Структура господарювання ПАТ «Агро-Союз» являє собою сукупність таких сільськогосподарських
напрямів:рослинництва (зернові та технічні культури); тваринництво (велика рогата худоба, свинарство,
вівчарство); птахівництво (страусівництво, вирощування дроф); бджолярство тощо [8].
Загальна кількість працюючих на підприємстві людей становить 238 чоловік, з них жінок ‒ 62,
чоловіків – 176, тобто 26% та 74 % відповідно. За освітою кадрове забезпечення поділяється відповідно:
на працівників з вищою освітою, переважаюче технічно-аграрною та фінансово-економічною – 93 особи; на
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працівників з середньо-спеціальною технічною та середньо-спеціальною аграрною ‒ 123 особи; на
працівників з загальною середньою освітою – 22 особи, що відповідно до 100% кадрового забезпечення
складає відносно 39%; 52% та 9% [8].
Нами також було досліджено кількість контактних днів у сезонні обробки рослин, що мають
працівники господарства АТ «Агро-Союз» з означеними токсичними препаратами з метою покращення
здоров‘я та захисту рослин. Це розподілилося наступним чином: березень – 8 днів; квітень – 19 днів;
травень – 17 днів; червень – 12 днів; липень – 14 днів; серпень – 11 днів; вересень – 7 днів. Загалом,
працівники мають безпосередній контакт з отрутними токсичними речовинами близько 88 днів, з деякою
кореляцію за погодними умовами. Враховуючи загальну площу, яку необхідно опрацювати в цей час
токсичними речовинами, та помножуючи ії на кількість контактних днів ми маємо площу 67 000 га, що є
досить значною для контакту з організмом працівника [8].
Узагальнюючи оброблену інформацію щодо професійно-орієнтації захворювання нами було
встановлено:
У групи працівників агрономів та механізаторів, хто працює з хімічними засобами захисту рослин
від шкідників та задіяні у протруєнні зерна, зачистці зерносховищ зафіксовані:
 захворювання верхніх дихальних шляхів: бронхіальна астма, хронічні бронхіти, плеврити, алергічні
захворювання носоглотки;
 дерматологічні захворювання кожного покриву;
У групи працівників доярів та скотарів, хто обслуговує велику рогату худобу, свинарство,
птахівництво зафіксовані:
 захворювання кістково-суглобного апарату: артрити, артрози, дистрофія м‘язів, радикуліти;
 захворювання та запальні процеси сечостатевої системи: пієлонефрит;
У групи працівників комбікормового заводу, зерносховища, обробки зернового матеріалу
зафіксовані:
 захворювання верхніх дихальних шляхів: бронхіальна астма, хронічні бронхіти, плеврити, алергічні
захворювання носоглотки;
 дерматологічні захворювання кожного покриву;
 захворювання серцево-судинної системи: гіпертонічна хвороба;
 захворювання кровотворної системи: низькі показники гемоглобіну та загального стану крові;
У групи працівників тракторно-механізаторського корпусу зафіксовані:
 захворювання серцево-судинної системи: гіпертонічна хвороба, серцева-судина недостатність,
тромбофлебіти;
 захворювання кістково-суглобного апарату: артрити, артрози, дистрофія м‘язів, радикуліти;
Порушення людиною геоекологічних зв‘язків та законів руху речовини, енергії та інформації у
степовому ландшафті, який має високий рівень перетворення та постійний високий антропогенний тиск,
викликає негативні наслідки в навколишньому середовищі, що неодмінно приводять до його загрозливого
стану [7, с. 38].
Досліджуючи АТ «Агро-Союз» за структурою господарювання та напрямками землеробства та
тваринництва, ми дійшли до висновків, що розглянута вище комплексна складна багатопараметрова
господарська діяльність АТ «Агро-Союз» неодмінно впливає на всі компоненти оточуючого середовища:
 природну компоненту;
 соціальну компоненту;
 господарську компоненту оточуючого середовища.
Таким чином, якщо узагальнити всі позитивні та негативні наслідки сільськогосподарської діяльності
АТ «Агро-Союз» необхідно визначити, що діяльність Людини на благо та на підвищення якості свого життя
неможливо без наступів на середовище, без руйнації оточуючого середовища, без змін параметрів його
станів. Але якщо ми хочемо зберегти на майбутнє наші життєзабезпечуючі ландшафти, ми повинні
підтримувати життєзабезпечуючі параметри усіх компонентів ландшафту – ґрунтів, гідрографії, рельєфу,
біорізноманіття.
Потрібно приділяти велику увагу геоекологічним заходам з метою захисту та оптимізації
навколишнього середовища, а для цього ми мусимо виконувати всі агротехнічні і екологічні вимоги
правильно і своєчасно, з урахуванням наукового надбання значної кількості науковців-природознавців, а
саме географів, геоекологів, ґрунтознавців, геоморфологів, ландшафтознавців. Формуючи стратегію
природокористування в жорстких умовах антропогенного тиску, необхідно формувати діючі та працюючі
позиції сталого розвитку кожного регіону зокрема та України взагалі [9, с. 228].
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Катерина Шалай, Альона Рябченко
(Мелітополь, Україна)
БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ ГІДРОТЕРМАЛЬНІ РЕСУРСИ КОНТИНЕТАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ‟Я
Підземні води належать до корисних копалин загальнодержавного значення та є одним з
найважливіших об‘єктів надр. вони мають стратегічне значення як надійне та якісне джерело питного
водопостачання населення. Підземні води мають подвійну природу: з одного боку, це рухома корисна
копалина, яка циркулює в гірських породах і її використання потребує видобутку з надр, а з іншого – це
частина загальних водних ресурсів планети, яка активно взаємодіє з поверхневими водами, атмосферою
та іншими компонентами природного середовища. у зв‘язку з цим, ресурси підземних вод та їх
експлуатаційні запаси залежать не тільки від геолого-гідрогеологічних факторів, але й від фізикогеографічних та антропогенних, які змінюють умови живлення підземних вод, їх якість та можливості
видобутку і використання [3, 4, 5, 6, 12].
За результатами регіональної оцінки, проведеної у 1975-1980 рр., прогнозні ресурси підземних вод
України складають 61689,2 тис.м3/добу, з яких з мінералізацією до 1500 мг/дм3 – 57499,9 тис.м3/добу.
Розподілені прогнозні ресурси підземних вод по регіонах нерівномірно, що зумовлено відмінністю геологоструктурних фізико-географічних умов різних регіонів України. Переважаюча частина прогнозних ресурсів
зосереджена у північних та західних областях України, ресурси південного регіону обмежені. Найбільша
кількість прогнозних ресурсів підземних вод зосереджена в Чернігівській області - 8326,7 тис.м3/добу,
найменша – у Кіровоградській (404,6 тис.м3/добу), Чернівецькій (405,3 тис.м3/добу) і Миколаївській
(441,6 тис.м3/добу) областях [6, 7].
Розвіданість прогнозних ресурсів підземних вод по країні незначна – 27%. Станом на 01.01.2018 р.
розвідано та затверджено ДКЗ СРСР, УкрТКЗ та ДКЗ України 664 родовища підземних вод, які включають
1394 ділянки з експлуатаційними запасами 16372,111 тис.м 3/добу, у тому числі за категоріями А+В+С1 –
15425,711 тис.м3/добу, за категорією С2 - 946,400 тис.м3/добу [6, 7].
Упродовж 2017 року було розвідано 43 нові ділянки родовищ підземних вод: у Волинській (2),
Дніпропетровській (1), Житомирській (3), Закарпатській (1), Київській (5), Луганській (2), Львівській (4),
Полтавській (5), Рівненській (2), Сумській (3), Харківській (5), Херсонській (4), Черкаській (3), Чернігівській
(1) областях та місті Києві (2). Проведена переоцінка балансових запасів на 14 ділянках: у Вінницькій (1),
Київській (7), Львівській (1), Харківській (3), Хмельницькій (2) областях. Приріст розвіданих експлуатаційних
запасів підземних вод склав 41,245 тис.м3/добу (рис. 1) [6, 7].

Рис. 1. Прогнозні ресурси підземних вод по адміністративним областям, тис. м 3/добу [6]
Підземні термальні води цікавили людину з найдавніших часів. Як тільки людина почала помічати,
що мінеральні термальні води можуть чинити істотний вплив на стан здоров‘я, з‘явилася потреба в
дослідженні основ формування їх складу. Дізнаючись нове, людство почало застосовувати мінеральні
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термальні води для оздоровлення. З тих пір з‘явилася потреба в поглибленому дослідженні тонких
механізмів формування та накопичення в підземних водах різних хімічно та біологічно активних
компонентів. Підземні термальні води є складними багатофазними системами, що містять в розчиненому
вигляді різну кількість речовин, як органічних, так і неорганічних, а також і газів.
Під термальними водами розуміють води з температурою вище + 20°С. Згідно класифікації за
Щербаковим А.В. термальні підземні води поділяються на:
 теплі (+20-37°С)
 гарячі (+37-50°С)
 дуже гарячі (+50-100°С) [11]
У більш широкому сенсі, до термальних вод, також відносяться і мінеральні води, що
характеризуються підвищеним вмістом біологічно активних хімічних і органічних компонентів і володіють
специфічними фізико-хімічними властивостями, що надають лікувальну дію на організм людини.
Класифікація термальних джерел:
 азотні прісні гідрокарбонатні натрієві з мінералізацією до 1 г/л. Температура 26-35°С;
 переважно азотні хлоридно-гідрокарбонатні, гідрокарбонатно-хлоридні і хлоридні натрієві (іноді
магнієві) з мінералізацією від 1 до 3-7 г/л. Температура 20-46°С;
 азотні, метаново-азотні, азотно-метанові і метанові хлоридні і хлоридно-гідрокарбонатні натрієві,
сольові води (мінералізація 10-35 г/л) з температурою від 30 до 40°С і вище;
 азотно-метанові і метано-азотні (іноді метанові) хлоридні кальцієво-натрієві води морської
мінералізації (35-40 г/л) з температурою понад 50°С (до 100°С);
 переважно азотні дуже гарячі понад (45-50°С) води за складом натрієві або кальцієво-натрієві
хлоридні, сульфатно-хлоридні, гідрокарбонатно-хлоридні і хлоридно-гідрокарбонатні з мінералізацією
8-50 г/л [9].
У південній частині України термальні джерела зосереджені у Голопристанському та Генічеському
районах Херсонської області та АР Крим (рис. 2).
В АР Крим виділяють тут три гідромінеральні області: Рівнинний Крим, Гірський Крим, Керченський
півострів.
У рівнинному Криму знайдені азотні, метанові, сірководневі води змішаного газового складу. Назви їх
визначають на основі газу, що переважає. Води або холодні (14-15°), якщо вони знаходяться в верхніх
шарах земної кори, або ж гарячі (до 58-62°), якщо знаходяться на значних глибинах. Так само, як і
температура, змінюється і їх мінералізація ‒ від майже прісних до солоних, що містять 36-38 г солей на
літр [10].

Рис. 2. Потенціал геотермальної енергії в Україні [2]
У Гірському Криму води сульфатні і хлоридні. До складу газової суміші входять, головним чином,
азот, а також в менших кількостях метан, сірководень. Досить рідко зустрічається СО 2. Температура води
тут невисока, 12-15°. Лише в деяких випадках вона досягає 27°. На Керченському півострові знайдено
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вуглекислі води. Вони розміщені на глибоких горизонтах. Крім того, тут є також сірководневі, метанові і
азотні води. Температура їх на великих глибинах досягає 45° [10].
Перешкодою до використання термальних вод в теплоенергетичних цілях є в більшості випадків
висока їх мінералізація, що унеможливлює їх використання без загрози забруднення навколишнього
середовища. Альтернативою служить експлуатація із застосуванням ГЦС (геоциркулярних систем), тобто
зі зворотним закачуванням використаної води в пласт.
Також, ми проаналізували хімічний склад Терпіннівських вод Мелітопольського району Запорізької
області та термальних вод сел Щасливцеве та Облої, і дійшли до висновку, що за хімічним складом
представлені підземні води майже не мають розбіжностей, тому основною відмінністю, між даними
підземними водами, залишається відмінність у температурі. Терпіннівські води є холодними, бо не мають
ендогенного джерела підігріву, а підземні води сел Щасливцеве та Облої підігріваються за допомогою
конвективної циркуляції. Тобто, підземні води просочуються вниз та досягають глибини близько кілометра і
більше, де порода має більш високу температуру через геотермічний градієнт земної кори, який складає
близько 30° C на кілометр перші 10 км [8].
Південна частина України володіє достатнім рекреаційним потенціалом і має перспективу для
створення курортів як місцевого, так і державного значення, необхідною умовою яких є наявність медикобіологічної оцінки [1]. На сьогодні існує об‘єктивна необхідність проведення курортологічного обстеження
перспективних територій Херсонської області та Криму, передусім прибережних, для ревізійної оцінки
сучасного стану та розробки рекомендацій щодо їх використання в лікувальній практиці.
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АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ РОСТУ І РОЗВИТКУ ПРОСА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Ріст та розвиток сільськогосподарських культур проходить під постійним впливом зовнішніх
факторів. Поряд з біологічними особливостями культури вони визначають кількість та якість майбутнього
врожаю. Серед великого різноманіття агрометеорологічних факторів найважливіші - волога, світло, тепло,
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мінеральне живлення. Вміння оцінити вплив цих факторів на культури дуже важливе для проведення
завчасних заходів щодо поліпшення умов існування сільськогосподарських культур [1].
Картопля належить до найважливіших сільськогосподарських культур. У світовому виробництві
продукції рослинництва вона займає одне з перших місць поряд з рисом, пшеницею і кукурудзою.
Картопля - культура різнобічного використання. Це виключно важливий продукт харчування людини.
Його по праву називають другим хлібом. Європейській кухні відомо більше 200 страв з картоплі. Переробка
його в харчові продукти та напівфабрикати відкриває великі можливості для використання.
Картопля має також велике агротехнічне і агроекономічне значення. Ґрунт після її вирощування
залишається рихлим і чистим від бур'янів, тому вона гарний попередник для всіх зернових, у тому числі і
для ярої пшениці, кукурудзи, зернових бобових; є попередником озимих хлібів [2].
В даній роботі досліджувався вплив агрометеорологічних факторів на вирощування картоплі за різні
періоди вегетації.
При розрахунках використовувалися фенологічні, метеорологічні дані, а також дані по запасах
продуктивної вологи в Полтавській області за період з 1986 по 2010 роки [3].
Посадка картоплі в середньому спостерігається 1.05. Терміни посадки спостерігаються від 13.4 до
25.5. А сходи спостерігаються в середньому 31.05 - через 30 днів після посадки. Терміни сходів
спостерігаються від 10.5 до 8.6.
Тривалість періоду в середньому склала 30 днів. Сама найменша тривалість періоду за період
посадка - сходи становить 14 днів, а найбільша - 39 днів.
Суми активних і ефективних температур є одним з основних агрометеорологічних показників. Отже,
від правильного і точного визначення біологічного мінімуму в чому залежить успішне вирішення цілого
ряду агрометеорологічних завдань.
Значення біологічного мінімуму залежить від біологічних і сортових особливостей культури, фази
розвитку і сформованих агрометеорологічних умов.
Забезпеченість теплом міжфазного періоду характеризується сумою активних температур при
підрахунку суми ефективних температур, за біологічний мінімум прийнято 7 оС.
Середня сума активних температур за 25-річний період склала 435 оС. Найбільша сума за цей же
період 585 оС, а найменша 267 оС. Середня сума ефективних температур за період сівба - сходи склала
236 оС.
о
Середня температура повітря за період посадка - сходи на станції Лубни склала 14,9 С, найвища о
о
20,2 С, найнижча - 12,4 С.
Сума опадів за період в середньому багаторічному склала 42 мм. Найменша кількість опадів склала
6 мм, найбільша - 116 мм.
Були визначені запаси продуктивної вологи у% від НВ в шарі грунту 0-20 см і 0-50 см (для 0-20 см НВ
= 40; для 0-50 см НВ = 101). У 0-20 і 0-50 см шарах грунту запаси продуктивної вологи у% від НВ склали в
середньому 71% і 77 %.
Умови зволоження характеризуються сумою опадів і запасами продуктивної вологи в грунті. Опади
характеризуються
великою
мінливістю
по
роках.
Нижньою
термічною
межею
розвитку
сільськогосподарських культур своєрідним порогом життєдіяльності рослин є біологічний мінімум [4].
Найважливішою умовою для нормального проростання картоплі в період сходи - цвітіння є достатнє
зволоження і гарний термічний режим.
Сходи в середньому спостерігаються 31.5. Ранні терміни сходів спостерігаються 10.5, а пізні - 8.6.
Дата цвітіння в середньому багаторічному спостерігається 30.6, тобто через 30 днів від дати сходів. Ранні
терміни дати цвітіння спостерігаються 20.6, а пізні - 10.7.
Тривалість періоду сходи - цвітіння в середньому склала 30 днів. Найбільша тривалість склала 50
днів, а найменша тривалість склала 20 днів.
Середня сума активних температур за 25-річний період склала 605 оС, найбільша сума активних
температур за цей же період склала 900 оС, а найменша 401 оС.
Середня сума ефективних температур за період сходи - цвітіння становить 382 оС. Найбільша сума
ефективних температур за цей же період склала 606 оС, а найменша - 226 оС.
На досліджуваній території середня температура повітря становила - 18,8 оС, найбільша - 22,8 оС,
найменша температура повітря дорівнювала 15,7 оС.
Сума опадів за період сходи – цвітіння в середньому багаторічному становить 75 мм. Найменша
кількість опадів, що випали за період склала 17 мм, найбільша - 164 мм.
Були визначені запаси продуктивної вологи у% від НВ в шарі грунту 0-20 см і 0-50 см за період сходи
- цвітіння. У 0-20 см шарі грунту запаси продуктивної вологи у% від НВ склали в середньому 56%. У шарі
грунту 0-50 запаси продуктивної вологи у% від НВ склали в середньому 64%.
Цвітіння в середньому спостерігаються 30.6. Ранні терміни цвітіння спостерігаються 20.6, а пізні 10.7. Дата в'янення бадилля в середньому багаторічному спостерігається 28.8, тобто через 59 днів від
дати цвітіння. Ранні терміни дати в'янення бадилля спостерігаються 6.8, а пізні - 20.9.
Тривалість періоду цвітіння - в'янення бадилля в середньому склала 59 днів. Найбільша тривалість
склала 91 день, а найменша тривалість склала 33 дні.
Середня сума активних температур за 25-річний період склала 1116 оС, найбільша сума активних
температур за цей же період склала 1707 оС, а найменша 592 оС.
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Середня сума ефективних температур за період цвітіння - в'янення бадилля становить 696 оС.
Найбільша сума ефективних температур за цей же період склала 1070 оС, а найменша - 298 оС.
На досліджуваній території середня температура повітря становила - 19,4 оС, найбільша - 22,4 оС,
найменша температура повітря дорівнювала 16,6 оС.
Сума опадів за період цвітіння - в'янення бадилля в середньому багаторічному становить 123 мм.
Найменша кількість опадів, що випали за період, склала 13 мм, найбільша - 362 мм.
Були визначені запаси продуктивної вологи у % від НВ в шарі грунту 0-20 см і 0-50 см за період
цвітіння - в'янення бадилля. У 0-20 см шарі грунту запаси продуктивної вологи у% від НВ склали в
середньому 54%. У шарі грунту 0-50 запаси продуктивної вологи у% від НВ склали в середньому 54%.
Вегетаційний період включає в себе дату посадки і дату в'янення бадилля. З 1986 і по 2010 роки
середня дата посадки спостерігалася 1.5, найраніше посадка спостерігалася 13.4, найпізніша - 25.5.
В'янення бадилля у середньому спостерігалася 28.8. Ранні терміни дати в'янення бадилля спостерігалися
6.8, а пізні - 20.9.
Тривалість вегетаційного періоду в середньому склала 119 днів. Найменша тривалість періоду
спостерігалася 87 днів, найбільша - 147 днів.
Сума активних температур за 25-річний період складає в середньому 2156 оС, найбільша сума
активних температур становить 2702 оС, найменша сума активних температур становить 1556 оС.
Сума ефективних температур в середньому становить 1314 оС, найбільша сума ефективних
температур 1790 оС, а найменша сума ефективних температур дорівнює 856 оС.
о
Середня температура повітря за вегетаційний період у середньому становить 17,8 С. Найнижча
о
о
середня температура повітря 15,4 С, найвища - 19,7 С. Кількість опадів в середньому складає 249 мм.
Дефіцит вологості повітря в середньому за вегетаційний період картоплі становить 936 мм.
Вологоспоживання картоплі за вегетаційний період у середньому становить 277 мм, вологопотреба 608 мм, а вологозабезпеченість - 46%.
У процесі роботи було оцінено вплив агрометеорологічних умов на вирощування картоплі в
Полтавській області.
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СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Микола Максьома
(Черкаси, Україна)
ІНФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АУДИТОРІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Питання реалізація молодіжної політики та її висвітлення в регіонах є надзвичайно важливим у
контексті держави. Сучасна молодіжна політика в Україні є системою впроваджуваних на державному рівні
дій, спрямованою на підвищення ролі й перспектив молоді в суспільстві. Загальновизнано, що держава не
може розвиватися без підтримки молоді, а молодь – реалізуватися та інтегруватися в соціум без
ефективної діяльності з боку уряду. Тож молодіжна політика є процесом взаємної комунікації для
налагодження ефективної взаємодії між державними установами та зацікавленою молодіжною аудиторією.
Окрім того, така політика значною мірою реалізується через саму молодь, а також молодіжні організації та
об‘єднання.
Зауважимо, що молодь ніколи не була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем
освіти, професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, участі в політичних та інших суспільних процесах. До
того ж важливу роль відіграє і регіональна специфіка – рівень активності молоді, її зацікавлення тим, що
відбувається в місті чи регіоні, наявність мотиваційних лідерів молодіжного руху,опікування нею
державними установами тощо.
Мета статті зумовлена необхідністю дослідження деяких онлайн-способів і засобів інформування
регіональної аудиторії щодо реалізації молодіжної політики, що здійснює, зокрема, Черкаський обласний
молодіжний ресурсний центр.
Питання реалізації державної молодіжної політики перебуває в центрі наукового інтересу
О. Балакірєва[3], В. Головенька [2], О. Яременка [2] та ін. Проте способи й засоби інформування
регіональної аудиторії щодо реалізації молодіжної політики є малодослідженими.
Насамперед варто зазначити, що в Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики
в Україні» [1] під поняттям «державна молодіжна політика» розуміють «системну діяльність держави в
стосунках із особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій,
виконавчій,судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних,
правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального,морального,фізичного
розвитку молоді,реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і інтересах України» [1].
Сполучною ланкою між державою та молоддю є спеціальні суспільні інституції, які реалізують
молодіжну політику в регіонах і оперативно висвітлюють інформацію. Провідними органами вироблення й
реалізації державної молодіжної політики, а також офіційними джерелами інформації для журналістів є
органи державного управління, зокрема Міністерство культури, молоді та спорту України, управління у
справах сім‘ї, молоді та спорту, відділи по роботі з молоддю та комунальні молодіжні центри, які
реалізують відповідну державну політику в регіонах.
Професійне інформування аудиторії є важливим для реалізації регіональної молодіжної політики.
Ефективна комунікація передбачає спілкування на всіх рівнях, незважаючи на ієрархію, із використанням
різних каналів, форм і засобів упливу. Вона необхідна для підвищення довіри та покращення розуміння дій
влади і молодіжних інституцій.
Нині взаємодія з молоддю відбувається за формулою «інформування-навчання-тестуваннязалучення» і передбачає отримання молоддю пакету послуг, який містить публікації про заходи та
можливості, про спеціальні молодіжні видання, про консультації в молодіжних працівників та інформацію
про реалізацію молодіжної політики в Україні та на місцевому рівні. Ця формула взаємодії з молоддю на
основі інтернет-інструментарію дієва для Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру
Зауважимо, що спілкування за допомогою глобальної комп‘ютерної мережі називають онлайнкомунікацією. Воно виявляється в двох аспектах:здійснення обміну інформацією між різними суб‘єктами за
допомогою голосу, відео, текстових повідомлень, документів, файлів і спілкування між комунікаторами [5].
Для інтернет-інформування характерне поєднання вербальних і невербальних засобів (картинка та
звуковий фрагмент). Комунікація між користувачами в мережі відбувається за допомогою природної мови,
яка в інтернеті набуває нових особливостей. Так, передавання емоцій у мережі здійснюється за допомогою
додаткового набору знаків-емотиконів («смайликів»).
Способи інформування громадськості про діяльність Черкаського обласного молодіжного ресурсного
центру забезпечується передусім шляхом систематичного оприлюднення повідомлень на офіційному вебсайтіорганізації та оперативного інформування про актуальні події, проекти й можливості в соціальних
мережах «Фейсбук» і «Інстаграм», а також волонтерських чатах у «Вайбері» та «Телеграмі».
Жанри онлайн-спілкування аналізованої комунальної молодіжної установи презентовано
інформаційними замітками, розширеними повідомленнями, фоторепортажами, звітами про реалізовані
заходи, оглядами й добірками можливостей, листами-запрошеннями, а також інформаційними постами зі
світлинами в соціальних мережах. Такий спектр матеріалів дозволяє цікаво та різнобічно представити
діяльність Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру.
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Продукування повідомлень щодо діяльності регіонального молодіжного центру здійснюється за
такими напрямами:
1) сприяння профорієнтації та працевлаштуванню молоді;
2) розвиток особистісного та творчого потенціалу;
3) організація тренінгів, проектів, дозвілля молоді;
4) підтримка клубних об‘єднання за інтересами;
5) надання ресурсів активним молодіжним громадам;
6) розвиток волонтерства серед молоді та ін.
Охарактеризуємо окремі із зазначених напрямів. Так, одним із важливих напрямів діяльності центру
є висвітлення програм неформальної освіти для молоді, зокрема в сфері профорієнтації,
працевлаштування та впровадженні підприємницьких ініціатив. Такий формат взаємодії не лише викликає
інтерес аудиторії, але й покращує комунікацію з молодіжними працівниками. Зокрема, популярності в
регіональної молоді набули проекти «Skillslab: власна справа» та «Skillslab: успішна кар‘єра» завдяки
ефективному інформуванню в соціальних мережах і на офіційному сайті.
Актуальний напрямом діяльності молодіжного центру становить організація дозвілля молоді та
проведення різноманітних тренінгів («Активні громадяни» від Британської ради, «Молодіжний працівник»
та ін.), акцій (до Дня волонтера, працівника соціальної сфери), ігор і вечірок («Країна гідності», «Вечірка
супергероїв» з нагоди «новосілля» центру) та проектів,зокрема «Державотворець», конкурсу студентських
есе «Що я можу зробити для України» та ін. Переважно всі зазначені молодіжні ініціативи були
опубліковані в місцевих медіа та висвітлені в соціальних мережах і пабліках міста й області.
Використання digital-відео форматів забезпечує ефективну взаємодію аналізованої молодіжної
установи із цільовою аудиторією. Функція live-трансляцій передбачена в популярних глобальних
соціальних мережах, як-от: «Facebook», «Instagram», «YouTube». Центр вдало реалізує спілкування
молодіжних працівників із користувачами соцмереж через проведення прямих ефірів, створення
тематичних stories про актуальні події та інтерактивні опитування.
Отже, молодіжна політика в Черкаській області забезпечується діяльністю обласного молодіжного
ресурсного центру з використанням різноманітних способів та засобів онлайнової комунікації.
Систематичне оприлюднення повідомлень на офіційному веб-сайті установи, популяризація актуальних
подій, проектів і можливостей у соціальних мережах і волонтерських чатах є актуальним способом
інформування громадськості щодо реалізації молодіжних ініціатив у регіоні. Актуальними також є ведення
прямих трансляцій із подій та публікація тематичних stories в соцмережах.
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Jasurbek Makulov
(Namagan, O‟zbekiston)
FAT INTENSITY MANITORING AND TECHNOLOGY ALWAYS
Aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlarda himoya qilish sohasidagi muammolarni hal qilish uchun
mamlakatimizning mavjud ilmiy salohiyatidan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan yetarli
darajada foydalanilmayapti. Qutqaruv tuzilmalarining moddiy-texnik ta‘minoti, aholi va hududlarni favqulodda
vaziyatlarda himoya qilish sohasida malakali kadrlar tayyorlash, fuqarolarni bunday vaziyatlar ro‘y berganda to‘g‘ri
harakat qilishga o‘rgatish, xavfli tabiiy jarayonlar kuchayishi bilan bog‘liq mavjud xatarlar, shuningdek, texnogen
avariya va halokatlar xavfi to‘g‘risida o‘z vaqtida va aniq xabardor qilish tizimi bugungi kun talablariga to‘liq javob
bermaydi [1].
Xususan, favqulodda vaziyatlarni monitoring qilish va prognozlash tizimini yanada modernizatsiya qilish
talab etiladi. Ushbu tizim bugungi kunda xavfli gidrometeorologik holatlarning mavjud xavf-xatarlarini hamda ular
yuz berganda harakat qilish mexanizmlarini manzilli aniqlash imkonini bermaydi. Favqulodda vaziyatlarni
monitoring qilish va prognozlash borasidagi ishlarni sezilarli darajada yaxshilash va sifatini oshirish,
gidrometeorologik va seysmik kuzatuvlar bo‘yicha ishlarni tizimlashtirish, yirik gidrotexnik inshootlar va suv
ob‘ektlarida favqulodda vaziyatlar paydo bo‘lish xavf-xatarlarini barvaqt aniqlash kerak.
Hozirgi kunda O‗zbekistonning deyarli barcha tog‗ va tog‗oldi hududlari sel xavfi yuqori bo‗lgan hududlar
hisoblanadi. Bunda, ayniqsa, Farg‗ona vodiysi mazkur hodisa xatari ostidadir. Bundan tashqari, Namangan,
Farg‗ona viloyatlari, undan so‗ng Surxondaryo, Toshkent, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari ham sel xavfi
nisbatan yuqori viloyatlar deb topildi.[2] Respublikamizning tog‗ oldi hududlari va unga tutash tekisliklarida ko‗p
yomg‗ir yog‗ishi natijasida paydo bo‗ladigan sellar ko‗proq yuz beradi. Yirik qor va muzlik qatlamlari tarqalgan
tog‗li hududda esa uyurmali turi ko‗proq uchraydi. Selning jalali turi aholi va hududlarga katta xavf solib, ko‗p
miqdorda iqtisodiy zarar yetkazadi. Xavfli joylarda joylashgan aholining to‗g‗ri harakat qilishida, ayniqsa ko‗chki va
sel oqimlari bo‗ladigan hududlarda, xavf tug‗diradigan omillarni o‗z vaqtida aniqlash, qayd etish va bundan aholini
xabardor qilish tadbirlari muhim o‗rinni egallaydi. Sel hosil bo‗lishida ishtirok etuvchi omillarning ancha ko‗pligi uni
o‗z vaqtida prognozlashni qiyinlashtirib yuboradi. Shunga qaramay, sel mavsumining boshlanish vaqtini oldindan
aytish mumkin. Bu taxminiy axborotga ko‗ra, sel kelish xavfi yuqori bo‗lgan joylarda seldan himoyalanish uchun
maxsus devorlar, seltutqichlar, dambalar va boshqa muhofaza inshootlari quriladi. Sel xavfi bor joylardagi aholi
o‗n daqiqa mobaynida, ko‗pi bilan 1-2 soat ichida ogohlantirilishi kerak. Odatda, daryo va soy suvining toshib
ketishi, ularning yuqori qismida yuz beradigan kuchli gumburlash, oqimdagi yirik toshlarning bir-biriga urilishi
natijasida vahimali holat yuzaga keladi. Sel xavfi bor joylardagi daryo o‗zanlari, suv omborlari, kanallar
qirg‗oqlarini mustahkamlash zarur, bunday inshootlar bo‗lmagan joylarda sel oqimi tuzoqlari yoki oqimni aholiga
zarari tegmaydigan joylarga yo‗naltiruvchi tarmoqlar qurish lozim.
Yomg‗irlar asosan musbat haroratli kunlarda yog‗adi. Ular daryolaming to‗yinishida asosiy manbalardan biri
bo‗lib, miqdori, davom etish vaqti, yog‗ish jadalligi va yog‗ish maydoni bilan xarakterlanadi. Yomg‗ir miqdori(X)ning
uning davom etish vaqti(T)ga nisbati yog‗ish jadaligi(i) ni belgilaydi: X mm ~ T min Jala yomg'irlar nisbatan qisqa
vaqt davomida, lekin katta jadallikda yog‗adi. Jala yomg‗ir tushunchasi shartlidir. Masalan, Rossiyada yog‗ish
jadalligi i=0,5 mm/min shartini bajargan yomg‗irlar jala yomg‗ir deb qabul qilinsa, AQShda esa i= 1,28 mm/min
sharti qabul qilingan. O‘bekistonda bu ko‘rsatkich 44646455deb qabul qilingan.[3] Yog‗in me‘yori ma‘lum
meteorologik stansiyada uzoq yillar davomida olib borilgan kuzatishlar asosida o‗rtacha arifmetik qiymat sif'atida
aniqlanadi. Jaxonda zamonaviy sel toshqinlarini oldindan sezish va ogoxlantirish texnologiyalari ishlab chiqilgan.
1. Tipe Bucket Rain Gauge yomg'irini o'lchash moslamasi Capricorn FLX va Magellan va MicroServer
Weather ob-havo stantsiyalarida o‘rnatilgan. Bucket yomg'irini o'lchash moslamasi Tiltli chelak o'lchagich pichoq
qirrasi bilan huni kollektoridan iborat bo'lib, suvni tegirmon paqir mexanizmiga yo'naltiradi. Mexanizm shunday
tuzilganki, har bir 0,01 dyuym yog'ingarchilik to'planishi uchun chelak tipidagi alternativalardan biri olinadi. Paqir
uchiga magnit biriktirilgan bo'lib, u chelak uchlari bo'lib, ma'lumotlarning ro'yxatga olish jurnaliga to'planishni
signalizatsiya qilish uchun magnit kalit vazifasini bajaradi. Tinchlantiruvchi chelaklar dunyoda eng ko'p
ishlatiladigan yomg'ir sensorlaridir. Texnologiya uzoq vaqtdan beri mavjud va mexanizm oddiy va mexanikdir.
Ushbu sensor past narxga ega va juda ishonchli. Kamchiliklari: Paqirli chelak sensori aniqligi yog'ingarchilikning
aniq miqdoriga asoslanadi. Yomg'irning ko'payishi odatda o'qishda ko'proq xatolarga olib keladi. Bug'lanish,
chayqalish va yuqori shamol tufayli xatolarga moyil. Ilovalar: Yomg'ir to'planishi boshqa paqir sensorlari bilan
taqqoslaganda eng yaxshi qo'llaniladi.Texnik xususiyatlari: Ruxsat: 0.01 ‖ Aniqlik: ± 1% / soat yoki undan kam
To'plam diametri: 6 " Yomg'ir to'planishi sifatida qor yog'ishini o'lchash uchun isitish opsiyasi mavjud.
2. Orion yomg'ir sezgirligi moslamasi Orion ob-havo stantsiyasida o‘rnatilgan. Yomg'irni o'lchash individual
yomg'ir tomchilarining ta'sirini aniqlaydigan ta'sir sensori asosida amalga oshiriladi. Ta'sirlardan kelib chiqadigan
signallar tomchilar hajmiga mutanosibdir. Shunday qilib, har bir tomchidan keladigan signal to'g'ridan-to'g'ri
to'plangan yog'ingarchilikka aylantirilishi mumkin. O'lchash usuli tufayli yomg'irni o'lchashda suv toshqini, tiqilib
qolishi, namlanish va bug'lanish yo'qotilishi yo'q qilinadi. Texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydi. Kuchli
yog'ingarchilik sharoitida aniq. Tiqilib qolishi va bug'lanishdan ta'sirlanmaydi. Do'lni aniqlay bilish. Yuqori
aniqlikdagi chiqish. Kamchiliklari: yomg'irli tuman va yomg'irli sharoitlarda. Ilovalar: past parvarishlash talablariga
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ega ob-havo stantsiyasini o'rnatish uchun ideal. Texnik xususiyatlari: To'plam maydoni: 60 sm2 Aniqlik: ± 5%
(fazoviy farqlar mavjud bo'lishi mumkin) Ruxsatnomasi 0.001 dyuym (0.0254 mm)
3. Pulsar 600 Doppler radar yog'ingarchilik sensori Pulsar ob-havo stantsiyasida o‘rnatilgan.
Yog'ingarchilik 24 gigagertsli Dopler radarlari bilan o'lchanadi, bu yomg'ir yoki qorning bir tomchi tomchi tezligini
o'lchaydi. Yog'ingarchilik miqdori va intensivligi tomchilar hajmi va tezlikning o'zaro bog'liqligidan kelib chiqadi.
Dopler radar sensori 0,3 mm dan 5,0 mm gacha bo'lgan yomg'ir tomchilarining miqdorini sezishi (o'lchashi)
mumkin. Sensor 0.0004 dyuym (0.01 mm) o'lchamlari bilan tezkor ravishda javob beradi. Qor va yomg'irni farqlay
bilish. Kamchiliklari: tomchi hajmi o'lchov oralig'idan tashqarida bo'lsa, aniqlik pasayadi. Ilovalar: Sensor
yomg'irning boshlanishi to'g'risida xabar berish uchun yuqori aniqlik talab qiladigan dasturlar uchun juda mos
keladi. Masalan, bukuvchi yomg'ir suvi o'lchagichi yog'ingarchilik miqdori 0,01 ‖to'planishiga qadar xabar
bermaydi. Dopler radar sensori to'planish vaqti 0.0004 ga etganida yomg'ir haqida xabar beradi. Texnik
xususiyatlari: O'lchov oralig'i: tomchi hajmi 0,3 - 5 mm Ruxsat: 0.0004 ‖(0,01 mm) Qayta takrorlanishi: turi> 90%
Turi: Yomg'ir / Qor.
4. Magellan MX600 Yomg'irning optik sensoriga ega Magellan MX600 ob-havo stantsiyasida mavjud.
Suvning tashqi yuzasiga urilishini avtomatik ravishda sezadigan va tomchilar miqdori va o'lchamlari asosida
o'lchashni ta'minlaydigan o'rnatilgan optik yomg'ir o'lchagich. Algoritmlar bu ma'lumotni sharhlaydi va yomg'ir
o'lchagich o'lchaydigan paqir chiqishini taqlid qiladi. Optik yomg'ir o'lchagichida chelak o'lchagichlarini siljitish
bilan bog'liq hech qanday harakatlanuvchi qismlar mavjud emas. Kamchiliklari: Kam o'lchamlari. Ilovalar:
Yog'ingarchilik hodisasi va davomiyligini qayd etish kabi umumiy kuzatuv uchun mobil va ko'chma ilovalar uchun
eng yaxshi foydalaniladi. Avtotransport vositalarini boshqarish, elektr uzatish liniyalari monitoringi va samolyotlarni
sinovdan o'tkazish kabi dastur. Ushbu sensor GPS bilan Magellan MX600 ob-havo stantsiyasida mavjud bo'lib, u
yomg'irni o'lchashni talab qiladigan ko'chma dasturlar uchun juda mos keladi. Texnik xususiyatlari: Ruxsat:
0.01inch Aniqlik: ± 6 dyuym / soatda ± 2%. [4]
O‘zbekiston respublikasida gidrometeorologik stantsiyalarda mexanik usulda ishlaydigan Tretyakov va
Plyuviograf yog‘in o‘lchagichlari orqali yog‘in jadalligini o‘lchanadi. Bu yog‘in o‘lchagichlar ma‘lum vaqt oralig‘ida
yog‘gan yomg‘ir miqdorini milliymetrovka qog‘ozga yozib olib taxlil qilinadi. Aniqlik darajasi yuqori lekin vaqt
masalasida ortda qoladi. Namangan viloyati misolida ushbu yog‘in o‘lchagichlarni Namangan shaxri, Pop shaxri
va Qamchiq dovonida joylashgan meteorologik stantsiyalarda o‘rnatilganligini ko‘ramiz. Sel xodisasi qisqa vaqt
moboynida kichik bir xududga yog‘adigan kuchli jala natijasida xosil bo‘ladi. Viloyat shimoliy rayonlarida
kuzatiladigan selli xududlarda yog‘in intensivligini o‘lchash ishlari tashkil etish uchun meteorologik statsiyalar
yetarli emas. Undan tashqari yog‘in o‘lchagichlar manan eskirgan aholini sel toshqinlaridan manzilli ogoxlantirish
talablariga javob bermaydi. Yuqorida keltirilgan xorijda foydalanilayotgan yog‘in jadalligini o‘lchovchi va
masofadan xabar beruvchi texnologiyalarni yurtimizdagi sel xavfi yuqori bo‘lgan xududlarga o‘rnatish yoki shu
texnalogiyalarni altenativ modelini yaratish kerak. SHu orqali sel kelish xavfi yuqori bo‘lgan xududlardagi aholini
manzilli ogoxlantirish tizimini yaratish mumkin.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД АВТОТРАНСПОРТУ
НА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Створений на Харківщині економічний потенціал, високий рівень розвитку промисловості та
сільського господарства визначаються значні об'єми перевезень вантажів й пасажирів як у межах міста,
так й в області. Транспортний комплекс міста повністю й вчасно забезпечує потреби господарства та
населення в перевезеннях між різними одиницями адміністративно-територіального поділу, має істотний
вплив на всі сфери життя суспільства - економічну, соціальну, екологічну [1].
Таблиця 1.2 – Обсяги викидів продуктів згоряння, млн. т рік[2].

Оксид вуглецю

Джерела продуктів згоряння
електростанції,
автомобілі
промисловість
59,7
5,2

Вуглеводні й інші органічні речовини

10,9

Продукти згоряння

6,4
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Оксиди азоту

5,5

6,5

Сірковмісні сполуки

1,0

22,4

Макрочастки

1,0

9.8

Як ми бачим з таблиці 1.2 оксид вуглецю, вуглеводні та оксиди азоту перевищують в продуктах
згорання автомобільного транспорту, а сірковмісні сполуки та мікрочастки переважають в продуктах
згорання електростанцій. Що дає нам змогу зробити висновки що автомобільний транспорт має такий же
негативний вплив як і робота електростанції.
Основними факторами впливу на навколишнє середовище від автотранспортуце:
 постійно зростаючий кількість автотранспорту;
- експлуатація технічно застарілого автомобільного парку;
- низька якість паливно-мастильних матеріалів;
- недостатня пропускна спроможність дорожньо-транспортної мережі, яка сформувалась в умовах
існуючої забудови, особливо в центральній частині міста;
- незадовільній стан дорожнього покриття проїзної частини доріг [3].
Згідно з головним управління статистики Харківської області численності автотранспортні приватної
власності складає 232712 авто, з них близько 50% старші 10 років, й 48% не відповідають вимогам. Але не
тільки стан автотранспорту є основною причиною забруднення навколишнього середовища [4].
Розв'язання проблеми забруднення повітря вимагає узгоджених дій на самих різних рівнях. На рівні
урядів і міжнародних організацій приймаються різні документи, які зобов'язують учасників економічної
діяльності скорочувати шкідливі викиди. До таких документів належать Монреальський протокол про
речовини, що руйнують озоновий шар, Рамкова Конвенція ООН зі зміни клімату, екологічне законодавство
держав. Одним з поширених способів контролю парникових викидів (перш за все - діоксиду вуглецю),
стали вуглецеві квоти, які передбачають, що кожен учасник економічної діяльності (промислове
підприємство, транспортна компанія) викуповує для себе право провести викиди в строго визначеному
обсязі, перевищення якого призведе до суворих штрафних санкціям. А кошти, що надходять від продажу
вуглецевих квот, повинні витрачатися на подолання наслідків глобального потепління.
Одним з найбільш ефективних методів розв'язання цієї проблеми є подорожчання користування
особистим транспортом, і стимулювання розвитку його екологічних варіантів. Необхідно створити умови,
при яких приватні особи й компанії будуть фінансово зацікавлені в використанні більш енергоефективного і
чистого транспорту. У цьому сенсі цікавий досвід Лондона, де починаючи з 2008 р. діє, дуже осудна і
послідовна програма обмеження в'їзду в місто і «озеленення» парку автомобілів.
У центральній частині міста діє зона платного в'їзду для транспортних засобів. Плата за в'їзд в центр
Лондона по буднях з 7:00 до 18:00 становить 10 фунтів. Штраф за несплату 130 фунтів. Від сплати зборів
звільнені «зелені» автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, за умови що вони викидають менше ніж
75 г / км СО2 і відповідають стандарту Евро5 або вище. Також від плати звільнені всі електромобілі та
гібриди [5].
Для зменшення впливу автотранспорта на навколишнє середовище потрібно:
- розробити шляхи безперервного руху вантажного автотранспорту;
- вдосконалення методів автомобільних перевезень по місту;
- розробка нової тарифної політики для перевізників, штрафи й заохочення для підприємств
автотранспортної галузі, що поліпшують природоохоронну діяльність;
- покращити якість дорожнього покриття;
- розробка шляхів моніторингу та зменшення кількості автотранспорту, технічна якість якого не
відповідає вимоги;
- необхідно поширити знання про забруднення атмосфери серед всього населення.
Запобігти негативний вплив на навколишнє середовище не можливо, але можливо зробити так, щоб
наслідки втручання людини були мінімальні.
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Абдумалик Братов
(Намаган, Узбекстан)
НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИНГМЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИНИ ЭКОЛОГИК
БАХОЛАШ МАСАЛАЛАРИ
Қишлоқ хўжалигида етиштирилаѐтган маҩсулотларни сифати, миқдори кўп жиҩатидан суғориладиган
ерларининг ҩолатига боғлиқ. Ер хусусан тупроқ ресурсларидан самарали фойдаланиш ҩамда уни
унумдорлигини сақлаш ва муҩофаза қилиш ҩар қандай жамият иқтисодий холати ва унинг ишлаб чиқариш
кучлари ривожланишига бевосита таъсир кўтказади.
Суғориладиган ерлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга, унумдор ерларнинг шўрланиши
ва қайта шўрланиши ҩам сезиларли равишда салбий таъсир кўрсатади. ―Тупроқ шўрланиши‖ деганда
тупроқнинг юқори ѐки пастки қатламларидаги сувда осон эрийдиган минерал тузларнинг жамланмаси
тушунилади [1].
Тупроқ шўрланишининг икки хил тури мавжуд бўлиб, бирламчи-бу тупроқ ҩосил қилувчи бошланғич
жинслар таркибидаги тузлар ҩосил қилган шўрланиш.Иккиламчи шўрланиш -бу шўрланган сизот
сувларининг кўтарилиши ва уларнинг буғланиши натижасида ҩосил бўлган шўрланиш хисобланади. Бизни
шароитда бирламчи ва иккиламчи шўрланишни кескин фарқлаш қийин, чунки улар бир-бири билан
алмашиб кетган.
Наманган вилоятида хам тупроқ шўрналиши суғорма дехқончиликни ривожланишига жидий таъсир
кўрсатмоқда. Вилоятда мавжуд 274,4 минг гектар ерларнинг24.7 минг гектар турли даражада шўрланган
ерлардеб бахоланса, шундан 6522 гектари ўртача шўрланган, 17,5 минг гектари кам шўрланган, 764 гектар
майдон кучли шўрланганерлар хисобланади. Экологик жихатдан мелиоратив холати ѐмон ерлар
вилоятнинг асосан қишлоқ хўжалигига ихтисослашган Мингбулоқ,Поп ва Чуст туманларида тарқалган.
Вилоятдаги 24,7 минг гектар турли даражада шўрланган ерларнинг 23700 гектаридан ортиғи манашу учта
туманга тўғри келади.Вилоятда Мингбулоқ ва Поп туманлари тупроқ шўрланиши ва закан ва зовурлар
билан таъминганлик даражасига кўра олдинги ўринда туради.
Мингбулоқ туманида жами суғориладиган ерлар 37.7 минг гектарниташкил этади. Мавжуд
суғориладиган ерларнинг 22.4 минг гектари шўрланмаган,15.3 минг гектари турли даражада шўрланган,
3.8 минг гектари ўртача шўрланган ерларга, 11.4 минг гектари кам шўрланган ерларга 114.6 гектар ерлар
кучли даражада шўрланган ерларга тўғри келади. Мингбулоқ туманидаги ―Қорақалпоқ‖, "Қорашахар",
Аччиқкўл", закан, зовурлар вакузатув қудуқлари туман қишлоқ хўжалигида экологик жихатдан эътиборга
молик худудлар хисобланади.
Шулардан, ―Қорақолпоқ‖ закан ва зовурлар тизимининг умумий узунлиги 422,2 км бўлиб, туманининг
―Гулбоғ‖, ―Гулистон‖, ―Гигант‖ ва ―Истиқбол‖ сув истеъмолчилари уюшмалари худудларида жойлашган
суғориладиган майдонларга ҩизмат кўрсатади. Ушбу ҩудудда 12712 гектар суғориладиган майдон мавжуд
бўлиб, шундан 7550 пахта, 5082 гектар ғаллаетиштирилади. Ер ости сизот сувлари сатҩи 0,9-1,5 метргача
кўтарилган бўлиб, ушбу ҩудуддаги ерларнинг 480 гектари кам, 335 гектари ўрта 25 гектар майдон кучли
шўрланган майдонлар ташкил қилади. Сўнги йилларда пахта 17,0 ц/га, ғалладан 36,0 ц/га
чаҩосилолинаѐтганлиги экологик жихатдан энг ноқулай худудлардеб бахоланади.
Тумандаги ―Қорашахар‖ закан ва зовурлар тизимининг умумий узунлиги 215,7 км бўлиб,
Мингбулоқтуманининг ―Амир Темур‖, ―Гулбоғ‖ ва ―Гигант‖ сув истеъмолчилари уюшмалари худудларида
жойлашган.Ушбу ҩудудда 4357 гектар суғориладиган майдонлар мавжуд бўлиб, шундан 2590 гектар пахта,
1700 гектар майдонларда ғаллаетиштирилади.Тизимда, ер ости сизот сувлари сатҩи 0,9-1,5 метргача
кўтарилган бўлиб, ушбу ҩудуддаги ерларнинг 380 гектари кам шўрланган, 135 гектари ўртача ва 15 гектари
кучли шўрлашган. Сўнги йилларда пахтадан 20,0 ц/га, ғалладан 35,0 ц/гачаҩосил олинмоқда.
―Аччиқкўл‖ закан ва зовурлар тизимининг умумий узунлиги 979,57 км бўлиб, Туманнинг ―Наманган‖,
―Хоразим‖, ―Истиқбол‖, ―Фарғона‖, ―Гулистон‖ ва ―Гигант‖ сув истеъмолчилари уюшмалари худудларида
жойлашган. Тизимда 17119 гектар суғориладиган майдон мавжуд бўлиб шундан 10102 пахта, 6910 гектар
ғалла экилади.Ер ости сизот сувлари сатҩи 0,9-1,5 метргача кўтарилган бўлиб, ушбу ҩудуддаги ерларнинг
2590 гектари кам, 925 гектари ўртача шўрланган ва 50 гектар кучли шўрланган ерларга тўғри келади.
Сўнги йилларда пахтадан олинган ҩосидорлик 19,0 ц/га, ғалладан 34,0 ц/гани ташкил этмоқда.
―Қорақалпоқ‖, "Қорашахар", Аччиқкўл", "Ёртепасой", закан ва зовурлари,кузатув қудуқлари васариқ сув
закан ва зовурларидаги "Сариқ сув" мелиоратив насос станциясини таъмирлаш учун ўтган 2018 йилда 3
202.22 млн сўм.маблах сарфланди.
Поп тумани вилоятда суғориладиган ер майдони катталиги бўйича энг олдинги ўринда турувчи туман
хисобланади.Туманда суғориладиган ер майдонлари 39.6 минг гектар бўлиб,бундан шўрланмаган ерлар
31.8 минг гектарни ташкил қилади. Тумандаги суғориладиган ерлардаги энг асосий муоммолар турли
даражадаги шўрланган ерлар хисобланади.Чунки, йил давомида тупроқ шўрини ювиш ва заканзовурларни тамирлаш учун катта маблах сарфланади.Поп туманида бундай шўрланган ерлар 7.8 минг
гектарни, кам шўрланган ерлар 4.8 минг гектарни, ўртача шўрланган ерлар 2.3 минг, кучли шўрланган
ерлар 609.6 гектарни ташкил қилади.
―Қорақолпоқ‖ закан ва зовурлар тизимининг умумий узунлиги 321,5 км бўлиб, Поп туманининг
―Найман‖ ва ―Навбахор‖ сув истеъмолчилари уюшмалари худудларида жойлашган суғориладиган
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майдонларга ҩизмат кўрсатади.Ушбу ҩудудда 6550 гектар суғориладиган майдон мавжуд бўлиб шундан
4010 пахта, 2390 гектар ғалла майдонларига тўғри келади.
Қиш ойларида Сирдарѐ дарѐсининг сув сатхи кескин кўтарилиши натижасида коллектор димланиб
қирғоқларида емирилишлар натижасида лойқага тўлиши хамда закан ва зовур тармоқлари ўзанларини
бегона ўтлар ўсиб сизот сувлари сизиб чиқувчи йўли ѐпилиб қолади. Натижада кол-лекторларнинг ер ости
сизот сувларини олиб чиқиб кетиш қобилияти пасайиб, техник холатини йўқотади. Бу тизимда,ер ости
сизот сувлари сатҩи 1,0-1,5 метргача кўтарилган бўлиб, ушбу ҩудуддаги ерларнинг 1100 гектари кам
шўрланган 658,8 гектари ўртача шўрланган ва 111,8 гектари кучли шўрланган ерларга тўғри келади. Сўнги
йилларда пахтадан 16,7 ц/га, ғалладан 28,7 ц/гачаҩосил олинмоқда.
Поп туманининг Сирдарѐ‖ закан ва зовурлар тизимининг умумий узунлиги 175,8 км бўлиб, ―Пунгон‖,
―Машал‖ ―Поп-Яккатут‖ ва ―Иттифоқ‖ сув истеъмолчилари уюшмалари худудларида жойлашган
суғориладиган майдонларга ҩизмат кўрсатади. Ушбу ҩудудда 3215 гектар суғориладиган майдон мавжуд
бўлиб шундан 2115 пахта, 1210 гектар ғалламайдонларига ихтисосланган.
Поп туманидаги ―Қорақолпоқ‖ тизимига кирувчи закан ва зовурларПоп туманинг ‖Шимолий-Ғарбий‖
қисмида жойлашган ―Навбахор‖ ―Шамшод‖, ―Азамат‖, ―Абдукаххор Мухаммадали Шохсанам‖ фермер
хужаликларини 320 гектар суғориладиган майдонлар мавжуд ушбу худудларнинг ер ости сизот
сувларининг сатхи вегитация даврида 0,5-1,0 метрни ташкил этади.
―Навбахор‖ худудидаги ―Шамшод‖ Азамат‖, ―Абдукаххор Мухам-мадали Шохсанам‖ фермер
хўжаликларини 320 гектар суғориладиган майдонлари тўғри келади. Бу худуддаги муоммолардан яна бири
вегитация даврида қўшни чегарадош Фарғона вилояти Учкўприк туманида балиқчилик хўжаликлари учун
барпо этилган сунъий кўллар релъефи жихатдан баландда жойлашганлиги сабабли ер ости сизот сатхи
0,5-0,1 метргача кўтарилмоқда ва агротекник тадбирларни бажариш учун қийинчиликлар туғдирмокда.
―Аччиқкўл‖ закан ва зовурлар тизимининг умумий узунлиги 280,9 км бўлиб, Поп туманининг
―Наврўз‖ва ―Навбахор‖ сув истеъмолчилари уюшмаси худудида жойлашган суғориладиган майдонларга
ҩизмат кўрсатади.Тизимда 5740 гектар суғориладиган майдоннинг 3120 гектарига пахта, 2320 гектарига
ғалла экилади.Аччиқкўлзакан ва зовурларда ҩам ер ости сизот сувлари сатҩи 0,6-1,0 метргача кўтарилган
бўлиб, ушбу ҩудуддаги ерларнинг 825 гектари кам 812 гектари ўрта ва 43 гектари кучли шўрланган.
Хозирда ушбу худудларда пахтадан олинган ҩосидорлик 14,3 ц/га, ғалладан 17,9 ц/га.ни ташкил этмоқда.
Туманнинг‖Қорақалпоқ",Сирдарѐ",Аччиқкўл" закан ва зовурлар тизимиларида ўтган 2018 йилда жами
2 125.31 млн сўм.маблах сарфланди.Вилоят бўйича 9923,12сўм. маблахдан 5 327.53 млн сўми Поп ва
Мингбулоқ туманига тўғри келади.
Маълумотларга қараганда, кейинги 10 йил мобайнида суғориладиган майдонларда текислаш,
шудгорлаш ва бошқа агротехник тадбирларда янги техника ва технологиялардан етарли даражада
фойдаланмаслик оқибатида (суғориладиган ерлар нотекислиги меъѐрий кўрсаткичлар бўйича 3-10 см.
ўрнига амалда 20-30 см.) тупроқнинг намланиши ва сувнинг ўсимлик илдизига етиб бориши учун ортиқча
сув сарфланмоқда.
Наманган вилоятида суғориладиган майдонларнинг 135882 га закан-зовурлар билан таъминланган,
жами заканларнинг умумий узунлиги 5070,7 км. дан иборат. Зах қочириш тармоқларини 1813,8 км.
хўжаликлараро заканлар 3227,31 км. хўжалик ички қисмида 29,6 км. ѐпиқ-ѐтик зовурлардан иборат [4].
Суғориладиган майдонни 143294 гек. қисми адирликлардан ва адирлик ѐн бағрида бўлганлиги сабабли
закан-зовур тармоқларини қуришга эҩтиѐж йўқ, чунки, бу ерларда ер ости сувлари сойлар ва жарликларга
йиғилади.
Вилоятда ер ресурсларидан самарали фойдаланишдаги асосий вазифалардан бири суғориладиган
экин майдонларининг тупроқ шўрланишини аниқлаш ва шўр ювишни ўз вақтида сифатли ўтказиш учун
барча фермер хўжаликларига тавсияномалар ишлаб чиқишдан иборат.Бундан ташқари шўр ювишнинг
сифатини назорат қилиш, мелиоратив ҩолати ѐмон ерларни аниқлаш ва лойихалар тузиш талаб
этилади.Аслида, ерларнинг мелиоратив ҩолатини яхшилаш, ер ости сизот сувларининг сатхини меъѐрида
сақлаш, шўрланган майдонларнинг шўрини берилган тавсияномалар асосида ювишни ташкил қилишга
боғлиқдир [5].
Бу борада, 2018 йилда 940,0 км узунликдаги 12353,5 млн.сўмлик ишлар режалаштирилиб, амалда
961,7 км узунликда (102,0 фоизга) 12353,5 млн.сўмлик (100,0 фоизга) таъмирлаш ва тиклаш ишлари
бажарилди2018 йилнинг 31 декабр холатига амалда 9764,3 млн.сўм режага нисбат 100 фоизга бажарилди.
Бугунги кунда шўрланган ерларда тупроқ шўрини ювишни ташкил этиш ва амалга ошириш учун
қуйидаги тавсиялари ишлаб чиқанлиги мухим ахамиятга эга.Булар:
- Мелиоратив экспедициялар тавсияларига кўра шўри ювилиши лозим деб топилган майдонларни
аниқлаш;
- Шўр ювиш режалаштирилган ҩар бир майдон бўйича шўр ювиш турини танлаш (кучли шўрланган
ерларда-чеклар, ўртача ва кам шўрланган ерларда - қаторлар ѐки эгатлар ѐрдамида амалга ошириш);
- Ариқ-зовурларни чўкинди ва ўсимликлардан тозалаш;
- Шўрланмаган майдонларга 1000 м3/ гек. (яхоб суви эгатлар бўйича шўр ювиш)
- Кучсиз шўрланган майдонларга 2000 м3/ гек. (яхоб суви билан бирга эгатлар бўйича шўр ювиш)
- Ўрта шўрланган майдонларга 3500 м3/гек. (майда чеклар бўйича шўр ювиш -2 марта сув тўлдириш)
- Кучли шўрланган майдонларга 5000 м3/ гек. (майда чеклар бўйича шўр ювиш -3 марта сув
тўлдириш) кабилар киради.
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Статистик тахлиллардан маълум бўлишича, вилоятдаги шўрланган ерларни мелиоратив холатини
яхшилаш учун хар йили катта миқдорда харажат ва вақт талаб этилади. Муаммоларни тугал ечимини
топгунга қадар тезкор тадбирларни амалга ошириш яънивилоятдаги барча фермер хўжаликлари
рахбарлари ички закан- зовурларни мунтазам режа асосида тозалашни вақтида ташкиллаш мақсадга
муофиқдир. Ажратилган ер майдонларига режа асосида сув олиш, закан-зовур сувининг шўрланиши юқори
бўлса, суғоришда тўғридан-тўғри фойдаланмасликлари талаб этилади.Берилган тавсиялар асосида
ерларнинг шўрини ювиш ва ерларни 40-45 см чуқурликда хайдаш, шўр ювиш ишларини сифатли ўтказиш,
суғориш тармоқларини қайта таъмирлаш, сувдан унумли фойдаланишни назорат қилиш каби чоратадбирлар қишлоқ хўжалигида мавжуд ерлардан самарали фойдаланишга имкон яратади.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЬВОВА
Для багатьох міст України характерна складна екологічна обстановка.
Для великих міст України важливими екологічними проблемами є такі проблеми як: викиди
автотранспорту та промислових підприємств, через що забруднюється атмосферне повітря, грунти і вода;
захоронення виробничих та побутових відходів; стан каналізаційного господарства та очистка стічних вод.
Ці проблеми особливо негативно впливають на стан здоров‘я та тривалість життя людей: за даними
ВООЗ українці живуть в середньому на 10 років менше, ніж європейці та жителі багатьох інших країн світу.
Розглянемо екологічну ситуацію у місті Львові та шляхи оздоровлення навколишнього середовища
міста.
Основними екологічними проблемами міста Лева є забруднення атмосферного повітря від
стаціонарних і пересувних джерел та захоронення виробничих і побутових відходів.
Складність проблеми захоронення виробничих та побутових відходів пропорційна чисельності
населення та промисловому потенціалу міста.
Щороку в Україні утворюється більше 474 млн тонн відходів, з яких 26 млн. тонн – тверді побутові та
сільськогосподарські, а 448 млн. тонн – небезпечні. За обсягами утворення небезпечних відходів наша
країна лідирує серед 105 країн, які ведуть таку статистику. При цьому переробляють в Україні лише 3,2%
відходів.
Найбільшу небезпеку для довкілля міста Львова мають відходи I-II класів небезпеки, зокрема,
відпрацьовані люмінесцентні лампи та свинцеві акумулятори. На Львівщині щороку утворюється біля 90
тис. люмінесцентних ламп, 1000 тонн відпрацьованих акумуляторів, 1000 тонн відпрацьованих технічних
мастил. Більша частина цих небезпечних відходів припадає на Львів (до 60%).
Ще однією специфічною екологічною проблемою залишаються кислі гудрони (ІІ клас небезпеки), які
в кількості близько 200,0 тис. т зберігаються поблизу львівського полігону ТПВ.
У місті близько десятка підприємств, які здійснюють діяльність у сфері поводження з промисловими
відходами. Збирання, зберігання, перевезення відпрацьованих нафтопродуктів, непридатних до
використання за призначенням (включаючи відпрацьовані моторні й індустріальні масла та їх суміші)
здійснюють ДП ―АБВ-плюс―, ДП УКР.-АБВ, ТзОВ ―Маст―. Збирання, зберігання та транспортування
відпрацьованих батарей свинцевих акумуляторів проводить ТзОВ ―Промснаб-Львів―. НТП ―Галекоресурс―
та ПП ―Екотех-Україна― проводять збирання, зберігання та транспортування відпрацьованих механічно
непошкоджених люмінесцентних та дугових ртутних ламп.
За даними Міністерства екології, станом на 2016 рік в Україні існувало близько 33 тисяч
несанкціонованих сміттєзвалищ та полігонів.
"Сміттєзвалища забруднюють повітря, ґрунти і підземні води, – підкреслює у коментарі УП керівник
юридичного відділу МБО "Екологія-Право-Людина" Ольга Мелень-Забрамна. – Це в свою чергу може
призвести до забруднення води в криницях людей, які живуть біля сміттєзвалищ, та довколишніх водойм
важкими металами, які є канцерогенами та можуть викликати онкологію. Найгірше, що сміттєзвалища
можуть самозайматися".
Як пояснюють екологи, неконтрольоване спалювання відходів може спричинити респіраторні,
серцеві і онкологічні захворювання. Продукція, яка вирощена на землі поблизу сміттєзвалища, буде
непридатною для споживання через забруднення важкими металами й іншими небезпечними
речовинами.
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Першою причиною сміттєвої кризи є низький рівень екологічної свідомості як пересічних громадян,
так і місцевих чиновників; другою неефективність державного екологічного контролю; третьою – низькі штрафи за порушення
екологічного законодавства.
Екологи констатують, що за останні п'ять років прогрес в сфері реформ системи поводження з
відходами був мінімальний: було розроблено та схвалено Національну стратегію управління відходами,
проте необхідні ключові законодавчі акти в цій сфері так і не прийняті.
«Потрібно підвищувати штрафи і відповідальність за порушення екологічного законодавства,
законодавства про відходи. Також запроваджувати принцип розширеної відповідальності виробника.
Виробник повинен відповідати за те, щоб його продукцію безпечно переробили чи утилізували. Цей
принцип давно і ефективно діє в Європі. Крім того, треба ліквідовувати старі несанкціоновані
сміттєзвалища і будувати сучасні полігони, які би обслуговували декілька адміністративно-територіальних
одиниць», – зазначає Ольга Мелень-Забрамна. У великих містах потрібно запроваджувати роздільний збір
органічних відходів, які іноді складають до 40% нашого сміттєвого баку і через гниття утворюють
метан. Крім того, створювати центри для збирання окремо небезпечних відходів – батарейок, меблів,
будівельного сміття, медичних відходів, тощо.
Широкому загалу сміттєва проблема Львова стала відома три роки тому після сумнозвісної пожежі
на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом, яка призвела до загибелі чотирьох людей та спричинила
сміттєву кризу в місті. Проблема набула політичного забарвлення.
З метою забезпечення комплексу взаємопов‘язаних та узгоджених у часі технологічних, технічних,
ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних заходів, спрямованих на
розв‘язання проблем сфери поводження з побутовими відходами у Львові, їх утворення, збирання,
транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження і
захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення виконавчим
комітетом ЛМР рішенням від 30.09.2011р. №886 затверджено нові норми утворення твердих побутових
відходів для Львова. Протягом останніх років у місті розпочалися роботи, пов‘язані з сортуванням твердих
побутових відходів (ТПВ) та їхньою подальшим вторинним використанням та переробкою. Зокрема з 2009
року розпочалось виконання пілотного проекту щодо впровадження системи роздільного сортування
сміття трьох фракцій: спеціальні окремі контейнери для пластику, скла та паперу., розпочато реалізацію
проекту «Створення муніципальної системи поводження із відходами побутового електронного та
електричного устаткування у місті Львові із використанням досвіду міста Люблін».
Щодо проблеми забруднення атмосферного повітря міста Львова, то слід констатувати, що
сумарний викид забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел у місті становить 36,7 тис. т
(61,42 кг на 1 мешканця), при цьому 96% від нього припадало на пересувні джерела забруднення
(автомобільний, авіаційний та залізничний транспорт). Серед стаціонарних джерел забруднення міста
найвищий відсоток припадає на підприємства теплоенергетичного комплексу міста (близько 40%), що є
загальнодержавною тенденцією.
Викиди від стаціонарних джерел забруднення були зумовлені на 90% діяльністю понад 600
різногалузевих промислових підприємств. Основними джерелами забруднення у повітрі міста Львова є:
пил (автотранспорт), деревообробна промисловість і промисловість будматеріалів; діоксин сірки –
промислові підприємства; оксид вуглецю – автотранспорт, підприємства теплоенергетики; формальдегід –
автотранспорт, деревообробна промисловість. Одним з основних факторів, який впливає на рівень
забруднення повітря пересувними джерелами є якість пального.
Для оздоровлення навколишнього середовища в місті пріоритетними для вирішення питаннями
залишаються: зменшення навантаження автотранспорту на центральну частину міста через реалізацію
нової транспортної стратегії; контроль за станом хімічного забруднення атмосфери особливо у межах
дитячих майданчиків, садочків та шкіл; подальша модернізація теплоенергетичного господарства міста;
завершення розробки проекту «Реконструкція автоматизованої системи керування рухом»; дослідження
стану забруднення атмосферного повітря у місті тощо.
Очищення атмосферного повітря також здійснюється за допомогою зелених насаджень Львова, які
завжди були неодмінною, обов‘язковою складовою містобудівничого каркасу міста. Вони відіграють
унікальну буферну роль у міському середовищі і є важливими агентами елімінації з міського середовища
та знешкодження (або депонування) шкідливих полютантів, пилу, оптимізації газового складу повітря і
терморегуляції у міському середовищі. Загальна кількість видів вищих судинних рослин у Львові становить
988, з яких лишень 17% – це аборигенні види. Незважаючи на значну трансформованість урбоекосистем,
на території міста збереглися популяції 47 видів вищих судинних рослин, що включені до Червоної книги
України. Це свідчить про високий рівень стійкості природних екосистем, залишки яких збереглися на
території міста. Цей потенціал може бути використаний для покращання міського середовища через
оптимізацію структури, функціонування та використання зелених насаджень. До системи зелених
насаджень міста належать міські ліси (власність державного лісового фонду України) та міські насадження
загального користування, внутрішньоквартальні насадження житлових районів, насадження вулиць, парки
(28), газони, квітники та інші насадження, включаючи об‘єкти природно-заповідного фонду. Площа зелених
насаджень Львова за різними категоріями становить 33286 га, у тому числі у межах міста 4419 га, або
майже 26% від площі міста. З огляду на те, що до цього часу не проведено інвентаризацію зелених
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насаджень міста, а випадки непогодженого вирубування дерев з метою будівництва (вул. Д. Вітовського,
вул. В. Стуса, район ―Знесіння― тощо) є достатньо поширеними, місто не володіє інформацією щодо того,
яка площа зелених насаджень реально припадає на одного мешканця (у 2000 році цей показник становив
54 кв. м/особу). Згідно з вимогами Всесвітньої організації охорони здоров‘я оптимальною для міського
мешканця вважається площа зелених насаджень на рівні 50 куб.м. За інформацією ДП ―Львівське лісове
господарство― лісопаркова частина зеленої зони міста займає 28867 га (8 лісництв – Борщівське,
Брюховицьке, Завадівське, Винниківське, Красівське, Липниківське, Лапаївське і Товщівське). Площа лісів у
межах міста (Винниківське, Завадівське і Брюховицьке лісництва) становить 3447 га. Протягом останніх
років з міського фонду охорони навколишнього природного середовища кожен рік виділялися кошти на
реалізацію заходів щодо збереження зелених насаджень міста. Було проведено визначення меж парків, а
також розпочалися роботи щодо опрацювання проектів організації їхніх територій, постійно проводилося
озеленення міста; фітопатологічні обстеження зелених насаджень та зняття аварійних і сухостійних дерев,
механічне зняття омели та санітарне обрізання крон дерев, вакцинування каштанів проти мінуючої молі;
збагачення видового сортименту горизонтальних і вертикальних зелених насаджень; забезпечення
контролю за утриманням насаджень вулиць; вертикальне озеленення історичної забудови центральної
частини міста; паспортизація та створення нових об‘єктів природно-заповідного фонду міста; розробку
проектів утримання парків-пам‖яток садово-паркового мистецтва. У парках міста встановлено інформаційні
та охоронні знаки. Протягом 5-7 років значною проблемою зелених насаджень міста є ураження каштанів
мінуючою міллю: показник загальної ураженості парково-вуличних насаджень в окремих випадках сягає
80%. На території міста знаходяться 4 об‘єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
загальною площею 97,2 га (ботанічні сади Національного лісотехнічного університету України та
Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського національного медичного
університету імені Д.Галицького, пам‘ятка садово-паркового мистецтва ―Стрийський парк―) та 14 об‘єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення, серед яких особливе місце посідає регіональний
ландшафтний парк ―Знесіння―, які також мають велике значення у очищенні повітря міста та покращенні
здоров‘я населення.
Тішить те, що Львівщина посіла 9 місце в рейтингу областей за станом екології, що склав у січні 2019
року журнал «Фокус» (сусідні Івано-Франківська і Тернопільська області посіли в переліку, відповідно, 2 і 3
місця). Загальний бал Львівщини в рейтингу – 44,3. Так, найкраща ситуація в області із створенням
небезпечних відходів – Львівщина отримала 9,8 балів, отже, майже не продукує їх. Також балів допомогла
набрати очікувана середня тривалість життя в області – 9,6 балів за 73,6 років для обох статей. Окрім того,
за невелику кількість викидів в атмосферу Львівщина має 8,4 бали, а за забруднення стічних вод – 7,5
балів. Та все ж екологічні проблеми міста Львова на даний час є досить суттєвими та вимагають дієвих
заходів як місцевої влади, громадськості міста, так і заходів загальнодержавного рівня.
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ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНОДВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В ГАЛУЗІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В частині використання водних ресурсів України основним документом є Водний кодекс України, що
набрав чинності з 20 липня 1995 року.[1] Згідно з ним, завданням водного законодавства є регулювання
правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального
використання вод для потреб громадян та галузей економіки України. Останні зміни до Водного кодексу та
ряду інших нормативних актів пов‘язані із підписанням у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, і, відповідно, необхідністю гармонізації українського законодавства із директивами
ЄС.
Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом»
(прийнятий Верховною Радою України 4 жовтня 2016 р. № 1641- VIII) [2], розпочалося впровадження
положень Директиви Європейського Парламенту і Ради «Про встановлення рамок діяльності
Співтовариства у сфері водної політики» від 23 жовтня 2000 року [3] у Водний кодекс України і, в цілому, у
практику управління водними ресурсами в Україні.
Крім того станом на 1 квітня 2017 року, наказами Мінприроди України вже затверджено п‘ять
документів: «Назви суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів» [4];
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«Порядок розроблення водогосподарських балансів» [5]; «Типове положення про басейнові ради»; [6]
«Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та
екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод» [7]; «Про затвердження
меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок» [8].
Знання, розуміння та вживання термінології Директив ЄС мають забезпечити ефективніше впровадження положень директив, покращення комунікації, особливо в рамках співпраці у спільних з ЄС
транскордонних річкових басейнах.
Зрозуміти логіку подій із узгодження природоохоронного законодавства та конкретність вимог дозволяє видання «Якість води та управління водними ресурсами: короткий опис Директив ЄС та графіку їх
реалізації» (2014 рік), укладене в рамках проекту ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки». Наведемо ключові положення із зазначеного документу.
Для України в галузі охорони навколишнього природного середовища впровадження законодавства
ЄС відбувається в межах 8 секторів, що регламентуються 29 джерелами права (Директивами та
Регламентами) ЄС у цій сфері. Директиви та Регламенти встановлюють загальні правила й стандарти, що
мають бути транспоновані (перенесені) до внутрішньодержавного права. Ці правила та стандарти не є
предметом обговорення й мають бути досягнуті повністю, інакше передбачено штрафні санкції.
На відміну від сучасного природоохоронного законодавства України, що у багатьох аспектах є
декларативним, джерела права ЄС визначають кількісні та якісні результати, які треба досягнути кожній
країні протягом визначеного період часу.Особливістю Директив ЄС є те. що держави мають адаптувати
своє законодавство для досягнення цілей, визначених Директивами, але при цьому самі визначають
методи їх досягнення.
В Україні формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища
(водних ресурсів зокрема) здійснює Міністерство екології та природних ресурсів.
Реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації
земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів Державне агентство
водних ресурсів України (Держводагентство) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних
ресурсів.
Отже, у межах Програми підтримки секторальної політики ЄС та Україна погодилися про певний
набір цілей, що ґрунтуються на Стратегії України в секторі охорони довкілля. Беручи до уваги позицію
громадянського суспільства, партнери з ЄС та України оцінюють. чи було досягнуто відповідних цілей.
Якщо цілі досягнуто та загальна система державного фінансування оптимізується, ЄС надає державному
бюджету України погоджену суму, аби в такий спосіб сприяти реформам в Україні.
У Додатку XXX Угоди про асоціацію виділено такі сектори:
1. Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики.
2. Якість атмосферного повітря.
3. Управління відходами та ресурсами.
4. Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище.
5. Охорона природи.
6. Промислове забруднення та техногенні загрози.
7. Зміна клімату та захист озонового шару.
8. Генетично модифіковані організми.
Для кожного з них встановлено цілі (із досить детальною деталізацією основних параметрів) та терміни їх досягнення.
Розглянемо детальніше Сектор 4 «Якість води та управління водними ресурсами, включаючи
морське середовище».
Структуру процесів управління в цьому секторі визначають 6 Директив.
А саме:
1. Водна рамкова директива
2. Паводкова директива
3. Рамкова директива про морську стратегію
4. Директива про очистку стічних вод
5. Директива про питну воду
6. Директива про нітрати.
Отже, впровадження в законодавче поле України норм Директив ЄС сприятиме комплексному
підходу до використання природних ресурсів, оскільки земельні, водні та інші ресурси розглядаються, як
елементи однієї екологічної системи навколишнього природного середовища. [9]
Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають загальнодержавне стратегічне
значення і потребують комплексного вирішення. До заходів, що знижують забруднення водного
середовища, належать такі:
- створення маловодної або безвідходної технології промислового виробництва із замкненими
водозворотними схемами, які включають проміжне очищення або охолодження води й утилізацію відходів;
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- удосконалення технологічних процесів для зниження обсягів відходів із захоронениям у земних
надрах зневоднених або концентрованих розчинів забруднювачів;
- використання різних методів очищення стічних вод, забруднених промисловими і побутовими відходами;
зниження надмірної хімізації сільськогосподарського виробництва і лісового господарства, головним
чином за рахунок розширення сфери застосування і збільшення ефективності біологічних та інших
агротехнічних заходів, що забезпечують захист рослин від шкідників, хвороб, бур‘янів тощо.
Органам влади і місцевого самоврядування необхідно вирішити проблему щодо запобігання забрудненню джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним
вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення
за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки
води на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування
питної води га водовідведення.
Підсумовуючи вищесказане, можна вказати на позитивні зміни та поступ до законодавчих стандартів
Європейського Союзу, водночас є багато недоліків які потребують негайного втручання та вдосконалення.
На нашу думку, зменшувати кількість водних порушень потрібно не тільки за рахунок стягнення штрафів, а
й систематичної роз‘яснювальної роботи, надання консультацій місцевим органам влади та
водокористувачам щодо утримання водних об‘єктів.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «МИХАЙЛІВСЬКА ЦІЛИНА» ТА УЧАСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ В МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ ОБМІНУ
Природний заповідник «Михайлівська цілина» належить до числа найстаріших природоохоронних
установ України: у 2018 році відзначалося 90-річчя надання цій території природоохоронного статусу. За
такий тривалий час існування заповідником накопичений значний історичний, науковий доробок, однак,
разом з тим і низка проблем, частина яких потребує вирішення найближчим часом.
Як свідчать різноманітні джерела інформації [1, 2, 3], на початку ХVIII ст., місцевість, яка зараз
увійшла до складу заповідника «Михайлівська цілина», знаходилася у володінні гетьмана Лівобережної
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України Павла Полуботка. Пізніше її було передано Олексію Васильовичу Капністу - графу, громадському
діячу та благодійнику.
У Михайлівці Олексію Васильовичу дістався у спадок знаменитий кінний завод, що спеціалізувався
на постачанні орловських рисаків та фуражу до царської армії. Він був одним з найвідоміших у Російській
імперії. На одному зі світових ярмарків у Парижі в останні роки ХІХ ст. продукцію кінних заводів Росії
представляла і Михайлівська кобила Зорька - улюблениця сім‘ї Капністів. Вона одержала там одне з
призових місць і срібну збрую у винагороду.
До 1917 р. територія «Михайлівської цілини» була частиною пасовищ, які належали поміщику
Капністу. Випаси для коней простягалися від с. Михайлівка до нинішньої території Недригайлівського
району.
Після Жовтневої революції ці землі ще довгий час використовувалися, як пасовища Михайлівського
кінного заводу, а пізніше почали розорюватися і лише невелику ділянку, площею близько 200 га, поблизу
села Катеринівка в Сумському окрузі Харківської губернії (сучасний Лебединський р-н, Сумської області)
вдалося зберегти завдяки тому, що 13 липня 1928 р. постановою Сумського виконкому її було оголошено
заповідником місцевого значення «Михайлівська цілина».
У 1947 р. заповідник отримав статус загальнодержавного значення. Пізніше, в 1951 р., заповідник
передано у підпорядкування Академії Наук УРСР, а саме Інституту ботаніки. З 1961 р. «Михайлівська
цілина» не існує, як самостійна структура, а входить до складу Українського степового природного
заповідника, як відділення.
Указом Президента України від 11.12.2009 №1035/2009 він був переданий в управління Міністерства
екології та природних ресурсів із відділення Українського степового заповідника НААН України та набув
статусу окремої природоохоронної установи: природного заповідника «Михайлівська цілина». При цьому
його площа була збільшена до 882,9 га [4].
Серед основних та пріоритетних завдань діяльності заповідника «Михайлівська цілина» є
збереження природних комплексів та об‘єктів, проведення наукових досліджень і спостережень за станом
навколишнього природного середовища, розробка на їх основі природоохоронних рекомендацій,
поширення екологічних знань, сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів у галузі охорони
довкілля [5].
За результатами проведеної Міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчю
«Михайлівської цілини», було визначено, що для становлення природного заповідника «Михайлівська
цілина», як самостійної установи, та відновлення степового ценозу необхідно провести наступні заходи:
1. Визначити шляхи розв‘язання та практичного втілення комплексу організаційних, юридичних
наукових питань щодо забезпечення існування, ефективного функціонування, екологічно обґрунтованого
та екологічно безпечного використання охоронної зони природного заповідника «Михайлівська цілина».
2. Сприяти розвитку еколого-освітньої діяльності на території заповідника з врахуванням
встановлених режимів охорони та використання цієї території.
3. Сприяти веденню ефективної рекламно-інформаційної діяльності.
4. Сприяти розвитку заповідника, як новоствореної природоохоронної установи, особливо в аспекті
забезпечення її кадрової діяльності. Створити умови для утримання в заповіднику власних кадрів вищої
кваліфікації, здатних підтримувати передові позиції у вивченні природних процесів в регіоні.
Спираючись на результати аналізу глобальних екологічних проблем, провідні екологи світу
стверджують, що ніякі науково-технічні новації, екологічні та соціальні реформи самі по собі не зможуть
забезпечити поступальний сталий, екологічно збалансований розвиток людства. Для успішного
розв‘язання складних екологічних проблем потрібен перехід до нової ідеології життя, екологізації економіки
та виробництва, формування екологічно зорієнтованої цивілізації. Ключову роль у цьому відіграватиме
формування високого рівня екологічної культури та розвиток екологічної освіти в інтересах сталого
розвитку. Нині екологічний імператив, екологічна парадигма мають стати керівними у практиці підготовки
спеціалістів будь-якого профілю діяльності. Мислення фахівців найрізноманітніших професій має стати
екологічним.
Ключовим елементом реалізації Стратегії Європейської економічної комісії ООН з освіти для сталого
розвитку мають бути національні плани дій з урахуванням фактичного стану справ країни та положень
документів ООН відносно реалізації програм впровадження освіти для сталого розвитку.
У наш час надвисоких перетворень середовища існування з величезними масштабами та не завжди
передбачуваними наслідками рівень екоосвіти, виховання та культури населення визначає не тільки
сутність держави, а й умови економічного добробуту та здоров‘я нації. Оптимізація взаємодії суспільства з
природою, вироблення вмінь активно і цілеспрямовано використовувати екологічні знання становлять
найголовніше завдання екоосвіти та виховання.
Участь заповідника в міжнародних програмах обміну є позитивним прикладом розвитку екологоосвітньої роботи природоохоронної установи.
У 2019 році природний заповідник «Михайлівська цілина» у співпраці з громадською організацією
«За Європейський розвиток Сумщини» та WBM Polska спільно з польсько-литовсько- українською
стороною стали партнерами проєкту «Сталий розвиток очима молоді — польсько-литовсько-український
обмін» з елементами фільму («Sustainable development through youth's eyes» - polish-lithuanian-ukrainian film
exchange), що фінансується програмою Erasmus+.
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Для участі у проєкті та для представлення природного заповідника «Михайлівська цілина» на
міжнародному рівні були відібрані студенти та школярі — екологи м. Суми, які цікавляться концепцією
сталого розвитку (Sustainable development) та підтримують її цілі.
На початку червня розпочалася мандрівка представників заповідника до м. Поронін — це місто
розташоване на території одного з найбільших в Польщі заповідників, що безпосередньо пов'язано з
тематикою заходу.
В рамках проєкту молодь з трьох природоохоронних установ: України — Природний заповідник
«Михайлівська цілина», Польщі — Białowieski Park Narodowy, Литви —Dzūkija National Park зустрілися в м.
Поронін з метою спільного аналізу вирішення країнами-учасниками питань взаємозв'язків між людиною і
природою, екології, зміни клімату та захисту навколишнього середовища в контексті концепції сталого
розвитку.
Десять днів проекту були насичені рядом зустрічей та інтерактивних заходів на екологічну тематику.
Учасники отримали масу цікавої, корисної та нової інформації. Але враження були б не такі яскраві без
спільного підкорення вершин. Молодь разом крок за кроком долали гірські вершини, допомагаючи одне
одному. Разом гуляли старовинними та затишними вуличками міста Закопане. Готували традиційні страви
країн-учасників та насолоджувалися активним відпочинком з однолітками.
Головною метою проекту було створення фільму. На цьому етапі кожен спробував себе в ролі
журналіста та оператора. Учасники поділилися на три команди. Кожна зняла та змонтувала
короткометражний ролик в якому представила своє бачення концепції сталого розвитку та можливості
створення більш раціональних відносин між людиною та природою.
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ЩОДО ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ТА ПРИБРЕЖНИХ СМУГ
Водні ресурси, як національне надбання, яким користується сучасне суспільство, та яким будуть
користуватися в майбутньому нащадки сьогоднішнього суспільства, вимагають до себе особливо
дбайливого ставлення. Забезпечення екологічної рівноваги та повне задоволення потреб населення та
суспільного господарства водою можливі лише за умови раціонального використання водних ресурсів,
забезпечення їх охорони та збереження, а також поліпшення якості води та водного режиму річок та інших
водних об‘єктів. Досягнення таких цілей перш за все здійснюється за допомогою встановлення вздовж
річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм водоохоронних зон та прибережних захисних
смуг. При чому, забезпечення встановлення таких водоохоронних зон та прибережних захисних смуг
можливе лише за рахунок земельного фонду, тобто територій та окремих земельних ділянок, що
розташовані вздовж та навколо водних об‘єктів, і в межах яких встановлюється особливий, відмінний від
загального порядку користування землею, правовий режим. Визначаючи основні поняття прибережних
захисних смуг та водоохоронних зон зазначаємо, що:
Прибережна захисна смуга - це частина водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря,
навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території
водоохоронної зони.
Відповідно до ч. 1 ст. 58 Земельного кодексу України, прибережні захисні смуги вздовж морів, річок
та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами входять до складу земель водного фонду.
Відповідно до ст.60 Земельного кодексу України, вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та
інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх
водності встановлюються прибережні захисні смуги.
Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації з
землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації.
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Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель
морського транспорту. Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з
установленою в них пляжною зоною) розробляються в порядку, передбаченому законом. Землі
прибережних захисних смуг перебувають у державній та комунальній власності та можуть надаватися в
користування лише для цілей, визначених законодавством.
Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих
водних об‘єктів від забруднення і засмічення і збереження їх водності у межах водоохоронних зон
виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги [1], а ВК України у абз. 39 ст. 1 визначає
прибережну захисну смугу як частину водоохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, навколо
водойм, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території
водоохоронної зони [2].
Користування цими ділянками у зазначених цілях здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони
річок і водойм від забруднення, засмічення та замулення, а також з додержанням правил архітектури
планування приміських зон та санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
До узбережжя морів, морських заток і лиманів у межах пляжної зони забезпечується безперешкодний і
безоплатний доступ громадян для загального водокористування, крім земельних ділянок, на яких
розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади,
дитячі оздоровчі табори.
Водоохоронна зона – територія вздовж русла річки, зайнята рослинністю, яка охороняє воду від
проямих надходжень поверхневих стоків, забруднення долини річки.
У межах водоохоронної зони обмежена господарська діяльність, яка здійснюється з урахуванням
вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення та замулення, а також з додержанням
правил архітектури планування приміських зон та санітарних вимог. Зрозумілим є те, що захисна
прибережна смуга та водоохоронна зони є територіями з спеціальним правовим водоохоронним режимом.
Узагальнюючи ознаки такого правового режиму, можна сказати, що він є нічим іншим, як
обмеженням прав на землю, що в даному випадку полягають у встановленні водоохоронних зон та
прибережних захисних смуг. Встановлення такого роду обмежень прав на землю зумовлене об‘єктивними
причинами, за яких необхідним є досягнення консенсусу у співіснуванні людини та суспільства, людини та
природи. Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю обов‘язкового встановлення меж
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, ведення контролю за їх збереженням, а також
дотримання передбачених законом обмежень у межах зазначених територій, що відіграє важливу роль у
підтримці в належному стані, охороні від забруднення і засмічення та сприяє запобіганню антропогенного
впливу на водні об‘єкти. Тому, водоохоронні зони та прибережні захисні смуги потребують не тільки чіткого
правового регулювання в межах Земельного та Водного кодексів України (далі – ЗК України та ВК України),
а і фактичного відображення їх на місцевості (в натурі), забезпечення контролю за схоронністю їх меж та
дотриманням передбачених законодавством обмежень в межах їх поширення. На нашу думку, також є
вартим уваги питання відносно встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на
місцевості (в натурі) та порядок здійснення контролю за дотриманням таких меж та режиму обмеженої
діяльності. Потребує правового регулювання відповідальність за порушенням меж водоохоронних зон та
прибережних захисних смуг і за здійснення забороненої законодавством діяльності. Земельний Кодекс
України не надає жодного трактування відносно поняття водоохоронної зони, окрім того, що останньою
створюється сприятливий режим водних об‘єктів та в складі якої виділяють частину з особливим
(обмеженим) режимом господарювання – прибережну захисну смугу. А також Земельний Кодекс України
не передбачає ніяких особливостей, дотримання яких є необхідним в межах водоохоронної зони. Крім
того, незрозумілим є порядок встановлення прибережної захисної смуги, оскільки спираючись на
законодавчу базу, в порядку розроблення проектів землеустрою встановлюються лише водоохоронні зони.
Що стосується прибережних захисних смуг, то положеннями ЗК України та ВК України лише
зазначено, що прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм
уздовж урізу води (у меженний період (період, за якого в річці чи озері низький рівень води, що буває
переважно влітку – авт.)) відповідною шириною [3]. Це питання потребує доцільного вивчення та
доопрацювання в законодавчому полі.
Аналізуючи зазначене, вважаємо що мета встановлення як прибережних захисних смуг, так і
водоохоронних зон єдина – це охорона водних об‘єктів від забруднення та збереження їх у первинному
стані, при цьому прибережна захисна смуга вимагає дотримання більш суворих правил поводження.
З огляду на вищевикладене можна сказати, що водоохоронні зони та прибережні захисні смуги є
обмеженнями прав на землю. Необхідно згадати, що проблемні питання, пов‘язані із водоохоронними
зонами та прибережними захисними смугами виникають при реєстрації даних обмежень, при притягненні
до відповідальності за погіршення екології, та ін. [4]
З вищезазначеного можна зробити висновки, що водоохоронна зона та прибережна захисна смуга є
різними обмеженнями прав на землю, що обмежують власників та користувачів земельних ділянок у
користуванні та розпорядженні ними, серед яких прибережна захисна смуга передбачає більш суворий
режим господарської діяльності. Але такі обмеження прав є критично необхідними для гармонійного
співіснування екосистем та людини і мають в майбутньому зберегти та забезпечити наступні покоління
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чистими екологічними ресурсами. Особливо гостро питання дотримання існуючого законодавства та його
поступова трансформація постає в умовах можливого відкриття ринку землі в Україні.
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ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ РОЗВАНТАЖЕННІ
НАФТОПРОДУКТІВ НА АЗС
Нафтопродукти є одними з найнебезпечніших забруднювачів природних водойм та ґрунтів. Широке
та різноманітне застосування нафтопродуктів призводить до того, що стічні води майже всіх промислових і
транспортних підприємств у різних кількостях містять нафтові забруднення. Запобігання потраплянню
нафтопродуктів у навколишнє середовище внаслідок різноманітних аварійних ситуацій є одним з заходів,
спрямованих на посилення екологічної безпеки держави.
При зупинці і зливанні нафтопродуктів з автомобільних цистерн на АЗС існує небезпека
мимовільного їх руху під уклон або за інерцією. Неконтрольований рух автоцистерн з паливом являє
небезпеку завдяки можливих зіткнень, пошкоджень резервуарів автоцистерн і викидів палива.
До основної небезпеки автомобільних цистерн відноситься також можливість залпового викиду
великої кількості рідкого палива.
Вузол зливу автоцистерн не містить технологічного обладнання і складається з підземних
трубопроводів для нафтопродуктів, згрупованих і виведених над землею у визначеному місці, а також
зливних муфт. У вузол розвантаження подаються автомобільні цистерни різної місткості. Місце зупинки
автоцистерни для зливу палива не обладнано будь-якими захисними засобами для обмеження площі або
запобігання можливого його проливу. У разі порушення герметичності арматури і трубопроводів
відбудеться витік палива у грунт.
Планування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС) має
здійснюватися для випадку виникнення найбільш несприятливих умов на об‘єкті під час НС. У даному
випадку руйнування заповненої автоцистерни з максимальною місткістю (вид палива – бензин, 40 м3) на
відкритому майданчику буде найбільш несприятливою ситуацією на АЗС.
Технологічними причинами порушення герметичності цистерни, що супроводжується масовим
викидом (проливом) бензину, можуть бути: підвищення тиску та перевищення його величини вище межі
критичних значень; механічний (втомний) та корозійний знос резервуару цистерни; аварійна ситуація
транспортного характеру, пов'язана із зіткненням або перекиданням заповненої цистерни.
Критичний тиск у заповненій цистерні може утворитися у результаті притоку тепла ззовні у поєднанні
з відмовами у роботі дихального клапана і відсутністю контролю за тиском у цистерні.
Різке підвищення тиску усередині цистерни може відбутися у результаті вибуху суміші парів бензину
з повітрям у вільному об'ємі цистерни. Оскільки злив палива з цистерни здійснюється за допомогою
гнучкого шлангу, то утворення вибухонебезпечної суміші парів бензину з повітрям усередині цистерни
цілком імовірне. Утворення ініціатора вибуху усередині автоцистерни може відбутися у результаті
електростатичного розряду внаслідок відсутності або несправності її заземлення, а також у разі порушень
правил пожежної безпеки. Таке поєднання несприятливих факторів вважається маловірогідним, проте
повністю виключати даний випадок не можна.
У результаті помилок персоналу при фіксації автоцистерни під час стоянки і розвантаження або
аварій транспортного характеру, можливі механічні пошкодження резервуару цистерни та порушенням
його герметичності, що створює пожежовибухонебезпечну ситуацію на території АЗС. Перехід аварійної
ситуації в аварію (пожежа проливу або вибух над проливом з подальшою пожежею) небезпечний не тільки
за своїми масштабами, але і високою вірогідністю залучення в аварію блоку резервуарів з паливом. Не
виключений ―ланцюговий‖ характер розвитку аварії автоцистерни на АЗС із залученням деяких або навіть
усіх резервуарів.
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Розглянемо детальний аналіз умов виникнення і розвитку аварії на кожній стадії вузла
розвантаження нафтопродуктів.
Стадія 1. Перевищення тиску у цистерні вище межі критичних значень. Основною технологічною
причиною руйнування або порушення герметичності цистерни є підвищення тиску парів бензину у цистерні
до критичного. Воно можливе у результаті підвищення температури (різке потепління, пожежа або інше
джерело тепла поблизу цистерни) у цистерні.
До основних засобів з попередження та локалізації аварії відносяться дотримання вимог безпечної
експлуатації автоцистерни та контроль її технічного стану.
Стадія 2. Механічний та корозійний знос автоцистерни. Основними причинами є конструктивна
концентрація напружень у результаті появи вм'ятин та тріщин при експлуатації автоцистерни,
перевищення вантажопідйомності, наявність дефектів зварних швів тощо. Для недопущення зносу
автоцистерн необхідне постійне проведення огляду резервуару автоцистерн згідно встановлених норм та
правил.
Стадія 3. Помилки обслуговуючого персоналу. Цей вид помилок може відбуватися на будь-якому
етапі розвантаження нафтопродуктів, тому обслуговуючий персонал повинен знати правила техніки
безпеки, пожежної безпеки при розвантаженні нафтопродуктів. Власники АЗС повинні організовувати
навчання та стажування новоприйнятих працівників, проводити періодичну перевірку знань персоналу,
проводити тренувальні навчання у випадку виникнення НС та ін.
Стадія 4. Вплив зовнішніх факторів. До зовнішніх факторів, які можуть призвести до порушення
герметичності (руйнування) цистерни і викиду палива, можна віднести НС транспортного характеру, нагрів
цистерни ззовні (пожежа на території АЗС), явища природного характеру (землетруси, урагани,
переміщення ґрунту, блискавка), терористичні акти, порушення правил техніки безпеки, пожежної безпеки
при експлуатації автоцистерни тощо. У якості заходів з попередження НС можна віднести дотримання
обслуговуючим персоналом АЗС вимог правил безпеки під час зливу палива (заземлення автоцистерни,
припинення відпуску бензину споживачам під час зливання), експлуатації автоцистерни, моніторинг НС та
проведення об‘єктових тренування працівників у разі їх можливого виникнення.
Стадія 5. Порушення герметичності, перекидання автоцистерни. Порушення герметичності можливе
через перевищення тиску, механічного та корозійного зносу матеріалу цистерни, помилок обслуговуючого
персоналу і впливу зовнішніх чинників. Перекидання – у результаті впливу зовнішніх факторів та
дорожньо-транспортних пригод. Слід зазначити, що порушення герметичності цистерни контролюється
візуально. Заходи з недопущення подібних ситуацій розглянуті вище.
Стадія 6. Утворення вибухопожежонебезпечної суміші всередині автоцистерни. При зниженні рівня
палива у автоцистерні крізь дихальний клапан надходить атмосферне повітря, що створює умови для
утворення всередині цистерни вибухопожежонебезпечної суміші парів палива з повітрям.
У процесі зливу нафтопродуктів або видалення відстою з автоцистерни атмосферне повітря
надходить всередину через відкритий люк. Можливий і зворотний процес – вихід парів бензину з
автоцистерни та утворення вибухопожежонебезпечної концентрації поблизу дихального клапана.
До основних заходів з недопущення утворення вибухопожежонебезпечної суміші всередині
автоцистерни можна віднести: контроль та підтримання температури і тиску на рівні величин, при яких
поширення полум'я виключається; контроль та підтримання безпечної концентрації окислювача і (або)
горючих речовин; ізоляція горючого середовища від джерел запалювання.
Стадія 7. Пролив нафтопродуктів. Пролив нафтопродуктів відбувається у разі порушення
герметичності автоцистерни на відкритому майданчику АЗС. Маса проливу залежить від рівня палива у
пошкодженій цистерні та розмірів пошкодження. Наявність проливу контролюється візуально та у разі
витоку нафтопродуктів посилюється характерний запах.
Локалізація проливу палива не передбачається працівниками АЗС. Необхідне негайно сповістити
персонал і керівництво автозаправної станції про аварію, провести евакуації працівників та викликати
підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій та пожежної охорони. На інших стадіях дії
працівників АЗС аналогічні.
Стадія 8. Вибух, пожежа всередині автоцистерні. Ініціація вибуху та пожежі у автоцистерні можлива
електростатичним розрядом при відсутності заземлення. Ці надзвичайні ситуації можуть статися у разі
порушення персоналом правил пожежної безпеки та дії зовнішніх факторів (джерела відкритого вогню,
блискавка). Вибух супроводжується короткочасним різким звуком з низькою частотою і високим рівнем
звукового тиску. Після вибуху, як правило, виникає пожежа.
Стадія 9. Випаровування проливу. Пролив з автоцистерни здійснюється під невеликим надлишковим
тиском і має температуру близьку до температури навколишнього повітря, тому випаровування палива
відбувається за рахунок припливу тепла ззовні. Швидкість випаровування залежить від температур
поверхні, навколишнього повітря та властивостей пролитої речовини.
Стадія 10. Пожежа проливу. Пожежонебезпечна суміш утворюється при збільшенні хмари проливу
за рахунок випаровування і змішування її з повітрям. Займання суміші парів палива з повітрям можливо
лише при наявності джерела запалювання і за певної концентрації парів палива у суміші. У випадку
невеликого загоряння можливе гасіння за допомогою первинних засобів пожежогасіння, тому працівники
повинні знати правила безпечного поводження з ними.
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Стадія. 11. Створення вибухопожежонебезпечної суміші над проливом. Ймовірність утворення
вибухопожежонебезпечної суміші над проливом досить висока, оскільки пари бензину важчі за повітря та
при відсутності або слабкому вітрі будуть накопичуватися над проливом. Маса вибухонебезпечної хмари
залежить від тривалості випаровування та від метеорологічних умов під час НС.
Стадія 12. Вибух над проливом. Вибух на відміну від спалаху є практично миттєвим згорянням
суміші, що супроводжується виділенням великої кількості нагрітих газів великої руйнівної сили. Суміш парів
нафтопродуктів з повітрям вибухонебезпечна тільки у певних межах. Існують нижній та верхній межі
вибуховості суміші як за концентрацією парів вуглеводнів, що містяться у суміші, так і за температурою
суміші. Наприклад, суміш парів бензину з повітрям є вибухонебезпечною, якщо у ній міститься 0,8-8,0 %
(об.) парів бензину. Температурні межі вибуховості для бензину становлять від –50 до –10 °С.
Стадія 13 та 14. Руйнування будівельних конструкцій, обладнання, травмування, опіки людей та
розповсюдження зони ураження за межи АЗС. Під час вибуху пароповітряної суміші у ємності може брати
участь до 30 % маси усіх парів, що утворилися, а на відкритій місцевості – до 10 %. Тому сила вибуху на
території АЗС і його руйнівна дія залежать від маси та площі проливу, метеорологічних умов та тривалості
випаровування від моменту проливу до вибуху. Отже, можливе руйнування обладнання, травмування
людей та розповсюдження зони ураження за межи АЗС.
Отже, проведено детальний аналіз причин виникнення та розвитку аварій при розвантаженні
нафтопродуктів на автозаправних станцій. Побудована логічна схема виникнення та розвитку аварії на
цьому блоці. Розроблено рекомендації з попередження НС при розвантаженні нафтопродуктів з
автоцистерни на автозаправних станцій та дій працівників АЗС у випадку їх виникнення.
Оксана Пальчик, Анастасія Хмарська
(Київ, Україна)
ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ:
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Дана стаття присвячена аналізу такої актуальної проблеми сучасності, як забруднення
навколишнього середовища України твердими побутовими відходами. На теперішній час – це актуальна
проблема, яка потребує негайного вирішення. Про критичний стан навколишнього середовища свідчать
безліч факторів, в тому числі й спричинених антропогенними чинниками. На сьогодні, обсяги відходів
споживання, з урахуванням сучасних умов покращення достатку населення, постійно збільшуються. На
одного мешканця в середньому припадає 200-300 кг відходів на рік, а обсяги твердих побутових відходів
щорічно збільшуються на 3-5% [2, с. 25]. Близько 94% побутових відходів розміщено на полігонах та
сміттєзвалищах, яких станом на 2016 рік в Україні налічувалося 5470 одиниць, з них 305 (5,6%) –
перевантажені, а 1646 одиниць (30%) – не відповідають нормам екологічної безпеки. Поряд із цим, щороку
утворюється понад 27 тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ [4, с. 27].
В основі сучасної політики поводження з відходами лежить концепція ієрархії, яка передбачає
класифікацію відповідних управлінських рішень з метою мінімізації негативного впливу на довкілля.
Ієрархія має загалом 6 рівнів, серед яких:
1) виробництво товарів з первинної сировини;
2) багаторазове використання товарів;
3) сортування відходів, зменшення їх кількості та об‘єму;
4) вторинна переробка відходів;
5) спалювання відходів з метою отримання енергії;
6) захоронення відходів.
На всіх рівнях є необхідною підтримка з боку держави, зокрема державний контроль [2, с. 25].
Поводження з твердими побутовими відходами в Україні традиційно має такий алгоритм: щоранку сміття
викидається в один великий контейнер поряд із будинком. Сміттєвоз завантажує сміття до кузова і
спресовує його у 4-5 разів за обсягом, крім цього, все сміття змішується і утворюється мішанина. Сміття
вивозять до найближчого сміттєзвалища і там залишають без жодного подальшого перероблення. За
декілька діб залишки їжі починають розкладатись, продукуючи оцтову кислоту. Суміш води та оцтової
кислоти вступає в хімічні реакції з іншими частинами ТПВ, унаслідок чого утворюється отруйна рідка суміш
з нестабільним хімічним складом, яку спеціалісти називають фільтратом. Газоподібні продукти розкладу
ТПВ мають бридкий запах та негативно впливають на органи дихання людей, шкодять рослинам. Через 23 тижні після потрапляння ТПВ на звалище, унаслідок складних біохімічних реакцій у товщі сміття
утворюється біогаз, який у літній період може самозайматись, призводячи до горіння сміттєзвалищ. Під час
горіння у повітря потрапляють сотні видів шкідливих і небезпечних газоподібних сполук [6, с. 8].
Складування чи переміщення на полігони або несанкціоновані звалища, на жаль, є основним
методом поводження з відходами в Україні. Вони акумулюються, створюючи несприятливу екологічну
ситуацію, займаючи значні корисні площі, забруднюючи лісонасадження, водойми і ґрунтові води,
сприяючи розповсюдженню інфекційних захворювань, та призводять до негативного впливу на біоту в
цілому [2, с. 25].
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Наразі у світовій практиці поводження з відходами застосовується понад 20 способів переробки ТВП.
Кожен з методів має від 5-7 до 50 різновидів технологій, технологічних схем та типів об‘єктів. Проте
необхідно мати певний підготовчий період, щоб місцеві фахівці могли підготувати суспільство до їх
визнання та необхідності до впровадження. Збирання, транспортування та утилізація коштують дорого.
Також необхідно враховувати, що відходи містять значну кількість енергії, яку можна використовувати, при
цьому здобувши економічну вигоду разом із збереженням довкілля [1, с. 28].
Так, наприклад, за результатами впровадження засад Директиви 2008/98/ЄС у країнах
Європейського Союзу на полігони для захоронення потрапляє не більше 5% побутових відходів, близько
40% надходить на переробку, близько 15% – на компостування, решта спалюється на ТЕЦ-на-ТПВ з
виробництвом теплової та електричної енергії.
Для України, як енергодефіцитної країни, використання ТПВ в якості альтернативного палива
набуває пріоритетного значення. Реалізація положень Стратегії щодо використання ТПВ як
альтернативного палива дозволить скоротити споживання природного газу під час виробництва теплової
енергії для населення та поширити в Україні європейські підходи поводження з побутовими
відходами [5, с. 25].
Підводячи підсумки, можемо сказати, що екологічні проблеми України не є унікальними, адже
більшість країн ЄС 30-40 років тому також зіткнулися з чимось подібним і нині мають успішний досвід їх
вирішення [6, с. 8]. Це означає, що Україні слід запровадити накопичений у високорозвинених країнах
позитивний досвід організації та функціонування ефективної системи поводження з відходами, а саме:
запровадити систему збору, сортування, зменшення об‘єму твердих побутових відходів та використання
термічного методу видалення відходів як альтернативного джерела енергії. При виборі способу
поводження з відходами необхідно враховувати склад відходів та проводити санітарно-епідерміологічну
експертизу з метою мінімізації ризиків для довкілля та здоров‘я людини [2, с. 27].
Час вживати рішучих кроків задля забезпечення раціонального поводження з відходами, зменшення
їх негативного впливу на навколишнє середовище, підвищення рівня обізнаності та мотивації громадян,
гармонізації українського та європейського законодавств [3, с. 28].
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Володимир Рацлав
(Слов‟янськ, Україна)
ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СТАНУ ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД БАСЕЙНУ РІЧКИ СІВЕРСЬКИЙ ДІНЕЦЬ
Сіверський Дінець є найбільш важливою та головною водною артерією сходу України, що забезпечує
потреби у воді населення,сільське господарство та промисловий комплекс Луганської, Донецької та
Харківської областей. Стан довкілля річки є важливим водним ресурсом Донбасу – найбільш техногенно
навантаженого регіону України. Значна частина річки примикає до лінії зіткнення та зазнає екологічних
порушень та катаклізмів від безпосереднього впливу військових дій. Окрім безпосереднього впливу
військової техніки, використання боєприпасів, загрозу довкіллю спричиняють аварії та забруднення
промислових підприємств регіону. Військовий конфлікт на сході України призвів до цілої низки небезпечних
подій та наслідків:
- забруднення довкілля та впливів на ґрунти та ландшафти;
- погіршення стану поверхневих і підземних вод;
- надання шкоди рослинному й тваринному світу.
За час конфлікту неодноразово відзначено порушення водопостачання та водовідведення на
території Донбасу, які супроводжувалися скидами забруднювальних речовин у басейни річок та
водосховищ. Результати проведених досліджень Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних
ресурсів (БУВР) показали підвищенні концентрації азоту й фосфору у воді річок Сіверський Дінець,
Клебан-Бик, Кальміус, Бахмутка і Кальміус [2, 12]. Тому на замовлення Управління ООН із координації
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гуманітарних питань (УКГП ООН) швейцарські фахівці провели польову оперативну експрес-оцінку
небезпеки можливих аварій уздовж лінії зіткнення та комплексний аналіз стану діяльності компанії «Води
Донбасу» щодо джерел ризику водопостачання регіону [3, 23].
Основна мета досліджень було досягнуто водночас із моніторингом якості підземних вод для
визначення кількості та диференціації забруднювачів за наявними стандартами якості підземних та
поверхневих вод. Моніторинг якості вод є складовою системи державного моніторингу довкілля та
ключовим елементом Плану управління річковим басейном на всіх етапах його розробки – від визначення
референційних умов і сучасного стану водних об‘єктів до складання переліку необхідних заходів для
досягнення «доброго» стану водних об‘єктів, контролю та реалізації запланованих водоохоронних заходів,
згідно з принципами Водної Рамкової Директиви ЄС та Постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2017
№ 336 «Про затвердження порядку розроблення плану управління річковим басейном» [1, 17].
Для моніторингу хімічного стану підземних вод басейну необхідно було оцінити стан підземних
водойм Сіверського Дінця через визначення відповідних граничних значень, установлених відповідно до
Директиви 2006 /118 /ЄС.На замовлення Координатора проєктів ОБСЄ в Україні в межах проєктів
«Допомога Міністерству екології та природних ресурсів України у вдосконалення механізмів моніторингу
довкілля» були проведенні дослідження ТОВ «Інститут довкілля» Словаччиниу 2018 році.
Особливо гострою проблемою водних запасів є забруднення підземних водоносних горизонтів
викидами вугільного виробництва, яке відбувається від закриття та затоплення шахт, що не працюють.
Унаслідок чого виснажується поверховий водотік, який гідравлічно зв‘язаний із водоносним горизонтом.
Отже, відбувається забруднення та зневоднення всієї території Донбасу. В останні часи за вмісту значної
частки мінералізації та іонів тяжких металів такі води непридатні для питного та технічного
водопостачання. Дослідження та моніторинг хімічного стану підземних вод басейну присвячено
визначенню забруднювачів, за наявними стандартами якості підземних вод згідно з Директивою про
підземні води (ДПВ), і проводилася за чотирма пробами підземних вод. Опис ділянок відбору проб, а також
методику, використану для визначення попередньо вибраних параметрів, наведено в таблицях 1 і 2.
Таблиця №1.Ділянки відбору проб підземних вод
Місця для аналізу стану
підземних вод:
10 – Попаснянський район,
Сиротине (Луганська обл.)
11 – Кремінський район, Стара
Краснянка (Луганська обл.)
11 – Кремінський район, Стара
Краснянка (Луганська обл.)
13 – Новгородський ТОВ НВО,
лівий берег р.Кривий Торець

Дата відбору проби
25.09.2018
25.09.2018
24.09.2018
24.09.2018

Координати
ШИР,ДОВГ
48.90000000,
38.51666667
49.03638889,
38.32444444
48.49111111,
38.29444444
48.33211,
37.827222

Місто
Лисичанськ
Рубіжне
Миронівський
Новгородське

Таблиця №2. Методи, використані для вибраних параметрів підземних вод
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Цільові аналіти
Розчинений кисень (РК)
Питома провідність
(електропровідність)
рН
Миш‘як
Аміак
Кадмій
Свинець
Ртуть
Нітрати
Нітрити
Хлориди
Сульфати
Фосфор (загальний)/Ортофосфати
Трихлоретилен
Тетрахлоретилен

Використані методи та прилади
Багатозондовий польовий пристрій
Спектрофотометрію акредитовано відповідно до
ENISO/EC 17025:2005
Спектрофотометрію акредитовано відповідно до
ENISO/EC 17025:2005
ICP-MSакредитовановідповідно
до
ENISO/IEC
17025: 2005

Спектрофотометрію акредитовано відповідно до
ENISO/EC 17025:2005
Headspace-GC-MS (SIM) акредитовано відповідно
до ENISO/IEC 17025:2005

Особливу увагу було зосереджено на нітратах і перевищенні їх стандарту якості за ДПВ (СЯ, 50
мг/л). Усі чотири зразки було піддано цільовому та нецільовому скринінгу за методом LC-HRM, щоб
виявити забруднення пестицидами, включаючи продукти їх перетворення. Решту аналізів було
зосереджено на регульованих забруднювачах та дотриманні їх граничних значень і показників, для яких
країни-члени ЄС повинні встановити граничні значення. До останньої групи було включено
сполуки/параметри, такі як метали (As, Cd, Pb та Hg), летючі органічні сполуки (трихлоретилен та
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тетрахлоретилен), загальні фізико-хімічні параметри (рН, розчинений кисень і провідність) та розчинені
поживні речовини (аміак, хлориди, сульфати, ортофосфати, нітрити).
Результати. Нітрати
Удирективі ДПВ 2006 /118 ЄЕС сказано,що: «Підземні води або група підземних вод вважаються
такими,що відповідають умовам доброго хімічного стану, якщо: значення стандартів якості підземної води
або груп підземних вод, наведених у Додатку I, і відповідні порогові значення, встановлені відповідно до
Статті 3, не перевищено в жодному з контрольних пунктів у цих підземних водах або групі підземних вод».
Нітрати в підземних водах

Мал.1: Огляд концентрацій нітратів у пробах підземних вод, зібраних у басейні р. Сіверський Дінець
На мал.1 показані результати визначення нітратів у чотирьох пробах підземних вод; у 3 із 4проб
концентрація була меншою, СЯ 50 мг/л. СЯ було перевищено в точці відбору проб 13 (54,5 мг/л), що
вказує на те, що хімічний стан відповідної водойми не є добрим.
Загальні фізико-хімічні параметри-рН
Не було зафіксовано значних відхилень від середнього значення рН (7,65). Діапазон рН показав
добру буферну ємкість води, різниця між найвищим та найнижчим значенням рН в усіх виміряних пробах
становила 0,4.
- Розчинений кисень
Розчинений кисень характеризує рівновагу між процесами, що споживають кисень. Найменше
значення РК було виміряне в точці відбору проб12 (7,99 мг/л), а найбільший уміст кисню було
зафіксовано в точці відборупроб 10 (11,44 мг/л).
- Провідність
Значення провідності знаходилися в діапазоні від 138 мкСм/см до 169 мкСм/см. Найнижче значення
зафіксовано в точці проб 10, а найвище – у точці відбору проб 12. Отримані результати лежать у типовому
діапазоні, очікуваному для проб підземних вод.
- Інші забруднювачі підземних вод (нітрити, аміак, хлориди, сульфати, ортофосфати та
загальний фосфор).
Загальний вигляд наявності інших забруднювачів підземних вод наведено на мал. 2.Оцінка
отриманих результатів вимагала порівняння з граничними значеннями, які можуть бути встановлені на
національному рівні. Для прикладу було використано словацькі граничні значення для підземних вод у
басейні р.Горнад. У верхній частині мал.2 показано конкретні концентрації сульфатів та хлоридів в усіх
чотирьох точках відбору проб підземних вод.
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Інші забруднювачі підземних вод

Мал.2:Огляд концентрацій інших забруднювачів у пробах підземних вод басейну р. Сіверський Дінець
Словацьке водне законодавство встановлює граничні значення для сульфатів та хлоридів на рівні
відповідно до 165,05 і 62,75 мг/л. Рівні концентрації в точках відбору проб 10 та 11значно нижчі за ці
обмеження. Найбільше перевищення обох параметрів було зафіксовано в точці відбору проб 13:
сульфати, 653 мг/л і хлориди, 240 мг/л. Граничні величини також були перевищені на ділянці відбору
проб 12 (сульфати, 610 мг/л і хлориди, 154 мг/л).
- Летючі органічні сполуки
- Штучні синтетичні речовини – трихлоретилен та тетрахлоретилен в усіх пробах мають значення,
нижче нижньої межі квантифікації (НМК) 1 мкг/л.
- Метали
Словацькі граничні значення для басейну р. Горнад було також використано для оцінки забруднення
підземних вод досліджуваними металами As, Cd, Pb, Hg.
Pb виявлено в усіх пробах у концентраціях від 7,5 нг/л (точка відбору проб 10) до 18,9 нг/л (точка
відбору проб 12). Концентрації всіх інших металів були нижчими за НМК відповідних методів.
- Цільовий скринінг методом LC – HRMS
Усі екстракти підземних вод було проаналізовано з використанням широкого цільового методу LC –
HRMS, із перевіркою кожної проби на наявність більш ніж 2000 контрольних сполук, що охоплюють різні
групи, такі як фармацевтичні препарати, пестициди, засоби особистої гігієни, промислові забруднювачі,
препарати, що викликають залежність, антипірени та ін. Повний перелік цільових сполук подано в Додатку
V. Сполуки, виявлені щонайменше в одній пробі, наведено в Табл. 3.
Табл.3: Зведена таблиця цільових сполук, визначених у пробах підземних вод; < НМК означає, що
виявлена речовина мала значення, яке перевищує МВ, але не може бути кількісно визначена
Аналіт
Анабасин
Антипірин -4ацетамідо
Бентазон
Бензойна кислота35-дибром-4гідрокси
Бісфенол А
Карбамазепін
Котинін
ДЕТА
(Діетилтолуамід)
Динітрофенол-2-4(ДНФ)
Дінотерб
Метформін
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Метолахлор-ЕSA
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9220
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<МВ
2,40
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0,96
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15,0

<МВ
<МВ
<МВ
<МВ

30
25740
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Найбільша кількість виявлених сполук простежувалась у точці відбору проб 11 (6). Усі виявлені
сполуки належать до груп пестицидів (анабазин, бентазон, ДНФ, динотреб, металохлор), промислових
забруднювачів (3,5- дибром-4-гідроксибензойна кислота, пластифікатор бісфенол А), засобів особистої
гігієни та фармацевтичних речовин (антипірин-4-ацетамідо, карбамазепін, котонін, ДЕТА, метформін).
Бісфенол А був виявлений на всіх майданчиках (частота появи (ЧП) 100%). Бісфенол А переважно
використовується для синтезу пластмас. Його ПБК було отримано з бази даних ―NORMANECOTOX‖ (240
нг/л). Він визначався в усіх пробах підземних вод у діапазоні від 23,1 нг/л (точка відбору проб 13) до 119
нг/л (точка відбору проб 12). Навіть попри те,що його значення ПБК не було перевищено, він, безумовно, є
сполукою, яка викликає занепокоєння. Усі виявлені пестициди та фармакологічні препарати розглядаємо
на доцільність їх включення до подальшого дослідницького моніторингу.
Хімічний аналіз підземних вод басейну річки Сіверський Дінець підтвердив, що стан водних запасів
на Донбасі не покращився.
З метою поліпшення екологічної ситуації на Донбасі необхідно вжити науково обґрунтовані заходи,
які повинні завершуватись їх реалізацією на практиці.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ АНТРОПОГЕННОГО ДВООКИСУ ВУГЛЕЦЮ НА ПРОЦЕСИ В БІОСФЕРІ
Вуглець або карбон – важлива частина нашого організму, нашої їжі, одягу і більшої частини палива.
Вуглець входить до складу багатьох повсякденно використовуваних нами речей. Більше 90% відомих
хімічних речовин містять вуглець. У різних формах вуглець є присутнім в усіх оболонках Землі. Він
потрібен для підтримування життя. Тіла усіх живих істот складаються із сполук, в які входить вуглець.
Атоми вуглецю живих і мертвих організмів, в океанах, породах і ґрунті знаходяться в постійному
обміні. C кожним видихом ми переносимо СО2 з легенів в атмосферу, цей вуглець ми отримали із
спожитих нами рослин і тварин.
CO2 – це один з газів, що створюють парниковий ефект, другий після водяної пари, і головний газ, на
концентрацію якого в атмосфері впливає людина.
Вплив людської діяльності на вміст CO2 в атмосфері великий, і ізотопним аналізом доведено, що цей
CO2 саме від спалювання палива [1].
Забруднення повітря шкідливими викидами автомобілів стало однією з глобальних екологічних
проблем. До складу викидів від автомобілів входить близько 200 хімічних сполук, серед яких по кількості
перше місце займають оксид Карбону (IV) та оксид Карбону (II).
Однак зростання кількості сполук–забруднювачів повітря спричиняє загрозу не тільки екології, а й
здоров'ю людей. Наприклад, в результаті неповного згоряння корисних копалин виділяється також
монооксид вуглецю СО – токсичний газ, який згубно впливає на серцево–судинну систему людини.
Вдихуваний людиною, він сполучається з гемоглобіном крові і пригнічує його здатність постачати тканини
організму киснем. В результаті настає кисневе голодування організму, і виникають порушення в діяльності
центральної нервової системи.
Його шкідливий для екології родич – CO2 – для здоров'я шкідливий тільки у великих кількостях і може
викликати запаморочення, нудоту та інші симптоми нестачі кисню
В наші дні, концентрація вуглекислого газу в атмосфері планети вперше за останні 800 тисяч років
перевищила позначку 415 мільйонних часток. Таке забруднення є нечуваним.
Найбільший "приріст" припав на двадцяте століття. Якщо в 1910 році вміст CO 2 в атмосфері
налічував 300 ppm, що вже вище, ніж за останні 800 тисяч років, то за останні сто років воно збільшилося
більш ніж на 100 мільйонних часток карбон діоксиду. Причиною зростання стало збільшення спалювання
викопних порід і вирубка значних масивів лісів (зокрема, для розширення сільськогосподарських угідь і
міських ділянок). Внаслідок цього природний цикл охолодження зазнав змін – тепло стало накопичуватися
у поверхні.
За словами метеорологів, в останній раз рівень вмісту СО 2 в атмосфері Землі регулярно піднімався
вище 400 часток на мільйон в період від трьох до п'яти мільйонів років тому.
Як припускають експерти, вміст вуглекислого газу в атмосфері не опуститься нижче 400 часток на
мільйон і в найближчі десятиліття.
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Вуглекислий газ атмосфери займає центральне місце у Земному кругообігу вуглецю. Незважаючи на
те, що в атмосфері міститься лише 0,046% загальної кількості вуглецю на Землі, ця частина є найбільш
динамічною. Зокрема, саме процеси поглинання атмосферного вуглецю (переважно СО 2) океанічними
екосистемами призвели до утворення потужних відкладів вапняків та доломітів. Засвоювання вуглекислого
газу рослинністю призвело до накопичення покладів торфу, бурого та кам‘яного вугілля. Нафта та
природний газ також мають біогенне походження і фактично є концентратом атмосферного вуглецю. Саме
атмосферний вуглекислий газ є основним джерелом вуглецю для біохімічних процесів в біосфері. Крім
того, вуглекислий газ є важливим чинником парникового ефекту атмосфери.
Час існування молекули СО2 в атмосфері достатньо тривалий – 2–4 роки. Як результат, інтенсивне
надходження цього газу протягом індустріальної епохи призвело до зростання його вмісту у тропосфері.
Океани є основними глобальними поглиначами вуглецю: корали і планктон, зокрема, поглинають
CO2.
Підкислення океану - це хімічний процес, який запускається, коли океани, озера і річки Землі
поглинають атмосферний вуглекислий газ, вироблений автомобілями, літаками і електростанціями [2].
В основному, коли вуглекислий газ (CO2) розчиняється в воді, вода стає «газованою», як газований
напій, і вуглекислий газ призводить до утворення вуглекислоти (H2CO3). Остання в свою чергу вступає в
реакцію з водою з утворенням водних іонів бікарбонату (HCO 3-) і гідроксонію (H3O+). Саме ці іони
гідроксонію знижують рН морських вод, роблячи їх все більш агресивними.
При підвищені концентрації вуглекислого газу зрушується хімічна рівновага між іонами бікарбонату і
)
карбонату (
, що знижує pH. Коли pH зменшується, твердий кальцій розчиняється, даючи розчинний
бікарбонат кальцію. У прісній воді кальцій надходить з вапняку ґрунту.
Але в морській воді основними джерелами кальцію є раковини і скелети морських істот. В результаті
підкислення ці розчинені іони кальцію (Ca2+) недоступні для будівництва раковини або для інших важливих
біологічних функцій. При досить високих концентраціях вуглекислий газ може навіть повністю зруйнувати
ці оболонки і скелети:

Про значні зміни в хімічному складі води свідчить той факт, що значення рН Світового океану
знизилося більш ніж на 0,1 одиниці рН з доіндустріальних часів, що представляє собою збільшення
концентрації іонів гідроксонію майже на 30%.
Крім того, за оцінками вчених, процес підкислення океану буде набирати обертів протягом наступних
кількох десятиліть. Океан вже поглинув 40 відсотків всієї маси антропогенних викидів вуглекислого газу.
Якби не океан, концентрація СО2 в атмосфері Землі була б значно вищою.
Прогнози досліджень показують, що рН Світового океану буде додатково знижуватися на 0,07–0,33
одиниць рН до 2100 року, таке зниження рівня кислотності в останній раз спостерігалося на Землі майже
20 мільйонів років тому. Але ця драматична трансформація відбудеться протягом життя наших дітей [3].
Підвищення вмісту в атмосфері вуглекислого газу (CO2), головним чином в результаті спалювання
викопного палива людиною, знижує pH океану і викликає масові зміни в хімії карбонатів морської води.
Процес підкислення океану має експериментальні дослідження [4], і цей темп буде прискорюватися
протягом цього століття, якщо майбутні викиди CO2 не будуть різко скорочені.
З іншого боку, для фотосинтезу (процесу, в ході якого утворюється кисень) деревам необхідний
вуглекислий газ. Зростання вмісту вуглекислого газу в атмосфері сприяє зростанню дерев, він для них
свого роду додаткове добриво. Група вчених вважає, якщо вміст СО2 в атмосфері буде і далі
збільшуватися, то це призведе до розростання лісів, що, в свою чергу, допоможе біосфері поглинати ще
більше СО2. Тобто "зростання емісії вуглекислого газу дозволить впоратися зі зростанням емісії
вуглекислого газу". Дане ствердження досить суперечливе, оскільки у дерев, що ростуть в атмосфері,
перенасиченій вуглекислим газом, знижується якість деревини. Відповідно, вони гірше протистоять
хворобам, шкідникам, екстремальним погодним явищам, і раніше вмирають. При цьому накопичений
вуглекислий газ прискореними темпами знову виділяється назад в атмосферу [5].
Таким чином, неконтрольовані викиди CO2 в атмосферу можуть призвести до незворотних,
катастрофічних наслідків. Навіть, якщо припускати позитивний вплив на сільське господарство в
короткостроковій перспективі, воно буде перекрито негативними наслідками зміни клімату, підкисленням
гідросфери, пагубних змінах процесів в біосфері в цілому. Підкислення змінює хімічний склад морської
води і біогеохімічні цикли багатьох елементів і сполук. Потенціал адаптування для морських організмів до
збільшення CO2 і більш широких наслідків для океанських екосистем не дуже добре відомий; обидва є
перспективними напрямами для майбутніх досліджень.
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ДО ПРОБЛЕМИ ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ТА УЧАСТІ МОЛОДІ В ЇЇ ВИРІШЕННІ
Історична довідка. Вперше поняття «техногенез» стало відомим з публікацій академіка
О.Є. Ферсмана, який, характеризуючи процеси гіпергенного характеру, що визначають особливі типи
мінералоутворення та геохімічної міграції, назвав у переліку загальних змін поверхні Землі: гипергенез,
педогенез, сингенез, діагенез, галогенез, катагенез, гідрогенез, механогенез, біогенез та останнім –
техногенез як утворення, що пов‘язані з господарською діяльністю людини [1, с. 532]. О.Є. Ферсман описав
основні напрямки геохімічної діяльності людини і встановив її антиприродну сутність, оскільки вона
спрямована на конфлікт з природними процесами колообігу та геохімічних реакцій. Аналогічну
характеристику т.зв. «психозойної ери» дав В.І. Вернадський у 1930 р.: «Рівновага, що встановилася
шляхом міграції елементів у земній корі протягом всієї геологічної історії, порушена утручанням людської
творчості та діяльності» [2, с. 215-217]. Таким чином, ще майже сторіччя тому людство досягло періоду
перетворень і змін термодинамічної природної рівноваги. О.Є. Ферсманом було надано більш повне
визначення техногенезу як сукупності хімічних і технічних процесів (геохімічних, мінералогічних), які
вироблені технічною діяльністю людини (інженерної, гірської, хімічної, сільськогосподарської) і призводять
до перерозподілу хімічних мас земної кори [1, c. 704, 715]. Тобто техногенез – це результат геохімічної та
промислової діяльності людини.
Досягнення людства та небезпека для біосфери. Світова глобалізація в науці та техніці зі
середини ХХ ст., відома як ІV науково-технічна революція,надала динаміку розвитку техногенезу. Рівень
цивілізації суспільства оцінюється рівнем науково-технічного прогресу, одночасно еволюціонує техногенез
в усіх сферах науки, техніки та виробництва, небувалих висот сягає інформатизація людства, виникають
нові технології роботизації та штучного інтелекту – все це свідчить про сучасний перехід до планетарної
індустріалізації науки та інтенсифікації техногенезу.
Однак, техногенний вплив на біосферу має і інший бік. Досягнення науки, технічні висоти
виробництва, транспорту, хімічної промисловості, найновіші засоби комунікації, комп‘ютеризація, крім
комфорту, економії часу, побутових вигід додали людству небезпечні фактори, що погіршують здоров‘я,
скорочують життя. Вплив виробничих і автомототранспортних викидів, забруднення продуктами хімічного
виробництва (полімери, засоби захисту рослин, інші пестициди, мінеральні добрива, фреони та
канцерогенні продукти органічного синтезу), електромагнітне випромінювання різних діапазонів, аж до
йонізуючого – все ці наслідки досягнень цивілізації в її пориві техногенезу є додатковими чинниками, що
погіршують стан усіх компонентів біосфери.
Зараз страждає ґрунт, більш глибокі шари земної поверхні (через видобування сланцевого газу,
вугілля, руд, нафти), гідросфера, атмосфера та жива речовина в усіх своїх проявах. Сьогодення поняття
«біосфера» втрачає свій сенс, через її трансформування у техносферу – матеріальний
багатокомпонентний штучно створений об‘єкт сучасного техногенезу.
З компонентів «залишків» біосфери особливу роль грає атмосферне повітря та гідросфера. З
компонентів живої речовини головний техногенний удар приймає рослинна біомаса. Головна цінність
цивілізацій – людство, як найбільш чутливі організми, знаходиться в стані заложників техногенезу. Саме у
цьому зв‘язку: вплив техногенного навантаження на біосферу та людину → урбанізація територій → стан
сучасного довкілля → рослини як біоіндикатори повітря → риби як біоіндикатори якості вод, розглянемо
проблему небезпеки розвитку подальшого техногенезу і участі студентів у тематиці студентської наукової
роботи кафедри.
Техногенна небезпека стану довкілля урбанізованих територій. Безпека життєдіяльності людини
займає центральне місце серед пріоритетів фахівців-екологів. У техногенних середовищах та в умовах
сучасних надзвичайних ситуацій виникає безліч ризиків для соціуму, аналіз яких проведено у [3, с. 79–80].
Порівняльну оцінку екологічної безпеки різних регіонів України зроблено в [4, с. 158]. Важливу роль
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екологічного моніторингу для прогнозування виникнення небезпечних ситуацій для життєдіяльності через
моделювання відмітили автори [5, с. 177]. Серед небезпек сучасного урбанізованого простору виявлено
особливо небезпечні, серед яких знаходиться автотранспорт. Хоча в багатьох друкованих джерелах і
щорічних державних документах [6, с. 12; 7, с. 71] відмічається висока потенційна небезпечність
автотранспорту, що пов‘язана із загибеллю людей, не слід забувати про потужні ризики для біосфери від
автомобільних випускних газів, що отруюють повітря, знижують якість життєдіяльності, негативно
впливають на організми різної природи. Отже мото- та автотранспорт відносяться до загроз у сферах не
тільки аварійності, але й екологічної небезпеки через високий рівень техногенного навантаження та
надмірний антропогенний вплив на урбанізованих територіях. Особливий акцент на урбанізовані території,
де промислові підприємства зараз зменшили свої потужності через економічну кризу, але спостерігається
інтенсифікація техногенного впливу автотранспорту на довкілля. Зараз через важливість техногенної
безпеки в Україні на державному рівні, крім типових напрямків пріоритетного розвитку «Атмосферне
повітря», «Екологічний моніторинг» з‘явилася нова сфера наукових знань – «Біобезпека» [8, с. 1]. Цей
напрямок не тільки має мету зменшення впливу біологічних чинників на людей, але й підкреслює
актуальність досліджень без застосування шкідливих речовин. У цьому зв‘язку слід поєднати екологічний
моніторинг якості атмосферного повітря з новим підходом до його здійснення.
Новий підхід до оцінки стану довкілля за участю студентської молоді. Саме сучасні
біоіндикаційні дослідження для оцінки техногенної небезпеки забруднення повітря вирішують проблему
безпечного аналізу стану біо об‘єктів.
Використання рослин для біоіндикації відноситься до напрямку фітоіндикації. Серед
фітоіндикаційних методик особливо місце займає метод флуктуючої асиметрії (ФА). Позитивними боками
метода є його простота, екологічність та дешевизна. Рослини, в силу своїй природи не можуть
пристосовуватися до природних змін і антропогенного навантаження через переміщення зі зберіганням
рівнорозмірності певного виду. Вони змушені адаптуватися до стресових ситуацій тільки через зміну
динаміки росту, зменшення або збільшення підземної або наземної частин, розмірів або кількості листя,
їхньої деформації, дегенерації пелюсток, плодів у генеративному стані, зміни кольору або некрозу
листя [9, с. 271]. Саме ці зміни відносять до макроскопічних змін, які легко встановлюються неозброєним
оком, крім того, у рослин-біоіндикаторів відмічають такі макроскопічні явища, як дефоліація, дефлорація,
зміна форми органів, ксерофітізація. Відкриття флуктуючої асиметрії Ван-Валеном і запропонування
методики В.М. Захаровим із співроб. [10, с. 27–43] за пластичними ознаками дозволили упровадити в
екологічний моніторинг перспективний методоцінки впливу техногенних стресорів на повітря з
використанням певних морфометричних ознак як макроскопічних змін, що швидко встановлюються при
аналізі органів деревинних рослин, які підлягали антропогенному забрудненню. У принципі будь-яка
рослина може бути обрана як біоіндикатор, але краще використовувати відомі фітоіндикатори, для яких
розроблено трансформацію величин коефіцієнтів ФА на стан середовища його виростання. Студенти з
інтересом відносяться до цієї проблематики, їй присвячені студентські наукові роботи екологічного
напрямку з участю в наукових конференціях різного рівня, конкурсах студентських наукових робіт і з
публікацією статей. Заохочення студентів до наукової роботи є одною з важливих шляхів діяльності
науково-дослідної роботи колективу кафедри хімії навколишнього середовища. Наукова робота студентів
базується на діяльності хімічного гуртка, проведення семінарів біогеохімічного профілю.
Сумісні зі студентами дослідження повітря м. Одеса методом ФА на листах клена гостролистого,
берези повислої та сосни звичайної, що входить до переліку деревинних рослин, придатних для
використання в фітоіндикації, до того ж, мають специфічну форму листя з білатеральною симетрією та
поширені в Україні та м. Одеса, довели передкризовий стан якості повітряного середовища
міста [10, с. 132].
Метод флуктуючої асиметрії за меристичними ознаками дозволяє встановити вплив техногенних
стресорів на водні об‘єкти з використанням стану гідробіонтів. Студентські наукові роботи цього напрямку
встановили сучасний екологічний стан Дніпровсько-Бузьського лиману, техногенне забруднення вод якого
є причиною заморів риб, їх стресового стану з порушенням білатеральної симетрії органів. Вивчалась
сезонність забруднення водойми. Висока ступінь забруднення Дніпровсько-Бузьського лиману
визначалася шляхом біомоніторингу риб на прикладі карася золотого (Carassius carassius) протягом трьох
сезонів, що надало об‘єктивну оцінку погіршення стану риб, яке є наслідком незадовільної якості вод
лиману [11, с. 5–6].
Науково-дослідні студентські теми охоплюють інші важливі проблеми сучасного техногенезу: якість
водопровідних вод Одеси, бюветної води, джерел монастирських вод, свердловин Одеської області.
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Світлана Шепеліна
(Одеса, Україна)
НАУКОВИЙ ГУРТОК - ПРАКТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
Природа – це місце проживання людини, джерело всіх благ, які необхідні для її існування і
виробничої діяльності. Людина є невід‘ємною частиною природи і може виробляти тільки тоді, коли
використовує природні ресурси. Багато років людина прагнула підкорити природу, панувати над нею, але
несподівано для себе опинилася на межі екологічної катастрофи. «Парниковий ефект», «озонові діри»,
недостатня кількість чистої води та продуктів харчування, сировинні та енергетичні кризи, забруднення
світового океану – всі ці проблеми потребують негайного вирішення. Відомо, що починаючи з ХХ століття
активно руйнується природне середовище. І сьогодні людство уже говорить про глобальну екологічну
кризу. Враховуючи ситуацію, що склалася, Верховна Рада України ще у 1993 р. оголосила всю територію
країни зоною екологічного лиха. Україна має міжнародний статус зони екологічного лиха.
Природні ресурси, зокрема рослинний і тваринний світ, знаходяться на межі повного виснаження.
Якщо 30-40 років тому на Землі щодня зникав один вид тварин, то сьогодні, за даними всесвітнього фонду
охорони живої природи, один вид зникає всього за 1 годину. До Червоної книги України вже внесено
близько 800 видів тварин і рослин. За останні 50 років у нашій країні загинуло більше 3000 малих річок. В
умовах такої кризової ситуації важливо активізувати поширення екологічних знань, підняти на високий
рівень екологічну освіту та екологічну культуру населення і зокрема студентської молоді. Вирішувати її
можна тільки на основі екологічних знань[1].
У нашому навчальному закладі – Одеському державному екологічному університеті (ОДЕКУ) велика
увага приділяється екологічній культурі і свідомості, інформованості студентської молоді про екологічну
ситуацію у світі, регіоні, місті Одеса та місцях проживання батьків, їх обізнаності та професійній підготовці
до вирішення різних екологічних проблем, які спрямовані на збереження рідної природи, біосфери і
цивілізації в цілому.
Студентська молодь закладу вищої освіти (ЗВО) переконана, що професійна екологічна освіта в
нашому третьому тисячолітті є необхідною складовою гармонійного, екологічно безпечного розвитку. Наш
навчальний заклад протягом багато десятків років готує фахівців-екологів для різних галузей народного
господарства, в тому числі для державних органів управління охорони навколишнього середовища та
раціонального природокористування, а також громадських екологічних організацій.
Наші викладачі переконані, що основною метою екологічної освіти є формування екологічної
культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань,
екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної
цінності. Екологічна освіта спрямовується на поєднання раціонального й емоційного у взаємовідносинах
людини з природою на базі принципів добра й краси, розуму й свідомості, патріотизму й універсалізму,
наукових знань і дотримання екологічного права.
Дипломований випускник нашого навчального закладу або іншого ЗВО займає місце професійного
кваліфікованого працівника, стає провідником суспільних ідей, формує та визначає виробничі,
соціокультурні та політичні пріоритети. Життєві установки випускника вищої школи стають маркером для
решти соціуму. Відтак, який фундамент буде закладено в систему виховання майбутнього фахівця сім‘єю,
школою та ЗВО, залежатиме майбутнє країни.
Збереження життя на землі залежить тепер безпосередньо від рівня і темпів виховання екологічної
культури в молоді, суспільства в цілому [2]. Період споживацького ставлення до природи повинен
залишитися у минулому, йому на зміну має прийти нова концепція, яка передбачає життя в гармонії,
побудоване на дотриманні екологічних законів. Питання становлення екологічної культури та екологічної
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компетентності на практиці потребує втілення ідеї формування екологічної культури, мислення, свідомості,
формування знань наукових основ природокористування, необхідних переконань, активної соціальної
позиції в галузі охорони природи, раціонального використання і відновлення природних ресурсів.
Найголовнішими завданнями екологічної освіти за концепцію екологічної освіти в Україні мають бути:
формування екологічної культури всіх верств населення, що передбачає:
 виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу, усвідомлення їх важливості,
актуальності і універсальності, (зв'язку локальних з регіональними і глобальними);
 відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання
любові до рідної природи;
 формування усвідомлення безперспективності технократичної ідеї розвитку й необхідності заміни
її на екологічну, яка базується на розумінні єдності всього живого й неживого в складно-організованій
глобальній системі гармонійного співіснування й розвитку;
 формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї
універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання споживацького ставлення до природи;
 розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому регіональному, національному
і глобальному рівнях, вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей та колективів;
 розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього середовища,
оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки; виховання глибокої поваги до власного здоров'я та
вироблення навичок його збереження [1].
Ефективним засобом екологічного виховання є народні природознавчі традиції. Під цими традиціями
розуміється виховний досвід українського народу, його звичаї, пов‘язані з природою, а також норми
поведінки в ній, які склалися історично і передавалися від покоління до покоління через народний
календар, усну народну творчість, обряди, свята тощо. Природа розумілась як цілісне утворення, і
необхідність шанування її вбачалася обов‘язковою умовою самого життя людини на Землі – «Горнися до
природи – не матимеш пригод».
Здавна, людина, яка мешкала на землі, навчилася з великою користю для себе і природи, яка її
оточувала, знаходити, добувати, використовувати воду і бережливо ставитися до неї. «Не плюй у криницю,
бо схочеш водиці». Як свідчать літературні джерела, існували заборони, які мали важливе виховне
природоохоронне значення, сприяли збереженню екологічної рівноваги у водоймах - заборонялося
купатися у водоймах до весняного Миколи, а в деяких місцевостях аж до Івана Купали, а також після Іллі.
Не дозволялося прати в річках від Введення до Дев‘ятого четверга, що мало важливі наслідки, оскільки
річці давали можливість очиститися. Люди знали, коли збирати рослини, щоб мати від них найбільше
користі і якомога менше завдавати шкоди природі. Слов‘яни відносилися до рослин як до живих істот.
Народна заповідь «Не нашкодь!» як ніколи сучасна та має бути головною у всій діяльності на Землі. Це
велике надбання нашого народу і нащадкам треба його вивчати, спиратися на нього та примножувати.
Люди повинні збагачувати свою духовність, адже її занепад призвів до екологічної кризи. Ми повинні
змінювати себе, свій культурний розвиток, свої відносини з іншими людьми, своє недбале ставлення до
навколишнього середовища, щоб подолати екологічну кризу. Екологія внутрішнього світу людини
пов‘язана з вихованням високоморальної особистості, екологічної свідомості, екологічної культури,
екологічного мислення [3].
Практична реалізація завдань і мети екологічної освіти у нашому вищому навчальному закладі
ґрунтується на засадах взаємозв'язку теоретичних знань із практичною діяльністю студентів у цій сфері;
включенні екологічних аспектів у структуру предметних, спеціальних узагальнюючих тем; поєднанні
аудиторних занять із безпосереднім спілкуванням з природою; використанні проблемних методів
навчання; поєднанні аудиторної і позааудиторної природоохоронної роботи.
В якості позааудиторної роботи в ОДЕКУ діє науковий студентський гурток на кафедрі хімії
навколишнього середовища. Це цілком добровільна, усвідомлювана, додаткова робота студентів.
Метою статті є розкриття можливостей хімічної лабораторії у прищепленні студентській молоді
любові до природи, бажання берегти її, сприяти її відродженню та примножуванню її багатства. З метою
здійснення виховної та освітньої діяльності ми розглядаємо, вивчаємо проблеми пов‘язані зі складом та
станом води (питної, річної, озерної та морської). Це надає змоги до залучення студентів до здійснення
творчо-пошукової, культурно-методичної, культурно-просвітницької, природозберігаючої та наукової
діяльності, пряме занурювання студентської молоді до проблем довкілля та розвиток професійної
компетентності майбутніх фахівців у галузі екології. Робота у науковому гуртку сприяє пошуководослідницький діяльності, виконує низку важливих функцій, а саме: створення позитивної мотивації до
наук природничого циклу, цілеспрямованої самоосвітньої діяльності; поглиблення та посилення дієвості
знань; розвиток інтелектуальної сфери особистості; формування вмінь і навичок дослідницької діяльності
(пошукової, дослідно-експериментальної); розвиток пізнавальної активності та самостійності в навчальнотворчій діяльності [4].
Основні завдання викладачів:
 навчити молодь давати оцінку техногенному навантаженню на тій чи іншій природний об‘єкт;
 робити аналіз причин зникнення та захворювання окремих видів рослин, тварин, риб тощо;
 закріплення теоретичних знань, набутих під час аудиторних занять;
 оволодіння методами лабораторних хімічних досліджень;
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 проведення самостійних спостережень за живими об'єктами;
 а головне – виховання любові до природи рідного краю.
Студенти приймають участь у студентських та інших наукових конференціях, за роботою в яких
надруковано тези або наукові статті під керівництвом викладачів кафедри та мого особисто і як керівника
наукового гуртка, наприклад:
Матеріали студентської наукової конференціїОДЕКУ 2012-2018 р.
 Ткач Н., Твардиєвич Н., Калiновський Е. Дослідження твердості водопровідної i бюветної води.
 Котляр О.,Загарнюк Р., Гайдаржи Т., Полiщук О. Порівняльний аналіз температури i солоності
морської води Чорного моря.
 Денисенко О. Незалежна біогеохімічна оцінка стану питної води в м. Одеса.
 Вернігорова Н., Астафуров Ю., Бондаренко С. Мінеральний склад питної води одеського регіону
та його вплив на здоров‘я населення.
 Денисенко О. Біогеохімічна оцінка питних вод деяких міст України та інших країн.
 Михайленко В., Кушнір А., Шарига С., Шершун О. Незалежна оцінка якості питної води деяких
регіонів України.
 Яшинова Г., Дереза Д., Ков‘язiнаІ., Гульпа Т., Джура О. Якість фасованої питної води в Україні.
 Бушняк О., Іващенко А., Залюбовська А. Яку воду п‘ють одесити.
 Овчарова М. Чиста вода – дар природи.
Матеріали Всеукраїнскої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців
«Актуальні проблеми сучасної хімії» 24 травня 2019 р., м. Миколаїв. Мищерикова К.С., Шепелина С.И.
(асистент).Питьевая вода Одессы и юга Одесской области.
Ще на початку XX ст. В.І. Вернадський зазначав, що «вплив Людини на навколишню Природу
зростає настільки швидко, що не за горами той час, коли вона перетвориться в основну геологоутворюючу
силу. Вона повинна буде взяти на себе відповідальність за майбутній розвиток Природи.
Розвиток навколишнього середовища і суспільства зробиться нерозривним. Біосфера перейде один
раз у сферу розуму – ноосферу. Відбудеться велике об'єднання, внаслідок якого розвиток планети буде
спрямовуватися Силою Розуму».
В епоху ноосфери Людина зможе розумно розпоряджатися своєю могутністю і забезпечити таку
взаємодію, що дасть можливість розвиватися і суспільству, і Природі. Отже, розвиток біосфери
відбувається цілеспрямовано, в інтересах Людини, Природи. Вирішальний фактор цього розвитку –
розумна діяльність Людини наголошував великий вчений у статті «Декілька слів про ноосферу» яка була
надрукована на початку 1944 року.
Є сподівання, що майбутні фахівці які зараз є студентами ОДЕКУ будуть відповідати всім вимогам
сьогодення і отримані навички та вміння є тому запорукою.
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ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРОИСТУВАННЯ
На сьогодні, використання земель рекреаційного призначення та розвиток туристичної
інфраструктури є надзвичайно перспективною галуззю розвитку економіки України. Але для їх успішного
використання та розвитку потрібно вирішити цілий ряд економічних, соціальних, юридичних проблем та
пройти повноцінну реорганізацію адміністративної складової землекористування загалом, та рекреаційного
землекористування зокрема. Зважаючи на процес реформування земельних відносин в Україні та
можливе впровадження ринку землі, до цієї проблеми потрібно підходити виважено, з урахуванням всіх
можливих ризиків.
Негативний досвід багатьох країн досить добре показав, що проголошення пріоритету тільки
економічних цілей без обліку соціальної потреби в прийнятному для людини природному середовищу
обертається вкрай негативними екологічними наслідками в майбутньому, а загальний екологоекономічний
збиток виявляється більше короткострокової вигоди, яку отримує конкретний інвестор [1]. Для зняття
протиріч між економічними вигодами приватних власників і суспільством потрібна розробка й
впровадження в практику управління особливих економічних і правових механізмів, що стимулюють і
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заощаджують природокористування. Таке впровадження може бути досягнуте в рамках створення системи
еколого-економічного управління земельними ресурсами регіону, тобто системи, що дозволяє
реалізовувати конкретні завдання охорони природи методами земельного планування й економічним
впливом на землекористувачів.
З огляду на економічні процеси, що наразі відбуваються, гостро порушуються специфічні питання
щодо екологізації сучасних земельних відносин, від яких суттєво залежать характер розвитку та
ефективність функціонування економіки і соціальної сфери. Земельні відносини в процесі використання
земель повинні орієнтуватися на підвищення ефективності виробництва й продуктивності праці та
екологічне оздоровлення земельних ресурсів як складової соціально-економічного капіталу, що є
домінуючим у формуванні багатства країни.
Перевагами рекреаційного напрямку використання територій є те, що при рекреаційному
використанні земель не потрібні додаткові витрати щодо постійного поліпшення екологічного стану
відповідних земель, адже, на відміну від сільськогосподарського та будівельного, рекреаційне
використання територій сприяє покращенню їх якісного стану. Іншою перевагою є потреба у рекреаційних
територіях та закладах відпочинку, тобто можливість деякої ексклюзивності, що підвищить інвестиційну
привабливість територій. Рекреаційні території мають тенденцію до зростання вapтocтi, що відбувається з
наступних причин: - вони є засобом формування сталого розвитку територій, що забезпечує потреби
населення у відпочинку, підвищення якісного стану грунтів, екологічного використання територій та
отримання доходів підприємств; - відбувається розвиток міської інфраструктури та існує потреба в
полiпшеннi екологічного стану місцевості забруднених peгіонів; - цей вид рекультивації характеризується
високою екологічною і рекреаційною ємкістю (порівняно з іншими напрямками); - відносна легкість та
дешевше приведення земельних ділянок у придатний до експлуатації стан; - стійкість угідь щодо природної
деградації та адаптивність ландшафту до будь-якої господарської структури місцевостей; - позитивний
вплив на вартість нерухомості регіону і привабливість проживання. [2] Як свідчить світовий досвід, сценарії
довгострокового розвитку кожної країни передбачають зростання її конкурентоздатності у всіх секторах.
Вирішення цього завдання потребує створення системи чіткої взаємодії держави, бізнесу, науки і освіти на
основі використання ефективних інструментів інноваційного розвитку. На нашу думку, у організаційноекономічний базис розвитку рекреаційного землекористування варто закласти принципи державноприватного партнерства для досягнення високого ступеня зацікавленості у забезпеченні сталого розвитку
рекреаційних територій приватного сектору [3]. Державно-приватне партнерство представляє собою
інструмент залучення інвестицій в державний сектор економіки, в даному випадку – безпосередньо в
процес використання рекреаційних земель, та передбачає використання приватного капіталу підприємців
на певний строк на основі державного управління без приватизації об'єктів, при цьому частина ризиків
покладається на приватних інвесторів. При цьому держава встановлює цілі проектів з позиції суспільних
інтересів і визначає вартісні та якісні параметри, здійснює моніторинг реалізації проектів, а приватний
партнер бере на себе оперативну діяльність на різних стадіях проекту - розробку, фінансування,
будівництво, експлуатацію, управління, практичну реалізацію послуг споживачам. Організаційні засади
розвитку державно-приватного партнерства [4] однією із сфер діяльності визначають туризм, відпочинок,
рекреацію, культуру та спорт.
Для здійснення виваженої діяльності у галузі регулювання земельних відносин й управління
землекористуванням держава нині не має відповідної землевпорядної, кадастрової, містобудівної та
екологічної документації. Це гальмує завершення земельної реформи, не дає змоги забезпечити захист
прав на землю, запровадити цивілізований земельний ринок.
Вжиття кардинальних заходів потребують проблеми використання в державі особливо цінних
земель. Із запровадженням приватної власності на землю докорінно змінився характер земельних
відносин. Захист оздоровчих та рекреаційних територій нині переростає в загальнодержавну проблему.
Суть її полягає у тому, чи зможемо ми створити в державі умови для використання найцінніших оздоровчорекреаційних територій в інтересах народу, для всього населення або ж ці території стануть власністю
окремих осіб чи громадян інших держав. За останні роки ми бачимо аналогічну картину в зелених зонах
великих міст, навколо санаторно-курортних закладів, по берегах великих річок та озер.
Якомога швидше слід розв‘язувати питання щодо цільового використання перелічених земель. [5]
Удосконалення регулювання земельних відносин потребує кардинального поліпшення
інформаційної бази про земельні ресурси, стовідсоткового забезпечення громадян і юридичних осіб
необхідними правовстановлюючими документами на землю.
Перетворення в регіональному землекористуванні істотно змінили правові й організаційнотериторіальні форми землекористування, особливо в сільському господарстві, форми власності на землю
та інші засоби виробництва, земельні відносини в усіх галузях економіки, ефективність використання
земельних та інших ресурсів. [6]
На нашу думку, на сьогодні рекреаційне землекористування в Україні є надзвичайно перспективним
напрямком розвитку національної економіки, але, так само є досить багато не вирішених питань та
законодавчих проблем для його розвитку.
Таким чином, на сучасному етапі є вкрай важливим збереження балансу між приватними та
державними інтересами та суспільними потребами в питаннях рекреаційного землекористування.
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Адріана Бурда, Олег Когут
(Дрогобич, Україна)
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУБ‟ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУТЬ ТА СТРУКТУРА
Забезпечення конкурентних переваг на ринку спонукає вітчизняних підприємств до впровадження
інновацій, що є вкрай ризиковим, оскільки вимагає залучення значних обсягів інвестицій. Проте, не усі
підприємства готові до таких радикальних змін. Більшість з них не має досвіду щодо їх впровадження та
розвитку системи управління.
Сьогодення диктує зростання інтересу до використання інноваційного потенціалу, якому у контексті
сталого розвитку приділяється значна увага. Це сприятиме досягненню конкурентних переваг на
внутрішніх і зовнішніх ринках шляхом освоєння нових знань і практичних навиків, інтеграції та
трансформації їх в найсучасніші технології, що сприятиме вітчизняній економіці вийти на якісно новий
щабель розвитку. У книзі "Економіка розвитку" [14, с. 337] Мельник Л.Г. вважає, що саме ―ефективне
функціонування підприємств є основою прогресивного розвитку (у тому числі інноваційного) всієї
соціально-економічної системи держави і людства у цілому‖.
Пріоритетами в розвитку інноваційного потенціалу в Україні є активізація роботи з формування і
реалізації інноваційних програм, підготовка професійних працівників, зростання інноваційної культури,
удосконалення механізму управління інноваційним потенціалом, орієнтованого на продукування нових
сучасних технологій, розвиток новітніх інноваційних структур.
Проблемам управління інноваційним потенціалом промислових підприємств приділено значну увагу
у науковій вітчизняній та іноземній літературі. Їх розв‘язанню присвячені праці В. Власенка, М. Єрмошенка,
В. Гриньова, С. Ілляшенка, Н. Краснокутської, О. Мельник, П. Перерви, Л. Федулової, М. Флінн, Річард Де
Мартіно, Н. Чухрай, Ю. Шипуліної, П. Харіва, та інших.
Проте, не достатньо вивченими залишаються питання побудови системи діагностики параметрів
інноваційного потенціалу, що впливатимуть на ефективність системи управління інноваційним потенціалом
підприємства.
Світова економічна думка трактує інноваційний потенціал як процес перетворення потенційного
науково-технічного прогресу на реальний, який втілюється у нових технологіях і товарах. Проте,
загальноприйнятого трактування дана категорія не має, що ускладнює розуміння його сутності, способів
оцінки наявного рівня, розробку і обґрунтування заходів спрямованих на його нагромадження і розвиток,
що створює певні проблеми при аналізу достатності інноваційного потенціалу і обґрунтування його рівня
при виборі інноваційної стратегії розвитку. Враховуючи це, нами була зроблена спроба проаналізувати і
систематизувати основні підходи вчених-економістів до визначення категорії "інноваційний потенціал", їх
погляди на його структуру та запропонувати методи управління в умовах сталого розвитку економіки.
Розглянемо підходи науковців різних економічних шкіл до трактування категорії інноваційний
потенціал, згруповані за цими напрямками у табл. 1.
Таблиця 1
Здатність до реалізації можливостей розвитку на основі
інновацій

Підхід

Визначення інноваційного потенціалу
Технологічна й інституціональна здатність генерувати
реалізовувати можливості розвитку.

Автори
Марушкина М.А.,
Тамбовцев В.Л.

Джерело
[13]

Система інтелектуальних, освітніх, кадрових, технологічних і
технічних факторів, які визначають можливості і рівень створення
і впровадження нових технологічних систем у суспільному
виробництві.
Відображає найважливіші якісні характеристики досягнутого рівня
розвитку суспільного виробництва і може бути представлена
трьома якісно різними параметрами: а) освіта; б) наука; в)
управління
Характеристика його спроможності розробляти та впроваджувати
нововведення згідно з необхідними якісними стандартами з метою
адаптації до змін у зовнішньому середовищі.
Разом з інформаційним є складовими частинами інтелектуального
потенціалу підприємства, що регулюють виробничі процеси,
сприяють підвищенню продуктивності живої праці, ефективності
використання предметів праці і енергетичних ресурсів,
допомагають підняти рівень і ефективність технологій.

Канигін Ю.М.

[9]

П.Г. Олдак

[16]

Галушко Є.С.

[2]

Є.В. Лапін

[11]

Міра готовності організації виконати завдання, що забезпечують
досягнення поставленої інноваційної мети, тобто міра готовності
до реалізації проекту чи програми інноваційних стратегічних змін.

Чабан В.Г.

[8, с.144]

і

Здатність отримання
інноваційного
результату

Сума накопичених ресурсів суб’єкта
господарської діяльності достатніх для
розробки і впровадження інновацій
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Здатність до оновлення продукції і виробничого апарату у
перспективі, а з іншого – характеризують як певну критичну частку
інноваційних ресурсів підприємства, галузі, національної
економіки: наукових, кадрових, науково-дослідних тощо.
Єдність і взаємодію наукового, освітнього, управлінського і
модернізованої частки технічного потенціалу.
Система, яка забезпечує створення і впровадження у виробничу і
соціальну практику науково-технічної інформації, яка необхідна
для підвищення економічної і соціальної ефективності усіх сфер
людської діяльності у конкретних соціально-економічних і
організаційних умовах.
Містить невикористані, приховані можливості накопичених
ресурсів, які можуть бути приведені в дію для досягнення цілей
економічних суб'єктів
Сукупність ресурсів, які безпосередньо беруть участь в
інноваційному процесі, перебувають у взаємозв‘язку, і факторів,
що створюють необхідні умови для ефективного використання цих
ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів інноваційної
діяльності і підвищення конкурентоспроможності підприємства в
цілому.
Сукупність ресурсів та умов діяльності, що формують готовність і
здатність організації до інноваційного розвитку.

Поповенко Н.,
Забарная Э.

[17]

Громека В.І

[3]

М.С. Ільїн

[7]

Д.І. Кокурін

[10,с.108]

Захарченко В.І.,
Корсікова Н.М.,
Меркулов М.М.

[5 c.147]

Стадник В.В.,
Йохна М.А.

[19, с. 453]

Завершальну частину виробничого циклу і його реальні пропускні
можливості, що істотно позначаються на кінцевому результаті
Здатністю різних галузей національноїекономіки виробляти
наукоємну продукцію,що відповідає вимогам світового ринку

Данько М.

[4]

В.А. Калашников

[18]

Накопиченням певної кількості інформації про результати
науково-технічних робіт, винаходів, проектно-конструкторських
розробок, зразків нової техніки та продукції‖
Здатність системи до трансформації фактичного стану речей у
новий з ціллю задоволення наявних потреб чи таких, які виникнуть
у майбутньому (суб‘єкта-новатора,споживача, ринку)

А.И. Николаев

[15]

Д.С. Адрианов

[1]

Отже, підсумовуючи вище, ми пропонуємо трактувати інноваційний потенціал розвитку суб‘єкта
господарювання як комплекс взаємоузгоджених і взаємопов‘язаних ресурсів і компетенцій щодо їх
реалізації, котрі диктують його спроможність (розумову, виробничо-фінансову, соціально-інформаційну,
техніко-технологічну, науково-дослідницьку, економічну) адаптувати внутрішні потенції розвитку зовнішнім,
на основі постійного пошуку, використання і розвитку нових сфер і способів результативної реалізації
наявних і пріоритетних ринкових можливостей.
Інноваційний розвиток підприємства як соціально-економічної системи багато в чому залежить від
рівня розвитку її інноваційного потенціалу і можливостей його реалізації, тобто які потенції має дана
система для прийняття інновацій різного характеру, а саме якими потужностями вона володіє в конкретний
момент її розвитку. У свою чергу реалізація інноваційного потенціалу – це форма його визнання чи
заперечення (рис. 1.).
Для прийняття інновації необхідним є виконання двох взаємопов‘язаних умов: з однієї сторони
необхідна зацікавленість системи в реалізації даної інновації, а з другої – достатній рівень готовності для її
реалізації. Виконання даних умов забезпечить зміни властивостей (структурних – кількісних –
функціональних – якісних) підприємства, а саме до реалізації інноваційного потенціалу даної системи.
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Система, що зацікавлена в
реалізації інновації

Система, яка підготовлена до
реалізації інновації
Визнання інновації

Збереження
властивостей
системи

Реалізація інноваційного потенціалу

Заперечення інновації

Зміна
властивостей
системи

Управлінська підсистема
не володіє ефективними
важелями впливу

Система не готова до сприйняття
інновацій
Інновація суперечить інтересам розвитку системи

Рис. 1. Реалізація інноваційного потенціалу соціально-економічної системи
При інших умовах не дотримання необхідного і достатнього рівня реалізації інноваційного потенціалу
підприємства, новації не сприятимуть змінам властивостей системи, тобто будуть не ефективними і
затратними, виходячи з цього підприємство змушене буде відмовитись від прийняття змін такого
характеру. Здійсниться відчуження інновації, оскільки інноваційний потенціал не буде відповідати
запланованим інноваційним заходам. Таким чином, готовність соціально-економічної системи до реалізації
інновацій необхідно розглядати комплексно, в різних аспектах розвитку. При цьому доцільно враховувати,
що основною проблемою в інноваційній діяльності підприємства є висока складність організаційних
процесів і зростаюча роль управління. Інноваційна діяльність є інструментом використання інноваційного
потенціалу і зростання ефективності функціонування системи, основними ознаками оцінювання якої
повинні бути: а) конкурентоспроможність продукції за критеріями якості та ефективності виробництва;
б) збалансованість між стабільністю (управління традиційною технологією виробництва) і затратами
ресурсів щодо впровадження інновації; в) розвиток можливостей сприйняття системою змін в умовах
існуючого процесу управління; г) організація взаємодії між усіма елементами соціально-економічної
системи в процесі розроблення стратегій стосовно впровадження новацій.
В сучасних умовах розвитку економіки, інноваційний потенціал промислового підприємства можна
оцінити за різними критеріями, це пов‘язано з відсутністю єдиного підходу до визначення необхідних
елементів для ефективного інноваційного розвитку підприємства в умовах жорсткої конкуренції на ринку.
На основі проведеного дослідження доцільним є поділ інноваційного потенціалу підприємства на
структурні елементи відповідно до зонального підходу групування ресурсів підприємства (рис.2.)
В умовах сучасності підприємство можна розглядати як єдине ціле, що складається із
взаємопов‘язаних блоків ресурсів: залучені фактичні ресурси, якими володіє підприємство в даний момент;
блок накопичених знань, а також мотиваційна компонента, яка спонукає досягненню визначених
стратегічних цілей).

Рис. 2. Зональний підхід до групування складових елементів інноваційного потенціалу підприємства
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Під структурними елементами ресурсної зони розуміються матеріальні та нематеріальні ресурси, що
використовуються і є необхідними для виробництва продукції і послуг та їх реалізації підприємством.
Серед основних структурних елементів підприємства можна виокремити: людські ресурси,
матеріальні, фінансові, технологічні ресурси, а також інноваційні. Складовими компетентної зони є –
сукупність компетенцій працівників, а саме знання, вміння, навички, можливості, готовність та здатність
працювати. До ментальної зони підприємства належать: спосіб мислення, духовність, клімат в колективі, а
також розуміння кожним працівником своєї вагомості та ролі в процесі функціонування підприємства й
досягненні кращих результатів. Значну частину фінансових активів підприємство спрямовує на ресурсну
складову: оновлення матеріально-технічної бази, купівля нового сучасного обладнання. Одночасно, для
ефективної діяльності виробничо-господарського суб‘єкта й досягнення стратегічних цілей розвитку,
важливим є не лише володіти необхідним набором елементів ресурсної складової, але і вміти знаходити і
залучати потенційні ресурси, знання, мотивацію.
В умовах становлення економіки знань висококваліфіковані спеціалісти є найважливішим ресурсом
для сталого інноваційного розвитку і підвищення конкурентоспроможності, особливо це стосується
технологічних і промислових компаній, в яких працівники повинні поєднувати технічні компетенції і наукові
знання разом із навиками у сфері підприємництва.
Отже, підсумовуючи отримані результати, можна зазначити, що інноваційний потенціал виробничогосподарської системи є першоосновою здійснення інноваційної діяльності. Інноваційний потенціал
підприємства як система складається із ймовірних або уже залучених ресурсів та організаційного
механізму, за допомогою яких досягаються стратегічні завдання в розвитку наукомістких технікотехнологічних процесів, нових видів продукції або модифікації попередніх, а також нових послуг.
Інноваційний розвиток забезпечується не лише інноваційними процесами перевтілення наукових знань у
нові види продукції, технології та послуги, але й маркетинговими дослідженнями ринків збуту продукції, а
також комплексом управлінських та економіко-організаційних рішень, що впливають на інноваційну
конкурентоспроможність середовища господарювання підприємства.
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Надія Ковальчук, Юлія Гайко
(Ірпінь, Україна)
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ
Пошук шляхів розширення міжнародного фінансового співробітництва України набуває особливої
актуальності, що пов'язано з необхідністю забезпечення національної економіки необхідною кількістю
фінансових ресурсів через недостатність коштів на українському ринку [1].
Україна з метою уникнення дефолту звернулася по допомогу до міжнародних фінансових
організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду (МВФ) [2].
На сучасному етапі співробітництва основним партнером України, який відіграє важливу роль у
кредитуванні її подальшого розвитку та навіть її існуванні, є Міжнародний валютний фонд. Законодавчо всі
етапи регулювання взаємодії України з МВФ затверджені в ряді постанов Кабінету Міністрів України та
законодавчих актів, а також в Стратегії співробітництва з МВФ [3].
Враховуючи те, що Україна є державою, яка прагне проявляти себе на світовій арені, але попри
економічну кризу вимушена сконцентровувати зусилля на її подоланні, неоднозначне питання
співробітництва з такою міжнародно-фінансовою організацією як МВФ є досить актуальним.
Беручи до уваги нестабільність української економіки та глибоку економічну кризу, що розпочалась з
моменту здобуття незалежності, питання кредитування України з боку МВФ піддавалось чисельним
засудженням і схваленням. Проти співробітницвта з МВФ висловлювались безліч експертів та політичних
діячів, пов‘язуючи економічну нестабільність саме з кредитами МВФ [4], та доводили, що фінансова
заборгованість перед цими установами робить економіку країни вразливою, залежною від іноземних
кредиторів.
Залучення коштів від МВФ має неоднозначний вплив як на економіку так і на політичний стан країни,
що спонукає до дискусії науковців, експертів та громадкість щодо необхідності співпраці з МВФ, її оцінки та
подальшого поглиблення відносин.
Чи потрібне Україні співробітництво з МВФ? Чи повністю країна використовує потенціали, які
відкриває членство в цьому міжнародному інституті? Кошти, взяті в позичку, йдуть на оздоровлення
економіки чи проїдаються?
Питання співробітництва України з міжнародними фінансовими інститутами постійно перебували і
продовжують залишатись в центрі уваги політиків, вчених, урядовців. В останні роки економічні відносини
України та МВФ є одним з найбільш важливих питань, яке обговорюється широким колом аналітиків і
науковців. Серед дослідників, які займалися аналізом відносин між МВФ і Україною слід виділити:
Шатковського А.О., Круглик С., О. Єременко, Салтинського В.В.
Проблеми та перспективи розвитку, а також діяльність міжнародних фінансових організацій знайшли
своє відображення в роботах багатьох українських дослідників, серед яких Базилевич В. Д., Білорус О. Г.,
Боринець С. Я., Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Лютий І. О., Наконечна Ю. Л., Пешко А. В., Рязанова
Н.С., Філіпенко А. Д. та ін. Серед іноземних науковців,що розробляють дану тематику, слід відзначити
Л. Бальцеровича, Т. Едісона, А. Зіденберга, Т. Кілліка та ін. Проте, важливо зазначити, що, незважаючи на
значний обсяг накопичених у цій сфері знань, деякі питання щодо співробітництва мають суперечливий і
дискусійний характер, адже одні експерти висловлюють думки, що країна неповністю використовує
можливості, які відкриває членство в тих чи інших міжнародних організаціях з точки зору ефективності та
результативності. Інші заперечують це твердження.
Потрібно відмітити існування недоліків співпраці, які виникають під час розвитку кредитних відносин.
Увагу економістів привертають до себе вимоги МВФ щодо заходів, які повинна виконати Україна для
одержання траншу. Найбільшого резонансу викликали соціальні вимоги: підвищення пенсійного віку для
громадян, підвищення ціни на газ для населення, упорядкування пільг тощо. МВФ має право вимагати від
країни-позичальника усунення тих чи інших фінансових проблем в економіці.Угода з МВФ передбачає
поступове зростання тарифів на газ для населення, які зараз у чотири - дев‘ять разів нижче, ніж у країнахсусідах [4].
Серед негативних чинників впливу можна виділити стрімке зростання зовнішнього боргу України,
який починаючи з 2014 року збільшився в 4 рази. Створенню негативного іміджу країни сприяє її низька
платоспроможність.
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Україна залишається одним з найбільших боржників МВФ, а значить найближчим часом вимушена
буде виконувати вимоги МВФ щодо надання нових кредитів, в іншому разі, якщо Україна відмовиться, то
не отримає подальших запланованих траншів, а значить і не зможе покривати свої старі боргові
зобов‘язання, через що ризикує бути визнаною країною з дефолтом [3].
Ціна на такі кредити залежить від кредитного рейтингу держави. Чим нижче рейтинг, тим більше
ризик і відповідно вища ставка по кредитам. Проблема державного боргу в умовах економічної кризи, що
склалася в Україні є дуже актуальною.
Також важливими недоліками, яких потрібно позбавитися, є нерівномірний графік погашення кредитів
від МФО, що впливає на нерівномірне боргове навантаження у різні періоди часу та умови, за якими
надаються кредити від міжнародних фінансових організацій. Крім того, важливим є недопущення
неефективного використання коштів, використання коштів не за призначенням та неможливість реалізації
проектів після припинення фінансування.
Головною проблемою співробітництва України та МВФ на сучасному етапі відносин є нераціональне
використання коштів, отриманих в кредит. Адже переважна кількість ресурсів спрямовується саме на
залатання дір в бюджеті та підтримку торгівельного балансу, а не сприяє розвитку, наприклад, секторів
промисловості чи сільського господарства для реального росту економіки, збільшуючи державний борг.
Отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій має значний позитивний ефект для
економіки країни. Вони сприяють збалансуванню платіжного балансу, підтримці курсу національної
валюти, поповненню валютних резервів, а також стимулюванню та здійсненню інвестицій в економіку,
підвищенні конкурентоспроможності підприємств та зростанню суспільного добробуту населення [1].
На думку експертів Світового банку, без заміщення втрачених золотовалютних резервів НБУ
коштами від кредиту stand-by та вирівнювання сальдо зовнішньої торгівлі макроекономічна стабілізація
неможлива [5].
Загалом кредити МВФ не тільки забезпечують підтримку золотовалютних резервів та
обслуговування зовнішніх платежів, але є важливим індикатором стабільності країни для інших
потенційних інвесторів [6].
Механізм Розширеного Фінансування покликаний підвищити рівень резервів Національного банку
України, запобігти відтоку капіталу, посилити заходи, прийняті Урядом для стабілізації платіжного балансу
країни, та допомогти Україні подолати структурні проблеми в її економіці завдяки проведенню назрілих
реформ.
Співпраця з Міжнародним валютним фондом на сучасному етапі відкриває можливості для
залучення фінансування від інших міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ та інші) та
урядів інших держав, в тому числі США, ЄС, Німеччини, Канади, Японії тощо [7]. Співробітництво між
Україною і МВФ включає як надання технічної допомоги так і запозичень за різними програмами
співробітництва [8].
За кожен подальший транш Україна має виконати певні умови для його отримання, серед яких і
реформування. Отже кредити МВФ стимулюють реформування в Україні. Під впливом МВФ набули
чинності антикорупційні закони та розпочало свою діяльність Антикорупційне бюро, що свідчить про перші
позитивні зрушення в боротьбі з корупцією в країні. Під впливом МВФ НБУ почав активно контролювати
діяльність комерційних банків, проводити їх регулярні обстеження; в країні запровадили ефективну і
прозору вимогу щодо декларування активів для посадових осіб високого рівня; здійснені заходи по
вирішенню проблеми НАК «НАФТОГАЗ», пов‘язану з її заборгованістю, внесено зміни до енергетичного
законодавства, що сприяло створенню рівних правил для участі на ринку [4].
Позиція нашої влади спрямована на відстоювання інтересів країни і базується в тому числі на тому,
що держави, які успішно коригували спочатку встановлені Фондом догмати й шаблони (за узгодженням з
керівництвом Фонду, звичайно), мали успіхи у здійсненні економічних реформ.
Щодо подальшого співробітництва, то партнерство є досить важливим, а відмова в наданні коштів
згубно вплине на стабільність української економіки.
Для поліпшення впливу на економіку країни залучених кредитних ресурсів необхідно спиратися на
досвід іноземних держав, накопичений власний досвід, а також на створення моделей можливих напрямів
використання залучених коштів [1].
СпівпрацяМВФ з Україною дала поштовх реформуванню в Україні, однак потійно зростаючий борг
України, викликаний кредитуванням МВФ, не підкріплюється значними досягненнями в економіці, адже
кошти взяті в кредит переважно спрямовуються на організаційні реформи, а не на розвиток ключових
галузей економіки. Враховуючи факти, що Україна обрала західний вектор розвитку та залишається одним
з найбільших боржників МВФ, то стосунки з МВФ та України мають довгострокову перспективу.
Затвердження Міжнародним валютним фондом нової програми співпраці з Україною згладжує
короткострокові фінансові ризики країни, в середньостроковій перспективі фінансова стійкість України, як і
раніше, залежить від успішної співпраці з фондом [9].
Подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом повинна базуватися на проведенні
глибоких структурних реформ та бути спрямована на покращення внутрішньої та зовнішньої стабільності,
послаблення девальвації гривні, покриття дефіциту бюджету [10].
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Оскільки стосунки з МВФ, які зазнали активного розвитку починаючи з 2014 року, у своїй
неоднозначності є стратегічно важливими для України, то вони вимагають постійного спостереження, а
отже цей напрямок буде ще тривалий час залишатися перспективним для подальших наукових розробок.
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(Дрогобич, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток і використання персоналу в кожній сфері діяльності має свої особливості. Ці особливості
пов‘язані перш за все з характером виробництва, умовами праці персоналу, системою оплати праці та
стимулювання, соціальними гарантіями та інше. Так, на підприємствах з виробництва мінеральних вод
вона базується як на загальнометодологічних, так і на специфічних підставах діяльності рекреаційних
організацій. При цьому одним із важливих напрямів удосконалення є розвиток кадрового менеджменту –
головного елемента системи управління діяльністю підприємства та його інформаційне забезпечення.
Оскільки чіткого визначення економічного механізму не має, вважаємо, що можемо сформулювати своє
бачення економічного механізму щодо розвитку і використання персоналу. Це мотивація і стимулювання;
підвищення кваліфікації персоналу; ротація кадрів; впровадження сучасних форм оплати праці; розвиток
нематеріального стимулювання; компенсаційний пакет. Реалізовується цей механізм на підприємстві як
цілісна система управління кадровим напрямом його діяльності, орієнтованим на вирішення стратегічних
завдань, а саме: 1) оперативне та повне задоволення потреб підприємства в трудових ресурсах необхідної
спеціалізації і рівня кваліфікації; 2) формування і підтримка комплексу організаційних, економічних та
соціально-психологічних умов, які найбільш відповідають ефективному виконанню працівниками
покладених на них функцій; 3) забезпечення необхідного рівня взаємозв'язків між управлінням персоналом
і іншими напрямами виробничого менеджменту [3, с. 56].
При вирішенні стратегічних завдань управління персоналомпідприємства з виробництва
мінеральних вод слід враховувати особливості праці в даній галузі. Головні з них: 1) вузька предметна
спеціалізація, яка пов'язана з широкою номенклатурою різнопрофільних за своїм характером послуг, що
мають достатньо індивідуальний характер; 2) високі кваліфікаційні вимоги в більшості напрямків
виробничої діяльності; 3) особливі вимоги до ресурсного, у першу чергу інформаційного забезпечення
трудової діяльності працівників, результати яких безпосередньо пов'язані як з якістю, так і з оперативністю
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одержання інформації; 4) яскраво виражений стресовий характер праці деяких категорій персоналу;
5) засвоєння нових стандартів обслуговування і здатність працювати у нових умовах. Необхідно зазначити,
що поряд з особливістю самої праці на підприємстві з виробництва мінеральних вод на управління
персоналом впливають більш жорсткі вимоги до ділових і особистісних якостей працівника, перш за все до
рівня його відповідальності. Тому однією з вимог до організації кадрового менеджменту в сучасних умовах
господарювання є необхідність врахування специфічних особливостей перехідного періоду. У цій сфері
вони проявляються особливо яскраво, створюючи серйозні проблеми практично щодо всіх аспектах
управління персоналом. Традиційним для вітчизняних умов фактором виступає також недостатня увага до
питань управління персоналом з боку вищого керівництва, їм важко збагнути, що це є стратегічний напрям
їх діяльності. Він потребує всебічного вивчення, дослідження і узагальненння. На жаль, слід констатувати
характерну для багатьох підприємств недостатню компетентність з питань управління персоналом не
тільки самих керівників, керівників структурними підрозділами, а й співробітників кадрових служб. Адже
саме кадрові служби повинні координувати ці питання. Слід зазначити, що практика управління
персоналом значно ускладнюється специфічним менталітетом значної частини працівників, перш за все,
середнього і старшого віку, сформованим ще в умовах централізованої економіки.
Розвиток і використання персоналу в умовах ринкових відносин є одним із самостійних напрямів
загального менеджменту, кінцева ефективність якого багато в чому визначає конкурентні позиції
відповідного суб'єкта господарювання. Таким чином, пріоритетними завданнями у сучасних умовах
формування системи управління персоналом є: 1) створення ефективної служби управління персоналом
на підставі вивчення і втілення кращого вітчизняного і зарубіжного досвіду кадрового менеджменту;
2) планування трудових ресурсів та їх облік з використанням ефективних економічних методів і сучасних
інформаційних технологій; 3) набір персоналу з використанням різноманітних психологічних соціологічних
методів ефективної профорієнтації і адаптації персоналу; 4) організація безперервної освіти персоналу,
управління діловою кар'єрою з врахуванням всіх посадових переміщень, втілення методів індивідуальної і
групової мотивації [4, с. 44]. Реалізація курсу на проведення економічних реформ нерозривно пов'язана з
підвищенням ролі людського фактору. Тому особливої ваги в сучасних умовах набувають питання роботи з
персоналом, які складають людський фактор розвитку суспільного виробництва. Це висуває якісно нові
вимоги до теорії управління персоналом, до використання результатів соціально-економічних досліджень в
практиці кадрової роботи, зумовлює створення оптимальної системи управління персоналом у всіх сферах
і напрямах діяльності, в тому числі і на підприємствах з виробництва мінеральних вод. Управління
персоналом забезпечує процеси використання ресурсів шляхом організації: а) управління працею
(удосконалення виробничих процесів, розподіл, кооперація праці, методів праці та організації робочих
місць, покращення дисципліни праці, умов і охорони праці, організація оплати і стимулювання праці);
б) управління кадрами на рівні підприємства, організації (комплектування і підготовка кадрів, їх оцінка і
розстановка, організація професійної адаптації, мотивація виховання робітників, зниження плинності
кадрів); в) управління соціально-демографічними процесами (допомога сім'ям, будівництво і утримання
об'єктів соціально-культурного призначення, житла, покращення методичного обслуговування, організація
дозвілля, розвиток підсобного господарства, підвищення загальноосвітнього і культурного рівня
працівників) [2, с. 33]. По мірі розвитку економіки, методи організації виробництва, які застосовуються в
різних країнах світу, стають все більш подібними. Але зберігається ситуація, коли одні підприємства і
організації процвітають, а інші - переживають спад. Одна з головних причин високої ефективності роботи
підприємства в цілому полягає в умінні залучити працівників до виконання поставлених завдань. Зміни в
розвитку економіки зумовлюють і зміни в розвитку персоналу. Розвиток персоналу–це сума всіх можливих
засобів для підвищення якості людського фактора підприємства. Ефективність системи управління
розвитком і використанням персоналу суттєво впливає на життєздатність підприємства та сприяє розвитку
найбільш цінного корпоративного ресурсу - людського. Успіх у цій галузі не можна забезпечити лише за
допомогою виділення значних фінансових коштів, необхідна комплексна стратегія розвитку персоналу. Ця
стратегія повинна бути тісно пов'язаною із загально-корпоративними планам розвитку бізнесу, оскільки в
цьому випадку можна забезпечити відповідність кваліфікації працівників стратегічним цілям компанії.
Головним в управлінні розвитком і використанням персоналу є дотримання принципу добору і розстановки
кадрів за їх особистісними і діловими якостями, сутнісним змістом якого є: 1) систематичнй добір і
підготовка нових працівників; 2) забезпечення умов для постійного підвищення ділової кваліфікації; 3) чітке
визначення прав, обов'язків і відповідальності кожного робітника; 4) поєднання досвідчених робітників з
молодими кадрами; 5) забезпечення умов для професійного і посадового просування кадрів на підставі
обгрунтованих критеріїв оцінки їх діяльності і особистих якостей; 6) поєднання довіри до кадрів з
перевіркою виконнаня їх діяльності [3, с.103]. Сьогодні на підприємствах з виробництва мінеральних вод
створюються служби соціального розвитку для оптимізації роботи з управління розвитком і використанням
персоналу. Вони здійснюють ряд функцій, а саме: 1) аналіз рівня соціального розвитку персоналу,
підготовка пропозицій до проектів планів та цільових комплексних програм соціального розвитку,
проведення соціологічних і соціально-технологічних досліджень на виробництві; 2) вивчення причин
плинності кадрів, соціально-економічне забезпечення профорієнтації, профвідбору, профнавчання,
розстановки, виробничої адаптації, професійного і посадового просування кадрів з урахуванням
індивідуально-психологічних особливостей працівників; участь у формуванні резерву керівників;
3) розробка і втілення заходів з підвищення задоволеності працею, забезпеченню престижності професій,
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посиленню творчого характеру праці, оптимальному формуванню структур і складу виробничих колективів;
4) розробка соціальних заходів щодо зміцнення трудової і виробнчої дисципліни, підвищення ролі і
значення родинних династій, створення сприятливого соціально-психологічного клімату, визначення
найбільш ефективнх форм і методів морального і матеріального стимулювання працівників. Таким чином,
компетентний підхід до управління розвитком і використанням персоналу в нових умовах господарювання
передбачає інтеграцію функцій управління працею, кадрами і соціальним розвитком в одній організаційній
структурі, якою є служба управління персоналом. У сьогоднішніх умовах доцільно робити ставки у першу
чергу на професіоналізм і компетентність керівної ланки спеціалістів підприємства, відповідальних за його
стратегічну кадрову політику. Такий підхід керівництва буде сприяти успішному функціонуванню
підприємства, оскільки від помилок при управлінні персоналом залежить доля самого підприємства і
працюючих на ньому людей. Тільки підібравши кваліфікованих працівників, можна забезпечити якість і
результативність роботи підприємства в цілому. Метою стабільного розвитку підприємства і персоналу є
увесь комплекс питань роботи з кадрами, передбачений і затверджений наприкінці року програмою
«Кадрова політика підприємства на певний період часу». Така програма за своєю сутністю є планом
перспективного розвитку кадрової політики підприємства і містить також поточне планування робіт. У
перспективному плані розвитку передбачаються наступні заходи: 1) удосконалення кадрового складу
робітників, спеціалістів і керівників; 2) підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації, створення
системи освіти персоналу; 3) виховання персоналу. Поточний план розвитку персоналу на поточний рік
конкретизує перспективний, відображає питання комплектування підрозділів необхідними робітниками і
службовцями, їх розподіл і навчання, оцінку діяльності і підвищення кваліфікації, контроль за раціональним
використанням робочого часу і здійснення запланованих заходів по роботі з персоналом. На підставі
вказаної програми розробляються місячні і особисті плани працівників. Плани коригуються протягом
указаних періодів, і в цьому беруть участь всі зацікавлені категорії персоналу - від робітника до директора.
Таким чином, кадрова політика і управління персоналом відіграють суттєву роль в організації виробничого
процесу. Центральною проблемою в теорії менеджменту є формування ефективної системи управління
розвитком і використанням персоналу. Цей аспект впливає на розвиток будь-якого підприємства. Адже в
ринкових умовах навантаження на всі категорії персоналу збільшується. Прослідковується чіткий зв‘язок
між ефективністю управління персоналом і доходами підприємства. Тому управлінська діяльність повинна
бути спрямована на збільшення працездатності персоналу, створення безконфліктності в колективах,
здійснення пошуку ефективних методів управління розвитком і використанням персоналу. Саме кадрові
служби повинні залучатися до питань розробки і реалізації стратегії праці, мета якої полягає в творчій
праці і активності персоналу, розробці і реалізації програм розвитку кадрів. Ефективність системи
управління персоналом передбачає і реформування системи мотивації. Управління персоналом – це
цілеспрямовані дії, що передбачають: визначення засобів, форм роботи з персоналом; організацію роботи
по прийняттю управлінських рішень; постійне удосконалення роботи з персоналом. Система управління
персоналом впливає на формування оптимальної організаційної структури. Правильно сформована
організаційна структура впливає на конкурентноздатність та рентабельність.
Оптимізація організаційної структури передбачає: аналіз потреб підприємства; аналіз діючих
структур (кадрової,фінансової,організаційної, інформаційної, функціональної); реорганізація напрямків
діяльності (введення нових методик лабораторних досліджень, нових технологій); реорганізація головних
функцій управління; реорганізація структури управління; підвищення кваліфікації персоналу. Персонал
підприємства повинен бути орієнтованим на клієнта з метою задоволення його потреб і культури
обслуговування. Здійснити це можливо тільки завдяки ефективному управлінню персоналом. При цьому
важливо розглядати роботу кадрових служб аналізуючи потоки документообігу, через які здійснюється
управління персоналом, оскільки інформаційні потоки – це один з основних факторів виробництва і від
його дієвості залежить ефективність управління.
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КАТЕГОРІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Відомо, що стимули використовуються урядами країн «для розширення загального припливу прямих
іноземних інвестицій (ПІІ) у певні галузі або регіони, а також для впливу на характер інвестицій, наприклад,
коли стоїть завдання залучати інвестиції, що забезпечують доступ до нових технологій» [1, с. 1].
В умовах відкритої світової економіки, коли відбувається руйнація бар‘єрів на шляху ПІІ та триває
формування міжнародної системи виробництва, саме системи та механізми стимулювання ПІІ, які існують
в різних країнах, стають самостійними чинниками, що беруться до уваги іноземними інвесторами при
виборі місця реалізації проектів. Інакше кажучи, інтернаціоналізація виробництва зумовлює вихід за
національні межі та спричиняє вплив державної політики на стимулювання ПІІ. Це, своєю чергою, створює
проблеми, пов‘язані з конкуренцією між країнами за залучення ПІІ, їх утримання та поширення.
Для багатьох країн, як розвинених, так і тих, що розвиваються, залучення ПІІ стало пріоритетним
напрямом економічної політики. У результаті загальної тенденції до зниження бар‘єрів на шляху ПІІ
відбувається певна уніфікація національних режимів їх регулювання. У подібній ситуації неминуче зростає
значущість стимулювання пільг інвесторам як інструменту залучення інвестицій, особливо з урахуванням
того, що пільги за своєю суттю є одним із найбільш доступних чинників державного впливу на інвестиційні
рішення.
У міжнародній практиці використовується таке визначення: «Пільги (стимули) – це будь-яка
економічно значуща (і вимірювана) перевага, що надається державою окремим підприємствам або групам
підприємств із метою спонукання їхньої діяльності в певному напрямку. Вони містять заходи, покликані або
підвищити прибутковість тих чи інших проектів на основі ПІІ, або знизити чи перерозподілити пов‘язані з їх
здійсненням витрати та ризики» [1, с. 3]. Під категорію пільг не підпадають лише заходи більш широкого і
непрямого характеру, пов‘язані з розвитком інфраструктури, загальним режимом регулювання бізнесу та
податковим кліматом, гарантіями вільного переведення прибутків або надання іноземним інвесторам
національного статусу.
В економічній літературі зазвичай виділяються три категорії стимулів для ПІІ: фіскальні (податкові),
фінансові й інші.
Загальний сенс фіскальних стимулів полягає в зниженні податкового навантаження на іноземного
інвестора. Вони поділяються на такі типи:
1) ті, що впливають на прибуток (знижки, порівняно зі звичайною ставкою податку на прибуток;
податкові канікули; дозвіл списувати збитки, понесені інвестором у період податкових канікул, за рахунок
майбутніх або минулих прибутків та ін.);
2) ті, що впливають на капіталовкладення (прискорена амортизація; пільги на інвестування або
реінвестування та ін.);
3) ті, що належать до витрат на робочу силу (знижки, порівняно зі звичайними ставками відрахувань
до соціальних фондів; відрахування з оподатковуваних доходів з урахуванням кількості зайнятих або
розміру інших витрат, пов‘язаних з робочою силою та ін.);
4) ті, що пов‘язані з реалізацією продукції (зниження корпоративного податку з урахуванням обсягу
продажів тощо);
5) ті, що належать до ПДВ (знижки, порівняно зі звичайною ставкою податку на прибуток або
відтермінування його сплати з урахуванням «чистого місцевого вмісту» у виробленій продукції; надання
відстрочки зі сплати податку на прибуток з урахуванням обсягу чистої доданої вартості та ін.);
6) ті, що належать до інших видів витрат корпорацій (відрахування з оподатковуваних доходів сум,
рівних витратам на рекламу і маркетинг тощо);
7) ті, що належать до імпорту (звільнення від ввізного мита або їх зниження для використовуваної
при реалізації інвестиційного проекту іноземної сировини, технологій, устаткування й інших компонентів);
8) ті, що належать до експортної діяльності (звільнення від експортних мит; полегшене
оподаткування доходів від експорту; зниження податків на доходи від певних видів операцій, що
забезпечують приплив в країну іноземної валюти, або від експорту промислової продукції; повернення
ПДВ на експортовані товари тощо).
Фінансові стимули передбачають безпосереднє надання інвесторові грошових коштів із метою
забезпечення реалізації нових інвестиційних проектів чи певних видів діяльності, або ж для зменшення
капітальних чи трансакційних витрат інвестора. Вони поділяються на такі типи:
1) грантові кошти з боку уряду, або пряме субсидування (покриття за рахунок бюджету приймаючої
країни частини витрат, пов‘язаних із здійсненням інвестиційного проекту);
2) пільгове кредитування (державні пільгові кредити; державні гарантії на приватні кредити, які
залучаються; гарантовані експортні кредити);
3) участь держави в капіталізації фірм, що створюються для здійснення інвестиційних проектів
(зазвичай у випадках, коли проекти пов‘язані з високими комерційними ризиками);
4) державне пільгове страхування (зазвичай поширюється на деякі види ризиків, зокрема,
пов‘язаних із нестійкістю курсу національної валюти, можливістю її девальвації тощо).
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До категорії «інших стимулів» належать різноманітні заходи, об‘єднуюча ознака яких полягає у тому,
що вони покликані забезпечити підвищення прибутковості проекту для інвестора нефінансовими
способами. З-поміж цих заходів можна виділити такі:
1) пільги щодо забезпечення проекту необхідною інфраструктурою (надання землі, будівель,
виробничих приміщень за цінами, нижчими ринкових) або надання послуг зв‘язку, транспорту, енергоносіїв
та ін.;
2) пільгові послуги організаційного характеру (державне сприяння в пошуку джерел фінансування,
здійсненні й управлінні проектами; проведення передінвестиційних досліджень; надання інформації про
ринки та можливості доступу до джерел сировини або інфраструктурних послуг; консультування в галузі
виробництва і маркетингу; допомога у підготовці та перепідготовці кадрів; допомога у заходах щодо
посилення контролю над якістю та ін.);
3) ринкові преференції (преференційні урядові контракти; закриття внутрішнього ринку для інших
інвесторів або експортерів готової продукції; надання монопольних прав на здійснення окремих видів
діяльності та ін.);
4) преференції у сфері валютного контролю (встановлення спеціального курсу обміну валют;
спеціальні обмінні курси для угод щодо конверсії боргів у власність; усунення валютних ризиків за
зовнішніми кредитами; пільги з репатріації прибутків і капіталу).
Узагальнюючи вище зазначене, можна констатувати, що в країнах, які розвиваються, в цілому
спостерігається лібералізація умов участі іноземних фірм в окремих секторах економіки, триває
«відкриття» галузей, котрі раніше повністю або частково були недоступними для ПІІ. Відбувається
перегляд і раціоналізація систем пільг інвесторам, з метою залучення ПІІ в пріоритетні галузі, вводяться
нові стимули, передовсім податкові. Водночас важливою тенденцією стало те, що уряди приділяють
значну увагу питанням захисту прав споживачів, довкілля, а також забезпечення більшої прозорості й
доступності фінансової інформації.
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РОЗВИТОК ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
В умовах посилення конкуренції на світовому ринку одним із визначальних чинників успішного
функціонування суб‘єктів господарювання є наявність компетенції керівництва у сфері ділового
спілкування. Керівники підприємств, що діють на закордонних ринках, мають володіти не лише глибокими
професійними знаннями та вміннями, а й сучасною технікою бізнес-комунікацій. Втім технікою ведення
ділової бесіди володіють не всі люди, більш того, не всі керівники. Тоді як менеджери вищої ланки
більшість свого робочого часу витрачають на спілкування: проведення нарад, засідань, бесід, дискусій,
переговорів, звітів перед керівництвом тощо. Оскільки більшість проблем в керівництві компаніями так чи
інакше пов‘язані зі спілкуванням, організація бізнес-комунікації є предметом багатьох досліджень
вітчизняних та зарубіжних вчених.
Теоретико-методологічні аспекти проблеми ділового спілкування відбито в дослідженнях
Ю. Алешиної, А. Бодалева, Г. Бороздиної, Н. Леонова, Л. Петровської.
Спілкування як складний процес становлення і розвитку міжособистісної і колективної взаємодії
породжується ключовими потребами організації і змістом професійної діяльності. Комплексний процес
ділового спілкування має три основних структурних компонента:
 комунікативний, що передбачає обмін інформацією;
 інтерактивний, заснований на взаємодії учасників спілкування;
 перцептивний, що визначає специфіку сприйняття, взаєморозуміння і зворотнього зв‘язку в процесі
взаємодії людей, що спілкуються.
Для обґрунтування завдань розвитку ділового спілкування за основу візьмемо ці структурнофункціональні характеристики комунікацій в організації.
Комунікативна сторона процесу спілкування характеризується обміном актуальної інформації, яка
відповідним чином повинна бути прийнята, зрозуміла, осмислена. Однак під впливом різних факторів
(наприклад, соціально-економічних, політичних, соціокультурних, індивідуальних та ін.) люди не завжди
адекватно розуміють один одного. Причиною нерозуміння є так звані комунікативні бар‘єри, які можуть
створювати передумови для виникнення серйозних розбіжностей і навіть конфліктних ситуацій [1, с. 255].
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Виділяють наступні комунікативні бар‘єри (бар‘єри спілкування):
o мовний бар‘єр, заснований на використанні малознайомої для співрозмовника лексики,
двозначності змісту висловлювань, багатослівної або нелогічної розповіді, невідповідності стилю і ситуації
спілкування та ін.;
o психологічний бар‘єр, який визначається особливостями психоемоційного та психофізіологічного
стану співрозмовників, особливостями темпераменту, характеру, настрою людини, спрямованості
особистості та ін.;
o соціально-культурний бар‘єр, який передбачає специфіку соціального статусу, національної
приналежності, гендерні та вікові аспекти взаємодії, що впливають на здатність взаєморозуміння;
o несприятливе навколишнє середовище, що впливає на процес і результат спілкування (шум,
тіснота, спека або холод, обмеженість у часі та ін.);
o бар‘єр міжособистісних відносин, обґрунтований особистою неприязню, заздрістю, недовірою,
відсутністю авторитету співрозмовника, схильністю співрозмовників до зайвої критики, осуду,
домінування [2, с. 132].
Слід зазначити, що будь-яка інформація впливає на поведінку людини, сприяє не тільки зовнішнім, а
й внутрішнім змінам особистості. Ці зміни можуть бути пов‘язані з порушенням внутрішнього, душевного
спокою, зміною сталої думки про себе і оточуючих, руйнуванням стереотипів і моделей взаємодії,
погіршенням відносин з оточуючими. Відповідно, людина може чинити опір отримання небажаної для неї
інформації, уникати контактів, наприклад з керівництвом, поверхнево, не заглиблюючись у зміст бесіди
робити будь-які висновки та інше. Подібні прояви в комунікативній поведінці заважають не тільки
особистим, а й колективним інтересам [3, с. 272].
Інтерактивна сторона спілкування полягає в організації взаємодії між людьми, тобто не тільки в
обміні інформацією, ідеями, пропозиціями, аргументами та ін., але і конкретними діями, які спонукають
отриманню інформації. Професійна модель поведінки людини в організації в контексті етики ділових
відносин, включаючи інтерактивну сутність процесу комунікацій, визначається посадовим регламентом.
Інтерактивна сторона комунікацій також впливає на зміну ділової поведінки людини в організації. В основі
цих змін – система мотивації професійної діяльності. Серед мотивів можуть виступати колективні та
індивідуальні потреби, інтереси, цінності, переконання, установки, спонукання, бажання, (влада, гроші,
статус, почуття обов‘язку, прагнення до самореалізація, альтруїзм, кооперація, конкуренція [4, с. 13].
Інтерактивна сторона комунікативного процесу практично завжди пов‘язана з психологічними
аспектами міжособистісної взаємодії. Метою і результатом цієї взаємодії є зміна індивідуальних або
групових психічних характеристик (норм, правил, поглядів, переконань, установок, мотивів), що
визначають сутність індивідуальної та колективної свідомості, персональної або громадської думки.
Ключове завдання, пов‘язане з формуванням адекватних моделей індивідуальної, групової і колективної
поведінки в організації, профілактикою негативних комунікативних процесів, що перешкоджають
ефективній діяльності, полягає в усвідомленні і прийнятті наступних характеристик, притаманних поведінці
посадових осіб:
 поведінка обов‘язкова (примусова, відповідно до вимог, які висуваються);
 поведінка належна (за договором, згідно з обумовленими умовами праці);
 поведінка бажана (за власним бажанням та волею) [4, с. 14-15].
Перцептивна сторона спілкування характеризується специфікою процесу сприйняття один одного і
встановлення взаєморозуміння. У процесі сприйняття складаються уявлення про наміри, думки, бажання,
здібності, інтереси. У процесі спілкування відбувається усвідомлення і розуміння не тільки поглядів
співрозмовника, але і своїх власних. У процесі безперервного внутрішнього діалогу з самим собою
формується самооцінка людини, відбувається самоаналіз особистої поведінки, зокрема усвідомлення
мотивів тих чи інших вчинків, дій, життєвих орієнтирів та ін.
У процесі спілкування поведінка людини змінюється під впливом одержуваної інформації з боку
співрозмовника (питання, прохання, думки, накази, поради). Обробляючи інформацію, людина одночасно
отримує сигнали про ефективність свого звернення, взаємодії з партнером. Сигнали вербального і
невербального характеру забезпечують коригування подальших дій і висловлювань учасників процесу
комунікації. В цьому відношенні одним з істотних є завдання забезпечення управління сприйняттям
співрозмовника. Ефективність процесу адекватного сприйняття забезпечується за допомогою залучення
уваги до особливостей зовнішнього вигляду і поведінки в певних обставинах, ситуаціях.
Проте на процес сприйняття співрозмовника можуть впливати різні чинники об‘єктивного і
суб‘єктивного плану, що допускають можливість помилок при характеристиці поведінки людини. Щоб
уникнути спотворень в процесі сприйняття важливо пам‘ятати про основні позиції людини, які фіксують
статус і роль співрозмовника в процесі комунікації. В цьому відношенні виділяються наступні стилі ділового
спілкування:
- ритуальний стиль, який демонструє причетність людини до соціальної групи (організації).
- маніпулятивний стиль, при якому до партнера відносяться як до засобу досягнення зовнішніх по
відношенню до нього цілей.
- гуманістичний стиль, який спрямований на задоволення природних потреб в процесі спілкування,
наприклад, потреб в розумінні, співчутті, співпереживанні та ін. Однак акцент на індивідуальних потребах,
особистісних характеристиках партнера по спілкуванню не завжди доречний. [5, с. 178].
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Розвиток ділового спілкування в організації, перш за все, передбачає вдосконалення
міжособистісних відносин. Варто виділити основні соціально-психологічні методи управління спілкуванням:
 зараження – несвідоме, стихійне прийняття людиною певного психологічного стану;
 навіювання – активний вплив однієї людини на іншу за умови наявності авторитету, атмосфери
довіри, відсутність психологічного опору;
 переконання – цілеспрямований аргументований вплив на систему світогляду людини;
 наслідування – відтворення однією людиною моделей поведінки іншої;
 примус – прагнення змусити людину поводити себе відповідним чином всупереч її бажанню, волі.
Таким чином, комунікації в організації – процес двостороннього обміну інформацією, спрямований на
забезпечення взаєморозуміння і взаємодії. Ефективність даного процесу багато в чому залежить від
вироблення комунікативної компетентності, як здатності встановлювати і підтримувати ділові контакти з
іншими людьми, як система внутрішніх ресурсів особистості, необхідних для досягнення особистих і
колективних цілей в сфері професійної діяльності.
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РОЗВИТОК РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНИХ КОНЦЕПЦІЙ
Стан харчування населення є однією з найважливіших проблем для кожної країни і України зокрема.
Метою уряду держави є забезпечення зміцнення та збереження здоров‘я населення, здійснення
профілактики захворювань, пов‘язаних з порушенням харчування, поліпшення демографічної ситуації в
Україні.
Для вітчизняних виробників продуктів дитячого харчування перепоною у їх розвитку є звуженість
традиційних зовнішніх ринків збуту, а також поява жорсткої конкуренції з боку імпортних виробників
продуктів дитячого харчування. Продукція останніх на українському ринку представлена широким
асортиментом відомих та менш відомих іноземних фірм.
З огляду на те, що ставляться високі вимоги до безпеки та якості цієї групи продуктів харчування,
вітчизняні підприємства мають потребу у впровадженні сучасних технологій, закупівлі нового обладнання,
якісної сировини, інгредієнтів та матеріалів імпортного виробництва, які не виробляються в Україні. Все це
потребує значних інвестицій [5, c. 17].
У нинішніх умовах підтримка виробництва продуктів дитячого харчування зводиться до
фінансування деяких наукових розробок, частково на розроблення й впровадження державних стандартів,
незначної фінансової підтримки на закупівлю екологічно безпечного молока для виготовлення окремих
продуктів дитячого харчування на молочній основі, а також звільнення від оподаткування прибутку
підприємств, які виробляють спеціальні продукти дитячого харчування.
При цьому на державному рівні не забезпечено ефективних механізмів стимулювання виробників
продуктів дитячого харчування. Купівельна спроможність більшості українських сімей з дітьми залишається
досить низькою, що також є причиною обмеження доступу до збалансованих продуктів дитячого
харчування.
Як наслідок, більшість українських дітей не отримує повноцінних збалансованих продуктів дитячого
харчування, що негативно позначається на стані їх здоров‘я [3, с. 180].
Забезпечення дітей повноцінними продуктами дитячого харчування, адаптованими до віку дитини й
стану її здоров‘я, може відбуватися за двома варіантами.
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Перший. При здійсненні додаткового фінансування з державного бюджету на період до 2018 року
буде створено умови, що дозволять забезпечити дітей повноцінним дитячим харчуванням у межах
фізіологічних норм шляхом нарощування виробництва вітчизняних продуктів дитячого харчування.
При розробці Загальнодержавної програми забезпечення дітей продуктами дитячого харчування на
період до 2018 року будуть визначені баланси попиту та пропозицій продуктів дитячого харчування за
основними номенклатурними групами, оцінені сировинна та матеріально-технічна бази, проведено
розрахунки потреби адресного забезпечення дітей спеціальними продуктами дитячого харчування,
проаналізовано та узагальнено особливості, тенденції і закономірності розвитку підприємств з
виробництва продуктів дитячого харчування на сучасному етапі формування ринкової економіки.
Розрахунок науково обґрунтованих потреб у продуктах дитячого харчування на період до 2018 року
дозволить визначити пріоритети, обсяги, асортимент цих продуктів та необхідні потужності для їх
виробництва.
Оптимальним варіантом розв‘язання проблеми є розробка комплексу заходів, спрямованих на
забезпечення дітей усіх вікових груп повноцінними та збалансованими продуктами дитячого харчування за
доступними цінами, підтримка діяльності підприємств із виробництва продуктів дитячого харчування
шляхом переоснащення діючих і введення нових виробничих потужностей із високотехнологічним
обладнанням та впровадженням новітніх технологій [2, c. 80].
Другий. Незмінність умов та збереження нині існуючої підтримки виробників продуктів дитячого
харчування та рівня забезпеченості спеціальними продуктами харчування дітей усіх вікових груп призведе
до втрати вітчизняного виробництва продуктів дитячого харчування, наростання імпорту цієї групи
продуктів високої вартості, які недоступні переважній більшості молодих сімей із дітьми.
Визначення на основі оптимального варіанта шляхів і засобів розв‘язання проблеми, строків
виконання Загальнодержавної програми
Загальнодержавною програмою передбачається здійснення на державному рівні комплексу
організаційних та економічних заходів, спрямованих на поліпшення забезпечення дітей усіх вікових груп
збалансованим повноцінним харчуванням та стимулювання розвитку вітчизняного виробництва продуктів
дитячого харчування.
Забезпечення дітей збалансованими і повноцінними продуктами дитячого харчування буде
здійснюватись за рахунок виконання таких основних заходів:
- визначення реального попиту на продукти дитячого харчування на основі рекомендованих норм
споживання, прогнозу демографічної ситуації та регіональних традицій харчування дітей за віковими
групами з урахуванням екологічних особливостей проживання населення;
- перегляду та вдосконалення рекомендованих норм споживання продуктів дитячого харчування
промислового виробництва для здорових дітей усіх вікових груп, а також продуктів лікувальнопрофілактичного призначення для хворих дітей та дітей, які потребують оздоровлення;
- формування системи забезпечення спеціальними продуктами харчування вагітних жінок та матерів,
які годують немовлят грудним молоком;
- створення в державі спеціального центру з питань харчування здорових та хворих дітей з метою
підтримки грудного вигодовування немовлят та надання висококваліфікованої консультативної допомоги
дітям з особливими дієтологічними потребами;
- формування системи адресної допомоги та безкоштовного відпуску продуктів дитячого харчування
певним категоріям малозабезпечених молодих сімей з дітьми;
- забезпечення харчування учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл продуктами дитячого
харчування;
- формування механізмів безпосереднього постачання продуктів дитячого харчування промислового
виробництва дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам та дитячим лікувально-профілактичним
закладам;
- створення на регіональному та загальнодержавному рівнях системи постійного моніторингу за
станом здоров‘я та харчування дітей усіх вікових груп; стимулювання відкриття магазинів та куточків
продажу продуктів дитячого харчування в усіх районних центрах, містах та селищах міського типу [4].
Розвиток вітчизняного виробництва продуктів дитячого харчування з екологічно безпечної сировини
буде здійснюватися за рахунок виконання таких основних заходів: створення шляхом розробки системи
економічних важелів сприятливих умов для нарощування виробництва необхідного асортименту
високоякісних конкурентоспроможних продуктів дитячого харчування; забезпечення державного
фінансування наукових розробок і прикладних наукових досліджень, пов‘язаних із удосконаленням
виробництва продуктів дитячого харчування; розроблення технологій та налагодження виробництва всіх
видів вітчизняних продуктів дитячого харчування спеціального та лікувально-профілактичного
призначення; приведення у відповідність із світовими вимогами вітчизняних стандартів для виробництва
продуктів дитячого харчування; забезпечення державної підтримки підприємств-виробників продуктів
дитячого харчування шляхом пільгового кредитування та розширення їх інвестиційного співробітництва;
визначення і проведення агроекологічної та гігієнічної оцінки спеціальних сировинних зон з виробництва
екологічно безпечної сировини для виготовлення продуктів дитячого харчування; надання фінансової
підтримки сільськогосподарським підприємствам з виробництва екологічно безпечної сировини для
виготовлення продуктів дитячого харчування; створення вітчизняного виробництва інгредієнтів та
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пакувальних матеріалів для виготовлення продуктів дитячого харчування; проведення сприятливої цінової
політики та широкої реклами продуктів дитячого харчування [5, с. 147].
Висновки. Виконання передбачених Загальнодержавною програмою основних завдань забезпечить:
створення умов для задоволення дітей усіх вікових груп в достатній кількості повноцінними продуктами
дитячого харчування за доступними цінами; надання дієвої допомоги молодим сім‘ям у забезпеченні дітей
повноцінними продуктами дитячого харчування. Поліпшення стану здоров‘я дітей усіх вікових груп за
рахунок забезпечення їх повноцінними продуктами дитячого харчування та лікувально-профілактичного
призначення; створення на державному і регіональному рівнях необхідних умов для надання
висококваліфікованої консультативної та лікувальної допомоги дітям із особливими дієтологічними
потребами шляхом забезпечення їх спеціальними продуктами дієтичного харчування та лікувальнопрофілактичного призначення.
Література:
1. Вітчизняна індустрія дитячого харчування: сучасний стан та перспективні напрямки розвитку
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nubip.edu.ua/node/6391.
2. Должанський І. З. Аналіз ринку дитячого харчування України / І.З. Должанський, Г.О. Вороніна //
Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – С. 82-89.
3. Дубініна А.А., Овчинникова І.Ф., Дубініна С.О. Методи визначення фальсифікації товарів: навч. посіб. /
А.А. Дубініна, І.Ф. Овчинникова, С.О. Дубініна – К.: ВД «Професіонал», 2010. – 272 с.
4. Малигіна В.Д. Особливості сучасного ринку дитячого харчування / В.Д. Малигіна, О.В. Булгакова //
Актуальні проблеми розвитку економіки України. Серія «Економіка»: зб. наук. праць. – Донецьк:
ДонДУУ, 2008. – Т. 9. – Вип. 104. – С. 246-254.
5. Сирохман І.В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч. посіб. /
І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

80

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
А.Ә. Сағындықова
(Шымкент, Қазақстан)
ИСЛАМ ДІНІНІҢ ПОЛИГАМИЯНЫҢ ДАМУЫНА ЫҚПАЛЫ
Қазақ қоғамындағы ислам дінінің ӛміршеңдігін ислам ілімінің халқымыздың ҧлттық бітім-болмысы
мен ӛмірлік мҧратына сәйкес келетіндігімен тҥсіндіруге болады. Ислам ілімі адамзаттың жан-дҥниесіне
рухани ықпал жасап, оның іс қимылына басшылық етеді, бҧқараны белгілі бір саяси қҧрылымның аясында
ғҧмыр кешуге уағыздайтын идеологиялық қондырғы рӛлін де атқарады.
Қазақстанға ислам діні VІІ ғасырдың басында арабтардың Орта Азияны бағындыруы нәтижесінде
кіре бастады. Шындығын айтқанда, ислам діні Қазақстанға кҥштеп енгізілген жоқ. Қазақстанда сол дәуірде
қалыптаса бастаған феодалдық қатынастарға ислам дінінің кері әсері болмай, қайта ол феодалдық қарымқатынастарды жандандыра тҥсетінін кӛре білген феодалдық ҥстем тап иелері ислам дінін қуана қарсы
алды. Ӛйткені бҧрыннан келе жатқан шаман діні феодалдардың талап-тілегін, мақсат мҥддесін
қанағаттандыра алмады. Ал ислам діні болса халықты рухани жағынан болсын, саяси жағынан болсын
мығым ҧстай алатын мемлекеттік дін болды.
Осындай тиімді жақтарына қарамастан қазақ тайпалары ӛзінің бҧрыннан келе жатқан шаман дінін
ҧстанып, ислам діні қағидаларына мән бермеген. Академик В.В. Бартольд: « ХІІІ ғасырдың басында
мҧсылман Хорезм билеушілері мҧсылман емес Сырдариядағы және Торғай облысындағы Қыпшақтармен
соғысуына тура келді», - деп жазуына қарағанда, сол кездерде қазақ тайпаларының басым кӛпшілігі әлі
мҧсылмандық жолға тҥсіп, ислам дінін қабылдамаған сияқты [1, 136-б.]. Тарихқа кӛз салсақ исламды
қабылдамағаны ҥшін кҥштеп енгізу фактілерін осы секілді мысалдардан кӛз жеткізуімізге болады. Әйтсе
де, ҧзақ дәуірлер бойы ислам діні қазақтардың ежелгі әдет-ғҧрыптарын ығыстыра алмады. Қайта олармен
санасуына тура келді. Ҧзақ дәуірлер бойына қазақ тайпалары арасында әдет-ғҧрып заң нормалары
қоғамның бірден-бір заң реттегіші ролін атқарды.
Ислам қҧптаған кӛп әйел алушылық ауылдық тҧрғындар мен қатардағы кӛшпенділерге қарағанда
ислам мәдениетіне кӛбірек ден қойған отырықшы қалалық тҧрғындар мен ауқатты кӛшпенділер арасында
кеңірек тарады.
Ислам діні бойынша неке қиюдың алдында жігіт әйелге маһр береді. Маһрдің маңызы туралы
Қҧранда Ниса сҥресінің 24 аятында баяндалған. «Маһр» араб тіліненен тікелей аударғанда – тӛлем деген
мағынаны білдіреді. Қазақ халқының дәстҥрінде, барлығымыз білетіндей, қалың мал деп аталады. Маһрді,
кӛлемі аз болса да, неке кезінде белгілеу сҥннет болып саналады және оның қалыңдық ҥшін берілуі
заңмен белгіленген. Кӛптеген ислам дінін ҧстанатын халықтардың, сонымен қатар кӛшпелі қазақтардың
әдет- ғҧрыптарында қалың мал қалыңдықтың ата-анасына беріледі, ал шариғат белгілеген заңдар
бойынша қалың мал тек әйелдің ӛзіне берілуі тиіс екендігін атап ӛткен орынды болады [2].
Белгілі дінтанушы, Қазақстан мҧсылмандары дәни басқармасының баспасӛз хатшысы болған Оңғар
қажы Ӛмірбек бҧл мәселені былайша топшылайды: «Қалың мал, яғни ата-ананы разы ету мәселесі
қасиетті Қҧран қағидаларында бар. Және ол жайлы толық тҥсініктеме берілген. Ол араб тілінде «Маһр»
деп аталады. «Маһр» дәстҥрі бойынша қалыңдықтың ата-анасын және ӛзгедей отбасы мҥшелерін риза ету
ҥшін белгілі мӛлшерде бағалы заттар сыйға беріледі. Әлгі берілуге тиесілі қымбат бҧйымдар сол сый
беруші отбасының шама-шарқына, әл-ауқатына қарай жасалып отырған. Қҧран қағидалары бойынша қыз
алушы не болмаса қыз беруші жақ та дҥниеге, ақшаға қҧнықпау керек. Екі жақта бір әу баста сол қол
ҧстасқан екі жастың баянды болашағын, ертеңін, қала берді болашағын ойластыруы жӛн. Ҥйлену, жеке
отау болу барысында дҥние, сыйлық алу емес, солардың кемел келешегі бірінші орында тҧруы тиіс.
Шариғат соны қолдайды [3, 6-б.].
Маһр жайлы Ниса сҥресінің, 4-аятында: «Әйелдердің маһрін (қалың малын) ықыласпен беріңдер...»,
– делінген. Шариғатта маһрдің мӛлшерін айнымайтындай етіп бекітпеген. Мҧның сыры адамдардың
барлығы материалдық тҧрғыда тең бола бермейді. Сонымен қатар кҥн кӛру деңгейінің ӛзі әр ӛңірде әр
тҥрлі болып келеді [4].
Ислам діні Қҧранға негізделіп «от басы – ошақ қасы» яғни отбасына ҥлкен мән беріп, отбасының
бҧзылмауын, шаңырағы шайқалмауын кӛздейді. Сондықтан да отбасы қҧқығында неке ең негізгі орын
алады. Ал қазақтардың арасындағы кӛп әйел алу (полигамия) Қҧрандағы басты ережелердің бірі болып
саналады. Олар халықтық ғҧрып бойынша егер жағдайлары жетіп тҧрса әйелдері ҥшін қалыңмал беруді
мҧқият орындап, қадағалап отырған [5, 314-б.].
Полигамия Ислам пайда болғанға дейін мыңдаған жылдар оған дейін пайда болған діндерде де кӛп
әйел алуға жол берілген. Атап айтар болсақ, Інжілде, христиан және иудаизм діндерінің қасиетті
жазбаларында кӛп әйел алуға рҧқсат етілген [6, 26-б.]. Адамзат тарихында жер шарының кӛптеген елдері –
Қытай, Жапония, Египет, Палестина, Африка және т.б. полигамия тәжірибесін қолданған болатын.
Тарихшы С.М. Соловьев «История России древнейших времен» атты еңбегінде славян халықтарыныдағы
кӛп әйел алу туралы айтқаны сӛзімізге дәлел болғандай. Оның айтуынша: «Славян тайпаларында кӛп
әйел алу міндетті тҥрде болған; біздің жылнамашымыз шығыс славяндары екі-ҥш әйел алатын деген; кӛп
әйел алу ҧзақ уақытқа, тіпті, христиан діні енгізілгеннен кейін де сақталған болатын».
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Исламнан басқа бірде-бір дін санын да кӛрсетпейді. Ислам кӛп әйел алуға қарсы емес, егер бәріне
бірдей әділдікпен қарап, кӛңілдеріне келмесе 4 әйелге дейін ҥйленуге рҧқсат етеді. Біздің қазақтарда
ертедегі ата-бабаларымыз тӛртеуден де кӛп әйел алғанын жасыра алмаймыз. Ислам мҧны шектеген.
Оның ҥстіне әйел ҥстіне тағы әйел алу ҥшін некелі әйелінің келісімі болуы шарт.
Бірнеше әйел алушы адамға барлық әйеліне бірдей қарап, әйелдер арасында әділдік қҧру
талаптарын қойды. Әділдік барлық әйелдер мен балаларын тең материалдық қамтамасыз етіп, тең қарымқатынас жасаумен тҥсіндірілді.. «Егер бҧл айтылғандардың бірі орындалмаса, онда ол адамға ең ауыр
кҥнә тағылып, ол дҥниеде ауыр азапқа дҧшар болады» - делінген Қҧранда [7, 105-б.]. Сонымен қатар
Пайғамбарымыз Мҧхаммед салла Аллаһу алейһи уә салләм мҧсылмандарды: «Екі әйелі бар адам ол
екеуінің арасында әділдікті сақтамаса, ахирет кҥніне жарты тәнімен жетеді», - деп ескерткен.
Исламдағы әділдік қағидаттарының міндетті болып саналатындығын Ниса сҥресінің ҥшінші аятында
былай делінген: «...Бҧлардың арасында да әділдік істей алмауларыңнан қорықсаңдар, бір әйелмен
қанағаттансаңдар да болады...».
Мҧсылман қҧқы кӛп әйел алуға мынандай себептердің болуы керектігін алға тартады:
1. Физиологиялық тҧрғыдан кҥшті болып, бірінші әйелінің келісімімен әйел алуға болады.
2. Бірінші әйелінің физиологиялық тҧрғыдан кемістігі (тумайтын бедеу немесе әртҥрлі ауруларға
ҧшыраса) болса, келесі бір әйелмен некеге тҧруға болады.
3. Туған жерінен тҥрлі себептермен басқа елге ӛтіп кеткен жағдайда, алты айдан кейін басқа
әйелмен некеге тҧруға болады.
4. Соғыс жағдайында ері қайтыс болған жесір әйелдердің ешқандай қараушысы болмаған жағдайда
немесе жоқшылықтан зина жасауға баруы мҥмкін басы бос әйелмен некеге тҧруға болады.
Ислам тӛрт әйелге дейін ҥйленуге рҧқсат беруі қоғамының кӛптеген әлеуметтік мәселелерінің оң
шешілуіне ықпал етеді. Шайқастарда мерт болғандардың жесір қалған әйелдеріне ӛзге мҧсылмандар
ҥйленіп, олардың қамқоршысы болды. Нәтижеде, жесір әйелдердің отбасылық әлеуметтік мәселелері оң
шешіліп, мҧсылман қҧқығының бҧл шешімі жесір әйелдердің жоқшылықтан жаман жолға тҥсуінің алдын
алды. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) жесір қалған әйелдерге ӛзі де ҥйленіп, басқа мҧсылмандардың жесір
әйелдерге ҥйленіп, оларға қамқоршы болуын ҥндеді.
Тарихта байырғы тҥркілер деген атпен еске алынатын бабаларымыз исламды қабылдағанда, осы
діннің кӛп әйел алуға рҧқсат ететінін де есепке алған болуы керек. Байырғы тҥркілердің кӛп әйел алу
салты болғанын VII-ХII ғасырлар қҧлпытастарындағы қайтыс болған адамдардың атынан жазылған
жазулар дәлелдейді. Атақты тҥрколог И.В.Стеблева аударып, 1993 жылы «Раритет» баспасы шығарған
«Байырғы тҥркілер поэзиясы» атты кітапта жарияланған он жазудың сегізінде «менің әйелдерім» деген
сӛздер бар [8].
Кӛп әйел алу себебі мен салдарын исламның пайда болған кезінен байланыстыратын болсақ,
ондағы соғыс нәтижесінде жетімдер мен жесірлер кӛп болғанын, оларға қамқоршылар қажеттігі туғанынан
іздеген жӛн.
Қазақтарда ер адам ҥй қожасы саналып, отбасы жауапкершілігі еріне жҥктелген. Сол себепті де
отбасына дҧрыс қарап, шаруақор болмаған ерлерді жҧрт келеке етіп, жалқаулығын, шаруаға қырсыздығын
басқаларға айтып мысал етіп отырған [10, 82-б.]. Осы исламдағы кӛп әйел алу мәселесі жайлы
философия ғылымдарының кандидаты Х.Б. Данысбекова «Исламдағы әйел қҧқығы» деген мақаласында
тоқталып ӛтеді.
Енді қазақтардағы неке мен отбасындағы кӛп әйел алу мәселесіне қайта оралайық. Қазақта неке тҥрі
біреу-ақ, ол – тҧрақты неке. Шариат секілді некелескеннен соң қазақтарда да ажырасуды қолдамайды.
Қазақтардың далалық салттары бойынша «қазақтардың он және одан да кӛп әйел алуға қҧқығы болған,
бірақ бҧл дәстҥр кҥйлі қазақтар арасында ғана тараған» [11, 142-б.]. Кедей ҥшін қалың мал тӛлеу
қажеттілігіне байланысты бір әйелдің ӛзіне ҥйлену шешімі қиын мәселе болған. Оған 10-15 жыл бойы бір
әйел ҥшін қалың малға жҧмыс істеу керек еді, кӛп жағдайда оның қырық жасқа дейін ҥйленуге мҥмкіндігі
болмай бойдақ жҥрді.
Қазақ әдет-ғҧрып қағидаларында келген келінге ері ӛлсе, басқа руға тҧрмысқа шығуына мҥмкіндік
бермеудің барлық жолдары мықты қарастырылған. Сол себепті де «әмеігерлік» институтын шыққан. Басқа
халықтарда да, шариғатта да мҧндай дәстҥр жоқ.
«Байдың әйелі ӛлсе, тӛсегі жаңғырады, кедейдің әйелі ӛлсе, басы қаңғырады» деген мақал текке
айтылмаған. Ҥйлене алмаған кедейлер «әмеңгерлік» жолмен ҥйленіп, тҧрмыс кешкен. Әйелі ӛлгендер
балдызын алған. Бҧл институт та арабтардағыдай, ӛзара ҧқсас. Балдыз алу институты заңы бойынша екі
бірдей апалы-сіңліге бірден ҥйленуге шариат та, қазақ әдет-ғҧрпы да рҧқсат бермейді. Тек апасы ӛлгенде
ғана оның сіңлісіне ҥйленуге болады. «Аға ӛлсе – жеңге мҧра, іні ӛлсе – келін мҧра» қағидасы қазақтарда
ертеден келе жатқан дәстҥр. Шариғат бҧл дәстҥрді де бҧза алмады. Ал балдыз алу институты да осы
әмеңгерлік институтына жақын дәстҥр. Енді осы институт ережелеріне тоқталайық:
- жесір ерінің артын бір жылға дейін кҥтеді «шариатта әйел ай кҥн кҥтеді);
- жесір әмеңгерлік қағидасы бойынша тҧрмысқа шықпаса, басқа руға шықса, қалыңмалды сол барған
жағы қайтарады;
- әмегерлік заңы оң жақта отырған жесірге де тиісті (яғни, «қҧйрық-бауыр жесіп, баталасқаннан соң
кҥйеуі ӛліп, ата-анасының ҥйінде отырған қыз);
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- оң жақта отырған жесірге бҧрын кҥйеуі келсе, онда тек қалыңмалдың жартысы қайтарылады,
келмеген болса, қыздың әмеңгерлік жолмен тҧрмысқа шыққысы келмесе, онда берілген қалыңмал тҥгел
қайтарылып, оның ҥстіне айып тӛлейді;
- егер некелі әйелі ӛлсе, әмеңгерлік жолмен балдызын әйелдікке алуға болады;
- кҥйеу балдызын алудан бас тартса, онда қыз әкесі алған қалыңмалдың 1/3 қалдыруға қҧқылы;
- әйелі ӛлген ер адам қашан ҥйленемін десе де ерікті [12, 104-б.].
Қoрытындылaй кeлe бeлгiлi филoсoф Aртyp Шoпeнгaуэрдiң сӛзiн aйтa кeтeйiк. «Нeскoлькo слoв o
жeнщинaх» aтты кiтaбындa: «Пoлигaмия рҧқсaт бeрiлгeн хaлықтaрдың әр әйeлi oтбaсы қҧрып, бaлaлы
бoлуғa мҥмкiндiгi бaр. Бҧл дiни тaлaптaрғa жәнe әйeл тҥйсiгiнe сaй кeлeдi. Ӛкiнiшкe oрaй, Eурoпaдa
пoлигaмияғa рҧқсaт бeрiлмeгeндiктeн, кӛптeгeн әйeлдeргe ӛмiр сҥругe тҧрa кeлiп oтыр. Oлaрдың
кeйбiрeyлeрi қaнaғaттaнбaғaндық сeзiммeн ӛмiрдeн ӛтiп жaтсa, кeйбiрeyлeрi жeзӛкшeлiк пeн зинaғa дeйiн
бaрып жaтaды. Сoнымeн қaтaр, әйeл aуырғaн нeмeсe бaлa кӛтeрe aлмaғaн жaғдaйдa, нeлiктeн кҥйeyi
eкiншi әйeлгe ҥйлeнугe бoлмaйтынын тҥсiнбeймiн».
Тaриxи, психoлoгиялық, физиoлогиялық жәнe әлeyметтiк зeрттeyлeрдi тaлдaй кeлe ислaм әйeл
қҧқықтaрын шeктeмeйдi, кeрiсiншe, қoрғaйды дeп aйтуғa бoлaды. Пoлигaмия aрқaсындa әйeлдің кҥйeyгe
шығy, бaлaлы бoлу, кҥтiм мeн мaтeриaлдық кӛмeк aлy, сoндaй-aқ әдiлдiккe, зaңды әлeyмeттiк мәртeбeгe иe
бoлy қҧқығы бoлaды. Бҧл ҥдерiс қoғaмның жaлпы axуaлынa әсeр eтeдi, сoндaй-aқ әйeлдeрдi aжырaсудaн,
тacтaнды жәнe зaңcыз тyғaн бaлaлaрдaн, зинa мeн жaлғыздықтaн caқтaйды.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Олена Камазіна, Інна Карлова
(Харків, Україна)
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДОДАТКІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ
Сучасне суспільство характеризується глобальною перебудовою різних сфер діяльності людини, яка
пов'язана з їх математизацією та інформатизацією. Нові технології призводять до інтенсифікації та
істотного зниження витрат на виробництво. У цих умовах важливим фактором є підготовка людини до
повноцінного входження в суспільство нового типу. Очевидно, що для вирішення цього питання необхідне
формування вміння оперувати великими обсягами інформації в ході виконання конкретної діяльності.
Протягом останніх десяти років, в період яких відбувається бурхливий розвиток інформаційних
технологій, залишається актуальним питання про зміну ролі викладача в сучасній системі освіти. Сучасний
педагог вже не в змозі ігнорувати той освітній потенціал, яким володіють сучасні інформаційні технології і
відповідна їм програмно технічна платформа, що переводять освітній процес на якісно новий рівень. За
рахунок використання накопичених методичних знань і дидактичних матеріалів викладачі здатні значно
збільшити ступінь освітнього впливу на заняттях, підвищити рівень мотивації студентів до вивчення нового
матеріалу.
На сьогоднішній день спостерігається зростаючий інтерес викладачів до використання
інформаційних технологій в навчанні. У сучасному закладі освіти комп'ютер все ширше використовується
не тільки на уроках інформатики, а й на уроках математики, хімії, біології, іноземної мови.
Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості
варіативності навчальної діяльності, її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому
організувати взаємодію всіх суб'єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій студент був би
активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.
Розглядаючи наявні на сьогоднішній день інформаційні технології, виділимо наступні їх найважливіші
характеристики:
 типи комп'ютерних навчальних систем (навчальні машини, навчання і тренування, інтелектуальне
репетиторство);
 навчальні засоби, які використовуються (ЛОГО, навчання через відкриття, гіпертекст, мультимедіа);
 інструментальні системи (програмування, текстові процесори, бази даних, інструменти уявлення,
авторські системи, інструменти групового навчання) [1].
Як ми бачимо, головне в інформаційних технологіях - це комп'ютер з відповідним технічним та
програмним забезпеченням. Отже, під інформаційними технологіями в навчанні слід розуміти процес
підготовки і передачі інформації студентам, втіленням якого є комп'ютер.
При цьому методики повинні застосовуватися в залежності від навчальних цілей і навчальних
ситуацій, дотримуючись вище викладених принципів. Такий підхід відображає початкове поняття
інформаційної технології як педагогічної технології із застосуванням технічних програмних засобів у
навчанні.
Розглянемо приклади застосування інформаційних технологій при навчанні математиці.
1. Електронні підручники, посібники та довідники
Зазвичай, електронні посібники навчального призначення будуються за модулями, а також містять у
собі текстову або аудіо частину, графічні та схематичні зображення, таблиці, відеозаписи, анімації,
інтерактивний блок. При цьому використання анімації дозволяє максимально візуалізувати складні
процеси, схеми та явища. Усе це допомагає зробити навчальний процес у вищих навчальних закладах
дуже захоплюючим і яскравим, що в кінцевому підсумку є продуктивнішим.
Електронні підручники і посібники мають низку переваг. До них можна віднести автоматизацію
зберігання даних; практично необмежений обсяг інформації. Варто відзначити, що структурованість,
зручність та наочність матеріалу в посібнику реалізуються шляхом використання гіпертексту. Отже,
студент має змогу не лише «гортати» сторінки, а сам може керувати процесом видачі та прийняття
матеріалу. Використання таких посібників значно спрощує сам освітній процес, оскільки вони доповнюють
звичайний (друкований) підручник, також забезпечують майже миттєвий зворотний зв‘язок; дозволяють
працювати в індивідуальному режимі, допомагають досить швидко віднайти необхідні дані; дозволяють
значно економити час у разі багаторазових звернень до гіпертекстових пояснень. Електронний посібник
можна також використовувати як засіб електронного чи дистанційного навчання, наразі реалізуючи
принципи самостійності, активності, поєднання колективних й індивідуальних форм навчання, зв‘язку теорії
з практикою.
2. Електронні таблиці MS Excel.
Відповідним програмним засобом в якості комп'ютерної підтримки теми може використовуватися
табличний процесор MS Excel. Його можна використовувати для побудови діаграм, що описують динаміку
досліджуваних процесів. Ця програма є засобом для експериментування і формує у студента вміння
знаходити оптимальне рішення, можливість знаходити розв‘язок рівняння в чистій і графічній формі,
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вміння відшукувати цілочисельні розв‘язки. Працюючи з електронним процесором MS Excel, студент
набуває навиків побудови графіків або таблиць за заданими значеннями x і y, дослідження схеми
побудови числових послідовностей, аналітичних та статистичних даних. Так, сама програмна розробка в
Excel складається з набору досліджуваних функцій: степеневих, показникових, тригонометричних, для яких
можна ввести відповідні числові коефіцієнти і межі інтегрування.
Таким чином, є можливість графічно і чисельно проаналізувати характер функцій і вплив її значення,
тобто виконати комп‘ютерне моделювання. При цьому робота з комп'ютером не зводиться до механічних
операцій і передбачає поглиблене знайомство з властивостями функцій і придбання навичок їх
інтегрування. [2]
3. Математичні додатки, інструменти та середовища, такі як Desmos, GeoGebra
Одним із ефективних шляхів удосконалення процесу викладання диференціальної геометрії є
активне використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій під час лекційних та практичних
занять. Одним із таких засобів ІКТ є графічний калькулятор Desmos, який має доступний та інтуїтивно
зрозумілий інтерфейс і зручний тим, що його можна використовувати на будь-якому пристрої (комп‘ютері,
планшеті та смартфоні).
Можливості графічного калькулятора Desmos дають змогу створити якісні інтерактивні дидактичні
матеріали, візуальні інтерактивні моделі, які можна використовувати для наочного підкріплення лекційного
матеріалу; розширити коло розв‘язуваних задач та унаочнити процес їх розв‘язування на практичних
заняттях.
Враховуючи можливості графічного калькулятора Desmos, найбільш доцільним є використання його
під час вивчення і дослідження плоских ліній. В Desmos можна побудувати зображення ліній, які задані в
декартовій або полярній системі координат, заданих параметрично, завдяки чому студенти розширюють
свої уявлення про лінії та їх види при розв‘язуванні задач на знаходження асимптот плоских ліній, еволюти
та евольвенти плоскої лінії, обвідної сім‘ї плоских ліній, особливих точок плоскої лінії тощо. Побудова
відповідних зображень дасть змогу перевірити аналітично одержані результати, коректно їх інтерпретувати
стосовно досліджуваних геометричних об‘єктів та сприятиме більш глибокому їх розумінню. [4]
Ще одним, не менш ефективним та корисним, є інтерактивне творче середовище GeoGebra,
засноване на принципах динамічної геометрії та комп‘ютерної алгебри, призначене для створення
інтерактивних креслень (моделей) з математики, що поєднують в собі конструювання, моделювання,
динамічне варіювання та експеримент.
Можливості програми GeoGebra дозволяють ефективно використовувати її у процесі вивчення
математики з різною метою – за її допомогою можна швидко створити якісні зображення математичних
об‘єктів (графіки функцій, графіки рівнянь, геометричні фігури, формули, діаграми, тощо), причому їх
можна зберегти у файлах для подальшої демонстрації чи використання в мультимедійних презентаціях чи
«традиційних» дидактичних матеріалах (картки завдань, плакати). [3, 5]
Процес інформатизації освіти, підтримуючи інтеграційні тенденції пізнання закономірностей
предметних областей і навколишнього середовища, актуалізує розробку підходів до використання
потенціалу інформаційних технологій для розвитку особистості студентів. Цей процес підвищує рівень
активності і мотивацію студентів, розвиває здібності альтернативного мислення, формування умінь
розробляти стратегію пошуку рішень як навчальних, так і практичних завдань, дозволяє прогнозувати
результати реалізації прийнятих рішень на основі моделювання досліджуваних об'єктів, явищ, процесів і
взаємозв'язків між ними.
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ТА ІНШИХ НАУКАХ
MATHEMATICS PACKAGES: THEIR ROLE IN EDUCATION
Introduction
What is a mathematics package?
A mathematics package is a piece or collection of pieces of computer software designed to perform various
mathematical procedures. These procedures include, but are not limited to the following:
 Basic Arithmetic: The computer functions as an oversized pocket calculator with all the regular functions
(e.g., +, −, ×, /, powers & roots, logarithms & exponents, trigonometric & hyperbolic functions, etc.) but with
increased accuracy (100 digits!) as an option.
 Expanded Arithmetic: The ability to give answers in rational or root form (as opposed to a decimal
approximation) and the ability to find prime factors, greatest common divisors, and least common multiples of
integers.
 Algebra: Change of subject, roots of polynomials (including complex roots), simplification of equations.
 Matrices & Vectors: matrix multiplication; dot and cross products; finding determinants, inverses, traces;
solutions of linear systems.
 Calculus: Limits, differentials, integrals (definite & indefinite, single and multiple), expansion of series and
products.
 Graphing: Functions in two and three dimensions.
 Statistics: To a limited extent only (for statistics one would presumably buy a statistical package).
In this essay I will explore some of the issues surrounding the design and usefulness of mathematics
packages at school and in the home with specific reference to Derive, Maple, and Mathematica.
Comments on the various packages
Derive
Occupying a lean 360 kB of disk space Derive is a minimalist package. Despite its small size, however, it is
capable of many of the same low-end tasks of Maple and Mathematica — each of which occupies nearly one
hundred times as much disk space in full form. High-end computing power is not in the hands of most computer
owners, especially the schools. In all but a few well-funded exceptions, your typical high school (the age level at
which serious mathematics is first introduced) operates on shoestring computing budget. Memory limitations are
an important factor when considering a maths package, especially if a school's hardware is limited to machines
that are shared between multiple teachers or departments. Derive also wins out on cost. Its $50 price tag is about
one-third that of Maple's and a minuscule fraction of the full version of Mathematica. Again, for the individual or
school on a tight budget these are important considerations.

Derive handles the basics in a rather straightforward manner. In terms of arithmetic, algebra, matrices, and
calculus it operates in much the same way and is as equally fast as the other programs. Editing, however, is a
real chore. Derive is geared more towards writing and rewriting than towards editing. One of the great things
about computing is the ability to make modifications to a piece of work to see what new outcomes will
result. Derive's ungainly editing hinders such exploration. Thus, its use in the classroom would be limited to the
checking of work by students or the generation of answer keys by teachers.
I was most disappointed with the Derive's graphing capabilities. The commands for drawing a graph are
easy enough to use, but the quality of the output is the worst I have ever seen. The few simple graphs I generated
bore little resemblance to what I expected. Derive draws graphs as a series of disjointed points and smooth
curves are approximated by jaggedly arranged pixels. Only a limited amount of points are plotted on the screen
(perhaps to accommodate slower machines), no curve looks continuous, and small details are easily lost on the
screen approximation. It also seems as if the graphing subroutines are engaged in some form of internal
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rounding. Points are often plotted near to where they ought to be, but not accurately enough to give a true picture.
This results in functions that appear to have two y values in places. The subsequent "curves" look nothing like
their classical representations. This precludes using the program in the classroom for visualization purposes. In
physics, I spend a great deal of time trying to get students to make smooth graphs. Showing them Derivegenerated graphs would likely distort their understanding of the graphing process and reinforce their urge to
connect the dots.
Maple
Maple is a step up from Derive in terms of sophistication and requires significantly more memory — this is
not much of a comparison, however, as Derive was exceptionally small. The $79 price tag is reasonable enough
to make me consider buying it for my own Macintosh LC, but until I buy additional RAM it would be a bit of a
gamble. I am not sure that my machine could even satisfy its minimum RAM requirement of 2560 kB let alone its
preferred 4 MB.

Maple was fairly easy to learn and use and had editing capabilities that were far superior to Derive's. As
was noted in the previous section, the capacity to edit is a feature that is very important when applying computers
to learning mathematics. Graphing in Maple was reasonable. The graphs were smooth and continuous looking
and Maple's editing capabilities made it easier to play with the expression and its range.
The best part of Maple is the ability to produce three-dimensional graphs. This is what computers are made
for. Drawing 3D graphs by hand is an extremely laborious procedure and sketching them is an art that few
mathematicians have mastered. Exploring graphs in three dimensions is next to impossible for the casual
mathematician. Computers open the door to exploring 3D visualization for many who might not otherwise
consider it. Maple's 3D graphs are rather straightforward although the coloring scheme used seemed rather
arbitrary. It appeared as if swatches of color were patched together on to the surfaces. The ability to rotate the
axes made up for this to a certain extent. Being able to reposition oneself with respect to the surface helped in
visualizing it. However, even with the particularly powerful computers available in the laboratory, the 3D rendering
was a bit slow and appropriate representation would require higher resolution monitors than were available. The
unavailability of sufficiently sophisticated hardware may preclude the use of Maple in some school settings.
The worst thing about Maple was its inane insistence on ending every command line with a semicolon
before hitting the enter key. This incessant devotion to an obscure and illogical syntax was an inconvenience at
first but began to feel more like torture as time went on. Just when I thought I had internalized the semicolon, logic
would take over and I would omit it. Programmers that remain ignorant of user friendliness should be prohibited
from writing commercial software. Although many of them lack programming sophistication the amateurs that
produce shareware and freeware do a much better job in this regards. Commercial programmers on the other
hand punish us twice — once at the cash register and then again at the keyboard.
Mathematica
Mathematica is a completely impractical program for use by anyone outside of academic or industrial
research and development work. For what I need from it, I would never pay the exorbitant retail cost. Even with
the student discount, it's a heavy burden to carry. The full program is a behemoth that eats up both RAM and disk
space. I could never use Mathematica with my present home computer as the 5 MB of RAM that it requires is
more than double what I have available and the 20 MB or so disk space it consumes would top out my hard drive.
Your typical school would need to buy one machine and have it specially configured to
run Mathematica (assuming they didn't have machines for multimedia or other memory intensive applications). I
could only recommend Mathematica for schools that were already flush with high-end microcomputers or were
about to receive a generous grant.
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With all due respect to frugality let me also say that this is just the kind of program I dream about. High-end
computing is to the 90s what high-end stereo equipment was to the 70s — a guy thing. The newest toys for big
boys are 100+ MHz Power Macs and Pentiums, gigabyte hard drives, and memory-intensive packages. I would
want to own a copy of Mathematica for no other reason than because it can do everything. As someone who
enjoys mathematics and physics as an avocation, I never know when I might get drawn into an esoteric function
or computation. Being so powerful, Mathematica is a program I could use for years.
Dreams of winning the lottery aside, I like what I've seen of the program so far. It behaves much the same
as the other two programs, but with a bit more sophistication. Graphs in Mathematica had a cleaner appearance
and the color scheme on the 3D graphs — one color for low points, another for high points, and something else
for in between — made more sense than Maple's apparently random tiling effect. I also noticed
that Mathematica has an animation command. In physics, some of the most difficult topics to teach are those
involving dynamic processes. Wave phenomena, for example, do not lend themselves well to blackboard
diagrams. If I could show what happens to a point in a media as a wave passes using the animation features
of Mathematica, I would have one more reason to buy it. As we have not yet explored this aspect of the program,
I cannot say for certain whether this is the case.
Comments on mathematics packages in general
Mathematics packages as programming languages
Each of the packages we explored is basically a compiler for a programming language particular to the
limited scope of a single application. They just happen to have the capability of drawing nifty graphs and
computing 225 − 1 to one hundred digit accuracy. Although I understand that Mathematica has a bit of acceptance
in academic circles, as far as programming languages go, each of the packets examined in class is equally weak.
Except for Derive's pathetic graphing capabilities and Mathematica's amoebalike passion for absorbing
subroutines, one package is pretty much the same as any other. One ridiculous set of idiosyncrasies has been
replaced with another equally ridiculous set — where Maple needed functions in lowercase Mathematica needed
them in title case, where Maple used parenthesis Mathematica used square brackets, where Maple demanded
semicolon-return at the end of a line Mathematica demanded shift-return. That we have three isolated programs
each operating pretty much the same as the other illuminates the drive many programmers feel to be the author
of their own programming language. The question we have to ask is do we really need another language? I think
not.
What is Mathematica but a collection of subroutines. The entire package could have been written in a
conventional language such as FORTRAN, Pascal, or C. These are languages that are available in the public
domain. Anyone with an advanced knowledge of programming could write a compiler and sell it without having to
worry about creating a market of people knowledgeable in its syntax. They already exist, being churned out by the
thousands in computer science departments across the nation. To this compiler they could add a collection of
subroutines and make them available as a package in much the same manner as was done
with Maple and Mathematica. Anyone interested in programming could easily jump into this type of package and
begin writing programs and subroutines of their own. As things stand now, I would need to take a course devoted
entirely to programming Mathematica for me to learn how to use it to the fullest extent and, after spending several
hundred dollars, there really should be no task on it that I could not accomplish.
Proposal for a user friendly package
When we moved on to Mathematica, I was really hoping that the program would make use of the user
friendly aspects of the Macintosh operating system. What I found instead was yet another scrolling window that
needed flawlessly typed commands governed by odd and esoteric rules. What somebody really needs to do is
write a program that runs by way of some sort of graphical user interface.
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For instance, say you wanted to graph a particular function. The program would provide you with a little
window to build not type the function in, somewhat as the program I used to construct equations for the word
processor I used writing this paper. Using this program, instead of typing (x^3+1)/(x^2-1) the user would build the
function…
х3 + 1
х2 − 1
inside a window labeled graph, enter the extremes of the range into boxes labeled "min" and "max" and hit a
button labeled "draw". To change the function the user would highlight the part to be change with the mouse and
enter the changes. The range could be changed the same way or they could be adjusted using up and down
buttons. To plot in three dimensions, the user would press a resize button in the corner and see the window
expand downwards to reveal an additional range for the second variable.
A similar GUI system could be created for matrices. In my word processor, when I want to create a table I
simply move the mouse to the table button on the "ribbon," press down, drag the table icon until it has acquired
the necessary number of rows and columns and release. Voila! I now have a table that I can fill in any order I
want. I don't have to follow some programmer's rules that vary from package to package. I could do the diagonals
first, or the corners first, or top-to-bottom left-to-right. This is much easier and quicker than typing the command
for a matrix, entering numbers in order, enclosing the sequence in parentheses, and then hitting return only to find
that I forgot the final semicolon, or that I should have used square brackets instead of parentheses, or that I
should have hit shift-enter instead of enter.
Conclusions
Do we really need mathematics packages?
Unless I was teaching in a college setting or in a camp devoted to the teaching of advanced science and
mathematics to adolescents, I could not recommend that a school buy any of the three packages we examined —
Mathematica and Maple because of the ungainly memory, financial, and training requirements
and Derive because of its inelegance. No school needs any of these packages. There are graphing programs
available of reasonable size and cost for visualization and no school on earth needs a glorified calculator with 100
digits of accuracy. In addition, giving students the keys to the teacher's edition by providing them with access to a
package that can calculate integrals and perform change of subject would likely hinder their educations more than
promote them. Given the opportunity, many students will opt for the easy way out. Instead of learning the rules of
algebra many of them would just as soon do all their math homework on the package and get a 100% on their
homework. This assumes that the correct way to teach mathematics is through drill and repeat based instruction.
The role of packages in the future
Why is mathematics taught in the schools in the first place? Does anyone really need to know how to divide
complex numbers? An overwhelming majority of the people on this planet have made it through their entire adult
lives without once needing to solve a set of simultaneous equations. Why should we assume that our students
should need to learn this skill to graduate high school? Math education needs to follow a different route than the
one it has followed in the past. The acceptance of pocket calculators has induced the demise of the longhand
method of calculating square roots in mathematics education. I don't hear anyone mourning the loss of this skill.
Knowing how to find a square root is not as important as knowing what to do with one. Likewise, knowing how to
construct a set of simultaneous equations and deciding whether they can be solved is more important that
knowing the procedure for solving them. This fact is something that is often lost in the debate about how math
should be taught. We spend so much time drilling algorithms into our students' heads — 75% of instruction time
by my estimate — that they never see the use of this knowledge. If a computer can do these tasks faster and
more reliably than a human can then it should be used.
Every task that a spreadsheet program can do a human can also do, yet this has not stopped business
schools from teaching accounting. Businesses have not been rendered less productive by having hired
accountants trained on computers. The reverse has happened. Accounting divisions are more productive now
because they can make projections based tweaking the data. Educators should look to this as an example of the
successful integration of computing with mathematics. I really believe that children could learn algebra by sixth
grade and calculus by ninth if only they weren't burdened with memorizing formulae and algorithms.
The Writing to Read movement in reading education parallels my thoughts as to how mathematics should
be taught. In Writing to Read, students are told to write stories before they are taught the rules of spelling and
grammar. Mistakes of "invented spelling" are allowed as the main focus is on getting the students to concentrate
on the overall structure of their compositions. What a student is trying to say is much more important than how he
spells any of the words in the story. Math should be taught in a similar manner, as an exploration of the behavior
of numbers and not as a series of loosely connected procedures devoid of context.
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СЕКЦІЯ: МЕДИЧНІ НАУКИ
Анастасія Дзюба, Наталія Голембовська, Тетіана Лебська
(Київ, Україна)
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РИБНИХ РУЛЕТІВ З ПРІСНОВОДНОЇ РИБИ
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ
Сучасний стан харчування населення України характеризується незбалансованим складом як за
основними, так і мінорними інгредієнтами. Згідно матеріалів ФАО/ВОЗ здоров'я населення на 50%
залежить від харчування, яке здібне забезпечити нормальний стан та профілактику багатьох захворювань.
Згідно рекомендацій добова потреба у рибної продукції повинна складати 20-22 кг на рік. Однак, в Україні
на протязі останніх 10 років визначена тенденція зниження споживання риби та морепродуктів до 6-10 кг
на рік [6, 7]. В Україні є власні ресурси рибної сировини у достатньої кількості – прісноводна риба. Однак,
вона відрізняється від морської не дуже добрими органолептичними властивостями. Харчова цінність її
характеризується високим вмістом білку з усіма незамінними амінокислотами, жирами зі вмістом ПНЖК [4].
Асортимент харчової продукції з рибної сировини прісноводних водойм дуже обмежений. Тому,
розроблення та удосконалення технологій харчових продуктів на основі натуральної вітчизняної сировини
для профілактиці захворювань є однієї з актуальних завдань сучасності.
Мета досліджень – удосконалення технології рибних рулетів з прісноводної риби коропу з
рослинними інгредієнтами для профілактичного харчування. Для вирішення мети роботи біли визначені
наступні завдання: визначити харчову цінність риби та допоміжних рослинних інгредієнтів, сформувати
рецептурний склад рулетів, виготовити зразки нової продукції та провести оцінку її якості.
Матеріал та методи досліджень
Об‘єктом досліджень було обрано м'ясо коропу, шпинат, оливи, петрушка, цибуля, мідії, родзинки та
горіх. У якості контролю використовували рибні рулети без добавок. Хімічний склад сировини та продукту,
органолептичні показники та показники якості і безпеки аналізували згідно зі вимогами загально прийнятих
методів дослідження у рибної галузі [1-3].
Результати досліджень та їх обговорювання
В дослідженні сировини є важливим хімічні та фізико-хімічні, технологічні показники, але не менш
значущим показним є органолептична оцінка сировини – зовнішній вигляд, колір, запах, смак, консистенція.
Органолептичні показники коропа свіжого наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Органолептичні показники якості коропа
Назва показника
Стан риби
Шкірний покрив
Колір
Очі
Зябра
Луска
Консистенція

Характеристика
Поверхня риби була чистою, рівною, мала гладку спинку без
зайвих розривів чи інших пошкоджень, крововиливи відсутні
Цілий, без розривів та хвороб
Сіро-золотавого відтінку, властивому даному виду риби
Без вкраплень крові, прозорі та блискучі
Яскравого червоно-рожевого відтінку, без слизу
Ціла та не пошкоджена
Пружна, еластична, при надавлюванні пальцем сліди зникали

У якості сировини була обрана риба, масова частка якої домінує у промислових виловах. У коропа з
розмірно-масовими характеристиками, тобто довжиною 48 см і масою 1,36 кг маса голови з плечовими
кістками становить 26,18 %. Вміст кісток в коропі становить 7,9 %. У м‘язах даного виду риби та на ребрах
міститься велика кількість кісток.
Хімічний склад м‘яса визначає його харчову та біологічну цінність, а також органолептичні показники
(табл.2).
Таблиця 2
Хімічний склад м‟яса сировини
Об‘єкт
М'ясо коропу
звичайного

Маса, г
1365

Волога
74,6

Вміст у м‘ясі, %
Жир
Білок
7,2
17

Зола
1,2

Розрахункова
калорійність,Ккал/кг
132,8

З вище вказаного можна сказати про те, що м‘язова тканина коропа висока за вмістом білку, тому
може бути віднесена до білкової сировини. За вмістом жиру коропа можна віднести до об‘єкту середньої
жирності (4 – 7 %).
Для вирішення питання виготовлення різного сортименту продукції з рибної сировини важливими є
технологічні показники: білково-водний коефіцієнт м‘яса коропа, який згідно зі наших розрахунків складає
22,7% та білково-водно-жировий коефіцієнт м‘яса – 20,7%.
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Будь-яка риба легко піддається мікробіологічному псуванню. Розвиток мікробних процесів залежить
від фізичних і хімічних факторів.Результати мікробіологічних мікробіологічних досліджень наведені в
таблиці 4.
Таблиця 4
Мікробіологічні показники коропа
Назва показника
МАФАнМ
БГКП
S. aureus
Патогенна мікрофлора, у т.ч.
сальмонели

Кількість
3
4 ∙ 10 КУО/г
Відсутні в 0,001 г
Відсутні в 0,01 г
Відсутні в 25 г

Допустимий вміст [3]
4
Не більше 5 ∙ 10 КУО/г
Відсутність в 0,001 г
Відсутність в 0,01 г
Відсутність в 25 г

Згідно вище вказаного мікробіологічного дослідження можна сказати про те, що кількість МАФАнМ
знаходиться в межах допустимих значень [3].
Рослинна сировина за показниками безпеки також відповідала вимогам.
Рецептурний склад рибних рулетів із рослинною сировиною характеризувався у різних зразків
вмістом філе коропу 72-77%, 14% шпинату, 5% цибулі, 9% родзянків, 15% оливок, 5% лимону, 14% м‘яса
мідій, 6% горіхів та 2,3% сіль кухонну.
Результати досліджень порівняльної оцінки органолептичних показників визначили найбільший
загальний бал у рибних рулетів з оливками, лимоном та зеленю петрушки – 30,0 та 28,3 у контрольному
зразку (рис.).

Рисунок 1. Профілограма якості рибних рулетів на основі м‘яса коропу та зразку з олівками
Хімічний склад найкращих за органолептичними показниками рибних рулетів характеризувався
вмістом білку 11,4 % і жиру 12,1% та не суттєво відрізнявся від хімічного складу контрольного зразку.
У процесі зберігання рибних рулетів досліджували зміни кислотного числа, яке характеризує
накопичення вільних жирних кислот, та пероксидного – первинних продуктів окиснення жиру на протязі 6
діб при +4°С. Динаміка змін цих показників як у контрольному, так і експериментальних зразків була
однаковою – відмічено накопичення вільних жирних кислот та первинних продуктів окиснення, однак у
контрольному зразку ці процеси проходили з більш інтенсивно. Це обумовлено тім, що рибні рулети з
рослинною сировиною мають сполуки із антиоксидантною властивістю, які сприяють покращенню харчової
цінності у процесі зберігання. Слід особливо відмітити для профілактики серцевих захворювань
доцільність використання рецептур рулетів з оливками, які містять жирні кислоті родини ω3 та здібні
забезпечувати людину у багатьох факторах харчування [5, 8].
Висновки
Результати наших досліджень визначили актуальність та перспективність використання вітчизняної
рибної сировини – прісноводних риб України для удосконалення існуючих технологій виготовлення
харчових продуктів підвищеної харчової цінності. Розроблено рецептурний склад рибних рулетів з м‘яса
коропу, який збагачений рослинними інгредієнтами: оливками, родзянками, лимоном, зеленю петрушки,
горіхами ті мідіями. За органолептичними показниками нові рецептури вище контрольних зразків. У процесі
зберігання рибних рулетів рослині добавки проявляють антіокислітельні властивості.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Анна Танана
(Переяслав, Україна)
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Сучасній вищій мистецько-педагогічній освіті властиве глобальне реформування, спрямоване на
зміну концептуальних пріоритетів, шляхів інтеграції до Європейського освітнього простору, що передбачає
підвищення вимог до якості навчання та формування професійної компетентності майбутніх фахівців,
запровадження інноваційних технологій з високим рівнем інформатизації, мобільність студентів і
викладачів тощо. Особливо актуальним є питання якості освіти, пошуку нового змісту, форм, методів і
засобів навчання та виховання молоді. Сьогодні особистість, її знання, інтелект, компетентність,
духовність, культура є найвищою цінністю суспільства, яке прагне посісти чільне місце серед цивілізованих
країн XXI століття. Глобалізований світ з його високим динамізмом змін та спрямованістю на відродження
національних традицій висуває нові вимоги до реформування вищої мистецько-педагогічної освіти в
Україні, яка б забезпечувала розробку та впровадження інноваційних стратегій розвитку індивідуальності,
творчої активності, самостійності та становлення професійної компетентності майбутніх учителів
хореографії [2, с. 61].
Сучасні інтеграційні процеси, розширення інформаційного простору нав‘язують молоді світогляд, що
руйнує процес духовного становлення і розвиток особистості на національно-культурних традиціях,
нівелює загальнолюдські цінності, які складалися впродовж багатьох століть. Національна доктрина
розвитку освіти в Україні ХХІ століття наголошує на необхідності нагального вирішення комплексу завдань
щодо відродження, збереження, засвоєння та творення молодим поколінням духовних надбань народу.
Основні концептуальні положення щодо вдосконалення та подальшого розвитку вищої мистецькопедагогічної освіти закладено в Законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014); Стратегії
Європейського Союзу з освіти та навчання «Європа-2020» (2011), «Концепції розвитку освіти України на
період 2015-2025 років» (2014); Галузевій концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013);
Педагогічній Конституції Європи (2013) та ін.
Усвідомленням значущості хореографії в системі культури та освіти стало впровадження її основ у
загальноосвітніх школах, а також відкриття спеціальності «Хореографія» у закладах вищої освіти України.
Останнє викликало потребу в удосконаленні системи професійної підготовки майбутніх учителівхореографів.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема підготовки мистецько-педагогічних кадрів знаходиться в
царині наукових інтересів багатьох учених України: І. Аксьонов, О. Бігус, А. Гоцалюк, О. Верховенко,
К. Кіндер, А. Кирилюк, Б. Кокуленко, А. Кривохижа, О. Лиманська, В. Пастух, А. Підлипська, О. Смоляк.
Основи теорії вітчизняного та зарубіжного танцювального мистецтва, народну хореографію, методологію
танцювального мистецтва обґрунтовано в працях В. Авраменко, В. Верховинця, П. Вірського, А. Гуменюка,
В. Ніжинського, М. Соболя, К. І. Шамаєвої.
Мета статті: простежити характерні особливості розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя
хореографічного мистецтва у процесі сучасних євроінтеграційних процесів.
Сучасна українська мистецька освіта перебуває на етапі кардинальних змін і характеризується
інтегративними процесами щодо зближення з освітніми системами країн зарубіжжя. Модернізація
вітчизняної освіти та її входження в європейський освітній простір висуває сучасні вимоги до підготовки
фахівців.
Сьогодні важливим є не тільки об‘єм знань, які отримують випускники, а й формування у них
практичних навичок майбутньої професійної діяльності. Фахівець повинен бути готовим до змін та вміти
пристосовуватися до нових вимог, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати
рішення, навчатися впродовж життя [1, с. 72].
Професійна вища хореографічна освіта крім формування глибокої теоретичної бази знань, широкого
спектра практичних умінь і навичок, необхідних у майбутній професії, вимагає виховання в студентів
особистісних професійно значущих якостей.
На результат хореографічної освіти впливає наявність таких якостей, як образно-естетичне і
психолого-педагогічне мислення, творча індивідуальність, творча активність (креативність), рефлексія,
емпатія, духовність, артистизм, музичність, танцювальність, пластичність, емоційність при виконанні або
показу танцю, загальнокультурний розвиток і фізичний розвиток, що, на нашу думку, складає високий
рівень готовності до професійної діяльності у хореографічних кадрів.
Для підготовки педагога-хореографа нового покоління, універсального танцюриста, дослідника і
творця, необхідне інноваційне відношення до процесу професійної підготовки і свіже бачення освітньої
моделі, вмінь реагувати на вимоги, пропоновані до нього суспільством, застосовуючи у своїй роботі
теоретичні й практичні досягнення хореографічної науки [4, 111].
Молодий фахівець-хореограф, випускник закладу вищої освіти повинен: вирішувати завдання, що
відповідають його кваліфікації; уміти здійснювати процес навчання у танцювальному колективі з

93
орієнтацією на завдання навчання, виховання й розвитку особистості та з урахуванням специфіки
предмета, що викладається; уміти стимулювати розвиток позаурочної діяльності учнів з урахуванням
психолого-педагогічних вимог, пропонованих до освіти і навчання; уміти аналізувати власну діяльність, з
метою її вдосконалювання і підвищення своєї кваліфікації.
Основу професійної освіти мають складати єдині для всіх вищіх навчальних закладів мистецтва,
культури і туризму, вимоги з боку держави:
- підвищення ефективності хореографічного мистецтва, як засобу соціального виховання населення;
- збереження специфіки національної хореографічної культури, яка не розчиниться у сучасній
хореографії іншої культури, а забезпечить наступність культури української нації в часі.
Створення стандартів професійної освіти складний та неоднозначний процес, що потребує
звертання до досвіду інших країн. Порівняльний аналіз освітніх стандартів різних країн, де хореографічне
мистецтво має багату історію виховання талановитих хореографів, сподіваємося допоможе з' ясувати
важливість впровадження стандарту хореографічної освіти, як визначення загальної мети та завдань
розвитку хореографічного мистецтва країни в цілому.
Комплексний характер професійної підготовки майбутнього учителя хореографа передбачає
вивчення студентами цілого спектру спеціальних курсів, спрямованих на формування основних якостей як
педагога-балетмейстера, так і хореографа-виконавця. Основними серед профільних дисциплін у
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв є: «Теорія і методика класичного танцю»,
«Теорія і методика народно-сценічного / бального танцю», «Теорія і методика історико-побутового танцю»,
«Історія хореографічного мистецтва», «Мистецтво балетмейстера», «Підготовка концертних номерів»,
«Методика роботи з дитячим хореографічним колективом». Крім того, навчальним планом передбачено
викладання спецкурсів та спецпрактикумів, тематика яких щорічно визначається кафедрою хореографії та
висвітлює актуальні проблеми розвитку хореографічного мистецтва, інноваційні методики викладання
хореографії, творчий досвід авторських танцювальних шкіл.
Одним з напрямів практичної підготовки студентів вищого педагогічного закладу освіти є
використання методу мікровикладання, який допомагає майбутньому фахівцю краще усвідомити сутність
педагогічних явищ, набути певного рівня педагогічної майстерності. Моделюючи фрагмент практичної
діяльності вчителя-хореографа, студенти розвивають свої фахові уміння та здібності, набувають
педагогічного досвіду. Використанням методу мікровикладання забезпечує формування у студентів таких
професійних якостей, як комунікативність, емпатія, педагогічна інтуїція, самовладання, педагогічний
оптимізм. Важливо, щоб у практичній діяльності вони поєднувалися з глибокими теоретичними та
фаховими хореографічними знаннями [5].
У зміст професійної підготовки майбутніх учителів хореографії входять традиційні та інноваційні
(креативні) методи навчання. До креативних методів віднесено методи театралізації, імпровізації,
естетотерапії, створення ситуації успіху, особистого прикладу викладача та ін.
Структура хореографічної підготовки в системі педагогічної освіти передбачає різноманітні форми
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Серед них найбільш використовуваними є лекція,
практичне і лабораторне заняття, самостійна та індивідуальна робота студентів, консультації, реферати,
курсові роботи, а також різні види педагогічних практик.
Сучасна лекція з дисципліни хореографічного циклу (інформаційна, лекція-візуалізація, лекція-пресконференція, проблемна, лекція-діалог, інтерактивна лекція, лекція-конференція, лекція з розбором
конкретних навчальних ситуацій) висвітлює основні теоретичні засади курсу, спрямована на збагачення
студентів новітньою науковою інформацією, а також дає установку на самостійну роботу, аналіз і
навчальний пошук [1, с. 72]. Вона дає можливість майбутньому педагогу- хореографу знайомитися з
науково вивіреними, сучасними ефективними фаховими методиками, знати теоретико-методологічні
підходи й методичні основи викладання хореографічних дисциплін, засвоювати точно визначені наукові
терміни хореографічних понять.
Практичні заняття як форма організації навчально-пізнавальної діяльності студентів тісно пов‘язані з
лекційними заняттями та є їх логічним продовженням. Тематика практичних занять упорядкована
відповідно до змісту лекційного курсу і спрямована на закріплення знань, отриманих на лекційних заняттях
та під час самостійної роботи. На практичних заняттях відбувається розвиток координаційних прийомів,
музикальності й виразності виконання, студентам також пропонується ознайомлення з методикою
вивчення хореографічних фігур, з'єднань та композицій, принципами побудови окремих частин уроку [4].
Для дисциплін практичного спрямування характерним є також підготовка відеоматеріалів, які
презентують власні творчі доробки студентів – самостійно створені танцювальні композиції, записи
фрагментів уроків, постановочні роботи. Така форма звітності дає можливість викладачу об'єктивно
оцінити рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, конструктивно проаналізувати його методичні
й технічні помилки, недоліки та досягнення виконавської майстерності.
Проведення майстер-класів є ефективною формою організації навчання майбутніх педагогівхореографів, що передбачає запрошення відомого викладача чи виконавця з метою передачі студентам
творчого педагогічного досвіду та його технічної майстерності. У процесі таких занять студенти мають
можливість ознайомитися з різними формами подачі матеріалу, сформувати уявлення про
поліваріативність методик проведення занять, здійснити їх порівняльний аналіз, узагальнення, визначити
шляхи формування власної методики викладання хореографічних дисциплін з урахуванням передового
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педагогічного й хореографічного досвіду [5]. Поточний контроль за виконанням самостійних завдань
здійснюється під час практичних та лабораторних занять у процесі демонстрації студентами техніки
виконання та методики викладання танцювальних фігур і з'єднань, а також у відведений викладачем час
шляхом перевірки практичних завдань, конспектів, усних відповідей студентів.
Індивідуальна робота студентів передбачає консультації з викладачем, опрацювання додаткової
навчально-методичної та наукової літератури з підготовки окремих тем, перегляд відеоматеріалів, що дає
можливість розширити і поглибити знання з дисципліни.
Сучасні тенденції професійної підготовки у ЗВО пов‘язані зі скороченням аудиторних занять і
збільшенням часу на самостійну роботу студентів. У таких умовах предметом особливої уваги стає якість
спеціально-предметної підготовки майбутніх хореографів, оскільки, з одного боку, дефіцит аудиторних
занять змушує підвищувати темп вивчення матеріалу з одночасною його концентрацією, а з іншого боку –
самостійне оволодіння ним викликає серйозні труднощі в студентів. У цьому зв'язку виникає проблема
пошуку раціональних методів викладання навчальних дисциплін, спрямованих на досягнення гармонічної
єдності аудиторних і позааудиторних форм занять.
Висновки. Фахова підготовка педагогів-хореографів є складним довготривалим процесом, що
вимагає не лише досконалого професійного оволодіння технічною майстерністю, але й засвоєння методик
викладання дисциплін хореографічного циклу, формування загальнопедагогічних та спеціальних умінь,
оновлення навчально-методичних комплексів із загальнопедагогічних та фахових дисциплін, які були б
орієнтовані на сучасні тенденції розвитку мистецько-педагогічної освіти. Інтеграція мистецької освіти в
культурний простір Європи можлива лише з урахуванням власних мистецьких традицій, національної
специфіки, найкращих вітчизняних здобутків у підготовці мистецьких кадрів.
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ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙНУ ТА ДИЗАЙН-ОСВІТИ ПРЕДМЕТ, РІЗНОБІЧНИХ
НАУКОВО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ СТУДІЙ
Економічна стабільність та добробут розвинених країн у повній мірі залежать від рівня фахової
підготовки спеціалістів, якості виробничої продукції. Це підтверджує важливість залучення до процесу
виробництва промислових виробів на етапах проектування, експертизи, прогнозування, збуту тощо
спеціалістів-дизайнерів високої кваліфікації.
Фахова підготовка майбутніх дизайнерів нині набуває особливого соціокультурного значення.
Сучасне завдання професійної дизайн-освіти – здійснювати фахову підготовку спеціалістів під реальні
вимоги, продиктовані ринковою економікою, що вимагає інверсного підходу, тобто визначення сучасного
змісту дизайнерської підготовки, і відповідно до нього розробки освітньо-професійних програм, навчальних
планів, робочих програм дисциплін та дидактичного забезпечення навчального процесу. З іншого боку,
інтеграція суспільства в європейську спільноту, зміцнення культурно-освітніх та соціально-економічних
зв‘язків між державами, створення сучасної системи дизайн-освіти зумовлюють науковий інтерес до
ретроспективи розвитку світової дизайн-освіти, активізація якої спостерігалася у першій половині ХХ ст.
Весь дизайн, коли не будь створений людством, не виник з нічого і не зникне безслідно. Відсутність
цілісного аналізу дизайну як діяльності у всіх її компонентах (включаючи методи і засоби власне
дизайнерського проектування, продукт діяльності, людей, цю діяльність здійснюють, і способи організації
діяльності) призводить до того, що дизайн в значній мірі залишається явищем малодослідженим.
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Виходячи з цього потрібно розібратися в тому, звідки ростуть корені у сучасного дизайну. Один з головних
напрямків – школа простоти і функціональності – Баухауз. Саме німецький досвід формотворення, творчі
та педагогічні здобутки провідних дизайнерських шкіл цього історичного періоду (Веркбунду, Баухаузу,
Берлок-Вайсензеє, Галле-бургГібіхенштайну та ін.) мають важливе значення як для становлення наукових
засад дизайну, так і організації системи неперервної дизайн-освіти.
Проблеми дизайну та дизайн-освіти були і залишаються предметом різнобічних науковомистецтвознавчих студій. Зокрема, відомими вченими досліджували- ся: теоретико-методологічні,
історичні та гуманітарно- художні засади мистецтва дизайну (О. Генісаретський, О. Голубець,
О. Козакевич, Д. Крвавич, В. Овсійчук, І. Мірчук, М. Мурашко, О. Нога, О. Тарасенко, М. Селівачов,
Л. Соколюк, М. Станкевич та ін.), технології художньо-конструкторського формотворення (І. Герасименко,
Є.Лазарєв та ін.), художньо-проектна культура й естетика дизайнерської творчості (В. Даниленко,
І. Кузнєцова, В. Сидоренко), соціальна й аксіологічна природа дизайну (Г. Мінервін, І. Рижова, В. Чижиков),
ретроспектива художньо-промислових шкіл і дизайнерських осередків (С. Мигаль, І. Кодлубай, А. Півненко,
З. Тканко, П. Татіївський, С. Удріс, Р. Шмагало та ін.), історичний і сучасний досвід дизайн-освіти
(О. Боднар, О. Бойчук, В. Глазичев, А. Діжур, П. Енгельмеєр, Н.Ковешнікова, В. Тасалов,
О. Хмельовський, Л. Холмянський, А. Чебикін, М. Яковлєв та ін.). Та жоден із дослідників в тій чи іншій мірі
не оминув тему становлення і розвитку Баухаузу.
Водночас, у теоретичних джерелах майже відсутні наукові праці, які б формували цілісний
історикопанорамний погляд на поширення досвіду німецької художньо-промислової освіти як своєрідного
генератора світових інноваційних процесів у галузі дизайну та перспективи професійної підготовки
дизайнерів-митців і дизайнерів-педагогів.
Метою дослідження є частина загальної картини розвитку світової дизайн-освіти на основі
поширення та впливу ідей Баухаузу – одного із засновників її фундаментальних теоретичних та практичних
концепцій.
Дослідження даного питання побудоване на ретроспективному аналізі виникнення та поширенні ідей
Баухаузу у світі. Наростаючі процеси індустріалізації кінця ХІХ – початку ХХ ст. зруйнували крихку єдність
художнього ремесла та художньої промисловості. Зміна була зумовлена передусім появою організації
«Веркбунд», діяльність якої спрямовувалася на об‘єднання художників, промисловців і архітекторів на
новій ідейній основі.
Ідеї функціональної естетики поступово отримали перемогу в Європі над позначеними стилем
модерн творчими об‘єднаннями і школами, що здійснювали діяльність, відкидаючи машинне виробництво.
Заснований 1907 р. Г. Мутезіусом, мюнхенський Веркбунд („Німецький Трудовий союз‖) зробив першу
спробу примирення індустріальних технологій і культури руху „Мистецтво та ремесло‖ У. Морріса.
Перехідний етап найкраще представляла діяльність активного члена Веркбунда А. Ван де Вільде,
директора Школи ужиткового мистецтва у Веймарі (1906), де були створені передумови для організації
творчого об‘єднання „Баухауз‖.
У 1914 р. А. Ван де Вільде звільнив посаду директора на користь молодого викладача з Веркбунду
В. Гропіуса, який реорганізував Школу в об‘єднання „Державний Баухауз‖ (1919).
У середовищі Баухаузу вперше було сформульоване сучасне розуміння дизайну як синтезу трьох
видів творчості – наукової, художньої та технічної. За короткий час існування Баухауз охопив різні види
візуального мистецтва: архітектуру, скульптуру, живопис, графіку, промислове проектування форм,
сценічне проектування та ін. Його основна мета полягала в тому, щоб «розкрити у виробничих процесах
всіх видів мистецької діяльності нові і ефективні зв‘язки, які знайдуть вираження у гармонійній рівновазі
нашого візуального довкілля та культурного простору» [6, с. 87].
Головним завданням Баухаузу В. Гропіус вважав об‘єднання різноманітних галузей творчої
діяльності, використання різних технік і станкового мистецтва для створення єдиного й гармонійного
предметного середовища. Тому він наполягав на необхідності навчання учнів ремеслам: вони повинні
знати всі матеріали, розуміти мови будь-яких форм, оволодіти всіма законами побудови. Він вперше
висловив ідею активних та інтерактивних форм взаємодії учасників дизайн-діяльності, в яких «група
вчителів та учнів мають бути пов‘язані швидше духом співпраці, ніж наставництва» [7, с. 26].
Кінцевою метою Баухаузу була гуманізація та демократизація суспільства засобами краси, а також
виховання всебічно розвиненої особистості у процесі творчої художньо-проектної та практичноперетворювальної діяльності. Для досягнення цієї мети, В. Гропіус залучив талановитих художників та
архітекторів, з- поміж яких варто виокремити таких: І. Іттена – математика та вченого-природознавця зі
Швейцарії, який вів пропедевтичний курс, Л. Френінгера, який навчав живопису та теорії форми,
В. Кандинського, що учив мистецтву виготовлення фресок, а також фахівців з вітражу і ткання – П. Клея,
килимарства – Г. Мухе, кераміки – берлінського скульптора Ґ. Маркса, абстрактного художника та графіка
по художній обробці металу з Угорщини – Л. Мохой-Надя, архітектора та промислового дизайнера
М. Броєра з Угорщини, австрійського графік та проектанта-оформлювача виставок Г. Баєра, художника
Й. Альберта, який, окрім усього іншого, керував меблевою майстернею та ін. Слід назвати і митців, що вже
раніше приїхали до Німеччини. Серед них були москвич Василь Кандинський, американець Лайонел
Файнінґер, швейцарець Пауль Клі.
Мету дизайн-діяльності представники Баухаузу вбачали у перетворенні форм реального світу, і
завдяки цьому, в гуманізації усього практичного предметного середовища. Головним завданням дизайнера
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вони вважали проектування промислових виробів та їх систем з позиції високої відповідальності перед
людиною та суспільством.
Баухауз був першим професійним закладом художньо-промислової освіти, в якому були
сформульовані теоретико-методологічні, науково-методичні засади формотворення з урахуванням досвіду
ремісничого мистецтва і потреб професійного дизайну.
Одночасно з Баухаузом виникають подібні об‘єднання, що ставлять перед собою схожі цілі, в інших
країнах. У Чехословаччині в 1920 р організувався прогресивний союз художників-конструктивістів
"Девятсіл", який за своїм ідейно-мистецьким спрямуванням був близький до Баухаузу. У Франції
акумулятором ідей конструктивного формотворчості, єдиної функціональної виправданою середовища
стає талановитий архітектор, бувший учень і викладач БаухаузуЛеКор-бюзьє, у США – архітектор
Ф.Л. Райт [5]. У 30-х рр. ХХ ст. з‘явилися перші американські (наприклад, „NewBauhaus‖ у Чикаго) й
удосконалювали свою роботу на основі німецького досвіду англійські школи. Все це разом із створенням
Ульмської школи сприяло формуванню системи художньо-промислової та дизайн-освіти в країнах Європи,
Азії, Америки [3].
Хвиля організаційних заходів у контексті мистецько-естетичного руху віденської сецесії охопила й
східні терени Австро-Угорської монархії. Країною з багаторічним досвідом створення та розвитку
художньо-промислових шкіл, без сумніву, вважається Польща, до складу якої у досліджуваний період
входила частина західноукраїнських земель. Перші спроби формування подібних шкіл в цій країні були
здійснені вже у 20-30 рр. ХХ ст. Такі школи отримали широке визнання мистецької та педагогічної
громадськості.
Прагнення створити аналогічні мистецькі школи, незалежні від держави, знайшло свою реалізацію і
серед кращих представників української творчої та духовної інтелігенції Галичини. Завдяки зусиллям
Комісії краєвої для справ промислу домашнього і рукодільного при Львівському музеї художнього промислу
була організована художньо-промислова школа (нині – Львівська національна академія мистецтв), а при
Політехнічній школі – Крайова керамічна станція дослідів. З- поміж інших художньо-промислових шкіл
Закарпаття, Буковини та Галичини найбільш знаними були: Львівська школа моделювання і рисунку (нині –
Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша), Ужгородська
публічна школа рисунку (нині – Коледж мистецтв імені А. Ерделі Закарпатського художнього інституту),
Крайова школа різьбярства, токарства та металевої орнаментики (нині – Вижницький коледж прикладного
мистецтва імені В.Ю. Шкрібляка), Промислова школа гуцульського мистецтва (нині – Косівський державний
інститут прикладного та декоративного мистецтва).
Найбільш відомим навчальним закладом художньо-промислового напряму в Центральній Україні був
Київський художньо-промисловий технікум (нині – Київський державний інститут декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука), заснований у 1940 р. на базі школи майстрів народної
творчості при Київському музеї українського мистецтва. У цьому навчальному закладі, частково
використовуючи німецький досвід, здійснювалася підготовка художників-оформлювачів та художниківконструкторів для різних галузей промисловості.
Дизайн у Америці виник пізніше, ніж у Європі, але саме там він отримав найбільше поширення, міцно
вкоренився в економіці та промисловості, Сам термін «промисловий дизайн» був запропонований у
Сполучених Штатах Америки Джозефом Сінеллом у 1919р., коли професія дизайнера в цій країні ще не
з‘явилася і коли Америка була ще дизайнерською провінцією [4, с. 134], маючи передову індустрію, але не
маючи індустріальної культури.
Час, коли Америка «вивезла» дизайн із Європи, може бути вказаним досить точно. Це 1925 рік,
знаменита Міжнародна виставка сучасного декоративно промислового мистецтва в Парижі, яка підвела
перші підсумки розвитку естетики функціоналізму в післявоєнній Європі. На парижській виставці можна
було побачити спеціальний павільйон ЛеКорбюзє з функціональними меблями, виконані ним у
співавторстві з ШарлотоюПерріан, проекти автомобілів, павільйон Баухаузу, що містив роботи Гропіуса і
його учнів... Американці не приймали участі в цій виставці. Міністр торгівлі Герберт Гувер після
консультації з промисловцями повідомив, що Америка не може представити «зразки сучасного і
оригінального дизайну», як того вимагали умови оргкомітету виставки, Бізнесмени ж прислали своїх
представників з чітким завданням: перейняти у Європи все що можна для удосконалення американського
комерційного мистецтва [4, с. 135]. За півстоліття розвитку дизайну в його комерційних формах
теоретичний розгляд його проблематики практично не змінив свого характеру. Вже це дозволяє
припустити, що в силу особливих причин вплив певних теоретичних концепцій на мислення практиків
виявляється сильнішим, ніж вплив практики на теорію [2].
Зародившись в Німеччині, баухауз як стиль мав величезний вплив не тільки в Європі. В Америці його
ідеї успішно розвивали архітектори та дизайнери Чарльз і Рей Імз. У 1929 році, провівши медовий місяць в
Європі, Чарльз Імз вперше познайомився з роботами школи. Повернувшись додому, він заснував в СентЛуїсі архітектурне бюро, де ідеї Баухаузу пропагували вже на території США.
За даними дослідників 30–40-ві рр. ХХ ст. характеризуються як кризові у розвитку європейського
дизайну. Європа вступила на новий етап політичних конфліктів. Загальне погіршення соціальних та
економічних умов у Європі зумовило хаотичність у розвитку дизайн-освіти. Як наслідок, одні дизайнери
заглиблювалися в містицизм, символи і релігійні сюжети, перебуваючи під впливом експресіонізму,
дадаїзму, кубізму і знову відкритого мистецтва (Ель Греко), інші знаходили надійну опору в функціоналізмі.
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Згадувана вище німецька дизайнерська школа «Баухауз» була закрита, а її засновники і викладачі у своїй
більшості змушені були емігрувати до США. Отже, напередодні Другої світової війни центр дизайнерської
освіти було зміщено в Америку. Особливістю американської моделі дизайн-освіти є орієнтування на
комерційні цілі, що передбачає метою навчання і виховання особистості, стійкої до колізій ринку і здатної
приносити прибуток виробникам. Американський дизайн визначають як «комерційний дизайн» [1, с. 93].
До Америки емігрувала група провідних архітекторів, дизайнерів і художників, представників
Баухаусу – Гропіус, Йозеф Альберс, Мохой-Надь, Міс ван дер Рое, Брейер. В Америці вони продовжили
викладацьку діяльність, навчаючи майбутніх американських дизайнерів професії. Наприклад, Йозеф
Альберс викладав у Блек-Маунтін Коледжі у Північній Кароліні, Вальтера Ґропіуса і Марселя Броєра
запросили до Гарвардського університету, Ласло Могой-Надь у 1937 році в Чикаго заснував Новий
Баухауз, який очолював аж до своєї смерті в 1946 р, ГербертБаєр осів разом із власним бюро в Аспені,
штат Колорадо.
За думкою А. Хальда, «у 30-ті роки нові ідеї і нова етика дизайну прибула в США з емігрантами із
Європи, «хороший дизайн» став концепцією». І дійсно, американці, сприйнятливі до нових ідей, запозичили
багато з них від своїх колег. Тим більше що у них не було потужної теоретичної бази, подібної Баухаузу в
Німеччині [4, с.138].
Як зазначалося, розігнаний нацистами у 1933 році «Баухауз» був закритий, викладацький та
учнівський склад розпущений. У результаті переслідувань випускники «Баухауза» вимушені були
емігрувати. Еміграція розкидала їх в самі різні куточки земної кулі. Дев'ятнадцять осіб емігрували з
Німеччини до Ізраїлю де вони продовжували викладати поширюючи теоретичні та практичні надбання
школи активно їх розвиваючи. Завдячуючи їм ідеї Баухаузу вдалося зберегти в Ізраїлі, який іноді
називають «заповідником» Баухаузу.
Саме їх зусиллями був створений вигляд Тель-Авіва – міста, яке в 2003-му ЮНЕСКО визнало містом
– пам‘ятником архітектури де найбільш цілісно збереглися квартали в стилі «Баухауза»: з характерною
простотою об‘ємів, асиметричністю форм, величезними вікнами, лаконічністю ліній, максимумом
функціональності...
В наш час ідеологія функціональності та простоти форми школи Баухаузу найбільш яскраво
виражена в скандинавському графічному дизайні та архітектурі. В одязі ідеї Баухаузу можна виявити в
стилі нормкор, а в промисловому дизайні – у Apple і Ikea.
Не можна оминути формування дизайн-освіти в Японії. Якщо мати на увазі, що успіх будь-якої системи освіти визначається результативністю професійної діяльності, то можна стверджувати, що система
дизайнерської освіти в Японії цілком ефективна. Формування основ японської школи дизайну відноситься
до 1920-1930-м рр. У цей період в Японії активно вивчаються ідеї та методи європейських дизайнерських
шкіл. Вивчається спадщина Рескіна і Морріса, педагогічні ідеї Іттена, Мохой-Надя, школи Баухауза. Європу
відвідує К. Имаи, професор університету Васеда, і особисто знайомиться з ЛеКорбюзьє і Гропіусом.
Публікація його звіту про цю поїздку зіграла важливу роль у розвитку практики дизайну і дизайнерського
освіти в Японії. Освоєння західних методів навчання дизайнерів продовжувалося і в післявоєнні роки. У
1954 р в Японії приїхав Вальтер Гропіус, що ще більше зміцнило вплив Баухауза на японську дизайнерську
школу. Практикувалися стажування японських викладачів і студентів у США і Західній Європі.
Однак, феномен Японії полягає в тому, що, незважаючи на таку активну орієнтацію японського
дизайну на західну систему освіти, в японській дизайнерської школі стійко зберігаються традиційні
національні особливості.
Відродження ідей Баугаузу в Німеччині відбулося з відкриття Вищого училища дизайну в Ульмі. Воно
було створене за програмою, яку запропонував учень Баугауза Макс Білль, як інституція – спадкоємець
веймарської школи. Школу в Ульмі було відкрито 1953 році, необхідні фінансові засоби для її створення
виділено в рамках «плану Маршалла». Початок діяльності Вищого училища дизайну був відзначений
безкомпромісним продовженням мистецьких традицій Баугауза. Поряд з професійним навчанням
головним завданням школи повинно було стати виховання у студентів самостійного мислення. Відповідно
до цього, в програму навчання повинні були включатися дисципліни, що прививали студентам навики
конструктивної дії. Завдяки цьому школа повинна була поєднувати професійне навчання, загальну освіту і
виховання почуття відповідальності. Засобом для цього була підготовка творчо обдарованих людей до
здійснення завдань практичного життя через участь у формоутворенні продуктів соціальної значущості і в
наданні дизайнером допомоги в їх створенні індустріальними засобами, у приведенні в єдність форми з
іншими аспектами якості. Зокрема, це повинно було сприяти розширенню експорту та підвищенню
життєвого рівня народу. Значне місце ідеологами Ульма приділялася використанню дизайнером
досліджень в області маркетингу. Соціальна роль дизайну, вважали Мадьдонадо і Бонсіп, полягає в тому,
щоб чинити на структури споживання, існуючих у вільному ринковому господарстві, вплив з своїх
соціально-культурних позицій.
Не дивлячись на світове поширення ідей Баухаузу масова підготовка дипломованих дизайнерів
розпочалася тільки після другої світової війни, у 50-ті роки. Окрім Німеччини, де наступницею Баугаузу
була Ульмська школа, викладанню дизайну стали надавати все більшої уваги у Великій Британії, США,
Франції, країнах Північної Європи. У 80-ті роки дизайнерська освіта зазнає бурхливого розвитку в країнах
Південно-Східної Азії, в Австралії та Новій Зеландії.
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Сьогодні в Німеччині діє Фонд Баугаузу в Дессау, який є одночасно центром досліджень, навчання
та експериментального дизайну. Його керівник доктор Вальтер Прігге вважає, що «сучасне оточення
найчастіше перевантажене стилізаціями і інсценівками, активно протиставляє себе живому людському
досвіду». Величезний архів в двадцять шість тисяч робіт, що включає експерименти в живописі, скульптурі,
архітектурі, фотографії та дизайні, збирався разом з листами, книгами і неформальними фотографіями, які
робили в майстернях того часу. Крім постійної експозиції, щороку Фонд Баухаусу в Дессау організовує
Міжнародну літню школу з тематикою, що змінюється.
Нині спадщину Баухауз у Німеччині вивчає три інституції: Музей Баухаузу у Веймарі, Архів Баухаузу
в Берліні – Музей Дизайну і Фонд Баухауза в Дессау. Вплив Баухаузу на сучасні школи був величезний;
багато з них застосовували в якості зразка пропедевтичний курс Баухаузу. У Болгарії, Італії, Голландії,
Швейцарії, Японії навколо випускників Баухаузу утворилися творчі осередки. Баухауз своїм виникненням і
подальшими перипетіями існування вперше в історії художньої школи довів, наскільки її соціальна та
педагогічна прогресивність залежить від рівня політичної демократії, що характеризує дане суспільство.
Баугауз дав великий імпульс до подальшого розвитку дизайнерської освіти не тільки в Німеччині, а й
поза її межами. Значення Баухауза важко переоцінити. Він не тільки був прикладом організації навчання
дизайнерів, а й став справжньою науковою лабораторією архітектури та художнього конструювання.
Методичні розробки в галузі художнього сприйняття, формоутворення, кольорознавства лягли в основу
багатьох теоретичних праць дизайн-освіти і не втратили досі своєї наукової цінності.
Школа проіснувала всього 14 років, але стиль та ідеї людей, які свято вірили в простоту форми і
функціоналізму, зробили величезний внесок в культуру не тільки того часу, але і в дизайн і архітектуру
сучасності.
Людина повинна жити в середовищі, де втілені високі принципи мистецтва – ця заповідь їх творчості
живе і понині, продовжуючи живити архітектурну та дизайнерську думку всього наступного часу.
В умовах модернізації вищої дизайн-освіти, для отримання цілісного бачення сучасного стану
дизайн-освіти та новітніх тенденцій її розвитку з урахуванням європейських освітніх стандартів зростає
інтерес до зарубіжного педагогічного досвіду стосовно розв'язання ключових проблем фахової підготовки
дизайнерів на основі науково обґрунтованих педагогічних умов і дидактичних підходів з врахуванням
національних особливостей.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Мирослава Бабинець
(Ужгород, Україна)
ТЕХНОЛОГІЯ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ КОЛЕКТИВНОГО
КОМУНІКАТИВНОГО ОВОЛОДІННЯ ВМІННЯМИ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Сьогодні знання іноземних мов з особистої потреби переростає в потреби державного масштабу,
стає національним капіталом. В зв‘язку з інтенсивним розвитком світової економіки в умовах глобалізації,
міжкультурної інтеграції і комунікації, англійська мова стала основною мовою міжнародного політичного,
економічного та культурного співробітництва. Як правило, переважна більшість представників політики,
економіки культури та науки всіх європейських країн в тій чи іншій мірі володіють англійською мовою, що
дає їм можливість спілкуватися без перекладачів.
В «Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти» дуже слушно підкреслюється, що
оволодіння вміннями іншомовного спілкування допоможе: підготувати усіх європейців до зростаючих
потреб міжнародної мобільності і тіснішої співпраці в галузі освіти, культури та науки, торгівлі і
промисловості; сприяти взаємному розумінню і терпимості, повазі до особистості і культурних відмінностей
шляхом більш ефективної міжнародної співпраці; підтримувати і розвивати далі багатство і різноманітність
європейського культурного життя шляхом глибшого взаємного пізнання національних та регіональних мов,
що вивчаються [1, с. 3].
Досвід педагогічної діяльності дає підставу стверджувати, що процес формування вмінь
іншомовного спілкування майбутніх фахівців будь-якої спеціальності відбувається ефективно за умови
використання найрізноманітніших навчальних технологій, які допомагають розвинути вміння, необхідні для
успішного спілкування в інтерактивній Європі.
Наприклад, технологія групової навчальної діяльності або технологія колективного комунікативного
оволодіння вміннями іншомовного спілкування використовується дуже часто, оскільки вона дозволяє
вирішити деякі освітні протиріччя:
- між мотивацією і стимуляцією навчання, оскільки колективне навчання формує і розвиває
мотивацію студентів у співпраці;
- між пасивно-споглядальними і активно-перетворюючими видами навчальної діяльності, оскільки
колективне навчання включає кожного студента в активну роботу в парах і мікрогрупах;
- між психологічним комфортом і дискомфортом: колективні способи навчання створюють умови
живого, невимушеного спілкування;
- між суб‘єкт-суб‘єктними і суб‘єкт-об‘єктними відносинами [2, с. 145].
Відомо, що комунікативний підхід передбачає оволодіння вміннями іншомовного спілкування
засобами самого спілкування. Отже, проаналізуємо суть інформаційної взаємодії, який характеризує
колективне комунікативне навчання.
Акт індивідуального навчання в колективному навчанні ілюструє схема інформаційної взаємодії
викладача і студента при активізації пізнавальної діяльності останнього, коли викладач ставить питання і
отримує відповідь. Студент в цьому випадку активно розмірковує, максимально мобілізується і
намагається відповісти на запитання (рис.2.5)
Студент
Викладач
Питання

Відповідь

Рис. 2.5
Проте реальне навчання відбувається в групі, де викладач впливає одночасно на кількох студентів,
а студенти впливають один на одного. Колективна інформаційна взаємодія представлена на рис.
На рисунку видно: викладач сформулював питання трьом студентам, що дало імпульс трьом
варіантам поведінки. Студент А перенаправив своє питання студенту Б, який вступив в діалог зі студентом
В. Останній включив процес внутрішньої комунікації (пам'ять, мислення, уяву) і дав відповідь на запитання,
правильність якої осмислює викладач.
Між всіма учасниками комунікації встановлюються цілісні зв‘язки. Проте спільна узгоджена діяльність
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буде відбуватися нормально тільки за умови доброзичливих взаємовідносин в групі і між викладачем і
групою [3, с. 78 ].
Студент А

Викладач

Студент Б
Студент В
Рис. 2.6.
Таким чином, в колективній взаємодії спостерігається п‘ять видів інформаційної комунікації, кожний з
яких залишає слід в пізнавальній сфері особистості.
1. викладач – студент; 2. студент – викладач; 3. студент – студент; 4. внутрішня комунікація
студента; 5. внутрішня комунікація викладача.
На початку інформаційної взаємодії відбувається формулювання викладачем перед студентами
конкретної проблеми і питань. На наступному етапі починається напружена внутрішня робота.
Мета групової роботи полягає у розвитку особистості майбутнього фахівця як суб‘єкта навчальної
діяльності. Вона конкретизована в завданнях цієї технології: навчати співпраці під час виконання групових
завдань; стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікавленість у власному успіху та
результатах спільної діяльності; розвивати комунікативні вміння майбутніх фахівців та ін.
Ця технологія тісно зв‘язана з технологіями інтерактивного навчання, які передбачають активну
взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу. Основу інтерактивного навчання становить
активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом спілкування між собою, з викладачем, між групами з
метою вирішення спільної проблеми. Як слушно підкреслюють М. Чепіль і Н. Дудник, інтерактивні
технології сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, реалізації ідей співробітництва
викладачів і студентів, формуванню навичок комунікативної взаємодії, підвищують мотивацію до
навчання [4, с. 130]. З цим не можна не погодитись, оскільки в процесі формування у майбутніх фахівців
вмінь іншомовного спілкування, використання інтерактивних технологій дає змогу: творчо підходити до
засвоєння інформації; навчитись формулювати власну думку і правильно виражати її на іноземній мові,
відстоювати свої позиції, дискутувати; моделювати різні соціальні ситуації і збагачувати свій соціальний
досвід через включення в них; навчитися слухати інших, поважати альтернативну думку, прагнути до
діалогу; Вчитись формувати конструктивні відносини в групі, уникати конфліктів, шукати компромісу;
знаходити оптимальне вирішення проблеми в процесі колективної взаємодії тощо.
В даний час ставиться завдання не тільки до оволодіння навичками спілкування іноземною мовою, а
й придбання спеціальних знань за фахом та застосування їх на практиці. Основне завдання
комунікативних групових колективних технологій для студентів – це забезпечення їх потенційними
навичками для подальшого іншомовного спілкування на практиці в повсякденній чи професійній сфері.
Дані технології навчають співпраці під час виконання групових завдань; стимулюють моральні
переживання взаємного навчання та зацікавлюють у власному успіху та результатах спільної діяльності, а
головне, розвивають комунікативні вміння майбутніх фахівців.
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Отже, навіть короткий аналіз говорить про необхідність застосування даної сучасної технології
викладачами. Новітні технології так само, як і стандартні технології дають викладачам певну базу та
методологію вибору змісту, методів і засобів навчання в реальному освітньому процесі.
Таким чином, запропоновані навчальні технології досить ефективні у професійній підготовці
майбутніх фахівців у сучасний період до іншомовного спілкування.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Довгий час на території нашої держави обговорювалося питання підготовки дипломованих фахівців з
охорони праці. Наприкінці ХХ століття були спроби готувати фахівців з охорони праці у рамках підвищення
кваліфікації фахівців певної галузі, які мали вищу освіту і певний досвід роботи з охорони праці.
Створювалися спеціальні факультативи за напрямом «Охорона праці» для підготовки спеціалістів
включаючи нові перспективні напрямки науки і техніки, які створювалися провідними вищими закладами
країни.
Процес підготовки фахівців з охорони праці в закладах вищої освіти складний та багатогранний. Він
вимагає комплексного підходу, характеризується значним обсягом загально-технічних і спеціальних знань,
тривалістю становлення фахівця та багаторівневим характером організації навчання в закладах освіти,
щоб в кінцевому результаті отримати компетентного, конкурентоздатного, висококваліфікованого фахівця
з високим рівнем знань, на базі яких формується професійна свідомість та загальна культура студента [3].
Багато сучасних науковців досліджували та вивчали підготовку майбутніх фахівців з охорони праці, а
саме, В. Зацарний, Е. Зєєр, А. Маркова, І. Драч, О. Коваленко, В. Докучаєва, К. Ткачук, Н. Краснова,
Д. Разіної, та інших.
Незважаючи на велику кількість праць науковців дослідників питання підготовки фахівців з охорони
праці залишається недостатньо дослідженим та набуває в сучасному сьогоденні особливої значимості.
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її
успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об‘єднаного спільними
цінностями і культурою, та держави [4].
Метою вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких,
професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній
галузі знань [4].
У закладах вищої освіти, для підготовки фахівців з охорони праці, вивчається ряд навчальних
дисциплін згідно з галузевим стандартом вищої освіти України та робочих навчальних планів, які
допомагають розкрити значимість фахових дисциплін і надають студентам закладів вищої освіти
необхідних знань, умінь та навичок у подальшій професійній діяльності.
Навчальні плани закладів освіти всіх рівнів, незалежно від їх галузевого підпорядкування і форм
власності, повинні передбачати вивчення питань охорони праці. Зміст і обсяги навчання з питань охорони
праці в закладах освіти регламентуються типовими навчальними планами і типовими навчальними
програмами, які затверджуються Міністерством освіти України за погодженням з Держнаглядохоронпраці.
У підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах та ін. із спеціальних дисциплін повинні
передбачатись розділи з охорони праці за відповідною тематикою [4; 5].
Галузеві стандарти вишів України, які були затверджені Наказом Міністерства освіти у 2009 році та
прийнято до використання освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки бакалаврів за напрямом
«Охорона праці», включали низку навчальних дисциплін для загальної підготовки студентів вищих
навчальних закладів.
Окреме місце у вивченні та підготовці студентів вишів за спеціальністю 015 Професійна освіта
(охорона праці) посідають спеціальні навчальні дисципліни, а саме: «Вступ до спеціальності», «Теорія
горіння та вибуху», «Експертиза з охорони праці», «Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій», «Безпека життєдіяльності», «Соціально економічні основи охорони
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праці», «Інженерна і комп‘ютерна графіка», «Основи електробезпеки», «Основи інженерно-педагогічної
творчості», «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці», «Технічна механіка рідин та газу»,
«Безпека праці та її психологія», «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань»,
«Пожежна безпека виробництв», «Правила будови та безпечної експлуатації електроустановок», «Методи
розрахунку захисних засобів», «Виробнича санітарія», «Захист у надзвичайних ситуаціях», «Метрологія,
стандартизація та сертифікація», «Безпека експлуатації будівель та споруд», «Безпека експлуатації
виробничого устаткування, приладів і пристроїв», «Безпека і експлуатація інженерних систем і споруд»,
«Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація», «Теорія горіння та вибуху», «Виробнича
санітарія», «Правові основи праце-охоронної політики та охорони праці», «Дидактичні основи професійної
освіти», «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація», «Правила будови та безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», «Ергономіка та безпечне виконання робіт», «Охорона праці в
галузі. Цивільний захист», «Організація охорони праці й безпеки життєдіяльності в європейському
освітньому середовищі», «Методологія наукового дослідження з охорони праці», «Єдність вимірювання»,
«Керування якістю організації наукового експерименту з охорони праці на підприємстві», «Професійна
адаптація випускника ВНЗ», «Математичні методи в дослідженнях з охорони праці».
Перераховані вище спеціальні фахові дисципліни готують студентів вищих навчальних закладів до
професійних умінь та навичок.
Кількість годин, передбачених для вивчення нормативних навчальних дисциплін «Безпека
життєдіяльності», «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі», не може зменшуватись при
розробці та перегляді освітньо-професійних програм без погодження з Держнаглядохоронпраці. За
рішенням закладів вищої освіти обсяги навчання в годинах з цих дисциплін можуть збільшуватися залежно
від небезпечності професії, за якою здійснюється підготовка фахівців [5].
За результатами вивчення фахових дисциплін студенти мають бути здатними вирішувати професійні
завдання, орієнтуватися у законодавчій базі України з охорони праці, застосовувати закони, положення,
нормативно-правові документи з охорони праці та промислової безпеки у майбутній професійній
діяльності, вміти розробляти необхідні заходи щодо поліпшення умов праці на виробництві.
Крім теоретичного вивчення лекційних курсів, практичних, лабораторних занять, написання курсових
робіт студенти закладів вищої освіти, для закріплення та ґрунтовного засвоєння професійних знань та
вмінь з охорони праці, за освітньо-професійною програмою, проходять декілька практик.
На другому курсі – навчально-ознайомча практика (термін проходження три тижні);
На третьому курсі – технологічна практика (термін проходження три тижні);
На четвертому курсі – педагогічна практика (термін проходження три тижні);
На шостому курсі (перший рік навчання) – навчальна та науково-дослідна (термін проходження два
тижні);
На шостому курсі (другий рік навчання) – педагогічна практика у закладах вищої освіти (термін
проходження чотири тижні).
Таким чином, поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів закладів вищої освіти надає
можливість підготувати гідних фахівців за спеціальністю 015.15 Професійна освіта (охорона праці) та
здобути під час навчання фахові та професійні компетентності.
Висновки. Отже, успішна організація та підготовка фахівців з охорони праці у закладах вищої освіти
передбачає використання взаємопов‘язаних підходів (теоретичного та практичного) з урахуванням
особливостей підготовки фахівців з охорони праці (професійних знань і практики, професійної культури,
культури безпеки професійної діяльності,), що спрямовує студентів вишів на поєднання високої
внутрішньої професійної мотивації майбутніх фахівців; формує у них загальні та фахові компетентності
згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) і галузевого стандарту.
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В.П. Андрійченко. За ред. Коржика Б.М. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 174 с.
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2012. Вип. 59. С. 33-37.
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І.С. Каменська, О.М Бокшиц. Humanitarium / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
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URL: https://mon.gov.ua/ua/npa.

103
Марія Бредау
(Білгород-Дністровський, Україна)
ГУМАНІСТИЧНО-ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА
В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Сьогодні, в умовах модернізації української освіти, однією з осей оптимізації навчального процесу є
демократизація відносин між вчителем та учнем, що відображається у нових підходах до навчання,
створення клімату, сприятливого для співпраці, зменшення монологічного викладу матеріалу та
дублювання інформації, яку можна отримати з джерел, та переходу до діалогу з учнями в аудиторний та
поза аудиторний час.
Упровадження активних методів навчання у навчальний процес надає можливість виявити творчу
особистість, розвинути ініціативу, активізувати пізнавальну та навчальну діяльність кожного учня.
Зазначимо, що аналіз наукових джерел свідчить про висвітлення сутності поняття «партнерство» як:
 системи взаємовідносин, які відбуваються у процесі певної спільної діяльності;
 способу взаємодії і взаємин, організованих на принципах рівності, добровільності, врахування
індивідуальної унікальності всіх її учасників;
 організаційної форми спільної діяльності, що передбачає об‘єднання осіб на відповідних умовах
щодо розподілу праці та активної участі в її реалізації;
 спосіб взаємовідносин, за яких зберігаються права кожної із сторін, є чітко узгодженими й
злагодженими дії учасників спільної справи, що ґрунтуються на засадах взаємовигоди та
рівноправності [3, с. 171-172].
У цьому контексті слід підкреслити, що педагогіка партнерства – це є чітко визначена система
відносин
між
усіма
учасниками
навчального
процесу
(учнями,
батьками,
вчителями,
адміністрацією) [3, с. 170], яка:
 організовується на принципах добровільності й спільних інтересів;
 ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись
 визначених норм (права та обов‘язки) та враховуючи ціннісні орієнтири кожної із сторін;
 передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань,
 готовність брати на себе відповідальність за їх результати [3, с. 13].
Наголосимо на тому, що педагогіка партнерства ґрунтується на таких базових принципах:
 повага до особистості;
 доброзичливість і позитивне ставлення;
 довіра у відносинах, стосунках;
 діалог – взаємодія – взаємоповага;
 розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність
зв‘язків);
 принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов‘язань,
обов‘язковість виконання домовленостей) [66, с. 90].
Для сприяння самореалізації всіх учнів треба розуміти, що кожен школяр – це унікальна й
неповторна індивідуальність. Тому пріоритет вільного розвитку особи є базовим принципом побудови
освітнього середовища школи, головна мета якої – зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу.
З метою реалізації ідей педагогіки треба, по-перше, визначити шлях, який можна своєрідно назвати
«романтичним» – «віддавши серце дітям». Учитель наближується до дитини за рахунок великої любові і
поваги до неї, «схиляється до її рівня» [6, с. 88].
Нажаль, не всі педагоги готові до такого стилю стосунків, і далеко не всі діти повірять у свою
«рівність» з учителем.
По-друге, – це є шлях розподілу функцій учителя та учня й організації їхньої співпраці. До функцій
учителя входить ретельно підготувати вдома для дитини навчальне завдання (задачу), продумати в
деталях хід його вирішення різними групами школярів тощо.
Функція учня – на добровільних засадах прийняти запропоновану вчителем задачу як свою і
самостійно її вирішувати. У такому випадку обидва учасники навчання і виховання – вчитель і учень –
рівноправні, вони є суб'єктами діяльності. При цьому ніхто ні над ким не застосовує владу [7, с. 83]. Саме
так і реалізується ідея рівності. Не кожен учитель має достатній запас любові до дітей, але кожен може
побудувати навчання так, щоб дитина почувала себе вільно і час від часу забувала, що в класі є
«наглядач».
Таким чином, психологічну основу педагогіки партнерства складають суб‘єкт-суб‘єктні стосунки –
співпраця двох суб‘єктів. Цей тип взаємин є для навчально-виховного процесу оптимальним, оскільки, з
одного боку, він зберігає за вчителем функцію управління, а з іншого, – дає учневі можливість діяти
самостійно.
Саме тому й завдання педагогів полягає у створенні атмосфери турботи і підтримки учнів, яка
сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби.
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Варто підкреслити, що для того, аби освітнє середовище сприяло самореалізації кожного учня,
робота повинна бути спрямована на те, щоб кожен учень міг:
 розвинути здібності критичного мислення й незалежного висловлювання;
 поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним нові горизонти пізнання;
 розвивати спроможність приймати самостійні рішення;
 оволодівати необхідними навичками з базових та профільних предметів;
 навчити радіти навчанню й поважати освіту;
 розвинути свій емоційний інтелект;
 отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;
 розвинути самосвідомість кожного учня як самостійної особистості і як члена колективу;
 зберегти і зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров‘я вихованців
 сприяти взаємоузгодженню зовнішніх потреб та внутрішніх мотивів до саморозвитку та
самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу. Робота з учнями будується на використанні у
викладанні нових підходів, які переносять акцент не на накопичення знань, а на формування технологій
розумової праці учнів [4, с. 113-114].
Зазначимо, що співпраця учителя і школярів, партнерство на уроці, спільний процес пізнання і
відкриттів, постійне створення ситуації успіху є невід‘ємними складовими самореалізації учня в освітньому
середовищі. Треба прагнути, щоб дитина чи підліток не тільки володіли сумою знань зі шкільних предметів,
але й усім досвідом демократичних відносин у суспільстві, навичками управління собою, своїм життям у
колективі, вміти брати відповідальність за свою діяльність. Для цього вектор діяльності слід спрямовувати
на виховання готовності кожного учня до вирішення задач визначення свого місця в житті, успішного
розвитку і реалізації своїх нахилів і інтересів.
У цьому зв‘язку критерії, що визначають ефективність ідеї розвитку стосунків партнерства як
найпродуктивнішої системи відносин в умовах педагогічної взаємодії, є такими:
 сформована професійно-особистісна готовність педагога до гуманізації освітнього середовища;
 відкритість, тобто практично повна відсутність маніпуляцій за умови ясності цілей дій обох сторін;
 позитивна взаємозалежність суб‘єктів міжособистісної взаємодії (усвідомлення спільної мети,
наявність загальних ресурсів, докладання спільних зусиль для вирішення проблем);
 право на автентичність кожного учасника педагогічної взаємодії;
 усвідомлення індивідуальної та групової відповідальності (внутрішня і зовнішня мотивація спільної
діяльності суб‘єктів);
 можливість задовольняти основні міжособистісні потреби в процесі спільної діяльності та
спілкування;
 підтримуюча взаємодія, що забезпечує сприятливий психологічний клімат співпраці;
 високий рівень розвитку соціальних умінь і навичок спілкування;
 рефлексивний аналіз власної поведінки в контексті соціальної поведінки інших суб‘єктів [2, с. 3-5].
Урахування зазначених критеріїв сприятиме створенню необхідних умов, важливих для формування
партнерських відносин між учителями та учнями, допоможе адміністрації, працівникам психологічної
служби у визначенні змісту організаційних та просвітницьких заходів щодо підвищення психологічної
компетентності вчителів з питання упровадження партнерських взаємин з учнями.
Слід акцентувати й на тому, що соціально-педагогічне партнерство розглядається як окрема форма
соціальної взаємодії закладу освіти з фізичними або юридичними особами та розгортається на засадах
пріоритетної ролі навчального закладу в реалізації його особистісно-розвивальних функцій. Таке
партнерство включає в себе сім‘ю, педагогів, адміністрацію навчального закладу.
Завданнями партнерства при цьому постають:
 встановлення партнерських відносин з сім‘ями учнів;
 визначення ціннісних орієнтирів спільної діяльності та шляхів їх досягнення;
 залучення батьків до організації навчально-виховного процесу та управління життєдіяльністю
школи;
 науково-методичний та інформаційний супровід психолого-педагогічного навчання батьків з метою
підвищення їхньої компетентності;
 проведення діагностичних досліджень з метою визначення освітніх запитів й задоволення освітніх
потреб батьків та учнів [5, с. 19].
Соціально-педагогічне партнерство як чітко визначена система взаємовідносин всіх учасників
освітнього процесу (учнів, батьків, учителів, керівників), повинна забезпечувати:
– на рівні діяльності педагога: стимулювання до творчого пошуку, вміння бачити проблеми та шляхи
їх розв‘язання; пріоритет відносин співробітництва, співтворчості; модернізація форм, методів навчання та
виховання.
– на рівні діяльності адміністрації навчальних закладів: підбір педагогічних кадрів відповідного рівня,
здатних сприяти розвитку учнів, забезпечення умов для самостійної діяльності педагогів, підвищення
їхнього загальнокультурного та професійного рівня [3, с. 43-44].
Окрім вище зазначеного, відповідальність за долю дитини з особливими потребами покладається
також на її батьків, які повинні координувати свої виховні зусилля з рекомендаціями та діями вихователів,
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педагогів, шкільних установ та робити все можливе для розвитку своєї дитини. Батьківська участь у
вихованні та навчанні багато в чому залежить від того, наскільки ефективно можна усунути недоліки та
сприяти їх розвитку шляхом наближення до максимальної норми та підготовки до майбутнього.
Загальний висновок. Соціально-педагогічне партнерство як чітко визначена система
взаємовідносин всіх учасників освітнього процесу (учнів, батьків, вчителів, керівників), повинна
забезпечувати:
На рівні діяльності педагога: стимулювання до творчого пошуку, вміння бачити проблеми та шляхи їх
розв‘язання; пріоритет відносин співробітництва, співтворчості; модернізація форм, методів навчання та
виховання; на рівні діяльності адміністрації навчальних закладів: підбір педагогічних кадрів відповідного
рівня, здатних сприяти розвитку учнів забезпечення умов для самостійної діяльності педагогів, підвищення
їх загальнокультурного та професійного рівня [6, с. 39].
Але крім вище зазначеного, відповідальність за долю дитини з особливими потребами покладається
також на її батьків, які повинні координувати свої виховні зусилля з рекомендаціями та діями вихователів
та педагогів, та шкільних установ та робити все можливе для розвитку своєї дитини. Батьківська участь у
вихованні та навчанні багато в чому залежить від того, наскільки ефективно можна усунути недоліки та
сприяти їх розвитку шляхом наближення до максимальної норми та підготовки до майбутнього.
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(Одеса, Україна)
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАСІВ
Головними орієнтирами України є європейські освітні стандарти, якісна та ефективна освіта,
формування конкурентоспроможних фахівців. Процес реформування освіти в Україні передбачає
використання вчителем нових форм роботи в межах традиційної системи. Без використання інноваційних
технологій навчальний процес втрачає взаємозв'язок із життям та творчістю. Сучасне життя вимагає
посилення пошуку та експериментів, впровадження інноваційних технологій, використання новітніх освітніх
засобів.
Поняття «інноваційна технологія» завжди було в колі уваги видатних педагогів (О. Арламова, І. Беха,
Л. Ворзацької, Л. Галіцина, В. Давидова, Л. Ілюхина, М. Кларіна, А. Ніколс, О. Пєхота, О. Харченко та
інших). Проблему інноваційної діяльності розглядали у своїх дослідженнях відомі психологи, зокрема,
Дж. Гілфорд, П. Торренс. Дж. Рензуллі, Р. Стернберг, О. Матюшкін, Я. Пономарьов, Д. Богоявленська,
В. Дружинін, В. Моляко. Інтенсифікація процесу вивчення математичних дисциплін цікавила таких
науковців як К. Власенко, М. Жалдак, С. Раков, О. Скафа, Ю. Триус та інших.
Метою статті є розкриття методичних аспектів використання інноваційних технологій на уроках
математики в 5-6 класах.
Уроки математики – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у
співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів. За допомогою інноваційних технологій будьяка інформація запам‘ятовується легко, із задоволенням, у позитивному настрої.
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Інноваційне навчання — це один з видів навчання, при якому відбувається орієнтація на засвоєння
учнями досвіду творчої діяльності. Відтак доцільно включати в уроки методики і методичні прийоми, що
дозволяють активізувати мислення учнів. Інноваційні методики — організація навчання і виховання в
малих групах, які дозволяють домогтися активної участі кожного школяра. У них невеликі групи учнів
працюють над вирішенням та виконанням певних завдань. В групі важлива думка кожного, і результат
роботи кожної групи важливий для загального результату. Працюючи в малій групі, учень бере активну
участь у всьому, що відбувається на занятті, пояснює іншим те, що зрозумів сам. При цьому школяр
займає активну дослідницьку позицію [1, с. 216].
У педагогічній літературі інноваційна діяльність розглядається в двох аспектах: за етапами розвитку
інноваційних процесів: як розробка, освоєння й використання нововведень (К. Ангеловські, М.В. Кларин та
ін.), як вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічного винахідництва, введення нового у педагогічну
практику (І.М. Дичківська, О.Г. Козлова, Н.І. Клокар та ін.).
На думку І.М. Дичківської, інноваційна педагогічна діяльність – особливий вид творчої діяльності
заснований на осмисленні практичного педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність,
орієнтований на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів,
одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики [2, 40]. Т.М. Демиденко
розглядає інноваційну педагогічну діяльність як складне інтегральне утворення, сукупність різних за цілями
та характером видів робіт, що відповідають основним етапам розвитку інноваційних процесів та
спрямовані на створення й внесення педагогом змін до власної системи роботи. Вона носить комплексний,
багатоплановий характер, втілює в собі єдність наукових, технологічних, організаційних заходів.
Інноваційна діяльність – системний вид діяльності, спрямований на реалізацію нововведень на основі
використання та впровадження нових наукових знань, ідей, підходів; трансформації відомих результатів
наукових досліджень та практичних розробок у новий або удосконалений продукт [3, 51-52].
Отже, інноваційна педагогічна діяльність – це комплексна діяльність по створенню та впровадженню
в практику власних, різних за ступенем новизни, педагогічних нововведень або творче використання
здобутків вчених та відомих педагогів. Ця діяльність характеризується креативністю та мотивацією
вчителя на здійснення пошукової діяльності.
Зміст інноваційної діяльності вчителя можна розглядати через логіку розгортання етапів
інноваційного процесу від моменту створення до реалізації авторської концепції, виходу в масову
практику [3]:
- створення авторської ідеї навчання та виховання або авторської концепції школи; розробка змісту
планів та програм шляхом реалізації ідеї в інноваційній педагогічній діяльності;
- первинна апробація та наступна корекція авторської концепції, пошук однодумців та нових
аргументів на захист інновацій;
- реалізація авторської ідеї, оформлення цілісності інновації на основі експериментів та творчих
пошуків; готовність нововведення до застосування в масовій практиці.
Необхідною умовою здійснення інноваційної діяльності є цілеспрямована організація процесу
професійної підготовки вчителя, оскільки «… інновації – це цілеспрямована реалізація того потенціалу,
який міститься у творчості особистості. Специфіка інновації як діяльності породжує певний тип
особистості» [4, 26].
У цьому контексті цікавими є результати досліджень, які стосуються ставлення вчителів до
нововведень. Наприклад, дослідження Е. Роджерса, за яким учителі поділяються на такі групи:
1) новатори (2,5% колективу) – учителі, які відкритті новому, перші сприймають, впроваджують і
поширюють його;
2) ранні реалізатори (13,5% колективу) – слідують за новаторами, але більш інтегровані в колектив.
Їх ще називають розумні реалізатори.
3) помірковані (34% колективу), які дотримуються правила «золотої середини» та не сприймають
нового до того часу, поки його не впровадять більшість колег;
4) учителі, які сумніваються (34% колективу), сприймають нове лише за умови його загальної
позитивної підтримки;
5) учителі, які коливаються (16% колективу) (консерватори) – вони орієнтуються на традиційні
цінності, дуже важко впроваджують нове [5].
Сучасний учитель – це вчитель інноваційної орієнтації, який готовий до змін, до переорієнтації
власного мислення, до усвідомлення нових вимог щодо педагогічної діяльності, до інноваційної
педагогічної діяльності.
Теоретичне осмислення сутності інноваційної діяльності дає змогу дійти до висновку, що перехід до
інноваційної діяльності та її успішність передбачає усвідомлення учителем необхідності та практичної
значущості інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні, а її реалізація
потребує не лише володіння знаннями педагогічної інноватики, але й сформованості готовності до даного
виду діяльності. Фундаментальні психолого-педагогічні дослідження готовності до професійної педагогічної
діяльності показали, що готовність до впровадження інновацій ще залишається об‘єктом сучасних
наукових розробок [6-7].
Розглядаючи інновації як новостворені (застосовані) чи вдосконалені технології (чи проекти), які
істотно змінюють обсяги, структуру та якість педагогічного процесу, науковці виділяють такі
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технології [8, с. 18-24.]: розвивального навчання; особистісно-орієнтованого навчання; колективного
навчання; модульно-розвивального навчання; життєтворчого навчання; особистісно-орієнтованого
виховання; психологічного управління; адаптивного управління; інтеграційної природничої освіти тощо.
Досить важливим є той факт, що оволодіння інноваційними технологіями навчання вимагає
насамперед внутрішньої готовності вчителя до зміни самого себе. При підготовці до уроку слід обов‘язково
врахувати ту модель, де уроком учитель лише керує, а творять урок самі учні.
До інноваційних технологій навчання математики молодших школярів ми відносимо такі, як
інтерактивні, проектні, методика ейдетики, «Метод шести капелюхів», «Теорія рішення винахідницьких
задач» та інші. Але сьогодні неможливо уявити навчання молодших школярів без використання нових
інформаційних технологій, так як відбувся процес інформатизації освіти.
При використанні інформаційних технологій в математиці виникає можливість застосування нових
засобів у процесі навчання: електронних підручників; бібліотек; засобів мультимедіа; аудіо і відеотехнологій; інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем та інших. Використання
інформаційних технологій у процесі навчання математики дозволяє учням переносити свої дослідницькі
навички на реалізацію творчих проектів. Розроблені проекти сприяють кращому засвоєнню розумінню того,
як застосувати отримані практичні й теоретичні знання на практиці. Це у свою чергу дозволяє учням
виробити необхідні в житті якості: ініціативність, самостійність, зібраність, чіткість в обчисленнях.
Методичними особливостями організації інтерактивного навчання: застосування проблемних
ситуацій та формулювань, відповідна організація навчального простору, що сприяє діалогу, мотиваційне
забезпечення спільної діяльності, дотримання правил навчального співробітництва, використання
комунікативних методів і прийомів. Розглянемо найбільш поширені інтерактивні методи навчання.
Прийом «Лови помилку» – універсальний прийом, що може використовуватися у груповій та
індивідуальній роботі. Наприклад, використання прийому на різних етапах уроку: на початку – при
розв‘язуванні усних вправах або при повторенні; у середині уроку – при закріпленні матеріалу, на стадії
осмислення; наприкінці уроку – при підведенні підсумків, на стадії рефлексії. Учні шукають помилку, краще
групою. Вони сперечаються, радяться, а коли приходять до якоїсь думки, вибирають спікера й пропонують
свій аргументований варіант відповіді.
Вправа «Недописана фраза»: недоговорена умова стимулюють роботу учнів.
На 3 діляться натуральні числа………..
На 9 діляться натуральні числа…………
Метод «Карусель» за своєю сутністю є роботою в змінних парах. На уроках математики цей метод
часто використовують для проведення взаємоопитувань: кожен учень отримує (або формулює самостійно)
питання з теми по черзі задає його учням, із якими опиняється в парі. Цей метод може також
використовуватися для обговорення у парах проблемних питань, які вимагають нестандартних рішень.
Метод «Акваріум» передбачає роботу однієї групи, тоді як інші учні спостерігають за процесом її
діяльності, а потім аналізують її ефективність та результативність. Наприклад, на уроці група учнів може
розв‘язати нестандартну задачу, використовуючи всі ідеї, що були висловлені колективно. Решта учнів
спостерігають та оцінюють роботу групи.
З метою розвитку творчого мислення школярів застосовується метод проектів. Під проектною
діяльністю розуміється спільна творча або ігрова діяльність, що має спільну мету і узгоджені методи
діяльності. Її неодмінною умовою є наявність уявлень про кінцевий продукт діяльності та етапів його
досягнення [1, с. 212]. Мета проектної діяльності в основній школі – сприяння становленню індивідуальної
освітньої траєкторії учнів. На початку виконання проекту учні займаються пошуком матеріалів для
портфоліо. Мета основного етапу – написання творчого проекту. На фінальному етапі учні демонструють
результати своєї роботи. Виконання проектів сприяє формуванню соціальної компетенції, інформаційної. У
процесі проектного навчання учні привчаються серйозно ставитися до своєї діяльності, вчаться
відстоювати свою позицію, набувають комунікативних навичок.
Отже, впровадження інноваційних технологій на уроках математики потребує від вчителя чіткої
організації, координації дій усіх суб‘єктів, задіяних в навчальному процесі. Використання інновацій
здійснюють значний вплив на емоційну сферу школярів, що призводить до кращого сприйняття нового
матеріалу та підвищення інтересу до навчання.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ SMART-ОСВІТИ:
ТЕХНОЛОГІЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
За останні десятиліття було створено неймовірну кількість новітніх комп‘ютерних технологій, які
полегшили повсякденне життя. Наслідком такого технологічного вибуху є покращення життєдіяльності
людини. За допомогою технологій наша буденність виведена на абсолютно новий якісний рівень. Все
більше популяризуються матеріальні та технічні цінності, які не оминули навчальний процес [5].
В інформаційному суспільстві відбувається процес трансформації освітніх технологій. Smart-освіта –
це застосування в навчальних цілях смартфонів, планшетів, інтерактивних дошок, інших пристроїв із
доступом до інтернету, а також усяких навчальних програм та додатків.
E-learning (від англ. Electronic learning – електронне навчання) – система електронного навчання,
синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання із застосуванням
комп‘ютерів, мережне навчання, віртуальне навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних,
електронних технологій. За визначенням ЮНЕСКО: E-learning – навчання за допомогою Інтернет і
мультимедіа.
Електронне навчання поклало початок смарт-навчанню (Smart-education). Це нова філософія
навчання, котру називають розумним навчанням.
Воно об‘єднує навчальні заклади, викладацький склад для здійснення спільної освітньої діяльності в
мережі Інтернет на базі спільних стандартів, узгоджень і технологій. Мова йде щодо здійснення спільного
навчання та використання контенту.
Smart-навчання – це гнучке навчання в інтерактивному освітньому середовищі за допомогою
контента з усього світу, що знаходиться у вільному доступі. Отже, знання стають широко доступні.
Мета розумного навчання полягає в тому, щоб робити процес навчання ефективним за рахунок
переносу навчального процесу в електронне середовище, а це, в свою чергу, надає можливість доступу
кожному, розширення кількості бажаючих навчатися з будь-якого місця і у будь-який час. З цією метою
необхідно здійснити перехід від книжкового до електронного контенту, розміщуючи його в репозитарії,
зробити його активним.
Студенти одержують можливість самостійно або за технологією «перевернутого» навчання вивчати
навчальні дисципліни за електронними матеріалами, дивитись лекції в он-лайн або оф-лайн режимах,
тестуватися, брати участь у телекомунікаційних проектах.
Smart-освіта відкриває нові можливості для педагогів, надає можливість ділитися досвідом,
підвищувати свій професійний рівень, більше займатися наукою, економити час, постійно розробляти
контент та ін.
Нові вимоги висуваються до навчального курсу. Він має забезпечувати якість освіти, мотивацію
студентів, залучаючи студентів до творчої, навчальної і наукової діяльності. Навчальні курси мають бути
інтегрованими, включати мультимедійні фрагменти, зовнішні електронні ресурси. Необхідно
дотримуватися таких вимог: гнучкість, інтеграція, індивідуальна траєкторія, мобільність та ін. Цим
властивостям відповідатиме електронний курс, а також електронний підручник [6]. Для створення смартпідручника необхідно використовувати: хмарні технології, мультимедійні засоби, автоматичну фільтрацію
за рейтингом знань, інтерактивність, спільну роботу в Інтернеті та ін.
Особлива увага приділяється управлінню навчальним контентом і навчальними ресурсами у Smartнавчанні. У цьому процесі навчальні матеріали потребують регулярного використання викладачами,
доповнення з професійних сайтів, блогів. Це дає студентам можливість формувати професійну
компетентність.
Для здійснення Smart-навчання необхідне відповідне технічне забезпечення і доступ до Інтернету.
Використання сучасних технологій навчання (інтерактивних) та технологій здійснення навчального процесу
за моделями: Smart Classroom, Flipped Classroom та ін. створюють умови здійснення креативного
навчання.
Викладачами використовуються у навчальному процесі інтерактивні дошки та спеціальне програмне
забезпечення, наприклад, ActivStudio, а також програмне забезпечення Smart Notebook, Smart Classroom
та ін. Це програмне забезпечення використовується для здійснення інтерактивного навчання.
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Сучасні вчені-педагоги визначають професійну компетентність як інтегративну якість особистості
фахівця, «системне явище, що охоплює знання, вміння, навички, професійно значущі властивості, що
забезпечують ефективне виконання ним своїх професійних обов'язків» [4].
Важливим структурним компонентом професійної компетентності є комунікативна компетентність,
що є якісною характеристикою особистості фахівця. Комунікативна компетентність є сукупністю науковотеоретичних знань, практичних умінь і навичок у сфері здійснення професійної комунікації, містить досвід
здійснення професійної взаємодії, стійку мотивацію професійного спілкування. Як зазначають учені
засобом формування професійної комунікативної компетентності є спілкування, але в тому випадку, якщо
воно здійснюється на діяльнісній, мотиваційній, ситуативно обумовленій основі з використанням
професійно орієнтованого змісту як теми спілкування [4].
Як зазначає Застело А., комунікативна компетентність є однією з базових характеристик професійної
компетентності і професійної підготовки фахівців професій типу «людина-людина». Комунікативну
компетентність можна представити як синтез соціально-перцептивної, рефлексивної, аутопсихологічної,
психологопедагогічної компетенцій і пов'язаних з ними вмінь. Високий рівень розвитку цієї компетентності
дозволяє ефективно взаємодіяти в команді професіоналів для досягнення поставлених цілей [2].
Сучасний студент, який використовує Інтернет, володіє навичками роботи з інформаційними
ресурсами, не відчуває труднощів у роботі з мобільними довідковими матеріалами (пошуковими
словниками, електронними перекладачами). Але студент не завжди може зорієнтуватися в системі
інформації, надійності джерел її отримання, використанні засобів її обробки, проведенні аналізу отриманих
даних. Завданням викладача є спрямування роботи студента на досягнення поставленої мети навчання.
Викладачеві необхідно структурувати роботу студента, розробити чіткий сценарій заняття з конкретними
завданнями, вимогами їх виконання і критеріями оцінки.
Від викладача вимагається досить ретельна робота зі складання пошукових завдань для розвитку
міждисциплінарних навичок веб-пошуку і грамотної обробки інформації. Важливим фактором при цьому є
мотивація навчання, що дозволяє зацікавити студента в отриманні знань, знайти стимули для активізації
самостійної пізнавальної діяльності, творчого наукового пошуку [4].
Перед сучасним викладачем виникає ряд важливих завдань, вирішення яких є необхідним для того,
щоб зробити навчальний процес цікавим, творчим і таким, що задовольняє всі потреби сучасного
студента. У зв'язку з цим відбуваються істотні зміни в процесі викладання дисциплін у вищій школі із
застосуванням сучасних інформаційних технологій. Персональні комп'ютери, SMART-дошки, мережа
Інтернет стають необхідними засобами в навчальному процесі. Крім того, використання SMART–
технологій в процесі навчання дозволяє більш широко і повноцінно розкрити творчий потенціал кожного
студента. Отже, стає зрозумілою актуальність використання технології SMART в освітньому процесі:
студенти сприймають інформацію швидше, беруть участь у групових дискусіях, виконують спільну роботу,
проходять індивідуальну перевірку знань; встановлюється ефективний зворотний зв'язок у системі
«студент-викладач».
Професійна спрямованість навчання є одним з принципів дидактики, реалізація якого дозволяє
забезпечити орієнтацію кожного компонента навчально-виховного процесу на формування
конкурентоспроможної особистості фахівця, його знань, умінь, творчого мислення, на розвиток його
професійних здібностей [4].
Однією з особливостей розвитку в інформаційному суспільстві системи освіти, зокрема вищої, є
формування професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки завдяки
досконалому володінню ІКТ та однією з іноземних мов за професійним спрямуванням; впровадженню ними
новітніх педагогічних технологій і методик вивчення дисципліни та підвищення відповідальності викладачів
за результати професійної підготовки фахівців тощо.
Зменшення кількості лекційних годин в умовах кредитно-модульної системи актуалізує необхідність
впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів більш ефективних форм проведення
лекцій, які вже багато років залишаються універсальною формою проведення аудиторних занять.
Дослідниця Т. Туркот за способом викладу навчального матеріалу виокремлює такі види лекцій: проблемні
лекції, лекції-візуалізації, лекції-консультації, бінарні лекції, лекції-бесіди, лекції-дискусії, лекції з
заздалегідь запланованими помилками, лекції з аналізом конкретних ситуацій, лекції-конференції
тощо [7, с. 199]. Таким чином, у сучасних умовах більшість лекцій набуло проблемного характеру.
Доповнена реальність – поняття, яке описує процес доповнення існуючої реальності віртуальним
об‘єктами. Комунікація з віртуальною реальністю виконується в режимі on-line, а для забезпечення
необхідного ефекту необхідна лише вебкамера – зображення з якої буде доповнюватись віртуальним
об‘єктами. За словами дослідника Рональда Азуми [8] доповнену реальність можна визначити як систему,
яка: поєднує віртуальне та реальне; взаємодіє в реальному часі; працює в 3d.
На сьогодні можна легко назвати кілька відомих прикладів використання технології доповненої
реальності. Зокрема телевізійний, візуалізуючи його в 3d, з можливістю виділення його окремих частин.
Кожну таку частину можна масштабувати і розглядати в просторі, також є можливість представлення
текстової наукової інформації про неї.
Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій відкриває перспективи використання
користувачами принципово нових засобів, зокрема мобільного навчання. Якщо дистанційне навчання
дозволило слухачам навчатися віддалено від самого навчального закладу, то мобільне навчання пропонує
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можливість навчатися незалежно від місця і часу, забезпечуючи неперервність і максимальну гнучкість
навчального процесу.
Одним із шляхів запровадження мобільного навчання може бути використання технології BYOD:
Bring Your Own Device. BYOD (Bring Your Own Device) – «прийди зі своїм пристроєм».
Використання технології BYOD у навчанні, дає змогу працювати в онлайн режимі, швидко давати
відповіді, проходити тести, ознайомлюватись з навчальним матеріалом, створювати різні закладки. За
рахунок виконання вказаними вище мобільними платформами і додатками трудомістких логічних операцій,
учитель більше часу приділятиме безпосередній роботі з учнями (дискусії, круглі столи тощо). Тоді
важливим аспектом буде ефективне, раціональне використання навчального часу на уроці [3].
Бабич А. пропонує шляхи вирішення тих проблем, що виникають за умов використання технології
BYOD (табл. 1) [1].
Таблиця 1– Шляхи вирішення проблем під час використання технології BYOD
Проблеми
Шкідливий вплив на зір
Відсутність смартфонів і планшетів
вчитись, а не грати в ігри
Обмін інформацією між мобільними пристроями,
передача даних на стаціонарні комп‘ютери
Доступ до Інтернету
Заборонений контент
*Укладено автором за джерелом [1].

Шляхи вирішення
Робота з пристроями 10-15 хвилин. Вправи для очей.
Робота у групах, командах, Ознайомлення батьків з
мобільними технологіями
Продумувати завдання
Сервіс Google +, соціальні мережі, електронна пошта.
Використання USB-хабів, кардрідерів
Використання Wi-Fi, якщо в школі є Wi-Fi роутер, 3G
Інтернет
Функція «Батьківський контроль»

Отже, розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців засобами smart-освіти, наприклад,
технологія доповненої реальності, набирає оберти у ЗВО. Унікальність мобільного навчання полягає в
тому, що ті, хто навчаються, не прив‘язані до певного часу і місця, навчальний матеріал завжди під рукою,
вивчається в будь-який час. Особливої актуальності набуває пошук нових підходів до організації
навчального процесу і створення навчальних матеріалів і технологій, які б враховували можливості
мобільних пристроїв у процесі навчання майбутніх фахівців.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ З БАТЬКАМИ
Активний розвиток сучасного суспільства вимагає від школи все більш якісних змін та реформ.
Однак, варто зауважити, що дитина більшість часу свого життя проводить у родині, спілкуючись і
набираючись досвіду від батьків, бабусь, дідусів. Враховуючи те, що місією початкової школи є різнобічний
розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей,
формування в неї загальнокультурних і моральноетичних цінностей, ключових і предметних
компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до
продовження навчання в основній школі, життя у демократичному суспільстві, її неможливо забезпечити
без ефективної взаємодії з батьками.
Проблема співпраці батьків та педагогів є досить складною як для батьків, так і для вчителів.
Розв‘язання цієї проблеми знаходить свої витоки у працях класиків педагогічної науки, таких, як
А. Дістервег, Я. Коменський, Я. Корчак, А. Макаренко, Й. Песталоцці, М. Пирогов, С. Русова, Г. Сковорода,
В. Сухомлинський, К. Ушинський, та ін
Питанням розробки теоретичної бази позашкільної та позакласної спільної виховної роботи
присвятили свої дослідження Л. Балясна, І.Вінниченко, Л. Вовк, О. Киричук, Б. Кобзар, М. Коваль,
Ю. Столяров, О. Сухомлинська, Т. Сущенко, Н. Харінко та ін.
Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є педагогіка партнерства, яка
ґрунтується на взаємодії між учнем, учителем і батьками. В основу педагогіки партнерства покладено
спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками [3, с. 26].
Педагогіка партнерства ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. В основі
педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками.
Термін «партнерство» переважно визначають як [4, с. 71]:
 система взаємовідносин, які відбуваються у процесі певної спільної діяльності;
 спосіб взаємодії і взаємин, організованих на принципах рівності, добровільності, рівнозначущості та
доповнюваності всіх її учасників;
 організаційна форма спільної діяльності, що передбачає об‘єднання осіб на відповідних умовах
розподілу праці та активної участі в її реалізації;
 спосіб взаємовідносин, за яких зберігаються права кожної із сторін, чітко узгоджені і злагоджені дії
учасників спільної справи, що ґрунтуються на засадах взаємовигоди та рівноправності.
Педагогіка партнерства – чітко визначена система взаємовідносин всіх учасників освітнього процесу
(учнів, батьків, вчителів), яка:
 організовується на принципах добровільності й спільних інтересів;
 ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись
 визначених норм (права та обов‘язки) та враховуючи ціннісні орієнтири кожної із сторін;
 передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань та готовність брати на
себе відповідальність за їх результати [3].
Водночас, для здійснення ефективної взаємодії з батьками, педагогу необхідно розібратися у
сутності даної дефініції. Поняття «взаємодія» у словнику педагогічних термінів розглядається як:
 процес впливу людей один на одного, що породжує їхню взаємозумовленість, зв'язки і відносини;
 погоджена спільна діяльність, спрямована на досягнення єдиних цілей, розв‘язання учасниками
значущих для них проблем і завдань;
 система усвідомлених, погоджених відносин, дій (діяльності) та спілкування людей один з одним,
заснована на взаєморозумінні та взаємній підтримці, спрямована на досягнення єдиної значущої для всіх
мети (результатів) [4, с. 9].
У психології поняття «взаємодія» трактують як процес впливу об‘єктів один на одного, що визначає
їхню взаємозумовленість і зв‘язок. У соціальній психології це поняття використовують для характеристики
міжособистісних контактів людей у процесі спільної праці, опису взаємних впливів, які вони чинять один на
одного [2, с. 54].
Отже, взаємодію з батькамими розглядаємо як спільну діяльність батьків та вчителя, яка
спрямована на розвиток особистості, що базується на взаємоповазі та підтримці.
Однак, виникає питання, чим звичайна взаємодія відрізняється від ефективної. Термін ефективність
– (від лат. efekt – те, що дає відповідний результат, дієвий) – розглядається як відношення досягнутого
результату (відповідно до того чи іншого критерію) до максимально досягнутого чи заздалегідь
запланованого результату; співвідношення показників ефекту (результату) і витрат матеріальних, трудових
і фінансових ресурсів на його досягнення [4, c.26].
Тож ефективна взаємодія з батьками визначається як спільна діяльність батьків і вчителя, яка
спрямована на розвиток особистості учня і ґрунтується на доцільно підібраних формах, методах та
засобах співпраці, завдяки яким, при мінімальних затратах сил і часу, результат є найвищим.
На сьогодні, основні форми спілкування з батьками, які можуть бути реалізовані відповідно до
Концепції «Нова українська школа» наступні:
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Батьківські збори. Одна з основних форм роботи з батьками. На них обговорюються актуальні
проблеми життя колективу. Збори не повинні зводитися до монологу вчителя. Це - взаємообмін думками,
ідеями, знаннями, спільний пошук оптимальних рішень. Чим більше деталей ви продумаєте і сплануєте,
тим ефективніше пройдуть ваші збори, і батьки залишаться задоволеними як результатами, так і
процесом.
Індивідуальні зустрічі з батьками. На відміну від батьківських зборів, регулярні індивідуальні
зустрічі з батьками є практикою, що не так часто використовується у навчальних закладах, хоча вона є
надзвичайно важливою у процесі спілкування з батьками.
Першу зустріч із батьками потрібно провести ще до початку навчального року. Мета цієї зустрічі знайомство. Під час цієї зустрічі вчитель зустрічається з дитиною, її батьками, дізнається про очікування
батьків щодо навчання їх дитини та починає встановлювати відкриті, дружні взаємини.
Важливо пам‘ятати, що, обговорюючи питання в присутності дитини, необхідно дотримуватися
конфіденційності та взаємоповаги. Для того, щоб зустріч із батьками завершилася ефективно, важливо
підсумувати її результати - повторити найголовніші пункти обговорення
Відвідування батьків удома. Сприяє налагодженню контактів із сім‘єю, з‘ясуванню її загальної та
педагогічної культури, обговоренню відхилень у її поведінці, вжиттю необхідних заходів щодо їх
запобігання, залученню батьків до участі в роботі школи тощо. Під час зустрічі педагог має підкреслити
позитивне в дитині, тактовно звернути увагу на недоліки, разом поміркувати над тим, як усунути їх.
Листування. Передбачає періодичне надсилання батькам листів про успіхи учня в навчанні,
старанність, уважність і відповідальність за доручення. Можна повідомити про певні труднощі, попросити
про зустріч. Варто висловити щиру подяку за хороше виховання дитини.
Тижневі або місячні інформаційні бюлетені, що містять інформацію про всі заходи, у яких беруть
участь діти.
Зустрічі груп батьків, які можуть зустрічатися для планування волонтерських заходів для класу чи
школи.
Обмін книжками: батьки та вчителі можуть обмінюватися книгами про цікаві підходи до навчання і
виховання дітей. Обміни книгами можна супроводжувати організацією подальших дискусійних груп - як
фізично, так і через соціальні мережі.
Святкові заходи, до яких залучаються діти, вчителі, і батьки, можна організовувати з різних
приводів - історичних подій, подій, важливих для громади, сезонних святкувань, подій у шкільному
житті та ін.
Переваги від постійного спілкування отримують усі: вчителі, діти й батьки. Особливо важливе воно
для дітей, котрі бачать дорослих, важливих у їхньому житті, у співпраці. Це зміцнює їхнє почуття
впевненості та безпеки. Спілкування вчителя з батьками, яке відбувається від самого початку навчального
року, має стати невід‘ємною частиною річного плану роботи вчителя [3, с. 136-141].
Водночас, ми спираємось на думку Н. Волкової, яка зазначає, що процес спільної роботи з батьками
молодших школярів буде ефективним за умови дотримання педагогом таких психолого-педагогічних
правил та вимог:
 використання заходів, спрямованих на підвищення авторитету батьків. У спілкуванні з батьками
слід уникати категоричного тону, який може спровокувати образи, роздратування. Нормою мають стати
стосунки, засновані на взаємоповазі;
 довіра до виховних можливостей батьків, підвищення рівня їхньої педагогічної культури й
активності виховання;
 педагогічний такт, неприпустимість необережного втручання в життя сім‘ї. Класний керівник –
особа офіційна, але за специфікою своєї роботи може стати свідком стосунків, які приховуються від
сторонніх. Якою б не здавалася йому сім‘я, учитель повинен бути тактовним, ввічливим, інформацію про
сім‘ю використовувати лише для допомоги батькам у вихованні дитини.
життєстверджувальний, мажорний настрій при розв‘язанні проблем виховання, опора на позитивні
риси дитини, орієнтація на успішний розвиток особистості [1, c. 221].
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що проблема здійснення ефективної взаємодії вчителя
з батьками була і залишається актуальною. Ефективну взаємодію з батьками ми розглядаємо як спільну
діяльність батьків і вчителя, яка спрямована на розвиток особистості учня і ґрунтується на доцільно
підібраних формах, методах та засобах співпраці, завдяки яким, при мінімальних затратах сил і часу,
результат є найвищим. Водночас, важливим компонентом у ефективній взаємодії є дотримання
відповідних умов, що допоможуть створити таку емоційну ситуацію, в якій і батьки, і вчителі разом
досягнуть успіху.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ
STEM-НАВЧАННЯ
Найважливішою проблемою шкільної освіти є підвищення якості навчання, що полягає у
вдосконаленні вже існуючих та впровадження нових методик викладання в школі. Одним з основних
напрямків підвищення ефективності та якості навчання є використання системи STEM-навчання при
викладанні у закладах середньої загальної освіти.
STEM – це великий вибір можливостей професійного розвитку, надання учням доступу до
технологій. Сьогодні, коли світ перетинається комп‘ютерними мережами, діти створюють цифровий
контент, обмінюються ним та використовують його у великих масштабах. Вони запускають веб-сайти,
знімають фільми на телефони, створюють власні ігри тощо.
Розвиток творчості учнів (технічний, фізико-математичний, інформаційний) – важливий засіб
формування особистості учня. Формування компетентностей припускає насамперед розвиток відповідних
моральних якостей особистості, основ наукового світогляду, творчого відношення до праці, глибоких та
міцних, професійних і загальних знань, а також гнучкого оперування ними та вміння користуватися на
практиці.
Особливою формою STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, які спрямовані на встановлення
міжпредметних зв‘язків і сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації
особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці/занятті.
Інтегровані уроки/заняття можуть проводитися шляхом об‘єднання схожої тематики кількох
навчальних предметів або формування інтегрованих курсів чи окремих спецкурсів шляхом об‘єднання
навчальних програм таких курсів/предметів. Основою ефективності цих уроків/занять є чітке визначення
мети й їх планування для забезпечення різнобічного розгляду учнями певного об‘єкта, поняття, явища, що
вивчаються на різних предметах [1].
Мета нашого дослідження – теоретично обґрунтувати та практично перевірити доцільність
використання методів STEM (англійською – Science, Technology, Engineering, Mathematics, що в перекладі
означає науку, технології, інженерію та математику) освіти задля покращення інформаційної
компетентності учнів нової української школи.
Нами були використані наступні методи дослідження: теоретичні: вивчення наукових джерел,
психолого-педагогічний аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; емпіричні: педагогічний експеримент,
діагностичні методики, зрізи знань; математичні: обробка отриманих результатів.
Теоретичне значення полягає в теоретичному обґрунтуванні доцільності вдосконалення чи
впровадження нових STEM методик викладання в школі. Практичне значення полягає у розробленні
методичних рекомендації щодо використання системи STEM-навчання при викладанні у закладах
середньої загальної освіти [2].
Для перевірки гіпотези дослідження, ефективності розроблених методичних рекомендацій, нами
було проведено педагогічний експеримент, який відбувався на базі Комунального закладу «Нікопольська
середня загальноосвітня школа №22» та Комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня
школа №19» Для проведення педагогічного дослідження було залучено учнів 5-11 класів.
Проведено порівняння сприйнятті учнями пройденого матеріалу на уроках у двох школах:
Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа №19» не використовує методики
STEM – навчання при проведенні уроків; Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня
школа №22» використовує методики STEM – навчання при проведенні уроків.
Під час експерименту порівнювалися дві школи з різними методиками викладання на уроках. Мною
були розроблені критерії визначення рівнів сприйняття учнями матеріалу на уроках, які представлені у
таблиці 1. За основу критерії визначення рівнів сприйняття учнями пройденого матеріалу на уроках було
взято критерії оцінювання навчальних досягнень учнів розроблених Міністерством освіти і науки
України [3].
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Таблиця 1. – Критерії визначення рівнів сприйняття учнями пройденого матеріалу на уроках
РІВНІ
Низький

ПОКАЗНИКИ
Учень (учениця) розпізнає окремі об‘єкти, явища і факти предметної галузі; знає і виконує правила
техніки безпеки під час роботи з комп‘ютерною технікою, може фрагментарно відтворити знання про
них.
Середній
Учень (учениця) знайомий з основними поняттями навчального матеріалу; може самостійно
відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення; вміє за зразком
виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання
даних на комп'ютері; вміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою; самостійно
виправити вказані вчителем помилки; самостійно визначити спосіб розв‘язування навчальної задачі;
вміє використовувати довідкову систему.
Високий
Знання, вміння і навички учня (учениця) повністю відповідають вимогам державної програми. Учень
(учениця) володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної
діяльності, оцінює нові факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує
їх для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей, судження його (її) логічні і достатньо
обґрунтовані; має певні навички управління інформаційною системою; використовує набуті знання і
вміння у нестандартних ситуаціях; вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною
програмою; має стійкі навички управління інформаційною системою; має стійкі навички управління
інформаційною системою.
*Укладено автором за джерелом [4].

У ході експерименту нами було застосовано авторську методику опитувань, результати яких
представлені у таблицях 2 та 3.
Таблиця 2 – Результати опитування учнів щодо сприйняття матеріалу на уроках у закладі
«Нікопольська середня загальноосвітня школа №19»
Рівні сприйняття учнями пройденого матеріалу на уроках.
Низький
Середній
Високий
Всього

Кількість
учнів
41
90
32
163

%
25
55
20
100

Як видно з таблиці 2, 55% учнів вважають, що не можуть в повній мірі сприйняти інформацію,
отриману на уроках, а 25% вважають, що не розуміють пройдений матеріал на уроках.
Таблиця 3 – Результати опитування учнів щодо сприйняття пройденого матеріалу на уроках у
закладі «Нікопольська середня загальноосвітня школа №22»
Рівні сприйняття учнями пройденого матеріалу на уроках.
Низький
Середній
Високий
Всього

Кількість
учнів
27
66
86
179

%
15
37
48
100

Результати анкетування свідчать про те, що учні, які навчаються в школах, де використовують
методики STEM – навчання сприймають матеріал набагато краще, ніж учні, які навчаються у школах, де не
використовують на уроках методики STEM-навчання. Експеримент, його формувальний етап, триває.
Отже, порівнявши результати двох опитувань, можна побачити, що рівень сприйняття учнями
пройденого матеріалу на уроках в середніх загальних школах вищий, якщо вчитель використовує при
викладанні методики STEM-навчання. Виникає важлива практична задача – створення спеціального
методичного інструментарію для роботи з новими середовищами в рамках природничих, інженерних й
точних наук, особливо в нашому інформаційному середовищі в умовах розвитку бізнесу та веб-освіти. І хоч
існують проблеми: відсутність STEM-лабораторій, нестача спеціалістів у сфері STEM, невелика база даних
щодо розробок інтегрованих уроків/заходів із застосуванням STEM-технологій, відсутність навичок
застосування засобів STEM-освіти, проблема готовності всіх суб‘єктів навчально-виховного процесу до
впровадження STEM-освіти у школі підготовка і пере підготовка вчителів, особливо вчителів математики,
фізики, біології, хімії, інформатики, які безпосередньо відповідають за викладання навчальних дисциплін
STEM, – на сьогодні STEM-освіта є педагогічним процесом формування і розвитку розумово-пізнавальних і
творчих якостей учнівської молоді [2].
Уважаємо, що особливістю підготовки вчителів, які будуть формувати інформаційну компетентність
учнів за методикою STEAM-навчання, є те, що вони, не залежно від навчальної дисципліни, яку
викладають, повинні співпрацювати між собою з метою здійснення міждисциплінарних зв‘язків в освітньому
процесі та формування в учнів умінь комплексного вирішення проблем, зокрема з застосуванням STEMпідходу.
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ГРУПОВОЇ РОБОТИ:
КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ
Розвиток освіти, особливо вищої, у більшості країн світу належить до одного з найважливіших
національних пріоритетів, без якого неможливі ні економічний, ні соціальний, ні культурний, ні політичний
прогрес. Це, у свою чергу, вимагає оновлення освітнього процесу, пов‘язаного із забезпеченням
інтелектуальної незалежності, виробництвом і просуванням нових знань, підготовкою і формуванням
відповідальних та освічених громадян, висококваліфікованих спеціалістів.
В Україні триває становлення нової системи вищої освіти, орієнтованої на входження до
європейського освітнього простору. Основним завданням діяльності вищої школи є задоволення потреб
особистості в знаннях, які даватимуть змогу приймати самостійні рішення, проявляти ініціативність, гнучко
адаптуватися у сучасних умовах життя, що швидко змінюється. Гуманістична парадигма вищої освіти
зосереджує навчальний процес не лише на навчальній дисципліні, а також на особистості студента, його
професійному становленню та особистісному зростанню.
Формування й становлення комунікативної компетентності студентів позитивно впливає на
професійний рівень майбутніх спеціалістів, їхню творчу самореалізацію, удосконалення їх діяльності, а
саме це необхідно майбутнім фахівцям для адекватної орієнтації в усіх сферах суспільного життя.
Закономірним результатом професійної підготовки в сукупності мотиваційно-ціннісних, когнітивних та
інших складових виступає професійно-комунікативна компетентність особистості майбутнього педагога як
одна із його професійно значущих якостей. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю усунення
суперечностей: між нагальною потребою вдосконалення процесу розвитку комунікативної компетентності
у майбутніх фахівців та недостатнім рівнем розробки методичного забезпечення формування цієї
компетентності; між потребою роботодавців у фахівцях зі сформованою комунікативною компетентністю та
невизначеністю педагогічних умов щодо розвитку цієї компетентності; між вимогами до професійної
підготовки фахівців, до якої входить розвиток комунікативної компетентності та недостатньою її
сформованістю у студентів. Актуальність дослідження та суперечності, що склалися в освіті, й спонукала
нас до вибору теми «Організаційно-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності студентів
засобами групової роботи (дисципліна «Технологія процесів за фахом»)».
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити організаційнопедагогічні умови розвитку комунікативної компетентності студентів. Об`єкт дослідження  розвиток
комунікативної компетентності студентів. Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку
комунікативної компетентності студентів.
Гіпотеза дослідження – розвиток комунікативної компетентності студентів буде найбільш
ефективним, якщо: активізувати комунікативну діяльність студентів під час занять; застосовувати групові
форми роботи під час вивчення технічних дисциплін (дискусійні методи, ігрові методи, сенситивні
тренінги); сприяти комунікативній взаємодії «викладач-студент», «студент-студент».
Відповідно до мети і гіпотези було визначено такі навчальні завдання: проаналізувати науковопедагогічну та методичну літературу з теми дослідження; уточнити поняття «комунікативна
компетентність» та «групова робота»; теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити
організаційно-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності студентів; розробити модель
розвитку комунікативної компетентності студентів; розробити методичні рекомендації щодо розвитку
комунікативної компетентності студентів.

116
Нами були використані наступні методи дослідження: теоретичні: вивчення літератури, аналіз,
синтез, порівняння, моделювання, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду; емпіричні: анкетування,
тести, методи якісної і кількісної обробки результатів дослідження.
Теоретичне значення полягає в уточнені понять «комунікативна компетентність» та «групова
робота»; теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов розвитку
комунікативної компетентності студентів засобами групової роботи; і розробленні теоретичної моделі
розвитку комунікативної компетентності студентів. Практичне значення полягає в розробці методичних
рекомендацій щодо розвитку комунікативної компетентності засобами групової роботи.
Для перевірки гіпотези дослідження, ефективності організаційно-педагогічних умов нами було
проведено педагогічний експеримент, який проводився на базі кафедри «Теорія металургійних процесів і
хімії» металургійного факультету Національної металургійної академії України. Для проведення
експерименту були залучені студенти групи МЕ-03-16 (26 осіб). У ході експерименту нами було
використано наступні діагностичні методики: тест «Комунікабельність» (В.Ф.Ряховський) [2, с. 193]; тест
«Оцінка комунікабельності та організаторських здібностей» (В.В. Сінявський та Б.А. Федорішин) [1, с. 84];
авторська методика «Самооцінка вивчення предмету» (дисципліна «Теорія процесів за фахом»);
авторська методика «Вміння застосовувати ролі у ділових іграх».
Дані діагностичні методики допомогли нам знайти слабкі місяця студентів у комунікативній
діяльності, їх проблеми в особистому та професійному спілкуванні; зрозуміти наскільки розвинуті у
студентів комунікативні навички так комунікативні уміння; виявити якісні особливості їх комунікативних і
організаторських схильностей; виявити понятійно-технічні знання студентів.
Таблиця 1 – Середні показники студентів КГ та ЕГ за методикою В.Ф.Ряховського на
констатувальному етапі
Показники
Низкий
Середній
Високий

КГ
10
8
7

ЕГ
4
11
10

%
40
31
29

%
17
44
39

Рис. 1 – Рівні сформованості комунікабельності студентів КГ та ЕГ за методикою В.Ф.Ряховського на
констатувальному етапі
Ці показники говорять про те, що значній частині студентів вдалося підвищити навички
комунікабельності, навчитися слухати оточуючих, приймати участь у дискусіях та вирішеннях важливих
питань у колективі.
Але є і значна кількість студентів, які повільно розкривають у собі комунікативні навички, неохоче
беруть участь у диспутах і дискусіях, проте залюбки знайомляться з кимось або чимось новим.
Таблиця 2 – Рівні сформованості комунікативних та організаторських здібностей студентів ЕГ за
даними тесту «КОС» на констатувальному етапі
Комунікативні
Низький
Нижче середнього
Середній
Високий

ос.
2
19
2
2

Організаторські
%
7,6
73,2
7,6
7,6

ос.
0
17
7
2

%
0
65,4
27
7,6
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Рис. 2  Рівні сформованості комунікативних та організаторських схильностей студентів КГ за даними
тесту «КОС» на констатувальному етапі
Таблиця 2.1 – Рівні сформованості комунікативних та організаторських здібностей студентів ЕГ за
даними тесту «КОС» на констатувальному етапі
Комунікативні
ос.
2
7
14
3

Низький
Нижче середнього
Середній
Високий

Організаторські
%
7,6
27
53,8
11,6

ос.
0
7
15
4

%
0
27
57,6
15,4

Рис. 2.1  Рівні сформованості комунікативних та організаторських схильностей студентів ЕГ за даними
тесту «КОС» на констатувальному етапі
Як видно з діаграми, значна кількість студентів готова брати відповідальність за свої вчинки,
відстоювати свою точку зору, заводити нових друзів та проявлятися у колективі; але є значна частина
студентів, які губляться у новому колективі, потенціал їх схильностей зводиться до мінімуму, вони
відчувають себе краще на одинці з собою.
Таблиця 3  Середні показники балів тесту «Вміння застосовувати ролі у ділових іграх» на
констатувальному етапі
Показники
Низький
Середній
Високий

КГ
8
14
4

%
30,6
53,7
15,7

ЕГ
5
13
8

%
19,2
50,5
30,3
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Рис.3. Середні показники балів КГ та ЕГ тесту «Вміння застосовувати ролі у ділових іграх» на
констатувальному етапі
Ці результати говорять про те, що значна кількість студентів зацікавлена у розвитку власних
комунікативних навичок, має бажання працювати в колективі (групі), але відчуває себе скуто, що не дає
повною мірою розкрити свою здатність працювати у команді, відстоювати свою думку та вести дискусії на
важливі теми; але є і ті студенти, які проявляють себе як оригінальні та ерудовані особистості, що здатні
до чіткої та лаконічної видачі інформації і можуть вільно відстоювати свою точку зору.
Висновок. Отже, на констатувальному етапі з‘ясовано, що формування комунікативних знань, умінь і
навичок майбутнього спеціаліста перебуває в полі зору як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників.
Незважаючи на значну кількість публікацій та навчальних посібників, багато питань з цієї проблеми ще не
набули належного обґрунтування й однозначного вирішення. Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчить про необхідність розв‘язання різноманітних проблем, пов‘язаних з низьким рівнем комунікативної
компетентності майбутніх фахівців різних сфер діяльності. Ми упевнилися, що знаходимося на
правильному шляху. Експеримент триває. На формувальному етапі ми внесли зміни в освітній процес ЕГ
студентів: студенти почали вивчати навчальний матеріал у групах, виконувати кейси, які потребують
обговорення.
Література:
1. Диагностика коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) / Фетискин Н.П., Козлов В.В.,
Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002.
C. 263-265.
2. Психологические тесты для профессионалов / авт. сост Н.Ф. Гребень. – Минск: Соврем. шк., 2007.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Входження України до Європейського простору вищої освіти та Європейського дослідницького
простору зумовлюють необхідність посилення дослідницької складової у діяльності вітчизняних
університетів. Це передбачає модернізацію системи управління дослідженнями, важливою складовою
якого, зокрема, є опис політик і процедур дотримання принципів дослідницької доброчесності (research
integrity) як на національному, так і на інституційному рівнях. Проаналізуємо досвід управління
дослідницькою діяльністю в університетах Великої Британії – однієї з країн-лідерів вищої освіти.
Увага до системи управління дослідницькою діяльністю в університетах Великої Британії зумовлена
їх високими позиціями в міжнародних університетських рейтингах, які ґрунтуються, зокрема, і на високій
якості досліджень в університетах цієї країни. Так, за оцінками міністра університетів і науки D. Willetts [3],
британські дослідники, які складають 4% від кількості світових дослідників, публікують понад 6% всіх
наукових статей. Цитованість їх робіт складає 11% від усіх цитат, у тому числі 14% – найбільш цитованих
наукових робіт. Така висока якість досліджень, як ми зазначали раніше [5], забезпечується впровадженням
в британських університетах дослідницького врядування, яке передбачає, зокрема, опис політик і процедур
дотримання принципів дослідницької доброчесності (research integrity) як на національному, так і на
інституційному рівнях.

119
На національному рівні вагому роль у системі забезпечення дослідницької доброчесності у Великій
Британії відіграє UK Research Integrity Office (UKRIO) [4] (Офіс дослідницької доброчесності). Підготовлені
UKRIO документи створюють надійне підґрунтя для розроблення університетами власних політик та
процедур щодо розвитку культури дослідницької доброчесності в університетському середовищі.
Охарактеризуєм діяльність та основні документи UKRIO. Представимо результати аналізу, здійсненого
шляхом узагальнення інформації, оприлюдненої на офіційних веб-сайтах зазначеної інституції.
UKRIO [4] створений у 2006 році як незалежна благодійна організація, що надає підтримку
громадськості, дослідникам та організаціям для подальшої успішної практики в наукових дослідженнях.
Цілями діяльності UKRIO є:
- сприяння ефективному врядуванню, менеджменту та проведенню академічних, наукових та
медичних досліджень;
- поширення кращого досвіду щодо вирішення проблем, пов'язаних з неприйнятною практикою,
неправомірними діями та неетичною поведінкою;
- надання конфіденційних, незалежних та експертних консультацій з конкретних дослідницьких
проектів, випадків, проблем та питань.
UKRIO накопичив значний і унікальний досвід надання допомоги організаціям, дослідникам та
громадськості з питань проведення досліджень у всіх предметних областях, від мистецтва та гуманітарних
наук до охорони здоров'я та біомедицини. Наприклад, у 2014 році UKRIO допоміг з більш ніж 90
випадками, а використання послуг з кожним роком продовжує зростати. Опубліковані UKRIO рекомендації
були використані чи прийняті багатьма організаціями, включаючи понад 50 університетів, і схвалені
органами фінансування та професійними організаціями.
Для допомоги університетам Великої Британії пропонуються низка розроблених UKRIO документів,
які носять рекомендаційний характер: документи можуть використовуватися або в запропонованому
вигляді, або при розробленні власних політик дослідницького врядування. Серед основних документів
виокремимо такі:
- Code of Practice for Research (2009) [1] («Кодекс практики досліджень»);
- The concordat to support research integrity (2012) [3] («Конкордат для підтримки дослідницької
доброчесності»).
Наведені документи утворюють «каркас» для формування та підтримки дослідницької доброчесності
в британських університетах. Тому аналіз їх основних положень є важливим з точки зору можливості їх
використання при розробленні політик і процедур щодо дослідницької доброчесності в університетах
України.
«Кодекс практики досліджень» (Code of Practice for Research, 2009) [2] (далі – Кодекс) розроблений
для просування належної практики та запобігання неправомірним діям при проведенні досліджень в
університетах. У цьому документі наведено рекомендований контрольний список питань до дослідників
(Recommended Checklist for Researchers), на які мають бути надані відповіді перед дослідженням, під час
проведення та після закінчення дослідження; визначено та охарактеризовано принципи та стандарти
належної практики досліджень, яких мають дотримуватися дослідники та дослідницькі організації.
Зауважується, що дослідницькі організації можуть використовувати принципи та стандарти, які викладені в
цьому документі, як орієнтири при складанні чи перегляді власних, більш детальних документів. Кодекс
охоплює сфери кращої практики в дослідженнях і покликаний допомогти дослідницьким організаціям у
виконанні вимог регуляторного, фінансового забезпечення для того, щоб важливі питання не залишилися
поза увагою.
Зобов'язання, які мають взяти на себе дослідники для того, щоб забезпечити найвищі стандарти
точності та доброчесності, представлені у «Конкордаті для підтримки дослідницької доброчесності» (The
concordat to support research integrity, 2012) [2] (далі – Конкордат), опублікованому у 2012 році. Про
вагомість цього документу свідчить його підписання представниками: Департаменту зайнятості та
навчання (Department for Employment and Learning), Ради фінансування вищої освіти в Англії (Higher
Education Funding Council for England), Ради фінансування вищої освіти для Уельсу (Higher Education
Funding Council for Wales), Національного інституту досліджень здоров'я (National Institute for Health
Research), Дослідницьких рад Великої Британії (Research Councils UK), Шотландської Ради з фінансування
(Scottish Funding Council), організації Universities UK (представляє 136 університети Англії, Шотландії,
Уельсу та Північної Ірландії) та організації Wellcome Trust (незалежного міжнародного благодійного фонду
для фінансування медично-біологічних досліджень).
У Конкордаті визначено та описано п'ять зобов'язань, які мають взяти на себе дослідники, щоб
забезпечити найвищі стандарти точності та доброчесності. Такими зобов‘язаннями є:
- підтримка найвищих стандартів точності та доброчесності в усіх аспектах досліджень;
- забезпечення проведення досліджень відповідно до діючих етичних, юридичних та професійних
рамок, зобов'язань та стандартів;
- підтримка дослідницького середовища, яке спирається на культуру доброчесності на основі
належного управління, найкращої практики та підтримки розвитку дослідників;
- використання прозорих, надійних і справедливих процесів для розгляду заяв про порушення у
дослідженнях, якщо вони виникнуть;
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- спільна робота з метою посилення дослідницької доброчесності та регулярного і відкритого
оцінювання прогресу.
Перелічені ключові зобов'язання стосуються як дослідників, так і їх роботодавців та органів, які
фінансують дослідження.
Важливим документом, який характеризує вплив Конкордату на систему вищої освіти Великої
Британії та інших країн, є підготовлений UKRIO «Звіт щодо прогресу у використанні Конкордату для
підтримки дослідницької доброчесності» (The concordat to support research integrity a progress report) [2]
(далі – Звіт). У Звіті ретельно проаналізовано досвід використання Конкордату у британських
університетах з липня 2012 р. по червень 2016 р. на основі узагальнення інформації, отриманої за
допомогою різноманітних засобів, включаючи: інтерв'ю з представниками інституцій; аналізу прикладів, що
описують діяльність з реалізації, та виклики; письмові подання від представників інституцій тощо.
Детально охарактеризовані основні положення ключових документів, які забезпечують підтримку
дослідницької доброчесності в системі університетського врядування у Великій Британії, можуть
використовуватися при розробленні політик і процедур в університетах України.
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
Поняття «компетентнісний підхід» стало поширеним на початку ХХІ ст. у зв‘язку з дискусіями про
проблеми і способи модернізації освіти.
Педагогічна наука показала, що вона не стоїть осторонь від суспільно-політичних процесів, які
відбуваються в державі. Саме тоді з‘явилися такі поняття як «особистісний підхід», «компетентнісний
підхід», «інтерактивні (або інноваційні) технології навчання».
Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння окремих знань і вмінь, а оволодіння ними в
комплексі. У зв‘язку з цим по-іншому визначається система методів навчання. Водночас освітній процес
відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх слухачів. Це співнавчання, взаємонавчання, де всі
учні (студенти) і викладачі є рівноправними, рівнозначними суб‘єктами навчання. Педагог постає лише в
ролі організатора процесу, лідера групи.
Таке навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ситуацій,
використання рольових ігор, спільне розв‘язання проблеми. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь і
навичок, цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Оскільки світ стає дедалі
складнішим, молодь потребує вміння розв‘язувати складні проблеми, ухвалювати зважені рішення.
Забезпечити формування ключових компетентностей на уроці може викладач, який є сам компетентною
людиною в багатьох питаннях, окрім знання свого предмета.
Можна визначити основні групи компетентностей:
- соціальні (характеризують вміння людини повноцінно жити у суспільстві; брати на себе
відповідальність, ухвалювати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити з життєвих ситуацій;
- полікультурні – не тільки оволодіння досягненнями культури, але й розуміння та повага до людей
інших національностей, релігій, культур, мов, рас, політичних уподобань та соціального становища;
- комунікативні – вміння спілкуватися усною та письмовою рідною та іноземною мовами;
- інформаційні – вміння здобувати,осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з
різних джерел;
- саморозвитку і самоосвіти – мати потребу і готовність постійно навчатися протягом усього життя;
- продуктивної творчої діяльності.
Замальовується така внутрішня структура компетентностей:
- знання;
- пізнавальні навички;
- ставлення;
- емоції;
- цінності та етика;
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- мотивація.
Слідом за структурою йде сукупність ключових компетентностей як перелік певних дій чи вмінь:
1. Вивчати:
2. Вміти вирішувати проблеми;
3. Вміти використовувати власний досвід;
4. Самостійно займатися власною освітою;
2. Шукати:
- здобувати інформацію;
- вміти працювати з документами та класифікувати їх;
- консультування в експерта;
- працювати з різними базами даних.
3. Думати:
- критично мислити;
- мати свою позицію та формувати власну думку;
- оцінювати соціальні звички, пов‘язані зі здоров‘ям, споживанням, довкіллям;
- вміти оцінювати твори літератури та мистецтва.
4. Співпрацювати:
- вміти співпрацювати та працювати в групі;
- ухвалювати рішення;
- вміти домовитися;
- улагоджувати суперечки і конфлікти.
5. Братися за діло та адаптуватися:
- нести відповідальність;
- вміти організовувати свою роботу;
- вміти знаходити свої рішення;
- довести гнучкість реагування на зміни в житті;
- бути стійким перед труднощами.
Компетенції мають таку спрямованість:
1. Формування критичного мислення.
2. Рефлексія.
3. Визначення власної позиції.
4. Прояв у конкретній ситуації.
5. Поєднання потреб особистості та соціуму.
6. Опанування сукупністю способів діяльності.
Компетентнісне навчання базується на таких дидактичних принципах:
- науковість – відповідність змісту освіти рівню розвитку науки в певний сторичний період;
- гуманізм – звернення до особистості, забезпечення умов для навчання, розвиток здібностей;
- гнучкість – врахування специфіки регіону, навчального закладу, умов, що змінюються;
- уніфікація – використання державних стандартів, єдиних навчальних планів і програм;
- діяльнісна спрямованість – спрямованість навчального процесу на формування вмінь і навичок
через організацію діяльності учнів.
Компетентнісна освіта здійснюється за такими технологіями:
1. Навчання в групах.
2. Фронтальні технології.
3. Навчання і грі.
4. Навчальні дискусії.
Пріоритетними методами формування компетенцій є:
1. Частково-пошуковий.
2. Порт фоліо.
3. Метод проектів.
4. Дослідницький.
5. Проблемний.
Сучасна освіта особливу увагу звертає на методичну компетентність педагога. Адже це та рушійна
сила, яка робить освіту якісною, учнів – зацікавленими, а викладачів – задоволеними результатами
власної праці. Практика засвідчує, що методична компетентність педагога відображає його спроможність
ефективно здійснювати освітню діяльність, творчо реалізувати набутий теоретичний і практичний досвід,
залучати новітні технології для формування копетентностей здобувачів освіти, що свідчить про його
здатність до неперервного професійного і особистісного самовдосконалення. На допомогу викладачам,
щодо підвищення своєї методичної компетентності рекомендуються такі заходи:
- методичні консалтинги, метою яких є підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності
освітян;
- обласні методичні акції, що відповідають запитам педагогів, дають можливість ділитися досвідом
використання інноваційних технологій, сучасних форм і методів навчання, підвищувати власну методичну
грамотність;
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- засідання творчих груп з вивчення і впровадження актуальних питань;
- школи прогресивного педагогічного досвіду;
- семінари-практикуми.
Коли викладач постійно проводить методично однакові заняття, учням стає нецікаво, знижується
інтерес до предметів і навчання загалом. Зовсім інша справа, коли сьогодні педагог проводить урок у
формі заочної екскурсії, завтра – у формі дослідження подій у віртуальній предметній лабораторії, а
післязавтра використовує метод мозкового штурму. Активна позиція вчителів під час засвоєння та
розвитку нових компетентностей збуджує інтерес до освітнього процесу, викликає зацікавленість.
Сучасний освітянин набуває авторитету в очах своїх вихованців, якщо він ступає з ними в ногу, цікавиться
їхніми інтересами та пропонує те, що їх цікавить.
Методична компетентність викладачів складається з таких компонентів: ціннісно-мотиваційного,
когнітивного, щільнісного, технологічного, рефлексивного, професійного. Розвиток методичної
компетентності педагога залежить від вимог до його методичної діяльності в закладі освіти та від
середовища, у якому він працює, особистого бажання викладача, постійної і неперервної самоосвіти та
самовдосконалення, що забезпечує формування професійної компетентності здобувачів освіти.
Застосування активних та інтерактивних технологій навчання сприяє розвитку навичок критичного
мислення та пізнавальної діяльності учнів. На уроках, де використовують такі технології, учні почувають
себе впевнено, вільно висловлюють власні думки та спокійно сприймають зауваження, адже вони.
активними учасниками навчального процесу. Інтерактивні технології дають можливість викладачу
подолати кризу мотивації навчання, це ефективне використання особистісного потенціалу учня,
перетворення заняття на співтворчість і відчуття учня власного зростання. Рекомендується такі методи
інтерактивного навчання:
1) Метод «Мікрофон» можна використовувати як на етапі актуалізації та коригування знань учнів,
так і під час узагальнення матеріалу. Цей метод дає змогу кожному учню дуже швидко відповісти на
поставлені запитання або висловити власну думку чи позицію. Викладач ставить запитання, а учні,
передаючи один одному умовний «мікрофон», відповідають на них. Відповіді не коментують і не оцінюють.
Іноді цей прийом поєднують із роботою «незакінчені пропозиції».
2) Проблемно-ситуативний метод навчає учнів ставити запитання, відрізняти факти від міфів,
виокремлювати важливі та другорядні обставини, аналізувати та приймати рішення.
3) Метод «Карусель» ефективний для одночасного залучення всіх учасників в активну роботу з
різними партнерами і передбачає добір аргументів кожним учасником на задану тему, слухання одним
учнем досить великої кількості одногрупників.
4) Вправа «Зоровий ряд» доречно використовувати як під час актуалізації опорних знань,так і
закріплення отриманих знань.
5) Вправа «Евристична бесіда» застосовується під час вивчення нового матеріалу, особливо, коли
він вже відомий учням із попередніх тем, або вони мають певний життєвий досвід.
6) Метод «Незакінчене речення» дає змогу переконливо, ґрунтовно працювати над формою
висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Він дає змогу учням подолати стереотипи, вільніше
висловлюватися із запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, по суті. Кожен
наступний учасник обговорення має розпочати свій виступ із запропонованого початку речення. Можна
використовувати пошук письмового закінчення речення, поданого з певного тематичного тексту.
7) Метод «Прес». Учні висловлюють власні думки щодо уроку за алгоритмом.
Позиція: «Я вважаю, що ….»
Обґрунтування: «Тому, що ….»
Приклад: «Наприклад ….»
Зацікавило: «Нас зацікавило ….»
Висновок: «Отже, я вважаю ….»
8) Метод «Займи позицію» допомагає вести обговорення дискусійного питання. Використовують
його з метою дати змогу учням висловлюватися, самостійно робити висновки та практикуватися в навичках
спілкування.
9) Дидактична гра «Гра-подорож». Увесь вивчений матеріал розбитий на кілька станцій,
перебуваючи на яких учні виконують завдання. Станції «Історична», «Термінологічна», «Порівняльна»,
«Будівельна».
Отже, використання активних та інтерактивних методів навчання дає змогу учням оцінити власний
рівень розуміння та засвоєння навчального матеріалу, спрогнозувати подальші кроки, а викладачеві –
проаналізувати реакцію учнів на навчання та внести корективи з метою глибокого оволодіння цілісною
картиною з предмету.
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МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕДАГОГІВ
Поняття «управління» є багатогранним та універсальним і має міждисциплінарний характер.
Управління належить до інтернаукових галузей знань. Його поява на стику комплексу наук – економіки,
філософії, соціології, психології, педагогіки, кібернетики – та різнобічність поглядів науковців зумовлюють
суттєві розбіжності в трактуванні основних категорій цієї науки. Так, за даними наукових досліджень В.
Кукушкіна, у сучасній літературі зафіксовано понад 350 дефініцій поняття «управління» [11].
Управління, на думку багатьох дослідників цієї проблематики, виступає невід‘ємним атрибутом будьякої діяльності і є передумовою самої можливості її успішного виконання. Український філософ
В. Г. Кремень стверджує, що «управління будь-яким природним чи соціальним процесом не може
ґрунтуватись тільки на розумінні буття цього процесу. Суб‘єктові управління для виконання відповідних
функцій потрібне ще й усвідомлення його сутності, цілей і призначення» [7], адже усвідомлення людиною
ціннісної значущості для себе своєї діяльності є детермінантою професіонала.
Управління професійним розвитком педагогів неможливе без ефективного управління освітнім
середовищем, тому в нашій роботі розглянутий і проаналізований цей аспект.
Каплинська О. та Колісниченко Н. під механізмом управління інформаційно-освітнім середовищем
розуміють сукупність форм, засобів, методів, правових, організаційних, адміністративних, мотиваційних та
інших заходів суб‘єктів управління освітою, спрямованих на створення нового освітнього простору у
навчальних закладах на основі використання інноваційних освітніх технологій, активізації інтелектуального
людського потенціалу суб‘єктів освіти (тих, хто навчає та тих, хто навчається), впровадження наукових
результатів, спрямованих на розвиток освітнього процесу й навчального закладу в цілому. Ефективність
реалізації механізмів управління залежить від ефективності діяльності суб‘єктів управління. Автори
відмічають, що розвиток системи освіти потребує постійного оновлення технологій та їх прискореного
впровадження для швидкої адаптації до політичних, економічних і технологічних змін у світі [5], тому
важливим є підвищення ефективності реалізації механізмів управління.
В роботі Марії Братко, присвяченій дослідженню сутності управління освітнім середовищем вищого
навчального закладу, цей процес розглядається як складний вид інтелектуальної діяльності, спрямований
на регулювання процесів та модифікацію складових освітнього середовища вищого навчального закладу,
що пов‘язаний із виявленням та вирішенням проблем освітнього середовища ВНЗ, завдяки чому
забезпечується існування його як цілісності та відбувається досягнення поставлених освітніх цілей вищого
навчального закладу. Одним із найважливіших завдань для суб‘єкту, що здійснює управління, є з‘ясування
актуального стану складових, ступеня їхньої відповідності освітнім цілям, виявлення проблем, потреб,
недоліків та забезпечення адекватного вибору заходів щодо їхнього вирішення. Вплив здійснюється на
поведінку суб‘єктів педагогічної взаємодії, зразки організаційної культури, матеріально-технічні, фінансові
ресурси. В своїй науковій роботі автор, досліджуючи соціальний аспект управління освітнім середовищем
вищого навчального закладу, встановила, що він полягає у добровільному прийнятті колективом ВНЗ
визначених освітніх цілей, які можуть бути представлені в узагальненому вигляді у місії, візії,
корпоративних цінностях, що презентують громадськості загальні інтереси існування вищого навчального
закладу як освітньої установи [4].
Каплинська О. стверджує, що державне управління системою освіти повинно відповідати вимогам
суспільства та інтеграції сфери освіти в світове співтовариство, розвитку функціонально-посадової та
інформаційної компетентності керівників, підвищенню якості та інноваційному розвитку навчальних
закладів на засадах інформаційного менеджменту та технологій. Отже, стратегічна важливість для України
полягає в ефективній реалізації механізмів управління інформаційно-освітнім середовищем [5].
В іншій науковій статті Братко М. знаходимо твердження, в яких наголошується, що сформоване у
результаті управлінських впливів освітнє середовище вищого навчального закладу виступатиме у якості
ключової компетентності вищого навчального закладу, яка вирізнятиме його з-поміж інших та
створюватиме максимум можливостей для розвитку особистості студента у всіх вимірах – як фахівця та
людини [3].
У монографії Мартинець Л.А. наведено узагальнене визначення управління освітнім середовищем
професійного розвитку вчителів – цілеспрямований, планомірний і систематичний вплив суб‘єкта
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управління загальноосвітнім навчальним закладом на окремі компоненти його освітнього середовища,
спрямований на створення умов для системного удосконалення професійних характеристик педагогів у
процесі неперервної освіти та самоосвіти [9]. В іншій науковій роботі цього ж автора наведено результати
дослідження, в яких обґрунтовано та розроблено модель управління освітнім середовищем професійного
розвитку вчителів. Визначено, що цей процес є складною ієрархічною системою, в межах якої реалізується
певна множина динамічних процесів. Тому для його відтворення доцільно застосовувати моделювання.
Автором виявлено структурні компоненти моделі (стратегічна спрямованість, системність управління,
організація діяльності, якість діяльності), а також відображено суттєві зв‘язки між ними [8], що дає змогу
більш вдало підійти до вирішення проблеми управління освітнім середовищем.
Боровою Т.А. за допомогою кваліметричних і статистичних розрахунків було доведено, що
застосування інноваційних технологій управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників
вищого навчального закладу має безпосередній вплив на підвищення рівня професіоналізму,
координуючої та узгоджувальної діяльності керівників кафедри та активізує процеси самоорганізації й
рефлексивного розвитку всіх учасників вищого навчального закладу. Також автор наголошує, що
управління при цьому набуває підсилення критеріальності, цілеспрямованості, узгодженості, гнучкості, що
забезпечується впровадженням коучингу, моніторингу і сприяє досягненню оптимального результату [2].
Кравченко Г., аналізуючи управління професійним розвитком науково-педагогічних кадрів в сучасних
умовах, стверджує, що воно спрямовано на співпрацю всіх суб‘єктів освітнього процесу для досягнення
намічених цілей. Професійний розвиток науково-педагогічного працівника, як одного з основних суб‘єктів
освітнього процесу, повинен бути пріоритетним для будь-якого закладу педагогічної освіти, проте сам
розвиток необхідно спрямовувати на досягнення результату, узгодженого в такий спосіб, який би
задовольнив цілі та потреби як навчального закладу, так і науково-педагогічного працівника [6].
В статті Борової Т.А. відзначено, що управління професійним розвитком науково-педагогічних
працівників відбувається на основі різноманітних технологій, ефективнішими з яких, на думку автора, є
моніторинг і коучинг. Технологія освітнього моніторингу містить спеціальні етапи, способи і засоби
реалізації управлінського процесу, які забезпечують наскрізність мети, взаємоадаптацію суб‘єктів
управління і сприяють «включенню» механізмів саморозвитку. Інструментарієм для спостереження є
базові кваліметричні моделі діяльності суб‘єктів управління на всіх рівнях організації освіти. Ці моделі
враховують вектор активності, тобто пріоритетні напрями діяльності людини, яка діє. В результаті
відбувається свідоме спрямування власних дій на: заданий результат, пред‘явлений у вигляді моделі
відповідної діяльності; задані пріоритети, що мають вигляд коефіцієнтів вагомості факторів і критеріїв цієї
моделі.
Таким чином, модель є еталоном діяльності, з яким суб‘єкт управління себе порівнює, тобто це –
зовнішній подразник, який приводиться в дію завдяки постійному порівнянню себе з еталоном щодо
намагання бути кращим. Це пробуджує дух суперництва, закладений всередині людини, та прагнення до
самовдосконалення. Таким чином, освітній моніторинг викликається зовнішнім спрямуванням
самоорганізаційних процесів, тоді як сучасна технологія коучингу характеризується внутрішньо
спрямованою самоорганізацією. Коучинг спрямований на внутрішнє усвідомлення виконання дії людиною,
яка сама несе відповідальність за її виконання. Тобто коучинг є внутрішнім подразником, який спричиняє
внутрішню необхідність людини професійно розвиватися. Коучинг відбувається за бажанням самої
людини, коли вона готова до змін, і на це її підштовхує зовнішній подразник – моніторинг, який дає
розуміння людині, що вона не відповідає еталону і їй необхідні зміни. Отже, дві технології управління
професійним розвитком педагогів, такі як освітній моніторинг та коучинг, взаємодоповнюють одна одну та
взаємопов‘язані. На думку автора, використання коучингу в процесі управлінні закладами освіти надає
розуміння, як саме цей процес відбувається, вносить чіткість у цей процес, що спонукає викладачів до його
застосування. Коуч (педагог) досягає прогресу за допомогою спеціальних технік бесід, запитань, інтерв‘ю,
постановки завдань. Завдання коучингу – перейти на індивідуальний рівень, на рівень окремої особистості.
Субєкти освітнього процесу під керівництвом коуч-керівника впевнені в своїх силах і працюють із великим
інтересом і високою віддачею, що підвищує ефективність роботи і сприяє професійному росту суб‘єктів
освітнього процесу [2].
На думку Борової Т.П., коучингові процедури містять ті ж самі елементи, що і алгоритм адаптивного
управління, тому коучинг можна вважати технологією адаптивного управління, яка спрямована на
розкриття потенціалу людини з урахуванням її природовідповідності, що є важливим завданням не тільки в
освітній діяльності, а й в особистому житті. Таким чином, показуючи роль коучингу в системі адаптивного
управління, насамперед, необхідно визначити його універсальність та можливість використання на
практиці у будь-якій ситуації, яка потребує прийняття самостійного рішення [1].
Професійний розвиток, за Мартинець Л., має класичну структуру управлінської моделі, що
складається з: аналізу ситуації («Що маємо?»); визначення образу бажаного результату («Що бажаємо?»);
визначення тактики досягнення мети («Що необхідно зробити?»); покрокове відстеження процесу
професійного розвитку, отримання інформації зворотного зв‘язку, її аналіз («Що робимо?»); корекція
діяльності [10]. На підставі цієї класичної структури Л.Мартинець розробила ефективну систему розвитку
професійного розвитку вчителів, важливим показником якої є підвищення рівня професійного розвитку, що
виявляється в: позитивних змінах, професійних знаннях учителів; їх умінні застосовувати ці знання у

125
практичній діяльності; професійної позиції вчителів; змінах у навчальній діяльності учнів, їх відношенні до
навчання.
Всі педагоги-дослідники згодні з тим, що від рівня професійного розвитку педагога залежить якість
освіти, яка підвищується при правильній системі управління.
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Ірина Каменська
(Переяслав, Україна)
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Освіта є ресурсом для соціальної мобільності та кар‘єрного зростання молоді. Основні вимоги до
сучасного фахівця – це компетентність, майстерність та професіоналізм.
Навчання у вищому навчальному закладі є першим етапом на шляху до оволодіння професійною
майстерністю. За період навчання у закладі вищої освіти студенти отримують необхідний фундамент знань
для майбутньої професійної діяльності, у них формується спрямованість, систематизуються певні вміння
та навички [9].
Формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів є предметом вивчення багатьох
вітчизняних та зарубіжних науковців [1, 2, 3, 5, 6, 11, 12]. Вони розглядають професійну компетентність, як
певний якісний етап на шляху до професійної майстерності, єдність знань, умінь та навичок, потреб,
інтересів, потягів, самоусвідомлення; рівень професійної майстерності; якісна характеристика рівня
оволодіння особистості своєю професійною діяльністю [1, 2, 3, 4, 5, 6].
О. Мельничук у тлумаченні дефініцій «компетенція» і «компетентність» простежує різницю, де під
першим поняттям розуміється «коло питань, у яких ця особа має знання, досвід», а під другим –
«поінформованість, обізнаність, авторитетність» [7, с. 345].
На думку С. Кара [6] компетентна людина – це особа, яка має достатні знання в якій-небудь галузі;
яка з чим-небудь добре обізнана; тямуща; ґрунтується на знанні, кваліфікована; має певні повноваження;
повноправна, повновладна.
В словнику іншомовних слів [10, с. 345] поняття «компетентність» визначено, як «поінформованість,
обізнаність, авторитетність. Компетенція (лат. competentia, від competo – взаємно прагну, відповідаю,
підходжу) – коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи; коло питань, в яких ця особа
має певні повноваження, знання, досвід».
А. Новиков [8, с. 6] розкриває не тільки поняття «компетентність», а й її структуру, до якої він
включає альтернативне – «професіоналізм», і відмічає, що останнім часом усе частіше використовується
поняття «компетентність» замість поняття «професіоналізм», коли оцінюються ділові якості людини. На
його думку, перше поняття належить до технологічної підготовки, до другого входить зміст
надпрофесійного характеру, компоненти якого називають «базисними кваліфікаціями». Це такі якості
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особистості, як самостійність дій, творчий підхід до будь-якої справи, готовність постійно оновлювати
знання, гнучкість розуму, готовність до системного мислення, уміння вести діалог, співпрацювати у
колективі, спілкуватися з колегами, знати іноземні мови, комп‘ютер та ін..
Професійна підготовка педагога це формування професійно-педагогічної спрямованості студента та
його готовності до педагогічної діяльності в закладах освіти. В результаті професійної підготовки студент
має стати компетентним спеціалістом даної галузі. Відповідно, професійна компетентність педагога
професійної освіти – це комплексна характеристика, яка відображає його готовність і здатність
забезпечити ефективну педагогічну і виробничу діяльність на об‘єктах його майбутньої професійної
діяльності [5].
Професійна компетентність майбутніх спеціалістів передбачає вміння приймати вірні рішення у
практичному житті. У змісті виробничої компетентності педагога професійного навчання слід виділити
знання, вміння, практичні навички та досвід практичної діяльності у галузі освіти.
Виробнича компетентність майбутніх фахівців професійної освіти – це насамперед професіоналізм і
вміння опрацьовувати та впроваджувати систему управління охороною праці, відповідно до законодавчих
та нормативних актів, створювати сприятливі умови праці, навчання, побуту і відпочинку, розробляти
необхідні заходи щодо поліпшення умов праці, прогнозувати можливість впливу небезпечних та шкідливих
чинників на організм людини та їх наслідки, що відображає його спроможність і готовність здійснювати
ефективну діяльність у галузі.
Провівши аналіз наукових праць, нами визначено сутність поняття «професійна підготовка»
педагогів професійного навчання в галузі охорони праці, яке ми розглядаємо як процес формування,
удосконалення знань, умінь і навичок, особистісних якостей, які є результатом професійної компетентності,
професійної мобільності і трудового досвіду фахівця в галузі охорони праці, спроможного досконало
здійснювати діяльність.
Відомо, що професійність майбутнього фахівця професійної освіти визначається його готовністю до
педагогічної діяльності в сучасному закладі освіти, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної
професійної діяльності з обов‘язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти.
Майбутній педагог професійної освіти, повинен знати – основи педагогіки, методику викладання
фахових дисциплін, дидактичні основи професійної освіти, креативні технології навчання та комунікативні
процеси в педагогічній діяльності, методи технічної творчості та ін.. Крім того, педагог повинен вміти:
виховувати в учнів наполегливість, допитливість, старанність, працьовитість, доводити справу до кінця,
постійно підвищувати свою майстерність; навчати учнів працювати в колективі, спільно вирішувати
проблеми та труднощі; навчати учнів культури праці; застосовувати інформаційні технології в навчальному
процесі.
Виходячи з вищесказаного приходимо до висновку, що професійна компетентність формується в
освітньому процесі відповідно до специфіки та завдань професії, яку здобуває студент та
характеризується п‘ятикомпонентною структурою, що містить: знання, досвід застосування, ціннісні
ставлення, регуляцію, готовність. Діяльність майбутнього педагога професійної освіти, повинна бути
мотивована до кар‘єрного зростання, за допомогою системи адекватних методів, засобів і видів діяльності
накопичувати певну сукупність знань, компетенцій, формувати і розвивати здібності, уміння і навички
одержувати нові знання і ефективно діяти у сфері освіти.
Література:
1. Бєлова Ю.Ю. Модель професійної компетентності майбутнього інженера машинобудівної галузі /
Ю.Ю. Бєлова // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університету (Педагогічні науки). –
Бердянськ: БДПУ, 2012. – №4. – С. 33-38.
2. Вдовенко І.С. Формування виробничої компетентності майбутніх учителів професійного навчання
засобами проектування / І.С. Вдовенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №13.
Проблеми трудової та професійної підготовки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова,
2010. – Вип. 7. – С. 53-56.
3. Драч І.І. Соціально-психологічні функції компетентнісно орієнтовного управління професійною
підготовкою майбутніх викладачів ВНЗ / Драч І.І. // Збірник наукових праць Бердянського державного
педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2012. – № 4. – С. 66-71.
4. Зеер Э.Ф. Личностно ориентированное профессиональное образование: теоретико-методологический
аспект. / Э.Ф. Зеер. – Екатиринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2001. – 224 с.;
5. Каменська І.С. Проблеми формування професійної компетентності та кар‘єрного зростання
майбутнього педагога професійного навчання, інспектора з охорони праці. / І.С. Каменська // Науковий
часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні
науки: реалії та перспективи. – Вип. 45: збірник наукових праць / за заг.ред. Д.Е. Кільдерова. – К.: Видво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 93- 97.
6. Кара С.І. Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів /
С.І Кара // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного університету (Педагогічні науки). –
Бердянськ: БДПУ, 2012. – №3. – С. 99-105.
7. Мельничук О.С. Словник іншомовних слів / О.С. Мельничук. – К.: Рад. школа, 1977. – 345 с.

127
8. Новиков А.М. Интеграция базового профессионального образования / А. М. Новиков // Педагогика. –
1996. – № 3. – С. 3-8.
9. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: навч. посібник / Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук,
Н.М. Розенберг [та ін.]; за ред. Н.Г. Ничкало. – К.: Вища школа, 1992. – 334 с.
10.Словник іншомовних слів [за ред. О.С. Мельничука]. – К.: Головна редакція Укр. рад. енциклопедії АН
УРСР, 1985. – 966 с.
11.Kwasnica R. Wprowadzenie do myslenia o wspomaganium nauczycieli w rozwoju / R. Kwasnica / Studia
Pedagogiczne, LXS. «Z zagadnien pedeutologii i ksztalcenia nauczycieli» / pod. Red. H. Kwiatkowskiej i
T. Lewowickiego. – Warszawa, PAN, 1995. – s. 9-43.
12.Murray H. Ethical Principles in University Teaching / H. Murray, E. Gillese, M. Lennon, P. Mercer,
M. Robinson. – Society for Teaching and Learning in Higher Education, 1996. – 386 p.
С.С. Рашидова, Ірина Каратанас
(Ізмаїл, Україна)
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Компетентність в області інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) є однією з пріоритетних
цілей сьогоднішньої освіти. Можливість її формування безпосередньо пов‘язана з активною діяльністю
школяра в інформаційному комп‘ютерному середовищі. Використання інформаційних та комунікаційних
технологій в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти. Найважливіша мета
початкової освіти – створення міцного фундаменту для подальшої освіти, розвиток умінь самостійно
управляти своєю навчальною діяльністю. Це передбачає не тільки освоєння опорних знань і умінь, а й
розвиток здатності до співпраці та рефлексії. Інформатика, виступаючи в ролі шкільного предмета, що
формує інформаційну грамотність школярів і їх готовність до інформаційної діяльності як інструменту
соціальної активності громадян, об‘єднує всі шкільні предмети на основі інформаційної діяльності, що
пронизує предметні навчальні активності дітей в школі і вдома.
Інформатика розглядається в початковій школі зокрема в двох аспектах. Перший полягає у
формуванні цілісного і системного уявлення про світ інформації, про спільність інформаційних процесів у
живій природі, суспільстві, техніці. З цієї точки зору, на пропедевтичному етапі навчання школярі повинні
отримати необхідні первинні уявлення про інформаційну діяльність людини. Другий аспект
пропедевтичного курсу інформатики – освоєння методів і засобів отримання, обробки, передачі, зберігання
і використання інформації, рішення задач за допомогою комп‘ютера та інших засобів інформаційних та
комунікаційних технологій.
Цей напрямок пов‘язаний перш за все з підготовкою учнів початкової школи до продовження освіти,
до активного використання навчальних інформаційних ресурсів: фонотеки, відеотек, мультимедійних
навчальних програм, електронних довідників і енциклопедій на інших навчальних предметах, при
виконанні творчих і інших проектних робіт. Основна увага необхідно приділити практичним навичкам
роботи з додатками, вмінню грамотно говорити на мові інформатики, вільно орієнтуватися в існуючих
програмах. [1, c. 6]
Розглянутий досвід в області навчання інформаційних технологій в початковій школі дозволяє
зробити висновок, що інформатику та ІКТ необхідно вводити з 1 класу до переліку предметів. При
ранньому навчанні ІКТ розвиваються управлінська здатність, мислення, вміння знаходити потрібну
інформацію, здатність застосовувати отримані навички на уроках і в позаурочній діяльності. Саме в
початковій школі відповідно до Нової української школи (НУШ) навчити дітей управляти не тільки
комп‘ютером і своїм часом, але і собою.
Діти освоюють поняття управління собою, іншими людьми, технічними пристроями (інструментами
роботи з інформацією), асоціюючи себе з керуючим об‘єктом і усвідомлюючи, що є об‘єкт управління,
усвідомлюючи мету і засоби управління. Школярі вчаться розуміти, що засоби управління впливають на
очікуваний результат і що іноді отриманий результат не відповідає меті і очікуванням. Школярі вчаться
бачити і розуміти в навколишній дійсності не тільки її окремі об‘єкти, а й їхні зв‘язки і відносини між собою,
розуміти, що управління – це особливий, активний спосіб відносин між об‘єктами. Це перший активний крок
до системного погляду на світ, що, в свою чергу, сприяє розвитку в учнів початкової школи системного
мислення, такого необхідного в сучасному житті поряд з логічним і алгоритмічним. [2, c. 30]
Хороші результати в початковій школі дає навчання за курсом «Програма Intel «Шлях до успіху».
Досвід роботи за цією програмою багатьох вчителів дозволяє зробити висновок, що завдяки даному курсу
учні навчилися робити презентації, будувати діаграми, набирати текст і застосовувати ці знання і навички
не тільки на уроках інформатики, а й на інших предметах. Багато позитивних відгуків були отримані і від
батьків. Основні завдання програми «Вчимося з Intel»: сприяти оволодінню навичками роботи на
комп‘ютері та успішно застосовувати отримані навички в навчальній і позанавчальній діяльності;
формувати навички вирішення проблем і іншим видам критичного мислення; розвивати і заохочувати
співпрацю учнів, в тому числі для вирішення проблем місцевої громади (навчальної групи, класу, школи,
житлового району та інших). Програма «Вчимося з Intel» дозволяє учням отримати практичні навички
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роботи з різноманітними комп‘ютерними програмами. У них з‘являється можливість використовувати
комп‘ютер не лише для пошуку інформації в Інтернеті, але також для того, щоб малювати, писати,
розв‘язувати завдання, створювати презентації, електронні таблиці, будувати діаграми [3, c. 24].
Програма «Вчимося з Intel» представляє учням можливість розвинути і продемонструвати вміння
вирішувати проблеми і використовувати навички критичного мислення. Збір, аналіз і обмін інформацією є
частиною кожного заняття і проекту, який вони повинні створити. Вивчаючи інформатику та ІКТ, не можна
не враховувати постійне оновлення програмних продуктів, поява нових, більш прогресивних програм – і, як
наслідок, з‘являється необхідність постійного оновлення як технічної, програмної бази, так і наукової бази
вивчення того чи іншого додатка (програми). Також не можна забувати і про інформаційну безпеку.
Дана проблема зараз є дуже актуальною. Сучасні школярі виявляються незахищеними від різних
потоків інформації. Тому завдання педагога навчити інформаційної безпеки молодшого школяра, навчити
учнів правильно поводитися в мережі. Дане завдання має вирішуватися не тільки вчителями інформатики,
а й іншими викладачами. Потрібно вести з дітьми бесіди про інформаційну безпеку на класних годинах,
проводити позакласні заходи на дану тему. Необхідно також забезпечити спадкоємність знань в даній
області на наступних етапах системи безперервної освіти [4, c. 82].
Великі можливості для розвитку вміння застосовувати отримані знання, вибирати раціональний
спосіб вирішення навчального завдання дає курс «Природознавство» за програмою Нової української
школи. Необхідно звернути увагу на те, що наявність знань, засвоєння будь-якої інформації є істотним
показником розвитку, але не найважливішим. Виділяють основні характеристики розвитку, найбільш
важливі для молодшого школяра і формуються при вивченні предмета «Природознавство»:
- вміння застосовувати отримані знання, вибирати раціональний спосіб вирішення навчального
завдання;
- прагнення бути самостійним і проявляти ініціативу при вивченні навколишньої дійсності, знаходити
способи отримання, систематизації, узагальнення інформації;
- вміння здійснювати навчальний співробітництво, вибирати партнера по діяльності, доцільні
способи спільної роботи;
- вміння оцінювати своє незнання, знаходити причину досконалої помилки і шляхи її виправлення,
визначати необхідність отримання нових знань;
- вчити дітей здобувати знання.
Однією з головних задач розглянутого предмета є розвиток мислення школяра. На особливу увагу в
курсі «Природознавство» заслуговують уроки з добірками репродукцій картин художників-класиків по
трьом темам: «Рідна природа - радість, любов, натхнення», «Україна - моя Батьківщина», «Життя людей
нашої країни в різні епохи». Розгляд творів живопису, опис їх, складання оповідань, розповідей-етюдів
допомагає дітям зрозуміти емоційні зв‘язки людини з навколишнім світом, розвиває прагнення передати
свої почуття після спілкування з ним у творчій продуктивної діяльності. При розкритті цих тем презентації
можуть бути використані як супровід пояснення вчителя і учнів [5, c. 18].
Презентації – це засіб і інструмент пізнання на уроках природознавства. Розумне використання в
навчальному процесі подібних наочних засобів навчання відіграє важливу роль у розвитку
спостережливості, уваги, мови і мислення учнів. Уроки з використанням презентацій допомагають
вирішити наступні дидактичні завдання:
- підвищення ефективності уроку;
- засвоїти базові знання з предмета Природознавство;
- систематизувати засвоєні знання;
- сформувати навички самоконтролю;
- сформувати мотивацію до навчання;
- надати навчально-методичну допомогу учням в самостійній роботі над навчальним матеріалом;
- раціональне використання часу уроку;
- розширити кругозір учнів.
Треба відзначити, що для проведення уроків з використанням ІКТ вчителю необхідно
самовдосконалення, вміння користуватися сучасними освітніми ресурсами мережі Інтернет, володіти
засобами Microsoft Office. Учнів приваблює новизна проведення мультимедійних уроків.
У класі під час таких уроків створюється обстановка реального спілкування, при якій учні прагнуть
висловити думки «своїми словами», вони з бажанням виконують завдання, виявляють цікавість до
досліджуваного матеріалу, у молодших школярів пропадає страх перед комп‘ютером, і що не менш
важливо, сприймають комп‘ютер не як засіб гри. Ті, що навчаються протягом уроку і при підготовці вчаться
самостійно працювати з навчальною, довідковою та іншою літературою. У них з‘являється зацікавленість і
бажання виконувати додаткові завдання.
Учні повинні постійно перебувати в ситуації вибору, пошуку, міркування. З цією метою застосовують
різноманітні методи і прийоми: пошуково-дослідні (при якій учень сам ставить цілі, вибирає шляхи і
способи виконання завдань, коригує, переосмислює досліджуваний матеріал), методи діалогічного
спілкування (бесіди, дискусії, групові роботи). Також використовують ефективні прийоми створення
ситуації несподіваного, цікавого, коли самі учнів стають в ролі літописців, репортерів, редакторів,
перекладачів або слідопитів.
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Відповідно до вимог часу, з огляду на величезний інтерес учнів до комп‘ютерних технологій,
використовуючи інформаційні технології для проведення уроків навколишнього світу і позакласних заходів.
Переваги проведення уроків із застосуванням інформаційних технологій такі:
- організація уроку чіткіша, темп проведення уроку високий, і тому більше часу можна приділити
відпрацюванню навичок;
- можна використовувати велику кількість ілюстративного і звукового матеріалу;
- змінюється роль учнів, вони стають активними учасниками навчального процесу;
- легше контролювати роботу класу, так як діяльність учня тут же знаходить своє відображення на
екрані комп‘ютера;
- формується конструктивно-критичне мислення;
- організований контроль знань, умінь і навичок.
Розробляючи уроки з предмету «Природознавство» з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій у відповідності зі своєю методичною темою, треба прагнути розвивати навчально-пізнавальну
активність учнів, створювати умови для їх творчого саморозкриття, поглиблювати знання учнів і
активізувати їх розумову діяльність. Включення учнів в процес активного навчання з широким
використанням можливостей сучасних інформаційних технологій сприяє кращому формуванню
особистісних якостей: підвищення власної самооцінки, розширенню творчої діяльності, розвитку між
учителем і учнем демократичного, гуманного стилю роботи, тобто плідній співпраці, підвищення активності
кожного учня. Мета інформаційний технологій – збір інформації про певний природний об‘єкт або явище, її
аналіз, узагальнення фактів, подання аудиторії в формі доповіді, реферату, газети.
Основною проблемою у використанні комп‘ютерних програм для вчителя є неадекватність програм
по відношенню до «свого» підручника і труднощі їх адаптації до конкретних учням, урокам. Викладачеві
доводиться підлаштовуватися під комп‘ютерну програму, а не навпаки. Слід, однак, підкреслити важливий
об‘єктивний фактор для широкого впровадження комп‘ютерних презентацій в навчальний процес, а саме:
наявність програмного засобу, що дозволяє непрофесіоналам в області інформатики швидко і просто
створювати серію насичених інформацією слайдів, оформлених в єдиний слайд-фільм з мультимедійними
ефектами. Таким програмним засобом є Microsoft PowerPoint. Ефективність завжди передбачає виконання
поставлених цілей.
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Оксана Косяк
(Біла Церква, Україна)
ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ
Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України
постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої  формувати
конкурентно здібну, творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та
самовдосконалення.
Провідна мета нинішньої освітньої реформи – створити школу, у якій буде приємно навчатися і яка
даватиме учням не тільки знання,як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. Нова
українська школа –це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать
критично мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.
Ключова зміна стосується підходів до навчання та змісту освіти. Адже мета Нової української школи –
виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав
людини. Освітній процес повинен бути спрямований не на запам‘ятовування та заучування навчального
матеріалу,а на формування вмінь використовувати знання у повсякденному житті та вміння критично
мислити, створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги [6]. Щоб досягти такого результату,
потрібно використовувати активні методи навчання, провідне місце серед яких займає дидактична гра.
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Робота на уроці в цікавій і розважальній формі допомагає досягнути високої результативності. Це
підтверджують і результати психолого-педагогічних досліджень, згідно з якими у середньому учні за
допомогою гри засвоюють навчальну інформацію на 70 % краще, ніж навчаючись, використовуючи
неактивні форми роботи [2].
Особливо актуальним є застосування ігрових технологіях на уроках читання і письма в початкових
класах. Гра  найприродніша й найпривабливіша діяльність дитини, тому ігрові форми на уроці  це
найоптимальніший шлях залучення дітей до навчання, це вікно, крізь яке в духовний світ дитини
вливається потік уявлень про навколишнє середовище.
Дидактична гра  індивідуальна, групова і колективна навчальна діяльність учнів, що включає в себе
елемент суперництва та самодіяльність у засвоєнні знань, умінь і навичок, набуття досвіду пізнавальної
діяльності і спілкування у процесі ігрового навчання. Градаєзмогу легко привернути увагу й тривалий час
підтримувати в учнів інтерес до предметів, властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах зосередити
увагу не завжди вдається [5].
Дидактичні ігри розвивають спостережливість дітей, увагу, пам'ять та мислення. Їх мета 
формування в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Урізноманітнення видів
роботи із застосуванням гри знімає втому, гальмівні процеси мозку, загострює пам'ять. Захопившися грою,
діти не помічають, що навчаються.
Дидактичні ігри підвищують ефективність сприймання учнями навчального матеріалу,
урізноманітнюють їх нюнавчальну діяльність та вносять у неї елемент цікавості, адже важливою
передумовою успішного навчання молодших школярів є зацікавленість [1, С. 9].
Використання ігор на уроках читання та письма потребує від дитини кмітливості, уваги, вчить
витримки, виробляє вміння швидко орієнтуватися і знаходити правильне рішення. Колективні ігри
згуртовують дітей, сприяють формуванню дружніх взаємин між ними.
В ігровій діяльності визначаються і виявляються інтереси учнів, ступінь сформованості навчальних
умінь і навичок. А.С. Макаренко стверджував: «…грамає важливе значення в житті дитини, має те
самезначення, яке в дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина у грі, така, з багатьох поглядів,
вона буде у роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається насамперед у грі».
Класифікація дидактичних ігор дає змогу простежити їх особливості, використання яких забезпечує
відповідний ефект у освітньому процесі. Дидактичні ігри розрізняють за навчальним змістом, ігровими діямиі
правилами, організацією і стосунками дітей, ролю наставника тощо [3].
Поширеною є класифікація дидактичних ігор за характером матеріалу:
1. Ігри з предметами. У таких іграх використовують:
 дидактичні іграшки (мозаїку, кубики);
 реальні предмети, природний матеріал (листя, плоди, насіння);
 сюжетні дидактичні матеріали (ляльки, предмети побуту, овочі);
 безсюжетні дидактичні матеріали (кулі, циліндри, пірамідки).
Під час ігор із предметами діти ознайомлюються з їх властивостями, якостями та ознаками,
порівнюють, класифікують їх. Водночас вони вчаться вирізняти, об'єднувати предмети за однією ознакою,
що сприяє розвитку логічного мислення.
2. Настільно-друковані ігри. Передбачають дії із зображеннями предметів. До них входить:
 добір картинок за схожістю (парні картинки);
 добір карток-картинок під час чергового ходу (доміно);
 складання цілого з частин (розрізні картинки, кубики).
Завдяки таким діям діти уточнюють свої уявлення про явища, розвивають просторові орієнтації,
кмітливість, увагу, організаторські вміння.
3. Словесні ігри. Вони змушують дітей оперувати уявленнями, мислити про речі, з якими на той час
вони не оперують, використовувати набуті знання у нових ситуаціях і зв'язках. Ці ігри спрямовані на
розвиток мовлення, уточнення і закріплення словникового запасу, формування вміння орієнтуватися у
просторі; вони розвивають самостійність мислення і активізують розумову діяльність дітей. Як правило,
дітям доводиться описувати предмети, відгадувати їх за описом, за ознаками схожості та відмінності,
групувати за властивостями.
Класифікація ігор за матеріалом:
1) Ігри-подорожі. Вони покликані посилити враження, надати пізнавального змісту, казкової
незвичайності, звернути увагу дітей на те, що існує поряд, але вони цього не помічають. Це може бути
подорож у намічене місце, подорож думки, уяви.
2) Ігри-доручення.Ігрове завдання та ігрові дії в них ґрунтуються на пропозиції що-небудь зробити.
3) Ігри-припущення.Їх ігрове завдання виражене в назвах: «Що було б…?», «Що б я зробив,
якби…?» та ін. Вони спонукають дітей до осмислення наступної дії,що потребує вміння зіставляти знання з
обставинами або запропонованими умовами, встановлювати причинні зв'язки, активної роботи уяви.
4) Ігри-загадки. Розвивають здатність до аналізу, узагальнення, формують уміння розмірковувати,
робити висновки.
5) Ігри-бесіди. Основою їх є спілкування вчителя з дітьми, дітей між собою, яке постає як ігрова
діяльність. Цінність таких ігор полягає в активізації емоційно-розумових процесів, у вихованні вміння
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слухати і чути питання наставника, питання і відповіді інших дітей, уміння зосереджувати увагу на змісті
розмови.
За характером ігрових дій дидактичні ігри поділяються:
1. Ігри-доручення. Ґрунтуються на інтересі дітей до дій з іграшками і предметами: підбирати,
складати, роз'єднувати, нанизувати тощо.
2. Ігри з відшукуванням предметів. Їх особливістю є несподівана поява і зникнення предметів.
3. Ігри з відгадуванням загадок. Вибудовуються вони на з'ясуванні невідомого: «Впізнай»,
«Відгадай», «Що змінилось?».
4. Сюжетно-рольові дидактичні ігри. Ігрові дії, передбачені у них, полягають у відображенні
різних життєвих ситуацій, у виконанні ролей (покупця, продавця, вовка, гусей тощо).
5. Ігри у фанти або в заборонений «штрафний» предмет (картинку). Вони пов'язані з
цікавими для дітей ігровими моментами: скинути картку, утриматися, не сказати забороненого слова
тощо [3].
Методом спостереження було виявлено, що після систематичного використання дидактичних ігор на
уроках навчання грамоти в учнів розвивається пізнавальна активність за такими проявами:
а) питання (запитання) учнів як результат активного і глибокого пізнавального процесу. Вони
засвідчують про орієнтування в знаннях, розумову активність школярів, намагання проникнути в сутність
об‘єкта вивчення явища, події, зміст навчального предмета. Високий рівень розвитку пізнавальної
активності характеризується намаганням осягнути першопричину, знайти відповіді на ті запитання, які
зацікавили, і це стає потребою;
б) намагання учнів за власним бажанням, а не за вказівкою вчителя, брати участь в обговоренні
питання, доповнювати та виправляти відповіді товаришів. У цьому випадку підняті руки, кількість і характер
відповідей учнів, безумовно, слід вважати ознакою наявності в них пізнавальної активності;
в) зосередженість мимовільної уваги. Вона може бути показником активності й зацікавленості. Часті
відволікання учнів на уроці та зауваження вчителя є негативним показником ставлення учнів до предмета,
відсутності пізнавальної активності;
г) характер процесу діяльності: готовність до дії чи байдужність до завдання; рівень виконання
пізнавального завданнясамостійно,за взірцем, шляхом переписування з дошки готового вирішення; ставлення
до процесу своєї діяльності  уважний чирозсіяний, зацікавлений чи байдужий; результат виконаного
пізнавального завданняглибина, обґрунтованість, оригінальність або вузькість і примітивність у підході.
Під час дослідження було виявлено, що застосування на уроці ігор та ігрових моментів робить його
легшим, цікавішим, створює у дітей бадьорий робочий настрій, допомагає подолати труднощі, які виникають у
них під час занять.
Використовуючи на уроках навчання грамоти дидактичні ігри, необхідно дотримуватися таких вимог:
 ігрове завдання має за змістом збігатися з навчальним;
 мовний зміст гри  відповідати дидактичній меті уроку;
 зміст гри бути посильним для кожної дитини; правила гри  прості та чітко сформульовані;
 підсумокгрисправедливий [1, С. 12].
Велике значення мають дидактичні ігри і з пізнавальної точки зору. У процесі розв‘язання
різноманітних завдань в учнів розвиваються такі процеси мислення, як порівняння, аналіз, синтез тощо.
Під час дидактичних ігор діти систематизують і закріплюють навички, отримані на уроці: знання про різні
ознаки предметів, зв‘язкиміж ними[4].
Перш ніж застосувати дидактичні ігри, вчитель має продумати і підібрати ту з них, що найбільше
відповідає навчальній меті. Під час дидактичних ігор дітям необхідно точно визначити словами ознаку,
поняття, те чи інше співвідношення предметів тощо. Багато ігор потребують уміння висловлювати свою
думку так, щоб було зрозуміло іншим дітям. Наприклад, у добукварний період навчально-виховна мета
уроку  розвивати увагу, слухове сприймання, фонетичний слух, пам‘ять, мовлення. Доцільно
використовувати на уроках такі ігри, які б сприяли досягненню цієї мети: ігри «Відгадай за звуком», «Хто як
говорить?», «Впіймай звук» тощо.
У період навчання грамоти на уроках необхідно використовувати дидактичні ігри як один із методів
подання нового матеріалу та закріплення вивченого. Доцільно використовувати ігри, спрямовані на
формування в учнів буквено-звукового аналізу та синтезу звуків і складів, наприклад: ігри «Спільний звук»,
«І читаємо, і рахуємо», «Ми чарівники», «Склади слово», «Будь уважний».
На уроках письма під час вивчення грамоти дидактичні ігри допоможуть вчителеві закріпити вивчені
учнями букви і звуки. Такі ігри можна використовали під час закріплення знань: «Зміни слово»,
«Мовчанка», «Буква сховалася», «Слова-загадки», «Хто уважний?»[2].
У навчальних іграх немає тих, хто програв або виграв, тут виграють усі. Їх можна проводити на будьякому етапі уроку. Це дасть змогу виявити знання учня і вміння користуватися ними.
Отже, як і всі інші види ігор, дидактичні ігри стимулюють загальний особистісний розвиток школярів.
Їх використання на уроках здатне підвищити інтерес до вивчення читання та письма. Це сприяє
підвищенню успішності учнів, забезпечує виконання основних завдань навчання в початкових класах,
допомагає розвитку мислення, креативності, пізнавальної активності, творчої уяви молодших школярів.
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ – ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
Постановка проблеми. Сучасні реалії вимагають від школи виховання творчої особистості, здатної
до самостійного мислення. Мета,поставлена перед учнями ХХI ст., виходить за межі простого засвоєння
змісту стандартної шкільної програми. Одним із методів організації навчального процесу є розвиток
критичного мислення.
Аналіз досліджень та публікацій. Термін «критичне мислення» давно відомий з робіт психологів
Ж. Піаже, Дж. Брунера, Л. Виготського; у професійній мові педагогів-практиків це поняття стало вживатися
порівняно недавно [4]. Сьогодні в наукових джерелах можна знайти різноманітні визначення. Д. Браус і
Д. Вуд визначають критичне мислення як розумне рефлексивне мислення, сфокусоване на вирішенні того,
у що вірити і що робити. Критичне мислення, на їхню думку, це пошук здорового глузду – як міркувати
об'єктивно і діяти логічно з урахуванням як своєї точки зору, так й інших думок, уміння відмовитися від
власних упереджень. «Навчання без міркування – марна праця»,  стверджував Конфуцій.
Мислення є складним психологічним і соціально-історичним феноменом, предметом комплексних,
міждисциплінарних досліджень. Мислення, на відміну від інших процесів життєдіяльності індивіда,
відбувається відповідно до певної логіки й виникає в проблемній ситуації. У структурі мислення можна
виділити такі розумові операції: порівняння, аналіз, синтез, абстракцію, узагальнення, конкретизацію,
класифікацію й систематизацію тощо.
Мислення поділяється на творче й критичне. Учені визначили творче мислення як мислення,
результатом якого є відкриття принципово нового чи удосконаленого рішення того або іншого завдання, а
критичне мислення – це перевірка запропонованих рішень із метою визначення галузі їх можливого
застосування. Творче мислення спрямоване на створення нових ідей, а критичне виявляє їх недоліки та
дефекти. Для ефективного вирішення завдань необхідні обидва види мислення [1].
Під критичним мисленням професор Пітер А. Фачоне розуміє цілеспрямовану, саморегулюючу
систему суджень, що застосовуються для інтерпретації, аналізу, оцінки й формулювання висновків, а
також для пояснення доказових, концептуальних, методологічних, критеріологічних або контекстуальних
розмірковувань, на яких сама система суджень заснована. Критичне мислення важливе як інструмент для
дослідження. Це складний процес творчого переосмислення понять та інформації. Це активний процес
пізнання, який відбувається одночасно на декількох рівнях. Адже знання, що їх засвоює критично мисляча
людина, постійно диференціюються й систематизуються з точки зору ступеня їх істинності, вірогідності,
достовірності.
Мета статті полягає у розкритті використання технології розвитку критичного мислення,
визначенні сутності і змісту критичного мислення як важливої характеристики сучасної особистості.
Ідея критичного мислення як важливої складової у сфері сучасної освіти панує в усьому
демократичному світі, бо це реальність сучасної освіти. Критичне мислення пронизує всі існуючі людські
компетентності: соціальну, полікультурну, комунікативну, інформаційну, саморозвитку й самоосвіти,
продуктивної творчої діяльності. У школі цю педагогічну модель використовують для вивчення різних
навчальних предметів. Педагогічна компетентність викладача, у свою чергу, дозволяє реалізовувати їх у
процесі навчання.
Учень, який отримав навички критичного мислення, може успішно використовувати їх у подальшому
житті в будь-яких галузях. Тим не менш, знання кожної окремої складової не формує достатньо навичок,
щоб діяти й мислити критично в цілому. Сучасне інформаційне суспільство – це період високих технологій,
що потребує від освіти формування компетентної та активної особистості.
Мислення, так само як і читання, письмо, розмова та слухання, – це процес. Мислити неможливо
навчити у відриві від загального навчального матеріалу та окремо від повсякденного життя.
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Стратегія критичного мислення заохочує працювати кожного – висловлювати свою думку,
аналізувати, оцінювати, обговорювати і сперечатися, збирати новий досвід на основі вже отриманих знань.
Заняття стає цікавішим, бо студент із пасивного спостерігача перетворюється на активного учасника
процесу. Він ставить запитання, вирушає на пошуки відповідей, вчиться будувати мости між теорією та
практикою.
Критичне мислення – це мислення вищого порядку; воно спирається на отриману інформацію,
усвідомлене сприйняття власної розумової діяльності в оточуючому інтелектуальному середовищі. Однак
рівень критичності визначається не тільки запасом знань, а й особистісними якостями, установками,
переконаннями. Критичність особистості повинна бути напрямлена перш за все на самого себе: на аналіз і
оцінку своїх можливостей, особистісних якостей, вчинків, поведінки в цілому.
Критичне мислення – процес обміркування власних думок і причин виникнення певної точки зору, що
передбачає послідовний ланцюжок операцій мислення.
Відомо, що освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти реалізації основних завдань
соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. Незадоволення багатьох країн результатами
системи шкільної освіти сьогодні призвело до необхідності її реформування. Для цього важливо розробити
стратегічний напрям розвитку на перспективу. Якщо сьогодні в будь-якій країні запитати ділових людей:
«Чого ви очікуєте від освіти?», то й політичні діячі, і бізнесмени, і просто керівники скажуть: «Треба
виховувати дитину так, щоби вона могла спочатку самостійно вчитись, а потім самостійно та творчо
працювати й жити». Отже, сучасна освіта повинна готувати учнів до життя. Для того щоби знайти своє
місце в житі, учень має володіти певними якостями:
 вміти адаптуватися у складних ситуаціях;
 вміти бачити проблему та знаходити способи її раціонального розв'язання;
 самостійно та критично мислити;
 грамотно працювати з інформацією;
 усвідомлювати, де здобуті знання можуть бути використані в житті;
 вміти самостійно працювати з різними документами, робити аргументовані висновки.
Технологія розвитку критичного мислення пропонує набір конкретних методичних прийомів, що
можна використовувати як на різних рівнях освіти, так і в різних предметних галузях під час застосування
різноманітних видів і форм роботи. Це пояснюється тим, що вона розрахована не на запам‘ятовування, а
на осмислений творчий процес пізнання світу, на постановку проблеми та пошук способів її розв‘язання.
Основою для формування компетентності учня є навчання, але за умови підбору доцільних
предметних методів та поєднання їх з активними та інтерактивними технологіями навчання, прикладом
яких є технологія «Розвиток критичного мислення». Так будуть розв‘язані завдання, що стоять перед
кожною навчальною дисципліною, в тому числі й математикою:
 засвоєння предметних знань, умінь та навичок;
 оволодіння методами роботи зі спеціальною математичною інформацією;
 створення стійкої мотивації до навчання;
 спонукання до самоосвіти, прийняття зважених рішень, обміну думками;
 готовність до роботи з новою інформацією, до пошуку аргументованих шляхів розв‘язання
проблем, до спілкування з іншими тощо.
Розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час інтенсивних соціальних змін, коли
неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин, без
ефективного розв‘язання проблем, значну частину яких неможливо передбачити.
Інноваційна значущість технології, що впроваджується, простежується у характері взаємовідносин
всіх учасників освітнього процесу:
1) на уроці створюється особлива атмосфера взаємодовіри та взаємоповаги;
2) використовуються стилі спілкування на основі партнерства та захоплення спільною творчою
діяльністю;
3) педагог не навчає, виховує чи розвиває, а співпрацює з учнями, навчаючись і
самовдосконалюючись разом із ними.
Аналіз статистики ЗНО останніх років свідчить, що значна частина випускників не володіє навіть
базовими знаннями з математики, не вміє проаналізувати ситуацію, виділити головне в інформації, тобто в
цих учнів не сформовані не тільки математичні компетенції, а й ключові.
Отже, реалії сучасності та введення державного стандарту вимагають змістити акценти в навчанні
від відпрацювання навичок до формування усвідомленого розуміння математичних понять, процесів,
зв‘язків між математикою і повсякденним життям.
Технологія формування і розвитку критичного мислення стимулює загальну активність учнів, сприяє
створенню плідного освітнього середовища, й утвердження системного характеру навчання та
самонавчання [6]. За своєю сутністю ця технологія має інноваційний характер: вимагає від учнів
застосовувати нові знання, спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати
рішення самостійно чи в складі команди та розв‘язувати конфлікти; шукати, компонувати і застосовувати
нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи сучасні технології для виконання конкретних
завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і
здатність самостійно вчитися. Застосування технології розвитку критичного мислення у шкільному курсі
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математики створює додаткову мотивацію до навчання. Учні добре засвоюють матеріал, тому що це їм
цікаво.
Системне упровадження цієї технології в школі сприяє тому, що усі учні поступово опановують її не
тільки як навчальну технологію, вміння самостійно вчитися, критично мислити, але і використовувати свої
знання у повсякденному житті.
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5. Терно С. Методика розвитку критичного мислення: досвід експериментального дослідження. Історія в
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Євгенія Кузнецова
(Дніпро, Україна)
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ САМОСТІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ: КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ
Найважливішою проблемою вищої освіти є підвищення якості навчання, що полягає у стимулюванні
й доведенні якості активності самостійно-пізнавальної діяльності студентів до рівня самоосвіти та
здатності самореалізувати цей принцип на певному етапі навчання. Одним з основних напрямків
підвищення ефективності навчання є мотивування студентів у їхній навчально-пізнавальній
діяльності [1, с. 75].
В освіті склалися суперечності між нагальною потребою активізації процесу розвитку самостійнопізнавальної діяльності у майбутніх фахівців та недостатнім рівнем розробки методичного забезпечення
формування самоосвіти; між дидактичним потенціалом освітніх інтернет-технологій та рівнем його
практичного використання у процесі навчання у Вишах; між вимогами до професійної підготовки фахівців,
до якої входить розвиток самостійно-пізнавальної діяльності та недостатньою її сформованістю у
студентів. Актуальність проблеми та суперечності, що склалися в освіті, й спонукали нас до вибору теми
«Педагогічні умови стимулювання самостійно-пізнавальної діяльності студентів засобами інтернеттехнологій (дисципліна «Технологічне проектування за фахом»)
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та практично перевірити педагогічні умови
стимулювання самостійно-пізнавальної діяльності студентів засобами інтернет-технологій. Об‘єкт
дослідження – самостійно-пізнавальна діяльність студентів. Предмет дослідження – педагогічні умови
стимулювання самостійно-пізнавальної діяльності студентів. Гіпотеза полягає у припущенні, що
ефективність самостійно-пізнавальної діяльності студентів у закладах вищої освіти підвищується із
застосуванням Інтернет-ресурсів, які дозволяють покращити рівень самоосвіти, мотивації навчальної
діяльності; надають абсолютно нові можливості для отримання й закріплення необхідних професійних
навичок.
Активна самостійно-пізнавальна діяльність студентів при роботі з Інтернет-технологіями виявляється
не тільки в набутті й застосуванні знань, але й в знаходженні необхідних засобів навчання і джерел
інформації, вмінні працювати з цією інформацією.
Нами були використані наступні методи дослідження:теоретичні: вивчення наукових джерел,
психолого-педагогічний аналіз, синтез, порівняння, узагальнення; емпіричні: педагогічний експеримент,
діагностичні методики, зрізи знань; математичні: обробка отриманих результатів.
Теоретичне значення полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов стимулювання
самостійно-пізнавальної діяльності студентів засобами інтернет-технологій та розробленні моделі
стимулювання цієї діяльності. Практичне значення полягає у розробленні методичних рекомендації щодо
стимулювання самостійно-пізнавальної діяльності студентів засобами інтернет-технологій з дисципліни
«Технологічне проектування за фахом».
Для перевірки гіпотези дослідження, ефективності розроблених методичних рекомендацій, нами
було проведено педагогічний експеримент, який відбувався на базі кафедри «Металургія сталі»
металургійного факультету Національної металургійної академії України. Для проведення педагогічного
дослідження було залучено групу, яка була одночасно експериментальною та контрольною групою (10
осіб).
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Аналіз та узагальнення результатів теоретичних та емпіричних досліджень з питання потребує
виділення нами критеріїв (показників) та рівнів, які стали б основою для проведення діагностичних методик
по виявленню рівнів сформованості самостійно-пізнавальної активності студентів в процесі навчання.
Під час експерименту були розроблені критерії визначення рівнів та показників самостійнопізнавальної активності студентів, які представлені у таблиці 1.
Таблиця 1. – Критерії визначення рівнів та показників самостійно-пізнавальної активності студентів
РІВНІ
Низький
Репродуктивний
(виконавський)

Середній
Реконструктивний
(пошукововиконавський)
Високий
Творчий
(креативний)

ПОКАЗНИКИ
- істинне прагнення до знань відсутнє;
- зовнішня мотивація переважає над внутрішньою;
- бажання студента зрозуміти, запам‘ятати, відтворити знання, оволодіти способом їх
застосування лише за зразком;
- самостійній пізнавальній діяльності приділяється дуже мало часу, по суті вона
обмежена тимчасовими рамками лекції чи практичної роботи.
- самостійне пізнання викликане на стадії допитливості;
- усвідомлена виборча спрямованість на окремі, улюблені дисципліни;
- прагнення студента до виявлення змісту, що вивчається;
- проникнення в сутність явища;
- бажання пізнати зв‘язки між явищами та процесами;
- оволодіння способами застосування знань в змінених умовах.
- ініціатива, високий рівень навчальної пізнавальної потреби;
- самостійність у визначенні мети, засобів пізнання;
- необхідність вивчення всіх навчальних дисциплін як основи особистого благополуччя в
майбутньому;
- внутрішня мотивація, стійкий інтерес;
- творчий характер діяльності (новизна, своєрідність, дослідження проблем).

У ході експерименту нами було використано наступні діагностичні методики: авторський
опитувальник «Вивчення можливостей Інтернет-технологій»; опитувальник ―Дослідження самостійнопізнавальної діяльності студентів‖ (О.П. Муковіз) [2, с. 156-157]; опитувальник «Самооцінка
сформованих вмінь самостійної пізнавальної діяльності засобами інформаційних технологій»
(О.П. Муковіз) [2, с. 158-159].
Зупинімося на аналізі результатів опитування студентів за авторської методики, яка мала за мету
вивчення можливостей Інтернет-технологій на констатувальному етапі експерименту. Опитувальник
авторський, викладений українською мовою, який складається з 4 блоків запитань. На кожне поставлене
запитання треба відповісти ствердно чи негативно.
У таблицях 2 та 3 подано результати опитування за авторською методикою.
Таблиця 2 – Результати опитування студентів щодо потреби в електронних освітніх ресурсах (у %)
Необхідна інформація на сайті факультету
(навчального закладу)
навчальні матеріали (підручники, конспекти
лекцій, навчально-методичні комплекси та ін.)

%

Електронні освітні ресурси

90

Електронні
підручники
посібники, конспекти лекцій

навчальні

90

Розклад занять

90

60

Розклад екзаменів та заліків
Інформація про організацію навчального процесу
(освітні стандарти, навчальні плани, програми та
ін.)
Наукові матеріали
Зразки заяв, інших документів

80
30

Матеріали для підготовки курсової роботи
(проекту)
Матеріали для підготовки рефератів
Лабораторні та інші практикуми

30
70

Інформація про життя факультету, академії

10

Електронні збірки завдань і вправ
Матеріали для підготовки дипломної роботи
(проекту)
Матеріали для проходження практик

30
50

%
та

50
70

20

Як видно з таблиці 2, інтерес і міра використання електронних ресурсів і технологій є більш ніж
значними, але в першу чергу студентів цікавлять електронні навчальні матеріали. Одночасно більше 70 %
опитаних вважають, що використання в навчанні освітніх можливостей мережі Інтернет припускає їх
поєднання з традиційними методами навчання, передусім із спілкуванням студентів з педагогами. Не
менш важливим вони вважають, разом з активним використанням учбових електронних ресурсів і
технологій, орієнтацію на читання книг, на самостійну роботу з першоджерелами, на навчання навичкам
роботи з текстом і т. п.
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Таблиця 3 – Використання електронних ресурсів в навчальному процесі
Цілі використання
Для отримання консультацій викладачів

%
70

%
80

60

Оцінка ефекту
Розширюється круг доступних інформаційних
ресурсів
Скорочується час пошуку необхідної інформації

Для обговорення теоретичних питань учбових
курсів і проектних робіт
Для організації нових видів учбової роботи

20

Формуються навички самостійної роботи

50

70

Результати анкетування свідчать про те, що багато студентів зацікавлені в навчанні з використанням
Інтернет-ресурсів і вважають їх ефективним засобом підвищення якості навчання.
Використання опитувальників «Дослідження самостійно-пізнавальної діяльності студентів»
(О.П. Муковіз) та «Самооцінка сформованих вмінь самостійної пізнавальної діяльності засобами
інформаційних технологій» (О.П. Муковіз) мали за мету виявлення стану самостійно-пізнавальної
діяльності студентів. Експеримент показав, що у більшості студентів вміння сформовані на низькому (50%)
та середньому (40%) рівнях і тільки 10% мають високий рівень сформованості вмінь самостійнопізнавальної діяльності.
Висновок. Отже, на констатувальному етапі з‘ясовано, що стимулювання самостійно-пізнавальної
діяльності майбутнього спеціаліста перебуває в полі зору вітчизняних дослідників. Якісний аналіз даних
констатувального експерименту дозволяє зробити висновки про причини отриманих результатів:
відсутність установки на самостійний розвиток професійно значимих якостей студента; індиферентне
ставлення студента до організації самостійно-пізнавальної діяльності (СПД); відсутність комплексу
методичних рекомендацій з проблеми формування вмінь СПД студентів; неусвідомленість студентами
змісту завдань СПД. Встановлено, що одним з напрямів підвищення ефективності процесу навчання є
використання сучасних теорій та педагогічних технологій навчання, які за сучасних умов ґрунтуються на
інформаційних технологіях і знаходять своє відображення, зокрема, у конкретних електронних навчальних
і контролюючих програмах. Експеримент триває. Студенти працюють на заняттях, користуючись
програмою Sun Rav Test Office Pro відповідно до завдань дисципліни.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Залучення студентів до дослідницької роботи дозволяє не тільки зберегти відомі наукові школи, а й
виростити нове покоління науковців, орієнтованих на потреби знань в галузі охорони праці. Дослідницька
діяльність студентської молоді є діяльністю, безпосередньо пов‘язаною з вирішенням творчого,
дослідницького завдання, що не має наперед відомого результату та передбачає етапи, характерні для
наукового дослідження.
А отже, під науково-дослідницькою роботою студентів ми розуміємо цілеспрямовану навчальну,
наукову, методичну та організаційну діяльність, у процесі якої вони оволодівають навичками планування,
організації, здійснення та відповідного оформлення результатів наукового пошуку.
На сьогодні організація науково-дослідницької роботи студентів є одним із найважливіших шляхів
підвищення якості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі. Вагоме місце у розвитку наукової
взаємодії між студентом, викладачем і засобами нових інформаційних технологій, а також у формуванні
пізнавальної активності студентів за умови наповнення окремих компонентів середовища предметним
змістом певного навчального курсу посідає системно організована сукупність інформаційного,
організаційного, методичного, технічного та програмного забезпечення.
Необхідність стимулювання студентів та викладачів до систематичної співпраці у галузі охорони
праці зумовлена: підвищеними вимогам ринку праці до компетентностей заданого формату, зокрема,
напряму підготовки ―Охорона праці‖ у сучасному конкурентоспроможному суспільстві; потребами
суспільства у підвищенні якості наукової підготовки спеціалістів з охорони праці; потребами суспільства у
формуванні фахівця з охорони праці, здатного до самовдосконалення протягом життя на відміну від
фахівця зі статичними знаннями.
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У контексті визначення теоретичних основ формування дослідницької компетентності майбутніх
фахівців із охорони праці являють інтерес наукові дослідження з практики організації науково-дослідної та
навчально-дослідної роботи студентів, дослідження з проблеми формування дослідницьких умінь у
студентів під час навчальної діяльності, з питань розвитку науково-дослідницької культури майбутнього
фахівця.
Отже, як бачимо, проблема формування науково-дослідницьких умінь, якостей, організації науководослідницької діяльності майбутніх фахівців є предметом дослідження низки наукових праць. Тому є
доцільним розглянути наукове розуміння таких поняття ―дослідницька компетентність‖.
Під поняттям дослідницької компетентності ми розуміємо цілісну, інтегративну якість особистості, що
поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення та особистісні
якості і виявляється в готовності і здатності здійснювати дослідницьку діяльність з метою отримання нових
знань шляхом застосування методів наукового пізнання, застосування творчого підходу при визначенні
цілей, плануванні, аналізі, прийнятті рішень та оцінці результатів дослідницької діяльності [2, с. 21-23].
Таким чином, компетентність – це інтегральна характеристика особистості, яку трактують як її
властивість, що характеризує прагнення та здатність (готовність) особистості реалізувати свої знання,
вміння, досвід, особисті якості для успішної діяльності у певній галузі.
Відповідно, науково-дослідна компетентність співвідноситься зі сферою науково-дослідної діяльності
випускника ЗВО. Саме тому система вищої освіти сьогодні повинна бути націлена на формування не
просто професіонала-виконавця, але професіонала-дослідника, здатного легко адаптуватися до швидко
мінливих умов, знаходити вирішення виникаючих проблем через володіння дослідницькими вміннями.
Якість підготовки сучасного фахівця із охорони праці з точки зору компетентнісного підходу
розуміється в сучасних дослідженнях як рівень розвитку професійних умінь і сформованості психологічної
готовності до професійної діяльності.
На цій підставі вважаємо, що цілісна професійна компетентність майбутнього фахівця із охорони
праці дає йому можливість ефективно вирішувати коло професійних завдань, а науково-дослідна
компетентність є її складовою частиною. Через це формування науково-дослідницької компетентності
майбутнього фахівця означеної сфери передбачає перехід від навчальної діяльності до науково-дослідної
і далі до професійної в контексті ефективного вирішення певного кола професійних завдань.
Таким чином, науково-дослідна діяльність у вищому навчальному закладі є важливою об‘єктивною
умовою формування цілісної професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти, оскільки
під час науково-дослідної роботи студента відбувається формування важливої якості сучасного спеціаліста
– його науково-дослідницької компетентності.
Основу дослідницької компетентності складають уміння виявляти проблему, формулювати гіпотезу,
підбирати відповідні методи проведення дослідження та обробки отриманих результатів. Зважаючи на
вищесказане, важливе місце посідає і визначення правильного формування процесу науководослідницької діяльності студентів [3, с. 67]. Серед основних видів науково-дослідницької діяльності
студентів доцільно виділити передбачену діючим навчальним планом та позапланову дослідницьку
діяльність.
Так, до передбаченої навчальним планом дослідницької діяльності ми відносимо написання
курсових, дипломних та магістерських робіт. Так, у курсових роботах із загальнотеоретичних та
спеціальних дисциплін студенти використовують елементи наукових досліджень у формі наукового
пошуку, здійснюють перегляд наукової літератури та визначають актуальність дослідження; узагальнюють
передовий практичний досвід, застосовують економіко-математичні методи, комп‘ютерну та організаційну
техніку, створюють нові програмні модулі та продукти.
Проблеми наукового пошуку відображені у курсових роботах студентів, здебільшого знаходять своє
продовження у дипломних роботах. До даного виду досліджень можна віднести і написання рефератів, але
при цьому увагу слід приділяти науковості та актуальності розглянутої студентом проблеми, кількості
опрацьованих джерел, самостійності виконання тощо [4].
Але найбільш ефективною, на нашу думку, є ―позапланова‖ наукова діяльність студентів. Про це
свідчить формування у студента мотивації до навчання, а отже, і його самовдосконалення, перехід на
якісно новий рівень – рівень науковця, ―молодшого колеги‖ викладача.
До основних форм позапланової науково-дослідницької діяльності студентів можна віднести: участь
студентів у роботі наукових гуртків, проблемних груп, творчих секцій, лабораторій та ін.
Так, наслідком роботи гуртків є участь студентів у наукових конференціях і предметних олімпіадах,
проведення ―круглих столів‖, зустрічей з ученими, а також публікація статей та тез кращих робіт у наукових
збірниках. Проблемні студентські лабораторії дають можливість командної роботи, здобуття цінного
досвіду для подальшої наукової та практичної діяльності: участь студентів у виконанні держбюджетних або
госпрозрахункових наукових робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів,
комп‘ютерного центру із закладами культури, освіти тощо; робота в студентських інформаційноаналітичних та культурологічних центрах, перекладацьких бюро; рекламна, лекторська діяльність та ін.;
написання статей, тез доповідей, інших публікацій, участь студентів у наукових і науково-практичних
конференціях.
Даний вид роботи формує у студентів такі невід‘ємні якості, як впевненість, ораторську майстерність,
вміння слухати, аналізувати, висловлювати свою точку зору. Найпоширенішою формою організації
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науково-дослідницької діяльності студентів є наукові гуртки, секції, студії, бюро, центри. Кожний із них
являє собою невеликий творчий студентський колектив, який працює над однією або кількома суміжними
науковими темами, за планами, що складаються на семестр або навчальний рік.
Отже, розвиток науки у вищій школі не лише впливає на зміст і значення навчальних дисциплін, а й
зобов‘язує до застосування нових форм та методів проведення навчального процесу.
Результати науково-дослідної роботи як викладачів, так і студентів знаходять відображення у
створенні нових курсів, лекцій, практичних та семінарських занять. Причому науково-дослідницьку
діяльність можна визначити як невід‘ємну обов‘язкову умову успішної роботи вищих навчальних закладів,
оскільки студенти не лише отримують необхідну інформацію від викладачів під час навчального процесу, а
й беруть участь у наукових дослідженнях із запропонованих або самостійно обраних тематик.
Підвищення ефективності вузівських науково-дослідних робіт, залучення до їх виконання студентів
підвищують і якість підготовки спеціалістів вищої кваліфікації. За рахунок цього вузівська наука дає
можливість для ―омолодження‖ наукових кадрів, розширення предметних областей досліджень, відкриття
нових спеціальностей, підвищення ―вартості‖ як молодого фахівця, так і ЗВО в цілому.
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АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ УМІНЬ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
В інформаційному суспільстві зростає потреба в безперервній освіті фахівця, в його навичках
самоосвіти, готовності до поповнення знань впродовж усього професійного життя. Реалізація
компетентнісної парадигми потребує нової філософії освіти – забезпечення розвитку особистості студента
через включення його як суб‘єкта навчання у процес оволодіння компетенціями. Відомо, що
компетентність формується лише за умови активних дій студента, набуття ним індивідуального досвіду у
процесі розв‘язання навчально-професійних задач. Пошук шляхів удосконалення навчального процесу
ініціює розроблення нових організаційних форм взаємодії викладача і студента. Зміни, що відбуваються в
освіті, обумовлюють нові вимоги до організації самостійної пізнавальної діяльності майбутніх фахівців.
Високий рівень умінь самостійної роботи студентів дозволить їм не лише опанувати достатній рівень
теоретичних знань зі спеціальності, а й досягти кар‘єрного зростання, постійно удосконалюючи свої
навички. Отже, розвиток умінь самостійної пізнавальної діяльності студентів виступає важливою умовою
підвищення ефективності навчального процесу.
Теоретичні аспекти проблеми формування умінь самостійної навчальної діяльності студентів
досліджувалися багатьма педагогами (В. Буринський, Т. Волкодав, О. Жерновнікова, Н. Клименко,
С. Кустовського, Н. Максименко, О. Муковіз, Л. Онучак, І. Сидоренко, Т. Сердюк, І. Шайдур та ін.). Вченими
доведено, що розвиток умінь самостійної діяльності студентів дозволяє впливати на особистість у
психологічному аспекті, формуючи навички самореалізації та самоактуалізації.
Новий підхід до організації навчального процесу, зазначає Л. Онучак, зумовлює необхідність не
стільки у репродуктивній діяльності студентів (відтворенні отриманої на лекціях інформації), скільки у їхній
творчій діяльності: формування навичок самостійного пошуку та засвоєння знань і уміння використовувати
отримані знання на практиці та в науково-дослідній роботі [2, с. 326]. Пізнавальну самостійність суб‘єкта
діяльності дослідники пов‘язують з потребою студента в самостійній пізнавальній діяльності, з його
пізнавальною активністю, визначають як одну з передумов творчої діяльності. Суб‘єктом розвитку студент
стає за умови особистісно орієнтованого навчання, коли знання, уміння і навички перетворюються з мети
навчання на засіб розвитку пізнавальних здібностей та особистісних якостей студента.
Виконання завдань дослідження проблеми розвитку умінь самостійної пізнавальної діяльності
студентів на засадах індивідуального підходу (на прикладі дисципліни «Системи технологій
промисловості») потребувало визначення мотиваційної готовності студентів до самостійної роботи.
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Педагогічний експеримент проводився на базі кафедри «Теорія металургійних процесів та хімії»
НМетАУ. Ми провели опитування студентів другого курсу економічних спеціальностей, які вивчають
дисципліну «Системи технологій промисловості» (усього 31 особа).
Для визначення рівня мотиваційної готовності студентів до самостійної роботи ми використали
анкету Л. Покушалової «Відношення студентів до самостійної роботи», яку адаптували в контексті теми
дослідження (на прикладі дисципліни «Системи технологій промисловості»).
Результати анкетування показали, що більшість студентів експерименитальної групи (41%)
ставляться до самостійної роботи негативно; вони відзначають, що мають труднощі у нормуванні,
плануванні та організації власної самостійної навчальної діяльності. Позитивне ставлення до самостійної
роботи виявили 29,5%, нейтральне –29,5% студентів.
Натомість у контрольній групі позитивно ставиться до самостійної роботи половина студентів. Вони
усвідомлюють необхідність підготовки студента до семінарів, практичних і лабораторних занять,
самостійного опрацьовування окремих тем. Нейтральне ставлення до самостійної роботи виявили 29%
студентів, негативне - 21% студентів контрольної групи.
Отримані результати свідчать про те, що в експериментальній групі самостійна робота більшості
студентів відрізняється своєю неефективністю: студенти витрачають багато часу, проте досягти високих
результатів в самостійній роботі їм так і не вдається. Така ситуація має бути врахована викладачами, адже
на другому курсі студенти частіше, ніж на першому, залучаються до таких видів самостійної роботи, які
потребують творчого рівня розвитку умінь самостійної навчальної діяльності.
Аналіз відповідей показав, що продуктивність самостійної роботи студентів економічних
спеціальностей страждає через несформованість у більшості студентів загальнонавчальних умінь, про що
свідчить невміння студентів оптимально спланувати та організувати свою самостійну навчальну діяльність,
систематичне відкладання виконання заданого обсягу завдання на останній момент. В результаті, як
засвідчили самі студенти, відсутність системи самоорганізації самостійної роботи призводить до
нерівномірніості навантаження і, в свою чергу, до стресу. Студенти другого курсу бажають стати
фахівцями, проте ще не усвідомлюють, які саме зусилля треба докласти, щоб стати професіоналом.
Результати багатьох досліджень засвідчують невміння більшості студентів планувати і, найголовніше,
організовувати свою самостійну роботу [3].
Отже, отримані результати свідчать про невміння студентів другого курсу планувати і оргнізовувати
свою самостійну навчальну діяльність.
Процес самостійної роботи студента, зазначає Н. Максименко, залежить перш за все від готовності
студена до цього виду діяльності. Готовність до самостійної навчальної праці вимагає певного рівня
навчальної підготовки студента, наявність у нього сформованих навичок та вмінь, а також його бажання
вчитися [2, с. 88]. Загальновідомо, що мотиваційний фактор є одним з найважливіших аспектів проблеми
самостійної роботи, ат же саме на основі внутрішньої мотивації навчання відбувається ефективний
розвиток здібностей студентів. Тому наступним завданням дослідження було визначення мотивів, якими
керуються студенти у навчанні. З цією метою ми провели опитування на основі методики Т.І. Ільїної
«Вивчення мотивації навчання у виші».
Аналіз результатів опитування за показав, що більшість студентів експериментальної групи (47%)
керуються у навчанні мотивом «набуття знань»; мотивом «оволодіння професією» - 23,5% студентів,
мотивом «отримання диплома» - 29,5% студентів.
В контрольній групі більшість студентів (57%) керуються мотивом «набуття знань»; мотивом
«оволодіння професією» - 29%; мотивом «отримання диплому» - 14% студентів. Такі результати свідчать
проте, що у зв‘язку з тим, що у більшості студентів-другокурсників пізнавальні інтереси недостатньо
змістовні та стійкі, вони ще не усвідомлюють сутності майбутньої професійної діяльності.
Таким чином, аналіз практики вищої школи показав, що рівень сформованості умінь самостійної
пізнавальної діяльності студентів є недостатнім і потребує розвитку. На констатувальному етапі
експерименту було виявлено переважно низький та середній рівень умінь самостійної пізнавальної
діяльності студентів, що підтвердило актуальність теми дослідження; виявило потребу у створенні
спеціальних педагогічних умов і розробці методики розвитку означених умінь на прикладі певної
дисципліни.
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(Дрогобич, Україна)
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
Щоб удосконалити розум, треба більше міркувати, ніж заучувати.
Рене Декарт.
Входження України до європейського освітнього простору супроводжується нині зростанням вимог
до рівня професійної компетентності майбутніх фахівців їх конкурентноспроможності на ринку праці.
Сьогодення потребує від фахівця вміння розв‘язувати складні проблеми, критично ставитися до
обставин, порівнювати альтернативні точки зору, приймати зважені рішення, постійно саморозвиватися та
самовдосконалюватися. Як відзначають багато дослідників, здатність критично мислити є навичкою, яку
треба формувати і розвивати у процесі навчання.
Проблема розвитку критичного мислення для вітчизняної освіти є актуальною через те, що у
тоталітарному суспільстві, в якому ще до недавнього була Україна, ця проблема, як відомо, не ставилася
перед освітою, фактично нав‘язувалося догматичне мислення. А реальний стан сучасної освіти свідчить
про певний дисбаланс у розвитку пізнавальних процесів серед студентів. Досить активно формуються та
розвиваються механізми пам‘яті, а мислення та уява залишаються не досить навантаженими у навчальній
діяльності. [2, с. 4]
Сучасний етап розвитку людства розглядають як епоху виникнення і розвитку інформаційного
суспільства. Величезні масиви різноманітної інформації є доступними для загалу. До того ж, сучасні
інтернет технології дозволяють отримувати будь-яку інформацію у будь-який час.
В цих умовах особливого значення набуває уміння знаходити потрібну інформацію в різних
джерелах і критично її переосмислювати, що, в свою чергу, призводить до формування базових знань.
Завдання сучасної освіти полягає не тільки в тому, щоб дати відповідні професійні знання, а в
умовах переходу до інформаційного суспільства підготувати фахівця, який глибоко знає і розуміє свою
роль у суспільстві, вміє творчо використовувати здобутті знання на практиці, критично оцінює досягнуте.
Тому великого значення набуває підвищення ефективності навчання й якості знань, формування життєвої
та професійної компетентності сучасної молоді, засобами інноваційних технологій і активних методів
навчання, до яких належить і технологія розвитку критичного мислення.
Проблема розвитку критичного мислення було об‘єктом підвищеної дослідницької уваги як
вітчизняних, так і зарубіжних учених. Певний внесок розв‘язання цієї проблеми зробили видатні вчені
Б. Блум, Д. Брунер, М. Верти, Л. Виготський, Дж. Дьюї, Р. Маєр, Ж. Піаже, В. Сухомлинський, П. Фрайре,
А. Фішер та ін. У витоків цього напряму навчання стояли В. Сміт, Д. Стіл, С. Волтер, Д. Халперн, К. Хобарт
та ін.
Разом з тим, достатньо не розкрито можливості технології розвитку критичного мислення, її
психолого-педагогічний потенціал щодо інтенсифікації підготовки майбутніх фахівців. Розгляд структур або
елементів критичного мислення веде до розгляду структур і елементів мислення: цілей, завдань, питань,
припущень, понять, емпірично довідних міркувань, висновків, результатів і наслідків, заперечень збоку
альтернативних точок зору, критеріїв. Критичне мислення є основою наукового мислення і проявляється як
математичне мислення, історичне мислення, антропологічне мислення, економічне мислення, морального
осмислення і філософська думка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв‘язання цієї проблеми, свідчить
про відсутність єдиного, загальновживаного, чіткого визначення поняття «критичне мислення». У працях
В.Сухомлинського звертається увага на те, що критичне мислення — це активне ставлення до явищ
навколишнього життя, прагнення пізнавати і знати, системність, тобто цілеспрямований добір об‘єктів
пізнання, понять, висновків, гнучкість, самостійність, критичність. В Україні означення терміна «критичне
мислення» наводиться в «Концепції громадянської освіти та виховання в Україні», яка розроблена
проектом «Освіта для демократії в Україні»: «Критичне мислення — здатність особистості долати в собі
схильність до однозначно-догматичного сприйняття світу, вмінь аналізувати ту чи іншу проблему з різних
боків, користуватися інформацією з різних джерел, відрізняючи об‘єктивний факт від суб‘єктивної думки
про нього, логічний умовивід від упередженого припущення чи забобону. Це вміння людини адекватно
визначати причини й передумови наявних в її житті проблем, готовність докласти зусиль для їх
практичного, а не легшого риторичного подолання» [7].
Д. Чаффі виокремив ознаки, за допомогою яких можна визнати людину, що критично мислить:
відкритість до інших думок, тобто здатність уважно прислухатися до інших поглядів, оцінювати різні
шляхи подолання проблеми;
компетентність — прагнення обґрунтовувати свою думку за допомогою реальних фактів і знання
справи;
інтелектуальна активність — виявлення інтелектуальної ініціативи у конфронтаційних ситуаціях,
небайдуже сприйняття подій; допитливість уміння проникнути у сутність джерел інформації;
незалежність мислення — відсутність побоювання непогодження з групою, нездатність до
некритичного слідування думкам інших;
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уміння дискутувати — уважне ставлення до протилежних думок, уміння висовувати ідеї, які
об‘єднують;
проникливість — здатність до проникнення у сутність питання, явища інформації, не
розпорошуватися на дрібні деталі;
самокритичність — розуміння особливостей свого мислення.
Розвиток відповідних ознак критичного мислення буде ефективнішим, якщо в навчальному процесі
застосовувати не певні форми і методи навчання, а науково обґрунтовану педагогічну технологію, якою є
технологія розвитку критичного мислення, яка була розроблена вченими Університету Північної Айови
(США), Д.Стіл, К.Хобартом, В Сміт, С.Волтером [1, с. 4-6].
Метою технології розвитку критичного мислення є навчити такому сприйняттю навчального
матеріалу, у процесі якого інформація, що дістає студент, розумілася би, сприймалася би з власним
досвідом, і на її ґрунті формувалося би власне аналітичне судження.
Тому студент в ході застосування технології розвитку критичного мислення повинен навчитися:
виробляти вміння працювати з інформацією, знаходити її, аналізувати,
використовувати потрібну інформацію, а не просто її запам‘ятати;
бути здатним критично мислити, розв‘язувати проблеми тощо;
бути посередником у вирішенні міжособистісних та інших конфліктів; навчитися думати позитивно й
активно.
Технологія розвитку критичного мислення передбачає розподілення заняття на три етапи.
Перший етап — ревокація — актуалізація пізнавальних процесів «виклик». Цей етап має вирішити
три завдання:
 Опора на набутті знання, на досвід. Студентам пропонується згадати, що їм відомо з даного
питання. Це спонукає їх аналізувати власні знання, спрямовувати пам‘ять і мислення у потрібне річище.
 Студентів заохочують до активної діяльності. Навчання — має бути активною, а не пасивною
діяльністю.
 Формування інтересу до певного питання та розуміння мети його вивчення. Цілеспрямоване
навчання більш ефективне ніж нецілеспрямоване.
Другий етап — усвідомлення — засвоєння змісту. Головним завданням етапу є підтримка
зацікавленості, викладеної на першому етапі, стимулювання студентів і відстежування засвоєння нових
знань.
Викладач стимулює діяльність студентів, заохочує такі засоби, як аналіз, синтез і порівняння.
Дослідження показали що студент засвоює близько: 10% того, що читає; 20% того, що чує; 30% того,
що бачить,; 50% того, що бачить і чує; 70% того, що проговорює в голос; 90% того, що говорить і робить.
Третій етап — осмислення (рефлексія). На даному етапі заняття відбувається осмислення
студентами нового матеріалу, адаптація нових понять у власній системі знань, тобто зміна вже засвоєного
уявлення та реструктуризація сформованих зв‘язків, що «готує» місце для нової інформації.
На цьому етапі розв‘язується два важливих завдання:
 Спонукати студентів висловлювати своїми словами дістану інформацію, бо знання краще
запам‘ятовуються, якщо формуються у власному контексті.
 Сприяти обміну ідеями між студентами. У результаті цього збагачується словниковий запас і
активізується здібність до самоутвердження.[5, с. 56-57]
 Критичне мислення — це складний процес, який починається із залучення інформації, її критичного
осмислення та закінчується прийняттям рішення. У процесі розвитку критичного мислення слід
діагностувати навчальну інформацію за критеріями критичної насиченості та коректності, відповідно до
яких навчальна інформація має:
містити фрагменти, які стимулюють студентів до їх осмислення з різних кутів зору;
містити смислопошукові фрагменти, що змушують не приймати їх на віру, а критично осмислювати;
відображати історичні етапи розвитку науки, формування того або іншого наукового положення і
таким чином призвичаювати студентів до багатогранності думок, поглядів та ідей [5, с. 56-57].
Відомо, що у процесі тривалого слухання або читання послаблюється увага, втрачається інтерес і,
як результат — знижується рівень розуміння. Серед методів технології розвитку критичного мислення
використовувалися: діаграма Венна, метод недостатньої інформації, метод несподіваної заборони,
проблемний метод, дослідницький метод, кубування, кросворди, метод кейсів, асоціативний кущ тощо.
Дана технологія надає значної уваги формуванню здібностей викладання своїх думок на письмі.
Поширеним завданням для самостійної роботи студентів були написання творчих ессе, критичних статей
за першоджерелами, складання сенканів тощо. Прийоми, пов‘язанні з письмом, дають можливість, з
одного боку, організувати, оформити й ініціювати процес мислення студента, з іншого — є матеріалом для
діагностики цього процесу з боку викладача. Застосування форм групової роботи сприяє формуванню
здібностей мислення. Використання на заняттях методу роботи у групах сприяло у студентів формуванню
комунікативної компетентності, навичок формулювати свою думку, зрозуміло висловлювати її. Такий
процес завжди пов‘язаний з її осмисленням.
Досвід запровадження технології розвитку критичного мислення дає змогу обґрунтувати вимоги
щодо організації навчання з її застосуванням:
викладач повинен спрогнозувати доцільність застосування технології при вивченні певної теми;
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слід урахувати, якими саме знаннями, уміннями, навичками оволодіють студенти, які здібності та
особистісні якості при цьому розвиватимуться;
викладач взаємодіє зі студентами на засадах діалогічності та партнерства;
ефективність розвитку критичного мислення залежить від майстерності викладача через те, що
викладач своїми діями сприяє самостійній дослідницькій діяльності студентів і становленню у них творчого
стилю діяльності, спонукуючи вияв їхніх творчих рис активності, організованості, швидкості, гнучкості,
оригінальності, проникливості, об‘єктивності, ретельності.
Практичний досвід свідчить, що студенти, до яких застосувалася технологія розвитку критичного
мислення, мають більш глибокі і стійкі знання, вони оволоділи прийомами роботи з інформацією й активно
використовують їх у самостійній роботі, тобто реально самонавчаються. Ці студенти найчастіше стають
переможцями предметних олімпіад, активно беруть участь у наукових дослідженнях і наукових заходах,
стають активними учасниками студентського самоврядування.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У Державному стандарті початкової загальної освіти та Концепції Нової української школи
рекомендовано активно впроваджувати формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів [2]. Під
формувальним оцінюванням розуміють інтерактивне оцінювання прогресу учнів, що дає змогу вчителю
визначати потреби учнів та відповідним чином адаптувати процес навчання.
Значення оцінювальної діяльності в системі педагогічної роботи з дітьми відображено в наукових
роботах як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів та психологів (Б. Ананьєв, Д. Колесов, А. Маркова,
Т. Матіс, О. Орлов, Г. Цукерман, Ш. Амонашвілі та ін.). Зауважимо, що сутність поняття «формувальне
оцінювання» досліджували вчені Б. Белл, П. Блек, Б. Коуві, М. Пінська, Ф. Перрену.
Спостерігаємо різні підходи до його трактування. Наприклад, М. Пінська визначає формувальне
оцінювання як інтерактивне оцінювання учнівського прогресу, що дає змогу вчителям визначати потреби
учнів, адаптуючи до них процес навчання [4]. У дослідженнях Д. Вільяма формувальне оцінювання подано
як оцінювання, яке може допомогти навчанню, якщо воно надає інформацію, яку вчитель та учні можуть
використати як коментарі при самооцінюванні й взаємооцінюванні та для удосконалення освітнього
процесу, в якому вони беруть участь [6]. Таке оцінювання стає формувальним, коли його результати
насправді використовують для задоволення потреб навчання.
Французькі науковці Г. Нуазе та Ж. П. Каверні зазначають, що ключова місія формувального оцінювання
– допомога учню у навчанні. Вона пов‘язана з такими важливими завданнями: сприяти впевненості учня у
власних силах, надавати орієнтири, корисні поради на певних етапах навчання, сигналізувати про складнощі,
забезпечувати діалог «учитель-учень», формувати стратегію успішного навчання. Все це зміщує
процес відслідковування навчальних досягнень на індивідуальний рівень, переміщуючи учня у центр
навчання [1, с. 35].
Орієнтирами для конструювання моделі формувального оцінювання у конкретному класі мають бути
такі запитання:
 хто оцінює? – потрібно пам‘ятати, що досягнення учня може оцінити не тільки вчитель, а й сам
учень;
 як оцінювати? – оцінювання має проводитись на основі розроблених та затверджених критеріїв, які
вчитель повідомляє учням на початку навчання;
 що оцінювати? – вміння презентувати набуті знання, спосіб виконання завдань, результати та
спосіб їх досягнення, рівень опанування учнями компетентностей тощо;
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 навіщо оцінювати? – щоб діагностувати складнощі, мотивувати, підтримувати успіхи у досягненні
навчальних цілей, виявляти навчальні потреби.
Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання можна подати у вигляді
такої послідовності дій:
1. Формулювання об‘єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей.
2. Створення ефективного зворотного зв'язку.
3. Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання.
4. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання.
5. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія).
6. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.
Традиційні техніки тестування, як правило, перевіряють, чи знають учні конкретні факти і чи можуть
вирішувати завдання за певним алгоритмом. У результаті школярі звикають вивчати предмет, не досягаючи
глибокого розуміння теми. Якщо педагог дійсно хоче впливати на те, що і як вчить учень, потрібно визначити
собі цілі, а під час оцінювання дізнатися, якою мірою ці цілі досягнуті.
Таким чином, слід визначитися:
- Навіщо ми оцінюємо?
- Щоб з'ясувати, чи досягнуті поставлені навчальні цілі.
- Чому ми будемо оцінювати саме таким чином?
- Щоб узгодити оцінювання з поставленими цілями.
Основні оціночні процеси формувального оцінювання для початкової школи:
 Діагностична робота спрямована на контроль формування навички чи способу дії.
 Перевірна робота
 Участь у проектах
 Співбесіда з дітьми та їх батьками як оцінний процес комплексної оцінки результатів освіти
молодших школярів [5, c. 32].
Оскільки при формувальному оцінюванні доцільно акцентувати увагу лише на позитивній динаміці
досягнень учнів, враховувати, що оцінюється не учень, а його робота, вчитель може заповнювати
індивідуальну картку навчального поступу учня, щоб зафіксувати прогрес.
Практика переконує, що основою формувального оцінювання є зворотний зв'язок, тобто
інформування учителем учня про результати оцінювання і, навпаки, отримання ним від учнів інформації
про навчення. Молодші школярі потребують відгуку, допомоги, підтримки більше, ніж старші.
Причому дуже важливо, щоб інформація, яку дає учневі вчитель, мотивувала його просуватися,
робити зусилля і сподіватися на успіх. Учитель отримує від дітей інформацію (індивідуально, в парах і
групах) використовує її як індикатор їх розуміння і планує наступні кроки у викладанні і навчанні.
Важливо мати на увазі основний принцип такого зворотного зв'язку: оцінювання, яке підтримує
вчення, зміцнює мотивацію, спрямовуючи учнів на прогрес і досягнення, а не невдачі.
Порівняння учня з тими, хто більш успішний, ніж він сам, знижує його навчальну мотивацію. Це може
призводити до того, що учень віддаляється і випадає з навчального процесу у тих сферах, в яких він
починає відчувати себе неспроможним [3, c. 25-26.].
Дослідження показали, що зворотний зв'язок не буде корисним, якщо дається в загальних словах
або ставить занадто широкі завдання (наприклад, «не забудь використовувати більш яскраві
визначення»). Тільки точний і конкретний зворотний зв'язок допомагає учневі зрозуміти, як він може
домогтися поліпшень. Учні мають потребу в інформації і керівництві для того, щоб планувати наступні
кроки в навчанні.
Щоб зворотний зв‘язок був результативним, учитель має: точно вказати учневі його сильні сторони і
порадити, як він може їх розвинути; конструктивно показати його слабкості; забезпечити учневі можливість
поліпшити свою роботу.
У роботі слід користуватися принципами надання зворотного зв'язку, які представлені в моделі
акценту на успіх і розвитку, прийнятої в початковій школі Даннінгтона [1, c. 47].
1. Показувати, що вийшло добре. Знайти три найбільш вдалих місця в роботі, які співвідносяться з
навчальною метою, і підкреслити їх, виділити кольором або взяти в рамку.
2. Вказувати, що потребує поліпшення (виправлення). Спеціальними символами, наприклад,
стрілкою, галочкою і т.п., зазначити абсолютно точно місця в роботі, які необхідно виправити.
3. Давати рекомендації про необхідні виправлення. Зазначити, що потрібно зробити для
виправлення і поліпшення роботи, щоб учень знав, як йому добитися потрібного результату. Для цього
існує три способи, кожен з них пов'язаний з певною областю виправлень:
• нагадування (нагадати учневі встановлені навчальні цілі);
• показ (навести приклади того, що учневі необхідно зробити);
• приклад (запропонувати конкретні вирази, слова і форми, які треба копіювати).
4. Створювати можливість вносити виправлення. На уроці дітям дати час (приблизно 10 хвилин),
щоб прочитати рекомендації і зробити відповідні виправлення. Можна попросити тих учнів, хто вже
впоралися зі своєю роботою, допомогти тим, хто відчуває труднощі.
Перше, чого повинні навчитися діти, це співставляти успішність виконання роботи з навчальною
метою, критеріями, за якими оцінюється робота.
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Друге - визначати те, що потрібно поліпшити або вдосконалити. Обговорення та оцінювання
проводиться індивідуально або в парах. Виправлення і поліпшення діти вносять відразу ж, тобто
поліпшення якості відбувається «тут і зараз». Учитель просить дітей зазначити найбільш успішні моменти у
виконаному завданні або в процесі навчання і ті, що потребують виправлення або удосконалення,
використовуючи в якості керівництва критерії успішного виконання. Потім учитель просить учнів обмінятися
своїми спостереженнями та оцінками і організовує на уроці загальне обговорення того, як відбувалось
розуміння, засвоєння теми чи навички. Діти отримують підтримку, слухаючи висловлювання
однокласників [5, c. 45-47].
Учителеві можна створити для себе своєрідний каталог найбільш придатних до використання в
певному навчальному колективі засобів реалізації формувального навчання.
Розглянемо конкретні приклади:
Драбинка успіху (учень відмічає самостійно рівень ефективності своїх знань) 1-я сходинка - учень не
зрозумів нове знання, нічого не запам'ятав, у нього залишилося багато запитань; із самостійною роботою
на уроці не впорався; 2-а і 3-я сходинки - в учня залишилися запитання з нової теми, у самостійній роботі
були допущені помилки; 4-я сходинка - учень добре засвоїв нові знання і може їх подати іншим, у
самостійній роботі помилок не допустив.
Картка сумнівів (упевненості)
+ «Я зрозумів все»;
- «Не зовсім засвоїв, сумніваюся»;
? "Не зрозумів".
Кластер. Учитель пропонує учням зобразити поняття, що вивчалися на уроці в системі з вивченим
раніше у формі кластера.
Карта понять (ментальна карта) Учні систематизують знання у взаємозв‘язку, залежності,
послідовності, підпорядкуванні.
Зіставлення власних дій та результату зі зразком (критерійне оцінювання).
Звичайно, треба обрати для себе корисні, результативні технології, ті, що подобаються дітям.
Активно можна застосовувати листи-опитувальники самодіагностики.
Зазвичай їх можна застосувати на етапі рефлексії. Опитувальник дає інформацію про те, як учень
сприймає те, що відбувається на уроці, містить загальне ставлення до уроку, до предмету, до власного
вчення.
Портфоліо дозволяє вирішити два основні завдання:
• простежити індивідуальний прогрес учня поза порівнянням з досягненнями інших учнів;
• оцінити власні освітні досягнення школяра.
Корисним може бути тестування – на різних етапах вивчення теми, з різною метою. Учням
пропонують самостійно скласти запитання для тесту і можливі відповіді до них. Це дозволяє школярам
оцінити пройдену тему, узагальнити знання, виділити головне.
Особливу роль відводять також створенню інтелект-карт. Дитині потрібно систематизувати знання,
щоб розташувати поняття у вигляді схеми, кластера, інтелект-карти. Вони дозволяють оцінити, як добре
учні можуть бачити загальну картину предмета або окремої теми.
Технологія формувального оцінювання вдало взаємодіє із системою «Таксономія Блума». Так,
можна працювати з кубиком, ромащкоюБлума, таблицею запитань.
Крім вищенаведених прийомів, широко впроваджуються також хмарні технології для формувального
оцінювання.
Широко застосовуються цифрові інструменти для формувального оцінювання. Вони дозволяють
автоматизувати процес надання і отримання зворотного зв‘язку, заощадити час учителя та учня. Більш
того, їх систематичне використання виховує в учня самостійність і почуття відповідальності за своє
навчання. Це дієві інструменти підтримки, а не контролю чи покарання.
Нині традиційна система оцінювання вже не дає потрібних результатів. У початковій школі
використовується в основному зовнішня оцінка, що виставляється вчителем, школою. Формувальне
оцінювання спрямоване на учня і активно працює на його розвиток. Сучасні діти потребують сучасних форм
навчання та оцінювання. Якраз у молодшому шкільному віці закладаються основи самостійності,
відповідальності, самоконтролю. Треба враховувати особливості віку під час організації формувального
оцінювання у певному колективі.
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ШЛЯХИ ПОБУДОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ «ЦИФРОВОГО ПОКОЛІННЯ»
Інформація, яку сучасна людина отримує з Інтернету, телебачення, радіо та преси, має значний
вплив на свідомість людини. Цей вплив проявляється насамперед у моделюванні мислення людини,
прийнятті нею тих чи інших рішень, її характеру та дій.
Реалізація концепції відкритої освіти розпочалася в Україні з 2008 року [5]. Сьогодні технології
відкритої освіти стрімко поширюються, набуваючи нових кількісних і якісних характеристик, а відкрита
освіта, як багатогранне і багатопланове явище, стає предметом дослідження різних наук.
Сьогодні цифрові технології активно поширюються й в освітній галузі. Проте процес впровадження
інноваційних технологій у педагогічний процес супроводжується недостатньої підготовкою педагогічних
працівників. Різниця у світогляді, цінностях та рівні користування цифровими технологіями нерідко
призводять до конфліктів поколінь та до зниження ефективності навчально-виховного процесу. Теорія
поколінь була створена у 1991 році. Авторами теорії є Нейл Хоув та Вільям Штраус. Ще тоді вчені довели,
що існує суттєва різниця між різними поколіннями. І якщо сучасне «цифрове покоління» орієнтоване на
думку однолітків, є інфантильне, має «кліпове» мислення та не вміє обходитись без гаджетів, то покоління
вчителів мають до сих пір книжкове мислення та не завжди можуть наздогнати сучасні технології.
Визначимо негативні та позитивні риси, які притаманні учням «цифрового покоління». Так, до
негативних вчені зараховують наступне:
1. Формування «кліпового» мислення, тобто сучасний учень здатний сприймати та обробляти
інформацію лише невеликими порціями, що призводить до зниження здатності аналізувати та
концентрувати увагу на тому чи іншому питанні. Такий тип мислення з часом може призводити до
«поверхневого підходу до аналізу і, відповідно, до прийняття непродуманих рішень» [1, с. 49].
2. Учні все частіше довіряють функцію пам'яті смартфонам та іншим гаджетам, саме тому
спостерігається значне зниження пам'яті у них самих. Пам'ять дитини залишається нетренованою, що з
часом призводить до значного її погіршення.
3. Сучасний учень все менше часу відводить для спостереження світу, його процесів, адже все
більше часу виділяється на користування Інтернетом. Таким чином, ділянки мозку дитини, що відповідають
за спостереження, самоконтроль залишаються недорозвиненими.
4. Надмірне користування цифровими технологіями, на думку вчених, призводить до значного
скорочення тривалості уваги учнів.
5. У сучасних учнів все частіше психологи відмічають схильність до аутизації, тобто дитина виростає
замкнутою, нездатною спілкуватися з оточуючим середовищем, заглибленою в собі.
Незважаючи на ряд негативних моментів, які несе з собою стрімкий розвиток цифрових технологій,
заглиблення в інформаційний цифровий простір має і позитивні риси. Так, до позитивних моментів
стрімкого зростання цифрових технологій у житті учнів можемо зарахувати:
1. Глобальність мислення та широкий кругозір, що проявляється у швидкому пошуку потрібної
інформації, вмінні виділяти найважливіше.
2. Швидка адаптація до нових цифрових технологій та можливість навчатися у режимі онлайн.
3. Сприймання учнями світу як широкого поля для експериментів.
Всі ці позитивні риси можуть бути ефективно застосовані та використані вчителем для побудови
взаємодії з учнями «цифрового покоління», проте не кожен вчитель здатний знайти шляхи до побудови
цієї взаємодії. Для полегшення щоденної праці таких вчителів розглянемо деякі з цих шляхів.
Сучасні учні призвичаєні до швидкого потоку інформації, вони можуть почати нудьгувати на уроці, на
якому інформація подається в'яло та без ентузіазму, повільно. Матеріал, який викладається сухо, не
засвоюється та не сприймається учнями. Сучасний педагогічний процес не спрямований на підготовку
учнів до життя в інформаційному суспільстві, не мотивує дітей до самостійного навчання та не
задовольняє, таким чином, їхні потреби. Саме тому сучасна освіта стоїть на порозі реформування, якісних
змін.
Одним із ефективних шляхів побудови взаємодії із учнями «цифрового покоління», на нашу думку, є
впровадження в сучасну освіту елементів системи E-learning. Така система дає змогу навчатися
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дистанційно за допомогою Інтернету, при цьому «поєднує в собі ознаки традиційного заочного навчання з
активною особистою участю вчителя й учнів в освітньому процесі» [1, с. 51].
Ефективним, на думку педагогів, є також впровадження методології STEM-навчання, основною
формою котрої, «є інтегровані заняття, спрямовані на встановлення міждисциплінарних зв‘язків, що
сприятимуть формуванню системного, цілісного світогляду в учнів, актуалізації їхнього особистісного
ставлення до проблемних питань, які розглядатимуться на уроці» [2, с. 32].
Добре зарекомендованою є також системна методика КАРУС (за В.О. Моляко), яку вважають
«інноваційною стратегіальною технологією навчання і творчого розвитку дітей усіх вікових рівнів» [2, с. 32].
Перед сучасним вчителем постає багато нових завдань. Так, для того, щоб віднайти шляхи
взаємодії із сучасними учнями, вчителеві необхідно також удосконалювати власну майстерність, активно
застосовувати ІКТ на уроках, надавати навчально-виховному процесові рис демократичності, відкритості,
індивідуалізації.
Одним із ефективних шляхів взаємодії із сучасними учнями, на нашу думку, є перехід на мову учня,
тобто краще говорити коротко, стисло, використовуючи «твіти». Кожне завдання повинно бути розписано
вчителем поетапно, до кожного з завдань необхідно подати короткий алгоритм виконання, який допоможе
учневі не тільки правильно виконати завдання, а й зекономить чимало часу при його виконанні. Тобто,
весь навчально-виховний процес повинен бути побудований логічно та послідовно, кожен етап уроку
повинен бути впорядкований.
Оскільки сучасні учні сприймають інформацію у більшій мірі візуально, варто важливу роль у
ефективній взаємодії учня та вчителя відвести навчальним матеріалам. Вчителеві необхідно детально
продумати оформлення класу та наочні матеріали, підручники на кожному уроці. Матеріали, підготовані
вчителем, повинні бути яскравими, містити небагато інформації та легко запам'ятовуватися учнями.
Тексти, розміщені на наочних засобах, повинні бути лаконічними, простими для розуміння, «структура
тексту має відповідати його змісту, а ключові моменти – виділені візуально» [4]. Підбиття підсумків повинно
бути теж чітким та лаконічним.
Сучасному учневі найбільше подобається зручність та компактність. Учень «цифрового покоління»
охоче буде послуговуватись електронними підручниками, ніж носитиме тяжкий рюкзак на спині. Якщо у
школі наявні модернізовані, сучасні класи, то учні охоче будуть у них навчатися.
Одним із сучасних ефективних шляхів взаємодії учня та вчителя є виділення часу для зворотного
зв‘язку від однолітків, обміну досвідом, групових завдань. Вчитель може запропонувати учням вести групу
у соціальній мережі, де можна опубліковувати новини класу, успіхи, досягнення, опубліковувати
фотографії та відео з відкритих уроків, заходів та ін. При цьому вчитель повинен навчити учнів
враховувати почуття інших, звертати увагу на унікальність та неповторність кожної особистості.
Для ефективної взаємодії учасників навчально-виховного процесу необхідним також видається
залучення цифрових технологій на уроці, замість використання традиційних методів та засобів навчання.
Так, наприклад, вчитель може запропонувати зняти відеоролик про ту чи іншу подію або місце в рідному
місті, взяти інтерв'ю у видатної особи вашого міста чи села, замість написання реферату, доповіді,
повідомлення.
Сьогодні учневі не потрібен вчитель-наглядач, який буде лише перевіряти домашнє завдання,
подавати сухий матеріал, знову давати домашнє завдання і так далі. Темпи розвитку сучасної освіти
вимагають від вчителя зовсім інших вмінь та навичок, серед яких найважливішим є вміння спілкуватися,
домовлятися та слухати учня. Вчитель повинен навчитися керувати мудро, не натякаючи навіть на те, що
він розумніший, старший, має більше досвіду. Якщо вчитель навчиться бути наставником та другом для
учнів, навчально-виховний процес буде набагато ефективнішим, а взаємодія між вчителем та учнем
досягне найвищого рівня розвитку. Крім цього, вчитель повинен бути позитивно налаштованим на кожному
уроці, що в свою чергу позитивно налаштує учнів до сприймання інформації.
Налаштування ефективної взаємодії між вчителем та учнем повинно відбуватися абсолютно на
кожному етапі навчально-виховного процесу. Так, навіть даючи учням домашнє завдання, вчитель повинен
обґрунтувати та детально пояснити, навіщо виконувати те чи інше завдання та показати, де цю
інформацію учні зможуть застосувати у повсякденному житті.
Для того, щоб досягти максимального зосередження уваги сучасних учнів на тому чи іншому питанні
або навчальній темі, необхідно раціонально розподілити навчальний час. Кожні 10-15 хв. необхідно
змінювати вид навчальної діяльності.
Учні «цифрового покоління» прагнуть отримувати «сконцентровані» знання» [4] під час навчальновиховного процесу. Саме тому учні можуть свідомо ігнорувати етапи уроку, що спрямовані на
«закріплення» матеріалу за допомогою його багаторазового повторення: як тільки суть навчального
матеріалу їм стає зрозумілою, подальше повторення того ж матеріалу стає «недоречним».
Сьогодні сучасні педагоги вивчають та удосконалюють можливі шляхи взаємодії з учнями
«цифрового покоління». Так, О. Штурвало пропонує такі принципи, якими варто послуговуватись
вчителеві, який прагне удосконалити свої відносини з учнями:
1. Принцип супермена, який полягає у виробленні сталого інтересу учнів до навчання. Для цього
вчителеві необхідно показати учням важливість та необхідність виконання того чи іншого завдання, а
також користь цього завдання для професійного майбутнього учнів. Дотримуючись цього принципу,
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вчитель не може звертатися до учнів у наказовому тоні, він має стати другом, який може допомогти при
виконанні будь-яких завдань та задач, що стоять перед учнем.
2. Принцип правил гри. За цим принципом вчитель повинен представлятися в очах учнів не
керівником, а людиною. Навчальні завдання повинні бути детально роз'яснені, учні повинні розуміти, що є
конкретні терміни виконання того чи іншого завдання, а також повинні бути поінформовані про запобіжні
заходи, які будуть застосовані при умові невиконання завдання у вказаний термін.
3. Принцип швидкого результату. Завдання, які пропонує вчитель повинні бути посильними для
учнів, відповідати віковим та психологічним особливостям тих чи інших учнів.
4. Принцип нагороди. Вчитель повинен чітко окреслити не тільки час виконання завдання, а також
нагороду, яку учні можуть отримати за виконання того чи іншого завдання. Кожне виконане завдання
повинно бути поміченим вчителем та винагородженим. Винагородою може бути навіть добре слово,
схвалення, звільнення від чергування у класі, символічний подарунок та ін.
Таким чином, ми окреслили основні шляхи ефективної взаємодії сучасних учнів та вчителя. На нашу
думку, вчитель, у першу чергу, повинен бути сам зацікавленим процесом навчання, демонструючи свій
ентузіазм учням, адже найчастіше учні йдуть саме за таким вчителем. Вчитель, який щиро зацікавлений
інтересами учнів, є цікавим для учнів. Вчитель, який ігнорує потреби та бажання учнів, є авторитарним, та
не дозволяє жодного прояву індивідуалізму на уроці, викликає страх та небажання вчитися. Сучасний
вчитель повинен не лише розуміти нові технології та розділяти інтереси учнів, а й розвиватися разом із
цифровими технологіями, бути обізнаним у «цифровому середовищі» та знати, можливо, більше, ніж самі
учні.
Отже, сьогодні перед науковцями основною задачею є дослідження особливостей «цифрового
покоління», вивчення їхніх інтересів та потреб з метою їх активного впровадження у сучасний навчальновиховний процес. Обізнаність широкої педагогічної громадськості, вчителів, батьків із інноваційними
закладами та їх успішними практиками сприятиме «переосмисленню перспектив діяльності й ролі школи в
житі учнів, самих вчителів і суспільства» [3, с. 10].
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Людмила Мойсеєва
(Черкаси, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДІЛОВОЇ ГРИ З ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
Успіх у соціально-економічному розвитку країни на сучасному етапі значною мірою визначається
рівнем професійної підготовки фахівців. Вивчення у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації дисципліни «Фінанси
підприємств» сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів, які володіють сучасними
технологіями управління фінансами в умовах діючого підприємства, здатних до опрацювання та прийняття
відповідних рішень з питань розробки та реалізації довгострокової та поточної фінансової політики
підприємства, у т.ч. моніторингу поточного фінансового стану підприємства, діагностики фінансування
підприємств, стану та проблем розрахункової дисципліни у підприємстві, зниження рівня витрат
виробництва, ефективності управління оборотним капіталом, визначення фінансових результатів
підприємства та їх розподіл, оперативне та поточне фінансове планування та ін.
Ефективне функціонування підприємства в сучасних умовах вимагає від фахівців - фінансистів не
тільки своєчасного прийняття правильного рішення, але й передбачення подальшого розвитку ситуації.
Уміння правильно оцінити мінливі тенденції - один із найважливіших факторів правильного
прийняття рішення. Неправильна оцінка та прогнозування розвитку подій може призвести до негативних
фінансових результатів діяльності підприємства.
Вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» здійснюється в основному шляхом проведення лекцій
та практичних занять.
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Проблемами дослідження фінансової діяльності підприємств, а також особливостей викладання
фінансових дисциплін займалися такі вчені, як
С. Дем‘яненко, В. Дем‘янчук, С. Зоря, І. Кобута, М. Корецький, О. Могильний та інші науковці. Серед
зарубіжних фахівців варто виокремити таких авторів: Б. Пошкуса, О. Нікітіна, У. Ліферта, С. Персаунда,
Л. Твітена, У. Кокрана та інших. Проблема якості вищої освіти, оцінка ефективності роботи викладача в
сучасній вищій школі вважається однією з найважливіших. Шляхи її вирішення передбачаються у значному
підвищенні якості викладання, інформаційного забезпечення суб‘єктів освітньої діяльності тощо.
Аналіз наукових досліджень з організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації показує наявність не вивчених до кінця технологій, педагогічних прийомів теоретичного
навчання. Тому є необхідність у висвітленні організації проведення лекцій з дисципліни «Фінанси
підприємства» студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації для формування та розвитку в них професійного вміння
приймати самостійні рішення щодо фінансової діяльності в умовах конкретного виробництва, оволодіння
сучасними методами і формами господарювання, а також виховання потреби систематичного поповнення
своїх знань і творчого їх застосування в процесі практичної діяльності.
Головною метою цієї статті є розкриття методики формування професійної компетентності у
процесі проведення лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності Фінанси,
банківська справа та страхування освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Для розвитку сучасної педагогіки принциповим питанням є сутність тлумачення «методика».
«Методику навчання» можна розглядати як формування нового досвіду за допомогою різноманітних
засобів та прийомів,
внаслідок чого відбувається передача вмінь і навичок від одного індивідуума до іншого. Характерною
особливістю лекції як методу навчання є те, що в ній систематично, послідовно, логічно, чітко
викладається великий за об'ємом навчальний матеріал, зміст наукових проблем.
Добре прочитана лекція не тільки містить цінний науковий матеріал, а і вчить науково мислити.
Думки, погляди, переконання викладача нерідко стають думками і переконаннями студентів, а манера
лектора подавати матеріал, доводити, аргументувати, узагальнювати, підводити підсумки – зразком для
студента і використовується в його майбутній професійній діяльності.
У процесі вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» методика проведення лекцій повинна
поєднувати оптимальні загально–дидактичні методи навчання.
Структура лекції визначається вибором теми і мети заняття. Іншими словами, лекція будується на
поєднанні етапів заняття: організації, постановки цілей і актуалізації знань, повідомленні знань викладачем
і засвоєнні їх студентами, визначенні домашнього завдання. Лекція неодмінно має бути інтерактивною,
тобто із зворотним зв'язком. Вона дає можливість викладачеві враховувати стан аудиторії, управляти
розумовою діяльністю студентів, диктує темп заняття.
Дуже важливо, щоб лекція розвивала творчі здібності. Тому завжди актуальним є питання про її
проблемний зміст. Мета створення проблемної ситуації – викликати пізнавальний інтерес, показати
студентам необхідність набуття нових знань. Правильна постановка проблеми відразу ж приковує їх увагу.
Студенти намагаються вирішити поставлене проблемне питання, звертаючись до раніше вивченого
матеріалу, але незабаром переконуються, що цих знань недостатньо. Переконавши в цьому студентів,
викладач, використовуючи різні методичні прийоми, форми і засоби навчання, викладає новий матеріал.
Однією з особливостей методики проведення лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» є
використання елементів ділової гри.
Використання елементів ділової гри у процесі проведення лекцій - моделювання ситуації, дозволяє
значно підвищити інтерес студентів до курсу «Фінанси підприємств», стимулює їх до більш глибокого
вивчення додаткового матеріалу, формує навички самостійної роботи під час опрацювання літератури,
роботи в команді в процесі підготовки сценарію поведінки під час гри і, що важливо, з урахуванням їх
майбутньої професії формує вміння публічних виступів.
Метою використання ігор є залучення студентів до роботи у відтвореній моделі із справжнього
життя. Можна використовувати різні модифікації ділової гри. Однією з них є «Виконання ролей». У цих
іграх відпрацьовується тактика поведінки дій, виконання функцій і обов‘язків конкретної посадової особи.
Розробляється модель-сценарій ситуації, між студентами розподіляються ролі «з обов‘язковим змістом».
Для прикладу наведемо таку структуру лекції з дисципліни «Фінанси підприємств».
Тема лекції: «Формування і використання прибутку»
Тип заняття: проблемна лекція з елементами дослідження та ділової гри
План і організаційна структура лекції
І. Підготовчий етап: організація студентів групи; повідомлення теми, плану заняття, визначення
навчальних цілей; мотивація навчальної діяльності. Здійснюється актуалізація опорних знань студентів з
метою сприйняття нового матеріалу шляхом проведення наступної інтелектуальної розминки (І рівень
оцінювання знань - базовий):
Дати назву поняття за його змістом:
1.4.1. Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.
1.4.2. Частина чистого доходу, створеною працею робітників.
1.4.3. Сума перевищення доходів над витратами.
1.4.4. Функція прибутку, яка є основним джерелом формування цільових фондів у підприємстві.
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1.4.5. Різниця між виручкою від реалізації продукції (за мінусом ПДВ, АП та інших вирахувань з
доходу) і повною собівартістю реалізованої продукції.
1.4.6. Алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних
витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
1.4.7. Сума прибутків від усіх видів діяльності підприємства
1.4.8. Різниця між прибутком до оподаткування та сумою податку з прибутку.
1.4.9. Відносний показник, який визначає міру прибутковості (окупності) роботи підприємства.
1.4.10. Відношення одержаного прибутку підприємства до вартості його капіталу або до повної
собівартості реалізованої продукції.
ІІ. Основний етап:
2.1. Постановка загальної проблеми викладачем: «Розуміння обґрунтованого формування і
використання прибутку підприємства, якісні знання шляхів збільшення прибутку – запорука успішної
роботи майбутнього спеціаліста з фінансів, банківської справи та страхування».
2.2. Виклад матеріалу:
План лекції
1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.
2. Прибуток від реалізації продукції та його формування, методи розрахунку.
3. Сутність і методи обчислення рентабельності.
4. Розподіл і використання прибутку.
У процесі викладання матеріалу здійснюється:
2.2.1. Розв‘язування студентами ситуаційних завдань у підгрупах (командах) (ІІІ рівень оцінювання
знань - високий) – здійснюється у формі рольової гри.
Передбачається, що кожний студент виконує функції фінансиста підприємства. Керує ними
фінансовий директор, функції якого виконує викладач. Він проводить виробничий інструктаж, роздає
необхідні матеріали для виконання завдань. Проводить нараду з фінансистами вищої кваліфікації.
Студентська група ділиться на дві підгрупи (команди): група фінансистів
№1 та група фінансистів №2, які очолюють фінансисти вищої кваліфікації. Фінансист вищої категорії
надає допомогу фінансистам, контролює завантаженість роботою, здійснює поетапну перевірку
розрахунків.
Гра починається зі вступу викладача і проведення наради з фінансистами вищої кваліфікації.
Ситуації для розв‟язування у процесі проведення ділової гри
№1. Для фінансистів підгрупи № 1.
Студенти-фінансисти цієї підгрупи на підставі отриманої інформації досліджують діяльність
Публічного акціонерного товариства «Черкаський шовковий комбінат» та розраховують можливий
прибуток, виходячи із запланованих показників обсягу виробництва шовкових тканин, їх середньої ціни та
собівартості одиниці 1 кв. м продукції двома способами; порівнюють можливий прибуток з необхідним та
при недостатності можливого прибутку розробляють заходи з урегулювання даної невідповідності
№2. Для фінансистів підгрупи № 2.
Студенти-фінансисти цієї підгрупи на підставі наданої інформації досліджують діяльність Публічного
акціонерного товариства «Азот» м. Черкаси та розраховують прибуток по плану на рік у товаристві на
підставі показника витрат на 1 грн. продукції; вказують шляхи збільшення планового обсягу реалізації
мінеральних добрив та зниження витрат на 1 гривню мінеральних добрив.
2.2.2. Заслуховування доповідей студентів (фінансистів вищої кваліфікації).
2.2.3. Виконання контролюючих тестових завдань на комп‘ютерах (ІІ рівень оцінювання знань достатній):
ІІІ. Заключний етап: відповіді на можливі запитання; формулювання висновку з проблеми;
оцінювання набуття знань студентів внаслідок вивчення матеріалу, визначення команди та учасників
переможців. Також надається домашнє завдання.
Отже, застосування на лекціях із дисципліни «Фінанси підприємств» елементів ділових ігор є
ефективним, тому що вони забезпечують максимальне емоційне і практичне залучення до конкретної
ігрової ситуації; створюють принципово нові можливості у навчанні, дозволяючи радикально скоротити час
накопичення власного соціального досвіду; перетворюють загальні знання на особистісно значущі;
сприяють розвитку організаторських навичок у майбутніх спеціалістів.
Література:
1. Аксьонова О. В. Методика викладання економічних дисциплін: навч. посіб. / Олена Валентинівна
Аксьонова. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с.
2. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун,
Л. В. Пироженко та ін.; за ред. О. І. Пометун. – К.: Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.
3. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник [Електронний ресурс]
/ В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 309 с. – Режим доступу:
library.kr.ua/elib/strelnikov/posibnyk-Strelnikov.pdf
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Діма Накоренок, Наталія Вересоцька
(Переяслав, Україна)
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Підвищення якості педагогічної освіти є необхідною умовою формування інформаційного суспільства
та конкурентоспроможної економіки. На сучасному етапі розвитку України активне впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти, зокрема, в школи, є національним пріоритетом.
Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою
часу. Тому сучасна вища педагогічна освіта має бути спрямована на підготовку компетентних фахівців,
зокрема, вчителів технологій, які мають відповідний рівень компетентності й спроможні задовольнити
попит на ринку праці.
Нинішній етап розвитку інформаційного суспільства характеризується процесом тотальної
інформатизації. Особливість його полягає в тому, що головним видом діяльності у сфері суспільного
виробництва є збирання, накопичення, зберігання, опрацювання, продукування, передавання та
використання інформації, яка здійснюється на основі використання засобів ІКТ [1]. Цей факт необхідно
враховувати в процесі підготовки майбутніх учителів технологій до професійної діяльності.
Створення інформаційного суспільства є генеральним напрямом світового розвитку, принаймні, в
перші 20 років XXI століття. Розповсюджується застосування нових медіа, таких, як персональний
комп‘ютер, відео, супутникові канали й телекомунікації [8, с.29], мультимедіа тощо, у тому числі й в
загальноосвітніх школах. І до цього має бути готовим майбутній вчитель технологій.
У зв‘язку з цим особливого значення набуває формування інформаційно-комунікаційної
компетентності майбутніх учителів, зокрема, вчителів технологій.
Нині зростає обсяг навчального матеріалу, необхідного для засвоєння. Це зумовлює потребу пошуку
ефективних шляхів організації та управління процесом навчання, засобів контролю, засвоєння знань, а
також пошуку резервів підвищення якості навчання. Нині джерелом таких резервів може бути застосування
в процесі навчання комп‘ютерної техніки. Особливої важливості набуває питання неперервної
випереджувальної підготовки і перепідготовки фахівців самих різних категорій та ефективного використання
в своїй діяльності нових ІКТ, сучасних персональних комп‘ютерів (ПК) [4, с. 19]. Це стосується й підготовки
майбутніх учителів технологій.
Під сучасними ІКТ розуміють сукупність методів і технічних засобів для збирання, створення,
організації, зберігання, опрацювання, передавання, подання і використання інформації. Нині з упевненістю
можна сказати, що сучасність ставить перед системою освіти низку завдань, що пов‘язані з виробленням
педагогічної стратегії в умовах масової комп‘ютеризації та інформатизації всіх сфер життя людини [8, с. 18],
серед яких – формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів.
Погоджуємося з М. Жалдаком, який наголошує на тому, що істотним недоліком у професійній
підготовці майбутніх учителів є їхній недостатній професіоналізм у використанні інформаційних і
телекомунікаційних технологій, що негативно впливає на ефективність та рівень викладання. Випускник
педагогічного ВНЗ має не лише володіти знаннями в галузі комп‘ютерної техніки, а й бути фахівцем у
застосуванні ІКТ у своїй професійній діяльності [3, с. 4], тобто, мати достатній рівень інформаційнокомунікаційної компетентності.
Цілком справедливо стверджує Р. Гуревич, що «оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними
технологіями, методикою їх використання в навчально-виховному процесі сприятиме модернізації освіти –
підвищенню якості професійної підготовки майбутнього фахівця, забезпеченню потреб суспільства в
конкурентоздатних фахівцях» [2, с.10].
У контексті окресленої проблеми можемо зазначити, що нині, однією з найважливіших сфер розвитку
євроінтеграції є сфера вищої освіти. У зв‘язку з цим набуває актуальності поняття компетентності
особистості, що визначається багатьма чинниками.
Компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими індикаторами, що дозволяють
визначити: готовність випускника до життя; до свідомого вибору професії; його подальшого особистого
розвитку; спроможність до активної участі в житті суспільства. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта
до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять
потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві [7, с.20].
Далі вважаємо за необхідне надати характеристику базових понять дослідження: «компетентність»,
«інформаційно-комунікаційна компетентність», «інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх
учителів технологій».
Нині в педагогіці досить часто зустрічаються поняття «базові» або «ключові» компетенції. Поняття
«ключові компетенції» як найбільш загальні (універсальні) здібності й уміння, що дозволяють людині
розуміти ситуацію і досягати результатів у особистому та професійному житті в умовах зростаючого
динамізму сучасного суспільства. Ключові компетенції одержуються впродовж навчального процесу і в
самостійному соціальному житті як в професійному, так і в особистому як результат їх успішного
застосування для вирішення навчальних і професійних завдань і проблем [4, с. 54-55].
Термін «компетентність» науковці почали активно використовувати наприкінці ХХ ст., намагаючись
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з‘ясувати зміст та сутність вказаного поняття, критерії оцінювання професійних задач і, відповідно,
визначаючи обсяг знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання визначених професійних
обов‘язків [7].
У великому тлумачному словнику української мови термін «компетентність» (лат. сотреіепгіа)
стосується особи, «яка має достатні знання в певній галузі, яка з чим-небудь добре обізнана, тямуща», або
«яка має повноваження, повноправна, повновладна» [8, с. 445].
Поняття професійної компетентності вчителя визначають як оволодіння педагогом необхідною сумою
знань, умінь та навичок, які визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного
спілкування та особистості вчителя, як носія окремих цінностей, ідеалів та педагогічної свідомості [6, с. 39].
На думку В. Сластьоніна [8], поняття «професійна компетентність педагога» виражає сукупність його
теоретичної й практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. З огляду на проблему
дисертаційного дослідження, інформаційно-комунікаційну компетентність ми вважаємо складовою
професійної компетентності майбутніх учителів технологій.
На основі аналізу теоретичних джерел з досліджуваної проблеми з‘ясуємо сутність інформаційнокомунікаційної компетентності.
О. Овчарук вважає, що інформаційно-комунікаційна компетентність – здатність застосовувати ІКТ в
навчанні та повсякденному житті; раціональне використання комп‘ютера й комп‘ютерних засобів у процесі
розв‘язування завдань, пов‘язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням,
поданням та передаванням; будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ [7].
Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя є сукупністю знань, навичок та вмінь, що
формуються в процесі навчання та самонавчання інформаційним технологіям, а також здатність до
виконання педагогічної діяльності за допомогою інформаційних технологій [7].
Інформаційно-комунікаційно-технологічна компетентність – здатність використовувати інформаційні і
комунікаційні технології для доступу до інформації, її пошуку, визначення, інтеграції, управління, оцінки, а
також її створення, продукування і передачі, яка достатня для того, щоб успішно жити і працювати в умовах
інформаційного суспільства [1].
Удосконалення системи підготовки майбутніх учителів технологій, зокрема, в аспекті формування
їхньої ІКК, потребує попереднього з‘ясування дійсного її стану в сучасному педагогічному досвіді вищих
навчальних закладів. Для дослідження педагогічних умов формування ІКК майбутніх учителів технологій
важливою є проблема визначення структурних компонентів досліджуваної якості.
Отже, на підставі аналізу теоретичних джерел з проблеми дослідження, можна виділити спільну
характеристику в розумінні поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність» – це вміння розв‘язувати
відповідні завдання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
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Альона Нєдєлку
(Ізмаїл, Україна)
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ
Сучасна система спеціальної освіти – це не тільки мережа навчально-виховних закладів, де
здійснюється процес навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Це система
корекційної допомоги особам з обмеженими можливостями в цілому на різних вікових етапах, що
забезпечує загальну освіту, соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство. Також спеціальна освіта – це
область, де необхідний міждисциплінарний підхід, здійснення профілактики відхилень у розвитку, раннє
втручання, широкий обмін інформацією на міжнародному рівні.
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В даний час спостерігається розширення та удосконалення предмета і об'єкта вивчення
дефектології. Очевидно, що проблеми вроджених або набутих у ранньому віці порушень і наслідків,
викликаних ними, не зникають у зв'язку із завершенням періоду дитинства. Часом вони навіть
посилюються після закінчення спеціальної школи. Отже, розширення об'єкта дефектології (корекційної
педагогіки) має місце за рахунок збільшення вікового діапазону охоплюваного контингенту: не тільки діти,
але і підлітки, дорослі. Розширення предмета детермінується зміною умов життєдіяльності і збільшенням
кількості використовуваних засобів корекції [3, с. 31].
Реформування спеціальної освіти проходить поетапно за трьома основними напрямками:
 організаційно-структурні перетворення;
 оновлення змісту спеціальної освіти;
 удосконалення освітніх технологій і методик навчання [3, с. 31-32].
Розвиток мережі спеціальних установ в сучасних умовах йде двома шляхами. Перший шлях – це
диференціація та вдосконалення існуючої мережі спеціальних установ, а також створення нових
реабілітаційних служб допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку.
Другий шлях пов'язаний з інтеграцією цих дітей не тільки в суспільство, але і розвитком моделей
інтегрованого навчання. Основою зміни системи спеціальної допомоги є втілення ідеї орієнтації не на
дефект, а на потенційні можливості дитини, який є складовою частиною соціуму. Основна ідея
інтегративної педагогіки: з інтеграції в школі – до інтеграції в суспільстві.
В якості перспективних напрямків сучасних тенденцій розвитку системи спеціальної освіти можна
назвати наступні:
 Створення служби педагогічного патронажу для дітей раннього віку.
 Розширення інформаційно-консультаційних служб.
 Використання в громадській практиці альтернативних засобів комунікації.
 Оптимізація змісту освіти (у тому числі побудованого на предметно-комплексній основі, а також
виходячи з суб'єкта навчання).
 Індивідуалізація навчальних програм, що відповідають освітнім стандартам.
 Удосконалення системи контролю та оцінювання діяльності учнів з особливостями психофізичного
розвитку.
 Комп'ютерна підтримка навчально-методичних комплексів.
 Забезпечення багаторівневого навчання при більш широкій зовнішній і внутрішній
диференціації [3, с. 34].
Загальновідомо, що серед дітей з особливими освітніми потребами більшу частину (приблизно 74 %)
становлять діти з порушенням інтелекту. Навчання і виховання цих дітей вимагає певних підходів до
розробки змісту, методів і прийомів навчання. Ця обставина викликана особливостями їх психічного
розвитку і темпом засвоєння програмного матеріалу. Л. С. Виготський, видатний вітчизняний учений
підкреслював, що вищі психічні функції (пам'ять, мислення, уяву) є продуктом соціального розвитку, а не
біологічного дозрівання, однак розвиток вищих психічних функцій у розумово відсталих дітей обмежено
ядерними симптомами. Погана сприйнятливість до всього нового, недостатня пізнавальна активність,
слабкість орієнтовною діяльності – ядерний симптом, обумовлене неповноцінністю кори великих півкуль
мозку. Тому застосування методів у вихованні і навчанні розумово відсталої дитини, розрахованих на
виховання нормально розвиваються дітей, може бути джерелом грубих, вторинних відхилень у розвитку
дітей досліджуваної категорії. Ці дані орієнтують дослідників на пошук шляхів і розробку корекційнопедагогічних технологій, що сприяють попередження вторинних відхилень і характерологічних
особливостей у розвитку розумово відсталої дитини [1, с. 23].
Багаторічне вивчення розвитку дітей з пренатальною патологією центральної нервової системи з
перших місяців життя показало, що наслідки ураження центральної нервової системи виражаються у
затримці строків виникнення і незавершеності вікових психологічних новоутворень і, головне, в
нерівномірності цілісного розвитку особистості. При цьому всі сторони психофізичного розвитку дитини
виявляються залученими в патологічний процес. Очевидним виявляється розрив між фізіологічним віком і
психологічними досягненнями, який без корекційного впливу з віком збільшується [2, с. 14].
Корекційно-педагогічна робота з дітьми з порушенням інтелектуального розвитку заснована на
наступних принципах і положеннях:
 облік закономірностей дитячого онтогенезу в умовах нормального і відхиляється розвитку;
 вплив соціальної ситуації розвитку на формування або затримку процесів становлення актуального
і зони найближчого розвитку;
 облік співвідношення первинних порушень і вторинних відхилень розвитку;
 облік вікових та індивідуальних особливостей розвитку дитини;
 значущість кожного етапу психологічного віку, що характеризується якісно особливими,
специфічними відносинами між дитиною і дорослим (соціальна ситуація розвитку), для становлення
особистісного розвитку.
Виходячи з перерахованих вище принципів і положень визначається зміст педагогічної роботи з
дитиною на кожному віковому етапі.
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Так, в дитячому віці корекційний вплив спрямований на формування емоційно-особистісного
спілкування, розвиток загальних рухів, маніпулятивної діяльності, комунікативної поведінки, розвиток
орієнтовно-пошукової діяльності та ін. [4, с. 53]
У ранньому віці – вдосконалення загальних рухів і ручної моторики, формування предметних дій,
розвиток сприймання та наочно-дієвого мислення, комунікативних засобів спілкування (невербальних і
вербальних), виховання самостійності в побуті.
У дошкільному віці корекційно-розвивальне навчання спрямоване на формування психологічних
новоутворень – увага, пам'ять, сприйняття, наочні форми мислення, розвиток мови і її основних функцій
(комунікативної, пізнавальної, регулюючої); на становлення всіх видів дитячої діяльності (предметної,
ігрової і продуктивних видів), вдосконалення самостійності в побуті.
Багаторічний досвід впровадження педагогічних технологій у комплексну реабілітацію дітей «групи
ризику» з перших місяців життя показав ефективність їх використання для профілактики та корекції
вторинних відхилень у розвитку дітей досліджуваної категорії.
Досягнення:
 вдається активізувати темп їх пізнавального розвитку;
 попередити дезадаптацію в нових соціальних умовах;
 наблизити їх соціальний розвиток до вікової норми, тобто сформувати способи засвоєння
суспільного досвіду – вміння працювати по наслідуванню, показу, зразком і мовної інструкції; самостійність
у побуті; способи і засоби комунікації з дорослими і однолітками [5, с. 68].
Враховуючи ці досягнення в психологічному розвитку дітей з легкою розумовою відсталістю,
з'являється можливість включення їх до старшого дошкільного віку (до 5 років) в умови спільного
виховання і навчання з нормально розвиваючими однолітками в дошкільні освітні установи.
Виходячи з результатів досліджень виховання і навчання дітей з легкою розумовою відсталістю в
умовах загальноосвітніх дошкільних закладах може здійснюватися тільки в тих випадках, коли в цих
закладах створені спеціальні умови для корекційно-розвивального навчання, які враховують особливості
психофізичного розвитку розумово відсталих дітей..
З метою реалізації інтегрованого підходу до виховання дітей з порушенням інтелекту створюються
педагогічні умови для корекційно-розвиваючого навчання в загальноосвітніх дошкільних установах. Так, до
спеціальних педагогічних умов відносяться:
 правильне комплектування змішаної групи (в цю групу приймаються діти шостого року життя-10
здорових дітей і 5 дітей з легкою розумовою відсталістю (за висновком ПМПК), соціальний розвиток яких
наближено до рівня здорових однолітків;
 введення в штат фахівців (педагог-дефектолог, вихователі, музичний педагог, інструктор з
фізичного виховання, які пройшли курси підвищення кваліфікації в галузі спеціальної дошкільної
педагогіки) для організації і проведення корекційно-педагогічного процесу з дітьми;
 створення предметно-розвиваючого середовища, необхідної для проведення корекційнорозвиваючого навчання і виховання;
 застосування спеціальних педагогічних методів і засобів у навчанні;
 здійснення регулярного контролю за якістю засвоєння програмного матеріалу, динамікою і темпом
психічного розвитку всіх вихованців, включених у спільне навчання (організація і проведення моніторингу).
Діяльність педагогів інтегрованої групи спрямована на вирішення конкретних завдань:
 організація ситуативно-ділової взаємодії дошкільнят з різним рівнем розумового розвитку шляхом
створення умов колективної взаємодії та спілкування;
 розробка індивідуальних програм корекційно-розвиваючого навчання і виховання для дітей з
порушенням інтелекту;
 планування і проведення систематичних корекційно-педагогічних занять з дітьми (індивідуальних і
підгрупових з розумово відсталими дітьми, підгрупових і фронтальних з дітьми з різним рівнем розумового
розвитку);
 консультування батьків групи з питань виховання і навчання дітей в дошкільному закладі та сім'ї,
дотримання єдиних вимог до виховання дітей;
 надання корекційно-педагогічної допомоги дітям, які не мають яскраво виражених відхилень в
розумовому розвитку, але відчувають стійкі труднощі в навчанні [5, с. 70].
Таким чином, науково виважене проектування розвитку системи освіти осіб з порушенням інтелекту
в нашій країні на основі аналізу її генезису, прикладних досліджень у галузі спеціальної педагогіки,
менеджменту освіти, суміжних галузях, документів щодо розробки науково обґрунтованої стратегії і тактики
модернізації освітньої галузі, досвіду науки і освітньої практики зарубіжних країн дає змогу окреслити нові
можливості вдосконалення, переформатування, розширення її структури та функцій.
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ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЛЕКЦІЇ:
КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП
Швидкоплинні запити сучасного суспільства висуває свої критерії щодо форми, видів та способів
навчання у підготовці майбутніх фахівців, і саме це підштовхує до пошуку нових сучасних методів
навчання.
Випускники закладів вищої освіти мають бути конкурентно-спроможними на ринку праці, повинні
мати фундаментальну професійну підготовку повний багаж знань та умінь, що повною мірою залежить від
якості викладання та педагогічної майстерності.
Інновації в навчанні вже не один рік крокують з освітнім процесом у вищій школі та мають свої
переваги.
Інновації в освіті – це процес створення, впровадження та поширення в освітній діяльності нових
підходів, ідей, методів та прийомів, технологій, спрямованих на оновлення, модернізацію, трансформацію
навчального процесу відповідно до вимог часу. Зокрема для вищої школи визначальним має бути
формування у студентів системного підходу до аналізу професійних завдань, стратегічного мислення,
здатності до соціальної мобільності, прагнення до самонавчання, самовиховання та самовдосконалення
впродовж усього активного трудового життя. А це можна досягнути, перш за все, за рахунок трансформації
свідомості викладачів ЗВО, переозброєння їх новими підходами до професійної діяльності [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що питання впровадження інноваційних підходів у
вищій школі розглядаються у працях В. Андрущенка, І. Дичківської, В. Кременя, А. Кузьмінського,
Н.Н. Дороніної, В.В. Докучаєвої та інших. Зокрема, Н. Дороніна аналізує співвідношення необхідних
інновацій та традиційної складової в освіті, що потребує докорінних змін освітньої галузі [7]; В. Докучаєва
зазначає, що інноваційне навчання ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих
здібностях, високих соціально-адаптаційних можливостях особистості [6].
Одним із шляхів модернізації навчальної системи постає питання у впровадженні інноваційних
педагогічних прийомів та методів.
На сучасному етапі розвитку вищої освіти та переходу її на компетентнісну систему майбутніх
фахівців, виникають суперечності: між впровадженням у систему освіти нових технологій та відсутністю
апробованих нових форм і методів у навчанні; між теоретичною підготовкою та практичною роботою
фахівців; між організацією занять на теоретичній основі та відсутністю умов та засобів для практичного
стимулювання студентів.
На сучасному етапі лекція повинна виступати і як метод навчання, який створює фундаментальну
базу знань студентів з кожної дисципліни, що передбачена навчальним планом, і як організаційна форма
навчання – тобто спосіб інтерактивної взаємодії викладача і студентів.
Формування знань та умінь студентів буде більш ефективним, якщо проводити заняття засобами
інноваційної лекції. Це буде сприяти підвищенню професійної мотивації студентів у процесі вивчення
дисциплін.
Для досягнення цієї мети необхідно теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити
організаційно-педагогічні умови формування професійних знань та умінь студентів засобами інноваційних
методів навчання, також необхідно розробити модель формування професійних знань та умінь студентів
засобами інноваційної лекції та здійснити теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури.
За результатами нашого дослідження щодо навчальної мотивації були зроблені висновки, що
студенти не зацікавлені у вивченні дисципліни, мають пасивність у вивченні. Дані можна побачити
графічно на рисунку 1.
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Рис. 1. Середні показники результатів опитування «Діагностика спрямованості навчальної мотивації»
Цифри по горизонталі:
1. Цінність знань.
2. Самостійність у вивченні предмета.
3. Пасивність у вивченні предмета.
4. Трудність у вивченні предмета.
5. Інтерес до предмета.
6. Негативнее відношення до зайняття.
7. Негативне відношення до предмета.
Щоб спростити застосування окремих інтерактивних методів, викладачеві необхідно враховувати
такі моменти:
- інтерактивна взаємодія потребує зміни в організації роботи, значної кількості часу для підготовки,
тому доцільно починати із включення деяких елементів зазначених методів (робота в парах, «мозковий
штурм» тощо);
- необхідно провести зі студентами організаційні збори, визначити «правила роботи в аудиторії»,
налаштувати їх на серйозну підготовку до занять;
- використання інтерактивних методів не самоціль або самореклама, це засіб створення в
академічній групі атмосфери співробітництва та взаєморозуміння [3].
Для реалізації завдань інноваційної освіти і навчання викладачу необхідно зацікавити кожного
студента в роботі групи за допомогою чіткої мотивації, стимулювати студентів до вільного та коректного
висловлення без страху за помилкову відповідь, проявляти високий професіоналізм у роботі. Інноваційну
діяльність викладача можна трактувати як творчий процес і творчий результат, як особистісну категорію,
де основою є рефлексія – осмислення особистістю власної пошуково-творчої діяльності, креативноперетворювальної діяльності й співтворчості [4].
Таблиця 1. – Усереднені результати дослідження рівня засвоєння знань студентами
Етапи експерименту
Контроль
Експеримент 1

Експеримент 2

Рівні
Низький
Середній
Високий
Низький
Середній
Високий
Низький
Середній
Високий

Бали
54
51
45
45
50
53
40
52
58

% студентів
36 %
34 %
30 %
30.5 %
33.7 %
35.8 %
26,7 %
34,6 %
38,7 %

При застосуванні мозкового штурму під час інноваційної лекції (див. табл.1), можна побачити
незначні зміни, де у студентів формується готовність до постійного оволодіння новими знаннями,
мобілізуються їхні задатки, здібності та обдарованість, утверджуються навички брати на себе
відповідальність, відстоювати свою позицію, співпрацювати, розвивається новий тип мотиваційної сфери,
де самоактуалізація впливає на загальну креативність студента, сприяє створенню нової позиції
особистості.
Щодо третьої діагностики, можна сказати, що нововведення дають все ж таки зміни у сприйнятті та
осмисленні дисципліни, що можна побачити з таблиці 2.
Таблиця 2. – Узагальнені результати дослідження засвоєння вмінь студентами
Етапи
Контроль

Експеримент 1

Рівні
Низький
Середній
Високий
Низький

Бали
44
45
36
40

% студентів
35.2%
36%
28,8%
33,3 %
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Експеримент 2

Середній
Високий
Низький
Середній
Високий

41
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Інноваційність у навчальному процесі призводить до зміни взаємовідносин викладачів та студентів.
Якщо у традиційному навчанні простежується підсистема «суб‘єкт-об‘єкт», у якій студенту відводиться
пасивна та залежна роль, то при інноваційному навчанні студент перетворюється у важливий освітній
суб‘єкт, залучений до активної, творчої співпраці з викладачем, зацікавлений у здобутті глибоких і
актуальних професійних знань. Зосередженість на суб‘єкт-суб‘єктну, діалогічну взаємодію вимагає
реалізовувати навчально-виховний процес через поєднання традиційних та інноваційних методів та форм
навчання. Кожний заклад вищої освіти створює свою базу найбільш використовуваних інноваційних
методів із врахуванням специфіки викладацького складу, контингенту студентів, особливостей
спеціальностей, фахівців, з яких готує конкретний ЗВО та матеріально-технічного забезпечення [5].
Отже, інновації у змісті освіти мають доповнюватися й реалізовуватися через оволодіння
інноваційними методами й формами навчання. Для впровадження інноваційних методів навчання
викладачу треба не тільки удосконалювати навчально-методичні комплекси з окремих дисциплін, але й
опановувати нові засоби навчання. З цією метою у навчальному закладі доцільно створити спеціальну
науково-методичну структуру для організації та координації зазначеної роботи, обладнати відповідні
аудиторії технічними засобами, що дасть можливість реалізовувати інноваційні методи навчання в
освітньому процесі.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ
ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ
Професійна орієнтація населення у розвинених країнах має важливе соціально-економічне
значення. Вона є обов'язковим елементом ринку праці, оскільки забезпечує оптимальний розподіл і
використання робочої сили у відповідності з можливостями працівника та потребою у представниках
певної професії. Тож, обравши шлях ринкової економіки, Україна об'єктивно поставлена зараз перед
необхідністю посиленої уваги до цієї проблеми [1, с. 3].
Розбудова України орієнтує кадри на науку й пріоритет якісних змін. Якість спеціалістів у першу чергу
забезпечується ефективністю професійної орієнтації молоді, інтенсифікацією підготовки, а також всією
системою навчання та виховання. Тільки в улюбленій праці, успішно застосовуючи свої знання й досвід,
людина виявляє свої творчі можливості, підвищує якість діяльності, удосконалюється. Праця стає для неї
потребою, джерелом радості і задоволення [2, с. 42-43].
За останні роки вийшло чимало книг, присвячених проблемам професійної орієнтації. Згаданій
проблемі приділяють увагу ряд сучасних дослідників і вчених: Ю.Г. Барабаш, Р.О. Позінкевич,
О.М. Коропецька, Е.Ф. Зеер, О.А. Рудей, Г.В.Рєзапкіна, М.В. Вачевськийта інші.
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Метою професійної орієнтації є формування в особистості здатності вибрати певний тип професійної
діяльності, що оптимально відповідає її індивідуально-психологічним особливостям, можливостям,
інтересам та потребам ринку праці у кадрах.
Завдання професійної орієнтації школярів полягають у тому, щоб кожен учень засвоїв у школі
універсальні способи діяльності, розвинув свої людські ресурси. Адже саме ресурсний капітал особистості
потрібен для того, щоб після професійної підготовки розпочати кар‘єрний розвиток [3, с. 33-34].
Профорієнтаційна робота в загальноосвітній школі повинна проводитись вчителями-предметниками
на всіх уроках, а також і в позаурочний час. Проте найбільше школярі знайомляться із світом професій на
уроках трудового навчання.
У процесі трудового навчання створюються сприятливі умови для ознайомлення учнів з цілим рядом
робітничих професій, пов‘язаних з обробкою деревини, металів та інших матеріалів, з виконанням
електромонтажних робіт та інше. Сприятливі в тому розумінні, що на уроці можна не просто дати
поверхневе уявлення, чим займається той або інший спеціаліст, а по-справжньому розкрити всі сторони
професії, показати умови праці. Адже нині затребуваними є фахівці саме робітничих професій. А таких
дедалі важче знайти, оскільки серед сучасної молоді побутує думка, що робітнича професія не є
престижною [4, с. 97].
В процесі підготовки до уроку вчитель трудового навчання повинен на всіх етапах передбачати
розв'язання профорієнтаційних завдань, зокрема формування в учнів готовності до професійного
самовизначення.
Ефективність профорієнтаційної роботи на уроках трудового навчаннядосягається за умови
використання вчителем відповідних форм і методів.
Форма профорієнтаційної роботи – це спосіб організації взаємодії профорієнтатора й особи, що
вирішує проблему професійного самовизначення, заздалегідь визначеної певним порядком, місцем та
організаційною процедурою. Форми профорієнтаційної роботи залежать від складу і кількості осіб, місця
проведення, тривалості роботи тощо. За цими характеристиками вони поділяються на загальні, які
традиційно використовуються у навчально-виховному процесі школи, та специфічні, яким притаманні
особливості профорієнтаційної діяльності вчителя та учнів. До загальних форм належать: індивідуальні,
групові, колективні, класні і позакласні, шкільні і позашкільні. Специфічні форми можна розподілити: за
тривалістю (разові, короткострокові, середньотривалі, довготривалі), за характером допомоги
(інформаційні, діагностичні, формуючі) [5].
Перевірка здатності школярів до професійного самовизначення передбачає використання таких
форм і методів роботи, як групова та індивідуальна консультації, профорієнтаційні ігри, тренінги, лекції,
зустрічі з професіоналами, анкетування, інтерв‘ювання, практичні вправи, пошукові ситуації,
спостереження, моделювання професійної діяльності, експеримент, аналіз і самоаналіз, екскурсії на
підприємства, ярмарки професій, семінари, проекти, тестування[6].
Важливими у профорієнтаційній роботі на уроках трудового навчання є інтерактивні технології, з
ними сьогодні пов‘язано багато основних методичних інновацій. Активна взаємодія учнів із засобами ІКТ
сприяє розвитку у них навиків учбово-дослідницької діяльності, дозволяє отримати кращі результати у
вивченні предмету.
Так, на уроках трудового навчання варто застосовувати такі інтерактивні методи навчання:
«мозковий штурм», рішення ситуаційних задач, «мікрофон», «акваріум», «брейн-ринг», «займи позицію»,
спільний проект та інші. Вони дозволяють вирішувати одночасно декілька завдань. Розвивають
комунікативні уміння і навики, допомагають встановленню емоційних контактів між учнями, забезпечують
виховне завдання, оскільки привчають працювати в команді, прислухатися до думки своїх товаришів.
Також використання інтерактивних методів в процесі уроку, як показує практика, знімає нервове
навантаження школярів, дає можливість міняти форми їх діяльності, перемикати увагу на основні питання
теми занять [7].
Ігрові технології є однією з форм навчання, яка дозволяє зробити цікавим і захоплюючим не лише
роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але і буденні кроки по вивченню різноманітних технологій.
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології теж є важливими на уроках трудового навчання. Це
може бути мережа Інтернет – як джерело інформації, корисної з точки зору навчальної діяльності, її
аналізу та оцінювання. Під час уроків можна використовувати готові мультимедійні засоби,також власні
мультимедійні презентації [7].
Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі
інтерактивних комп‘ютерних презентацій з трудового навчання.
Так, наприклад, при вивченні теми «Техніка (Токарно-гвинторізний верстат)» після виконання учнями
пробних вправ з виконання операцій, які вивчаються, вчитель може детальніше зупинитись на змісті та
умовах праці токаря, використовуючи для цього мультимедійну презентацію або стенд-професіограму, чи
відеофільм «Токар» [8, с. 335].
Метод проектів у профорієнтаційній роботі дає можливість учням більш повно реалізувати свій
потенціал, оскільки виконання поставлених завдань потребує нестандартного мислення і творчого підходу.
Тема проекту носить цілком практичне спрямування, тобто є реальним завданням, яке в дорослому житті
має вирішувати представник тієї чи іншої професії.
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О.Коберник, розглядає метод проектів як систему навчання, де учні здобувають знання в процесі
планування і виконання завдань, які поступово ускладнюються [9, с.157].
Таким чином, використання різноманітних форм та методів для підвищення ефективності
профорієнтації на уроках трудового навчання дозволяє вчителю творчо підходити до навчального
процесу. Вчитель формує в учнів творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної
діяльності,робить навчання різноманітним та цікавим. Завдяки застосуванню інноваційних підходів на
уроках, учні більше дізнаються про світ професій, намагаються більш усвідомлено обирати свій
професійний шлях.
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ВПЛИВ СЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Найважливішим фактором для правильного виховання дитини є її розвиток. Як відомо, саме в
ранньому дитинстві відбувається активний розвиток процесів сприймання і відчуття, формування
пізнавальної діяльності дитини. Тому, тема розвитку цих процесів, яка хвилює батьків та педагогів,
залишається однією з найбільш актуальних для сучасної освіти.
Далі предметом сенсорного виховання стали дослідження вітчизняних та зарубіжних педагогів –
Я. Коменського, Г. Песталоцці, Ж. Руссо, Ф. Фребеля, В. Одоєвського, К. Ушинського та ін.. Але саме
М. Монтессорі вважається творцем однієї з найпоширен іших систем сенсорного виховання.
У наш час проблеми збагачення сенсорного досвіду дитини досліджували педагоги - Л. Венгер,
К. Тарасова, Ш. Абдулаєва, М. Кистяковська Н. Карпінська, Є. Пілюгіна, Є. Радіна, О. Жукова та ін..
Сьогодні актуальні проблеми сенсорного виховання висвітлюються у роботах Е. Айрес, О. Савченко,
Н. Скрипченко, І. Барбашової, В. Воліної, С. Коробко.
Особливістю сенсорного виховання полягає у загальному та всебічному розвитку дитини
дошкільного віку. О. Усова відмітила, що 9\10 всього багажу знань дітей складають результати діяльності
сприймання органів чуття навколишнього середовища.
Цілями державної політики у сферах освіти в Україні є перехід до особистісно-орієнтовної моделі,
що передує розкриття та найбільш повний розвиток особистості кожної дитини відповідно до вимог
соціуму. Це яскраво проявило себе у базі дошкільної освіти в нашій державі, який зазначив основне
завдання дошкільної освіти « не надання дитині лише системи знань, а й практичні уміння, самостійність та
творчість у кожній особистості.» Серед основних якостей дитини є самостійність (у Коментарі до Базового
компонента дошкільної освіти в Україні).
Саме сенсорний розвиток є основою загального розумового розвитку дитини. Бо пізнання
починається з сприймання простих предметів та явищ. Далі формується сприймання на основі образів і
стає результатом цих перетворень. Особливо важливе значення у дошкільників має чуттєве пізнання. Це
зумовлено найсприятливішим періодом для формування і вдосконалення діяльності органів чуття.
Виходячи із цього та враховуючи тлумачення терміну «сенсорний» (від лат. sensus – відчуття – той,
що належить до чуттєвого рівня відображення реальності), під сенсорним розвитком особистості будемо
розуміти процес закономірних змін її чуттєвої сфери, які виявляються в кількісних і якісних, структурних і
функціональних перетвореннях відчуттів, сприймань і уявлень; відбуваються під впливом біологічних і
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соціальних, керованих і некерованих, зовнішніх і внутрішніх чинників; призводять до побудови адекватних
образів об‘єктів дійсності. Усвідомлюючи спрямованість сенсорного розвитку на вдосконалення всіх трьох
форм чуттєвого відображення світу – відчуттів, сприймань, уявлень, – визначальну роль серед них ми
відводимо процесам сприймання.
Протягом дошкільного дитинства сенсорна культура формується у взаємозв‘язку з розвитком
мовлення і мислення, оскільки сприймання живить мислення чуттєвим матеріалом, а мислення сприяє
розвитку сприймання, збагачує його. Відчуття і сприймання не є пасивними процесами. Вони
розгортаються як особливі дії аналізаторів, спрямовані на обстеження предмета, його якостей і властивостей. Протягом дошкільного дитинства сенсорні процеси виокремлюються у самостійні довільні дії, на
основі яких формуються способи спостереження, розглядання, пошуку.
Сенсорний розвиток є процесом засвоєння соціального досвіду, оволодіння системою відповідних
еталонів. Сенсорні еталони – зразки якостей предметів, створені людством у процесі суспільноісторичного розвитку.
Сенсорна інтеграція – це процес, під час якого нервова система людини отримує інформацію від
рецепторів всіх почуттів (дотик, вестибулярний апарат, відчуття тіла або пропріоцепція, нюх, зір, слух,
смак), потім організовує їх і інтерпретує так, щоб вони могли бути використані в цілеспрямованій
діяльності. Іншими словами, це адаптаційна реакція, що служить для виконання певної дії, прийняття
відповідного положення тіла, і т.п.У більшості людей процес сенсорної інтеграції відбувається
автоматично, забезпечуючи реакції, відповідно до вимог оточення і обумовлює правильність
сенсомоторного розвитку. У разі виникнення порушень обробки сенсорних сигналів, будуть з‘являтися
дисфункції в моторному, пізнавальному розвитку, а також в поведінці дитини.
Сенсорна інтеграція є несвідомим процесом, що відбувається в головному мозку; організовує
інформацію, отриману за допомогою органів чуттів (смак, вигляд, звуки, запах, дотик, рух, дія сили тяжіння
і положення в просторі); наділяє значенням відчуття, фільтруючи інформацію і відбираючи те, на чому слід
сконцентруватися (наприклад, слухати вихователя і не звертати уваги на вуличний шум); дозволяє
усвідомлено діяти і реагувати на ситуацію, в якій знаходиться людина (адаптивна відповідь) формує базу
для теоретичного навчання і соціальної поведінки.
Таким чином, для поліпшення сенсорного розвитку дитини необхідно збагачувати теорію і практику
дошкільного виховання, тобто розробляти і використовувати найбільш ефективні засоби і методи
сенсорного розвитку в закладі дошкільної освіти.
Проводячи досліди можна зазначити такі фактории впливу сенсорної інтеграції:
- вивчення теоретичної, методичної літератури про значення методу сенсорної інтеграції в розвитку
дошкільників;
- створення умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку засобами методу сенсорної
інтеграції з урахуванням індивідуальних особливостей дітей;
- впровадження в освітній процес методу сенсорної інтеграції;
- сприяння всебічному розвитку дітей на основі методу сенсорної інтеграції;
- надання підтримки батькам в питаннях сенсорної інтеграції;
Сенсорна інтеграція на практиці реалізується в двох основних напрямках.
Перший – це створення в звичному оточенні спеціальних умов, які полегшують сприйняття і
гарантують продуктивну взаємодію з ними.
Другий спосіб – полісенсорне виховання шляхом вдосконалення перцептивних умінь (зорових,
тактильних, слухових). Також, в процесі відбувається навчання комплексному використанню набутих умінь
(синтез інформації, що надходить, аналіз даних).
Серед форм сенсорної інтеграції виділяються наступні:
- вправи з рельєфними м‘ячиками, ігри з дитячими спортивними матами; сухий дощ (райдужний
дощ);
- музичні книжки, підлогові сенсорні доріжки; мішечки з піском (смуга перешкод);
- дидактичні ігри на матеріалі твердих і м‘яких вкладок, мозаїк, матрьошок, конструктивних.
Отже, сенсорний розвиток необхідний дитині для оволодіння будь-якою практичною діяльністю. Він
не втрачає значення зі вступом дитини до школи і відіграє важливу роль у житті дорослої людини,
відбувається на основі функціонування системи аналізаторів, що забезпечує багатомірний зв‘язок зі
світом, сприяє життєвій активності людини. Із сенсорного розвитку виростає логічне пізнання, яке
прискорює накопичення нових чуттєвих даних, сприяє їх включенню до раніше створеної системи знань і
досвіду. Чим вищий сенсорний розвиток дитини, тим більше фактів і явищ потрапляє у сферу її
сприймання. Щоб дитина вже на початковому ступені навчання, виховання та розвитку усвідомила все те
величезне значення сенсорного розвитку для кожної людини і для себе зокрема, щоб набула певних
навичок та вмінь слід не залишати справи з удосконаленням системи методів розвитку сенсорики дітей
дошкільного віку.
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МИСТЕЦТВО ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Перед вищої освіти постають принципово нові вимоги. Перш за все, це формування особистості з
лідерськими якостями, здатної не просто засвоїти наукові й технологічні досягнення, а й
самоудосконалюватись, розвиваючи їх. Зі стін ЗВО мають випускатися фахівці з комунікативними та
лідерськими якостями, з міцною базою знань, зокрема, саме такі особистості потрібні для майбутніх
фахівців з професійної освіти, які, за опитуванням випускників, частіше отримують посади HR-менеджерів,
бо можуть легко й доступно пояснити задачі щодо вирішення виробничих, професійних проблем.
Швидка зміна інформації та інноваційні технології спонукають бути гнучким до сприймання нових
знань. Такий фахівець може своєю правильно поставленою презентацією, відстоювати свою ідею та
ефективно мотивувати команду й сприяти вирішенню виробничих проблем.
Об‘єктом нашого дослідження є професійна підготовка фахівців з професійної освіти. Предмет
дослідження – організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності фахівців з
професійної освіти. Мета – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційнопедагогічні умови розвитку професійної компетентності у фахівців з професійної освіти. Гіпотеза. Розвиток
професійної компетентності у фахівців з професійної освіти буде більш ефективним, якщо: застосовувати
під час професійної підготовки фахівців з професійної освіти презентації до навчальних дисциплін;
використовувати методику створення презентацій на практичних заняттях та під час групової роботи;
мотивувати фахівців з професійної освіти до особистісного розвитку через мистецтво презентації.
Завдання дослідження: уточнити поняття дослідження, проаналізувати стан проблеми підготовки
майбутніх фахівців; теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-педагогічні
умови розвитку професійної компетентності у фахівців з професійної освіти; створити модель розвитку
професійної компетентності у фахівців з професійної освіти. Методи дослідження: теоретичні методи
(аналіз, синтез, порівняння, узагальнення); емпіричні методи (анкетування, тести), якісна й кількісна
обробка результатів.
Наша країна потребує професіоналів у своїй справі, адже для швидкого росту економіки під час
підготовки майбутніх фахівців з професійної освіти варто звернути увагу на формування їх знань, умінь та
навичок, необхідних для майбутнього компетентного фахівця в своїй сфері. Суспільство потребує
висококваліфікованих фахівців, які знають, що потрібно робити в колективі, щоб підвищити продуктивність
та ефективність роботи, як досягти успіху.
Бакалаври та магістри спеціальностей «Професійна освіта» дуже тісно пов‘язані з роботою в системі
«людина-людина», адже їх готують за програмою, яка здебільшого націлена на психолого-педагогічну
підготовку майбутнього фахівця. Поняття «професійна підготовка» вміщує в себе розуміння набору
компетентностей, якими має оволодіти майбутній фахівець певного напряму підготовки.
Відомо, що головною проблемою для керівництва великих компаній є підбір справжнього фахівця,
який зможе «надихнути» вже готовий колектив або підібрати новий і зробити його роботу якомога
ефективнішою. Саме для такої роботи потрібен фахівець з професійної освіти, який чудово може
виконувати функції HR-менеджера в реальній професійній діяльності (Human Resources - людські
ресурси). HR-менеджер – це співробітник, галузь діяльності якого – людські ресурси. Він розмовляє з
претендентами при прийомі на роботу, допомагає керівництву у вирішенні кадрових проблем, спілкується
зі співробітниками і втілює корпоративну політику. Він працює не з машинами, механізмами або з
природними об‘єктами, а з живими людьми [2]. Але робота HR-менеджера буде більш ефективною та
результативною, якщо при навчанні перевага буде надаватися комп‘ютерним технологіям, особливо
правильно оформленим комп‘ютерним презентаціям.
Презентація – це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією
на певну тему, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно в інтерактивній формі донести
до глядача інформацію [1]. Але сьогодні це поняття вміщую набагато більше нюансів, бо пов‘язане з
мистецтвом.
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Презентація має заставити продумати сюжетну лінію виступу (презентація – це засіб), підготувати
промову, в якій виступаючий не забуде підкреслити ідею на початку й в кінці виступу, а також врахує
слухачів-аудіалів і візуалів. Отже, розвиток комп‘ютерної техніки та мультимедійний проектор дозволяє
підготувати й показати ілюстрований матеріал у вигляді презентації, що є елементом професійної
компетентності фахівця.
У нашому дослідженні ми хочемо наголосити на тому, що на це здатні фахівці з професійної освіти,
бо мають необхідний перелік компетентностей. А мистецтво презентації стане їм у пригоді в реальній
професійній діяльності як елемент їхньої компетентності. Від правильного подання інформації або ідеї
через мистецтва презентації залежить доля компанії, конкурентоспроможність її на економічному ринку.
Деякі заклади вищої освіти готують HR-менеджерів з міцною базою знань з інформаційних
технологій, завдяки цим знанням вони будуть максимально реалізовувати закладений в них потенціал,
ставати кращим у професійній діяльності та вчити цьому своїх підлеглих та колег. Сьогоднішня реальність
– це потреба виробляти, яка є вимогою капіталу, але справжня мантра успіху – стабільний розвиток і
зростання [3].
Сьогодні студенти можуть впливати на набір дисциплін своєї освітньої програми. Студенти напряму
01 «Педагогічні науки та освіта» зі спеціальності 015 «Професійна освіта» мають активно вивчати
комп‘ютерні технології, а знання з психолого-педагогічних дисциплін можуть працювати HR-менеджерами.
Комп‘ютерні технології у навчальному процесі досліджували багато вчених: Г. Бал, Т. Гергей,
В. Глушков, А. Довіяло, Єршов, В. Монахов, І. Підласий. Якщо поєднати дисципліни з комп‘ютерних
технологій та психолого-педагогічні дисципліни, студенти за спеціальністю «Професійна освіта» будуть
виходити із ЗВО універсальними, висококваліфікованими, всебічно розвинутими фахівцями.
Нам потрібно створити такі педагогічні умови, щоб вдосконалити систему підготовки кадрів, якої на
сьогодні потребує наша країна. У нашому випадку, щоб поглибити компете6нтності майбутніх фахівців з
професійної освіти, потрібно додати такі дисципліни, як «Трудове законодавство», «Комп‘ютерні
технології», «Кадрова політика та менеджмент» тощо. Також у студентів потрібно розвивати лідерські
якості, аналітичне мислення, прийоми тімбілдінгу, адже вміння працювати в команді є однією з головних
вимог стейкхолдерів.
Уважаємо, що розвиток професійної компетентності у фахівців з професійної освіти буде більш
ефективним, якщо: застосовувати під час професійної підготовки презентації до навчальних дисциплін;
використовувати методику створення презентацій на практичних заняттях та під час групової роботи;
мотивувати фахівців з професійної освіти до особистісного розвитку через мистецтво презентації.
«Якісна презентація – половина успіху у перемовинах», майбутній фахівець з такими знаннями буде
«на вагу золота», він зможе інформувати, переконати та вмотивувати, буде вчити й оновлювати багаж
знань своїх колег, розвивати їх інтелект і постійно підживлювати їх компетентність, щоб їх знання не
застаріли.
Правильна презентація сильно впливає на враження, яке справляєте ви та ваша
компанія [4].
У таблиці 1 подано певні правила створення презентації.
Таблиця 1 – Поради до створення презентації
Маємо робити при створенні презентації:
1. Чітка тема презентації. (суть промови, що аудиторія має засвоїти).
2. Індентифікація цілі. Увага на модель споживацької поведінки AIDA
(Attention, Interest, Desire and Action), яка допоможе визначитись, яку
реакцію ми хочемо досягнути через спілкування з аудиторією.
3. Структура контенту майбутньої презентації (3-4 ключові думки, на
яких буде будуватися презентація).
4. Малюнок сторіборду. (Чорновий варіант презентації)
Ця вправа допоможе скласти план презентації, як частинки пазлів.
5. Обрати сервіс, за допомогою якого створимо презентацію: Power
Point, Prezi,Keynote. Для відео презентацій: PowToon, Moovly, Vyond.
6. Створюємо дизайн презентації.
Кольорова палітра та шрифт. Увага на шрифти Arial, Tahoma,
Verdana (не може бути більш 5 кольорів).
7. Візуальні ефекти (на слайді розміщувати не більше 3-5 об‘єктів).
8. Власний стиль презентації.

Не можна робити при створенні
презентації:
1. Не визначити ключову ціль та ідею
презентації.
2. Розміщати багато тексту на
слайдах.
3. Вибирати замалий шрифт, забагато
різних шрифтів або нечитабельні
шрифти.
4. Використовувати картинки поганої
якості.
5. Робити темне тло й розміщувати
темний текст на ньому.
6. Використовувати більше 5 яскравих
кольорів.
7. Використовувати різні шаблони та
стилі в одній презентації.
8. Дублювати текст на слайдах та у
виступі.
9. Робити слайди для себе, а не для
глядачів.

Отже, з отриманими знаннями студент спеціальності «Професійна освіта» буде не тільки педагогом,
а й підготовленим HR-менеджером. За допомогою лідерських якостей майбутній фахівець буде впевнений
у своїх силах, ініціативним, володіти емоційною стійкістю, емпатією, цілеспрямованістю, а за допомогою
прийомів тімбілдінгу та мистецтва презентації зможе сформувати сильну та ефективну команду, яка буде
досягати будь-яких поставлених цілей.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
«Метод навчання повинен бути зведений в мистецтво.
Його треба поставити на такі тверді основи, щоб навчання
напевно йшло вперед і не обманювалося б в своїх результатах... »
Я.А. Коменський
В наш час перед сучасним педагогом стоять певні питання: «Як провести урок на високому рівні? Які
методи застосовувати під час проведення уроку? Що зробити задля зацікавленості до навчання?» і т.п.
Перехід на нові підручники в школах особливо сильно висвітлив одне з протиріч сучасної освіти протиріччя між фактичним характером навчального матеріалу, його величезним обсягом і небажанням,
неможливістю учнів засвоювати цей матеріал. «Вчення заради навчання» вже не актуальне.
Пошук нових методів і форм організації навчання породили новий термін в методиці навчання «сучасний урок», який протиставляється традиційному уроку. Вимоги педагогічної науки до уроку, до
ефективності педагогічного процесу постійно зростають і змінюються. Поряд з нетрадиційними уроками в
шкільній практиці використовуються нетрадиційні технології навчання у взаємодії з сучасними методами
навчання [4, с. 1].
Вчитель, використовуючи інноваційні методи і форми роботи, щоб забезпечити пізнавальний інтерес
і мотивацію до навчання, може включати в свій урок, в залежності від потреби:
 ігрові форми;
 групову, парну або індивідуальну роботу;
 самостійну діяльність учнів;
 проблемне навчання;
 постановку питань, які активізують діалог;
 проектну діяльність;
 метод дискусії;
 ІКТ.
Розглянемо більш детально деякі з цих форм роботи з учнями.
Ігрова форма роботи з учнями особливо важлива для періоду адаптації дитини до школи. Адже в
дошкільному періоді основною діяльністю дитини була гра, таким чином він здійснював пізнання світу і
отримання нових для себе знань. У школі основним видом діяльності дитини стає навчальна діяльність і
безсумнівно, дитина переживає складний період становлення себе, як учня і потребує підтримки з боку
вчителя. І таку підтримку учитель надає учневі використовуючи на уроках елементи ігрової діяльності. Це
дозволяє дитині більш м'яко і без зайвих стресів поміняти основний вид діяльності і при цьому не втратити
мотивацію до навчальної та пізнавальної діяльності, тому що навчальна діяльність в цьому випадку як би
«виростає» з ігровий.
Процес гри формує дитину як особистість, розвиваючи в ньому якості необхідні в майбутньому для
успішної пізнавальної діяльності та здійснення комунікації в середовищі як однолітків, так і дорослих.
Необхідність гри в якості елемента навчання визнають провідні педагоги, ось як про це говорить
В. О. Сухомлинський: «... чудовий світ природи, гри, музики, казки, який оточував дитини до школи,
не повинен закритися перед ним дверима класу. Гра - це величезне світле вікно, через яке в духовний світ
дитини вливається цілющий потік уявлень, понять. Гра - це іскра, що запалює вогник допитливості і
допитливості » [2, с. 2].
У дидактичній грі завжди є правила - вони містять моральні вимоги до взаємин дітей, до виконання
норм поведінки і взаємоповаги, і в цілому покликані вирішити виховне завдання.
Вводячи в урок дидактичну гру, вчитель вирішує кілька завдань, а саме:
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 активізує навчальну роботу на занятті, підвищує активність і ініціативу учнів;
 дає відчуття свободи і впевненості в собі, особливо слабким і невпевненим в собі дітям;
 зміцнює дружні відносини в дитячому колективі, сприяє підвищенню комунікативних навичок учнів.
Групова форма навчання — форма навчальної діяльності учнів на занятті, що характеризується
розбиттям учнів на групи [3, с. 3].
Використання вчителем групових форм навчання дає можливість отримати цілий ряд переваг:
 Дозволяє учням стати суб'єктами навчально-виховного процесу, а саме: самостійно ставити перед
собою мету, планувати її досягнення, самостійно здобувати нові знання, при цьому контролювати
однокласників і себе, самостійно оцінювати результати діяльності своїх однокласників і себе.
 Готує учнів до діяльності в умовах постійної мінливості вимог сучасного соціального середовища
шляхом розвитку їх здібностей до творчого взаємодії з іншими людьми і факторами соціального
середовища.
 Забезпечує високу якість знань по предмету, шляхом багаторазового повторення матеріалу, що
вивчається, а також шляхом навчання один одного.
 Максимально розвиває індивідуальні здібності і різні вміння кожного учня, в тому числі
комунікативні: уміння ставити запитання і давати обґрунтовані відповіді, виступати публічно, підтримувати
діалог, сприймати конструктивну критику у свою адресу, переконувати в своїй правоті, оцінювати дії свої і
чужі, відстоювати свою точку зору;
При організації групової форми роботи слід використовувати такі принципи:
 Клас повинен бути розбитий на невеликі групи по 3-6 чоловік.
 Кожна група отримує своє завдання. Завдання можуть бути однаковими для всіх груп або
диференційованими.
 Усередині кожної групи між її учасниками розподіляються ролі.
 Процес виконання завдання в групі здійснюється на основі обміну думками, оцінками.
 Вироблені в групі рішення обговорюються всім класом.
В результаті застосування цих принципів учні з пасивних учасників процесу перетворюються в
активних його суб'єктів, що значно змінює психологічний настрій і ставлення до навчальної діяльності.
Групи учнів можуть бути сформовані однорідними і різнорідними за ознакою успішності. При цьому
слід зазначити, що група, що складається тільки з слабких учнів в груповій формі навчання успішна не
буде. Прогалини в знаннях, низька комунікабельність, відсутність лідера до позитивних результатів не
приведуть.
Інформаційно-комунікаційні технології здійснюють вплив на емоційну сферу молодшого школяра,
сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі,
активізації навчальної діяльності учнів.
Використання інформаційних технологій на уроках у початковій школі є одним з найсучасніших
засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування його інформаційної культури відповідно до
запитів сучасного суспільства. Застосування вчителями інформаційно-комп'ютерних технологій дозволяє
сформувати у молодшого школяра вміння працювати з інформацією, розвивати в учнів навички
дослідницької діяльності і комунікативну компетентність, а також більш активно залучати учнів до
навчального процесу.
Застосування ІКТ робить урок видовищним, наочним, робота з комп'ютером викликає у дітей
підвищений інтерес і посилює мотивацію до навчання [1, с. 4].
В роботі вчителі використовують готові мультимедійні презентації, створюють власні мультимедійні
навчальні програми та презентації, проекти, використовують засоби мережі Інтернет у навчальній та
позакласній роботі.
Таким чином, використання інноваційних методів навчання в початковій школі - це не просто нове
віяння часу, а необхідність і пошук нового сенсу уроку.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ'Я
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Організація навчання дітей з обмеженими можливостями здоров‘я в школі викликає безліч питань у
педагогів і батьків. Багато батьків вважають за краще не водити особливу дитину в школу, інші навпаки
вважають, що дитина в масовій школі краще соціалізується. Педагоги нерідко можуть бути в розгубленості
і зіткнутися вперше з ситуацією навчання дитини з обмеженими можливостями здоров‘я в звичайному
класі.
Сьогодні держава гарантує будь-якій дитині право на отримання безкоштовної загальної освіти. За
відносно невеликий відрізок часу в Україні стався перехід від закритої «медичної» моделі навчання осіб з
обмеженими можливостями здоров'я до більш відкритим моделей, серед яких найбільшого поширення
отримав інтегрований підхід до навчання. Педагогічна інтеграція передбачає спільне життя дітей з
відхиленнями у розвитку і їх нормально розвиваючих однолітків в стінах освітнього закладу. Спільне
навчання - складна проблема, тому при її вирішенні необхідно спиратись на наявні теоретичні
обґрунтування та практичні розробки, що дозволить здійснити справжню соціально-освітню інтеграцію.
Соціально-освітня інтеграція передбачає таку організацію навчання, при якій забезпечуються умови,
необхідні для набуття учнями досвіду позитивної взаємодії. Зміст освіти для дітей, інтегрованих в шкільні
умови, має відрізнятися від того, яке вони могли б отримати в спеціальних (корекційних) класах. Таке
навчання може бути ефективним лише для дітей, відповідних або близьких за рівнем психофізичного і
мовного розвитку віковій нормі і психологічно готових до спільного навчання зі здоровими однолітками. Ці
діти (від 1 до 5 осіб) включаються в звичайні класи загальноосвітньої школи за місцем
проживання [5, c. 152].
У загальноосвітній школі збільшується кількість тих уроків, які діти з особливостями в розвитку могли
б відвідувати з звичайними однолітками. Але в той же час при навчанні таких учнів необхідно керуватися
спеціальними освітніми програмами. Ще складніше вибудувати систему навчання і психологопедагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров‘я. Вони потребують особливих умов
навчання, соціально - психологічного супроводу, виховання та початкової професійної підготовки.
Як правило, діти з обмеженими можливостями здоров'я зараховуються в ті класи, які працюють за
традиційним масовим програмами. Кількість учнів, інтегрованих в загальноосвітній клас, може становити
від однієї дитини до п'яти, при загальній наповнюваності класу 25 осіб. Потрібно прагнути до того, щоб в
один клас потрапляли діти лише однієї нозологічної групи (наприклад, тільки здорові і глухі або нормальні і
розумово відсталі діти).
Усередині установи всім ходом інтегрованого навчання керує шкільний ПМПК. Він же здійснює
необхідне коригування освітніх маршрутів учнів, якщо в цьому виникає необхідність. Крім того, члени
консиліуму рекомендують проходження додаткової діагностики (при необхідності диференційної
діагностики або уточнення освітнього маршруту), відвідування тих чи інших гуртків додаткової освіти,
контролюють результативність навчання та психолого-педагогічного супроводу [4, c. 8-9].
Інтегроване навчання ґрунтується на дидактичних принципах спеціальної та загальної освіти. Вона
повинна носити виховний і розвиваючий характер, що в першу чергу передбачає формування моральних
уявлень і понять, виховання адекватних способів поведінки, включення всіх учнів у навчальну діяльність,
яка сприяє розвитку їх психічних функцій, самостійності.
В інтегрованому навчанні важлива систематичність і послідовність вирішення корекційно-освітніх
завдань, що необхідно для досягнення навчальних і виховних цілей, прогнозування і подолання можливих
труднощів взаємодії школярів з різними розумовими здібностями. Систематичність вимагає, щоб учитель
не тільки вирішував завдання, пов'язані з освоєнням програмного навчального матеріалу, але і вчасно
приймав заходи для оптимізації взаємин у дитячому колективі, корекції відхиляючої поведінки учнів класу,
розвитку сильних сторін особистості кожної дитини.
У класі інтегрованого навчання необхідно створювати умови, що сприяють найбільш повній
реалізації потенційних пізнавальних можливостей дітей в цілому і кожної дитини окремо, беручи до уваги
особливості їх розвитку. Тим самим буде здійснюватися принцип індивідуального і диференційованого
підходу в навчанні учнів з різними освітніми можливостями. Під час навчального заняття з будь-якої
дисципліни важливо навчати всіх, але при цьому брати до уваги здібності кожного учня окремо, включаючи
його по мірі можливості у фронтальну роботу на уроці [2, c. 54].
Не менш важливо, щоб навчання було пов'язане з реальним життям. Слід моделювати і
відтворювати ситуації, важкі для учня, але можливі в повсякденному житті; їх аналіз та програвання
можуть стати основою для позитивних зрушень у розвитку особистості школяра. Корекційна робота в
умовах інтегрованого навчання включає в себе корекцію не тільки знань, психічних функцій, але і взаємин.
Це можливо тільки в тому випадку, якщо діяльність учнів здійснюється у тісній співпраці з дорослим і під
його керівництвом. Будь-яка корекція ґрунтується на тому чи іншому виді діяльності. У ній можна
змоделювати важкі конфліктні ситуації і зорієнтувати учня на їх конструктивне вирішення. Діяльність
дозволяє відтворити ту форму взаємодії, яка відповідає вимогам соціального оточення.
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Принцип свідомості і активності учнів в процесі навчання реалізується завдяки використанню різних
прийомів навчання, що допомагають викликати у школярів переживання і співчуття. Переживання
стимулюють розвиток інтелекту. Емоційні спонукання більш дієві, ніж інтелектуальні, так як вони є у дітей з
будь-якими відхиленнями в розумовому розвитку. Учні повинні розуміти той навчальний матеріал, який їм
пропонується засвоїти, навчитись його використовувати в самостійній практичній діяльності, що
неможливо без позитивного емоційного ставлення дитини до навчання [4, c. 10].
Кінець 80-х років минулого століття ознаменувався прийняттям низки міжнародних документів, які
сприяють змінам ставлення до дітей з обмеженими можливостями здоров'я. У 1989 році Генеральною
Асамблеєю ООН була одностайно прийнята Конвенція про права дитини, яку на сьогодні підписали 193
країни. У статті двадцять четвертої Конвенції йдеться тому, що з метою реалізації права на освіту,
держави-учасниці повинні забезпечити інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання протягом усього життя
людини. У 1994 році під егідою ЮНЕСКО в м. Саламанка (Іспанія) пройшла Всесвітня конференція з освіти
осіб з особливими потребами, на якій був введений в міжнародний ужиток термін «інклюзія» і
проголошений принцип інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта передбачає не тільки активне включення і
участь дітей і підлітків з обмеженими можливостями в освітньому процесі звичайної школи, але в більшій
мірі перебудову всієї системи освіти для забезпечення освітніх потреб дітей [1, c. 13].
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка
забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей, що мають
особливі освітні потреби.
Інклюзивна освіта стала логічним продовженням практики інтегрованого навчання і не суперечило їй.
Основна відмінність і крок розвитку полягає в тому, що в основі інклюзивних підходів лежить така зміна
освітнього середовища школи, яке дозволяє в максимальній мірі відповідати особливим освітнім потребам
будь-якого учня з нетиповим перебігом розвитку. При інтеграції такої зміни та адаптації освітнього
середовища до особливих потреб дитини не відбувається, оскільки дитина пристосовується до школи та
існуючої освітньої системи, а не школа до дитини, як у випадку інклюзії. Тим не менше, і інтеграція та
інклюзія визнаються закономірними етапами розвитку системи освіти, що логічно продовжують і не
суперечать один одному, оскільки і в тому і в іншому випадку мова йде про розширення доступу до освіти і
включення дитини з обмеженими можливостями здоров'я в загальноосвітній процес [3, c. 72].
Умовами успішної реалізації практики інклюзивного та інтегрованого навчання в освітній організації є
поєднання:
- організація мережевої взаємодії освітніх організацій з соціальними партнерами, у тому числі з
Центром психолого-медико-соціального супроводу та створеними в них психолого-медико - педагогічними
комісіями (ПМПК), Центром діагностик консультування;
- наявність системи підготовки та перепідготовки педагогів і керівників освітніх організацій в галузі
організації навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я в загальноосвітніх організаціях;
- наявність підготовлених для реалізації завдань інтегрованої або інклюзивної освіти кадрів;
- прийняття всіма учасниками освітнього процесу принципів інклюзивної та інтегрованої освіти;
- наявність в загальноосвітніх організаціях команди фахівців супроводу: координатор (заступник
директора) з організації навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я, психолог, спеціальний
педагог, логопед, соціальний педагог, помічник вчителя (тьютор) та ін.;
- організація діяльності цих фахівців як психолого-медико - педагогічного консиліуму (ПМПк)
навчального закладу з відповідними виділеними завданнями;
- наявність спеціального обладнання та засобів, що модулюють освітній простір класу [1, c. 28].
Таким чином, складна проблема інтегрованого навчання є дійсно соціальною, так як в ході її рішення
зачіпаються інтереси представників різних соціальних груп, і головне - підростаючого покоління.
Суспільство має надати будь-якій людині право вибору виду освіти в залежності від її інтересів, потреб,
можливостей. На шляху становлення інституту інтегрованого навчання одним із важливих завдань є
позитивне трансформування ставлення до осіб з обмеженими можливостями здоров'я, що
характеризується до теперішнього часу негативною спрямованістю. Від того, наскільки швидко
долатимуться процеси диференціації всередині освітньої системи і забезпечений перехід до розвитку
інтеграційних технологій, значною мірою залежить успіх у підготовці кожної нетипової дитини до
майбутнього соціального та особистого життя.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Необхідною умовою вступу України у світову економічну спільноту є належний рівень
конкурентоспроможності вітчизняної туристичної індустрії на міжнародному туристичному ринку,
забезпечення якості національного туристичного продукту, що є неможливим без підвищення якості
підготовки фахівців сфери обслуговування. Серед професіоналів індустрії туризму і державних структур
посилюється розуміння того, що необхідно гарантувати спеціальну освіту й підготовку фахівців сфери
обслуговування для задоволення запитів клієнтів і забезпечення конкурентоспроможності туристичного
бізнесу. Тому у сучасному інформаційному суспільстві особливої уваги набула комунікація у професійній
діяльності фахівців сфери обслуговування, яка забезпечує вкрай важливу здатність співпрацювати,
домовлятися та вирішувати складні науково-технічні та суспільно-культурологічні проблеми. У цьому
контексті комунікативна компетентність майбутніх фахівців сфери обслуговування є запорукою реалізації
їх потенціалу. Очевидно, що професійна комунікація майбутніх працівників сфери обслуговування є
необхідною умовою успіху країни.
Стратегія розвитку професійної туристичної освіти, орієнтована на перспективні потреби економіки,
повинна бути спрямована на вирішення таких пріоритетних завдань, як:
- якісного оновлення змісту професійної туристичної освіти відповідно до сучасного рівня технологій,
що застосовуються в туристичній індустрії, з урахуванням запитів нової економіки (при цьому необхідно
забезпечити відповідність освітніх програм вимогам модернізації соціальної сфери, формування
необхідних професійних компетенцій випускника);
- вдосконалення масштабів і структури підготовки фахівців в умовах розвитку високотехнологічної
галузі туристичної індустрії, заснованої на автоматизації та інформатизації;
- забезпечення розвитку професійної туристичної освіти в контексті європейської інтеграції.
Інтеграція як принцип змісту навчання визначає процес і результат формування цілісних знань, способів і
видів діяльності, а також ціннісних відносин.
Професійна комунікація працівників сфери обслуговування – це динамічна комбінація знань, умінь і
практичних навичок, способів мислення, професійних і громадянських якостей, морально-етичних
цінностей, яка визначає здатність педагога успішно здійснювати професійну діяльність.
Комунікація (від лат. Communicatio єдність, передача, з‘єднання, повідомлення) – це процес обміну
інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями) між двома або більше особами, спілкування за
допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації [1].
У цeнтpi кoмунiкaтивнoї культуpи лeжить зaгaльнa культуpa ocoбиcтocтi, якa мaє виcoкий piвeнь
poзвитку, в peзультaтi чoгo вимoги дo coцiaльниx нaвичoк, cтилю дiяльнocтi тa пoвeдiнки дocить
виcoкi. Пiдвищeння poлi кoмунiкaцiйнoгo пpoцecу в cуcпiльcтвi icтoтнo змiнює cиcтeмнi вимoги, вcтaнoвлeнi
cуcпiльcтвoм дo випуcкникiв. Кoмунiкaтивний мiнiмум мeнeджepa включaє в ceбe гpaмoтну тaктику
cпiлкувaння, влacну увaгу дo aудитopiї, знaння cтилiв cпiлкувaння i кoмпeтeнтниx дoдaткiв.
Кoмунiкaтивнa культуpa є чacтинoю пpoфeciйниx мeнeджepiв тa туpиcтичниx пocлуг нa вcix piвняx,
щo бepуть учacть у зв'язку, як упpaвлiння – ocoбливa гaлузь пpoфeciйнoгo cпiлкувaння, дe людинa
пoвиннa, пepш зa вce, oвoлoдiти бaзoвими знaннями тeopiї i пpaктики cпiлкувaння, зaкoнaми eфeктивнocтi
зв'язкiв, пpинципiв пpoфeciйнoї eтики пpaктичниx мoдeлeй ocнoвниx жaнpiв мoвлeння, oбcлугoвуючиx
пpoфeciйнo-opiєнтoвaниx нa кoмунiкaцiю. Розвиток різноступеневої мережі освітньої підготовки фахівців
сфери обслуговування в Україні зумовив активізацію теоретичного та методологічного обґрунтування
механізмів формування комунікативної культури та компетентності майбутніх працівників туризму. У
такому контексті необхідно відзначити доробок М.М. Галицької та А. В. Бичка. Так, М.М. Галицька,
розглядаючи комунікативну культуру працівника сфери обслуговування як основну складову професійної
компетентності і найважливіший критерій успішної діяльності, окреслила модель її структурних
компонентів та запропонувала педагогічні методи її формування [2; 3]. А.В. Бичок, розглядаючи
комунікативну культуру як інтегроване утворення особистості, що ґрунтується на фахових знаннях і
комунікативних уміннях, навичках професійного спілкування, соціально-особистісному досвіді
тощо [1, с. 259], визначив психолого-педагогічні та науково-методичні засади формування комунікативної
культури фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах. Окрім того, до
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питань формування комунікативної культури фахівців туризму звертались Овсієнко Л. М. [4],
Шевцова Є.В. [6] та ін. Незважаючи на значні розробки у цьому напрямі, культура мовлення розглядається
науковцями як структурна складова загальної комунікативної культури та не набула достатнього
висвітлення як окремий об`єкт дослідження. Таким чином, визначення місця культури мовлення у контексті
ефективної комунікативної діяльності працівників сфери обслуговування залишається актуальною.
Комунікативна діяльність туристичної сфери може мати формальний чи неформальний характер, бути
внутрішньо- чи зовнішньоспрямованою, поєднувати горизонтальні та вертикальні зв`язки, мати усну чи
письмову форму.
Мета дослідження – визначити, теоретично обґрунтувати та перевірити ефективність шляхів
вдосконалення формування комунікації у професійній діяльності працівників сфери обслуговування.
Відповідно до мети дослідження було визначено такі завдання: конкретизувати поняття професійна
культуpа мовлення як важлива передумова ефективної комунікації працівників сфери обслуговування;
обґрунтувати особливості формування комунікації у професійній діяльності працівників сфери
обслуговування; проаналізувати процес формування комунікації в професійній діяльності працівників
сфери обслуговування; охарактеризувати іннoвaцiйнi тexнoлoгiї пiдгoтoвки до комунікації у професійній
діяльності працівників сфери обслуговування.
У цeнтpi кoмунiкaтивнoї культуpи лeжить зaгaльнa культуpa ocoбиcтocтi, якa мaє виcoкий piвeнь
свого професійного poзвитку. Пiдвищeння poлi кoмунiкaцiйнoгo пpoцecу в cуcпiльcтвi icтoтнo змiнює
cиcтeмнi вимoги, вcтaнoвлeнi cуcпiльcтвoм дo випускників закладів вищої освіти. Кoмунiкaтивний мiнiмум
працівника сфери обслуговування включaє в ceбe гpaмoтну тaктику cпiлкувaння, влacну увaгу дo aудитopiї,
знaння cтилiв cпiлкувaння i кoмпeтeнтниx дoдaткiв. Кoмунiкaтивнa культуpa є чacтинoю пpoфeciйниx
чинників працівників сфери обслуговування тa туpиcтичниx пocлуг нa вcix piвняx, щo бepуть учacть у гaлузі
пpoфeciйнoгo cпiлкувaння, дe людинa пoвиннa, пepш зa вce, oвoлoдiти бaзoвими знaннями тeopiї i
пpaктики cпiлкувaння, зaкoнaми eфeктивнocтi зв'язкiв, пpинципiв пpoфeciйнoї eтики пpaктичниx мoдeлeй
ocнoвниx жaнpiв мoвлeння, oбcлугoвуючиx пpoфeciйнo-opiєнтoвaниx нa кoмунiкaцiю [2, c. 26].
Ocoбливo гocтpo cтoїть питaння пpo cпeцiaльнi кoмунiкaтивнi нaвички пpи poбoтi з зaкopдoнними
пapтнepaми: бaзoвi знaння вepбaльниx i нeвepбaльниx ocoбливocтeй iншиx культуp, знaння iнoзeмниx
мoв. Poзшиpeння cфepи фaxiвцiв, poзвитку дiлoвиx кoнтaктiв, у тoму чиcлi iз зapубiжними пapтнepaми, якi є
пiдcтaвoю для включeння в нaвчaльну пpoгpaму вивчeння, пpинaймнi двox iнoзeмниx мoв [3, c.73].
Працівник сфери обслуговування пoвинeн мaти кoмпeтeнтну, пpoфeciйну, лoгiчну мoву, вмiти вecти
дiлoвi пepeгoвopи у виpoбничoму cepeдoвищi, викopиcтoвуючи вiдпoвiднi мeтoди вepбaльнoгo cпiлкувaння,
щoб пiдгoтувaти публiчний виcтуп, зacтocoвувaти пeвнi фopми дeбaтiв, щoб oбгoвopити питaння
зaгaльнoгo тa пpoфeciйнoгo xapaктepу. Менеджер сфери обслуговування – це високоякісний фахівець,
який виконує всі необхідні обов‘язки з метою забезпечення комфортних умов відпочинку клієнта. До
посадових обов‘язків працівника сфери обслуговування належать:
1) міжкультурні контакти з туристичними агенціями;
2) маркетинг ринку послуг, в процесі якого фахівець знаходить вигідні за оплатою, термінами та
якістю роботи фірми;
3) взаємодія та партнерство з авіакомпаніями, страховими агентами, стороною, що приймає
туристів. Пpoфeciйнa cиcтeмa мoвлeння мaє зaбeзпeчити фopмувaння iнтeгpoвaниx пpoфeciйниx знaнь i
навичок.
Досягнення ефективності системи управління якістю обслуговування на підприємствах туристичної
індустрії, зокрема комунікативної, не може бути забезпечено без використання різних інноваційних форм й
активного впливу обслуговуючого та управлінського персоналу на підвищення якості обслуговування
туристів, туристичних агентів та контрагентів:
1. Упровадження інновацій (організаційні інновації), які пов‘язані з розвитком підприємництва і
туристичного бізнесу в системі та структурі управління, в тому числі реорганізацією, поглинанням
конкуруючих суб‘єктів на основі нової техніки та передових технологій, кадрової політики, раціональної
економічної та фінансової діяльності;
2. Маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби цільових споживачів, або
привабити нових клієнтів;
3. Періодичні інновації (продуктові інновації), які спрямовані на зміну споживчих якостей
туристичного продукту, його позиціонування на ринку.
На сьогодні найважливішою характеристикою інновації є її новизна, яка сприяє: розширенню кола
потенційних споживачів (туристів); зміні потреб споживача та розширенню функціональності
турпродукту [6].
До інновацій в сфері обслуговування слід відносити перш за все ті нововведення, які
супроводжуються: відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів; якісно новими змінами
турпродукту; підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму; підвищенням
ефективності управління стійким функціонуванням і розвитком сфери обслуговування в країні;
підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та споживання туристичних послуг;
прогресивними змінами факторів виробництва; підвищенням іміджу і конкурентоздатності підприємств
туріндустрії.
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Діяльність туристичних підприємств в умовах жорсткої конкуренції, а також поставлені перед ним цілі
висувають принципово нові вимоги до керівників, фахівців, у частині організації й змісту їхньої підготовки й
перепідготовки. Постійне підвищення кваліфікації й професійної майстерності – прямий службовий
обов'язок всіх керівників і фахівців сфери обслуговування. Виходячи із цього, робота з підвищення
кваліфікації персоналу – один з основних напрямків діяльності керівництва.
Висновки. Тaким чинoм, aнaлiз cучacнoгo cтaну poзвитку гoтoвнocтi працівників туpистичної галузі дo
іншомовної комунікації дaє мoжливicть ввaжaти, щo нa фoнi зaгaльнoї пoзитивнoї кapтини icнує низкa
пpoблeм i нeдoлiкiв у пiдгoтoвцi працівників туpистичної галузі дo мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї. Для
пiдвищeння piвня мiжкультуpнoї пiдгoтoвки працівників туpистичної галузі нeoбxiднo пpидiлити увaгу
poзвитку тoлepaнтнocтi, coцioкультуpниx кoмунiкaтивниx знaнь i умiнь.
Oтжe, зaвдaнням пpoфeciйнoї ocвiти є фopмувaння cучacнoгo фaxiвця як цiлicну ocoбиcтicть, якa мaє
cиcтeму cпeцiaльниx тa зaгaльнoлюдcькиx якocтeй. Кoмпeтeнтнicть працівників туристичної галузі нe
oбмeжуєтьcя cутo пpoфeciйними paмкaми; cучacний фaxiвeць мaє вoлoдiти вciмa гoлoвними
кoмпeтeнтнocтями. Aнaлiз вищeнaвeдeниx вимoг ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoї xapaктepиcтики cвiдчить, щo
кoмпeтeнтнocтi працівника туpистичної галузі пoвиннa cклaдaтиcя iз бaгaтьox кoмпoнeнтiв: фaxoвoгo,
iнтeлeктуaльнoгo, твopчoгo, мopaльнoгo, кoмунiкaтивнoгo, iнфopмaцiйнoгo, ocoбиcтicнoгo.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(БАСКЕТ-МЕТОД)
На сучасному етапі розвитку суспільства беззаперечними є наявність різноманітних реформ
економічного та соціального спрямування, які визначають інноваційні підходи до процесу управління
аспектами соціальної та культурної галузей.
Актуальність дослідження обумовлена потребами постійного вдосконалення сучасного навчального
процесу, оскільки відбувається зміна пріоритетів і соціальних цінностей: ситуація в підготовці фахівців
вимагає докорінної зміни стратегії і тактики навчання у вищій школі, оскільки освіта країни відтворює в собі
найголовніші цивілізаційно-культурні ознаки держави та пояснює особливості наявного історичного
моменту, забезпечуючи поєднання національних традицій з інноваціями.
Науковці вважають інтерактивні підходи найбільш ефективними, оскільки ставлять студента в
активну позицію самостійного освоєння знань. Аналіз публікацій стосовно використання інтерактивних
технологій надає можливість зазначити, що цій проблемі присвячено значну кількість досліджень.
Т. Дуткевич [4] досліджує психологічні основи використання інтерактивних методів навчання у процесі
підготовки спеціалістів з вищою освітою, С. Кашлєв [8] розглядає інтерактивне навчання як інноваційне
педагогічне явище і пропонує теоретичне обґрунтування особливостей використання у педагогічному
процесі інтерактивних методів навчання. Ефективність використання засобів інтерактивних технологій у
підготовці майбутніх інженерів-металургів обґрунтовувала Н. Островерхова [17]. Однак різна
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спрямованість застосування інтеракцій у навчанні студентів, як перехід від теорії до практики, для
формування комунікативної компетентності, для застосування теорії ролей у практичній роботі потребує
узагальнення і структуризації інтерактивних технологій, які доцільно використовувати у підготовці фахівців
металургійної галузі [1].
Разом із тим, як засвідчує аналіз літературних джерел, питання формування та використання
інтерактивних засобів навчання при підготовці інженерів-металургів у вищих навчальних закладах вивчене
недостатньо. На сьогоднішній день вітчизняна педагогічна наука не розробила методи відносно виявлення
критеріїв оцінювання якості вищої освіти, не змоделювала інструментарій інноваційної практики та
механізми його впровадження, також немає компактних аналітико-діагностичних технологій визначення
ефективності імплементованих моделей навчання.
Мета статті полягає в аналізі особливостей використання інтерактивних технологій навчання при
підготовці майбутніх інженерів-металургів, а також розробці методичних рекомендацій щодо
вдосконалення професійних навичок студентів за допомогою засобів інтерактивних технологій баскетметоду.
Освіта нації є основним соціальним капіталом держави, тому підготовка майбутніх працівників
обумовлена вимогами та потребами соціуму в модернізації професійного навчання фахівців, які покликані
працювати в промисловій сфері. Оптимізація фахової підготовки студентів ґрунтується на використанні
педагогічних інновацій, що передбачають активну міжособистісну взаємодію учасників педагогічного
процесу. Адже металургійна галузь належить до категорії виробничо-значимих професій та потребує від
фахівців сформованих умінь працювати в несприятливих виробничих умовах, виконувати роботи
підвищеної небезпеки, а також експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки. Тому актуальною стає
проблема використання у професійній підготовці майбутніх фахівців металургійної галузі інтерактивних
педагогічних технологій [11].
Як відомо, основне призначення педагогічного процесу з позицій гуманістичної філософії полягає в
розкритті та створенні умов для максимального розвитку індивідуальних можливостей людини. Одним із
компонентів педагогічного процесу, на думку С. Кашлєва, є педагогічні технології як сукупність способів
педагогічної взаємодії, послідовна реалізація яких гарантує вирішення педагогічних задач [8].
Водночас у результаті конкретизації основних понять техноматики – наукового напрямку, в якому
проводяться дослідження сутності процесів технологізації, встановлено, що технології в освіті тісно
пов‘язані з навчальним процесом, діяльністю викладачів і тих, хто навчається. Мета будь-якої педагогічної
технології полягає в тому, щоб розкрити зміст теоретичного та технічного інструментарію, який покликаний
забезпечити вирішення конкретних педагогічних завдань, що полягають у визначенні сутності цілісності
навчально-виховного процесу [20].
Оскільки професійні обов‘язки майбутніх інженерів-металургів передбачають постійний контакт з
небезпечним обладнанням та небезпечними умовами праці, які потребують допомоги, то виникає потреба
навчити студентів включатися у міжособистісну взаємодію в умовах змодельованих професійних ситуацій,
що уможливлюється в процесі застосування педагогічних інновацій інтерактивного характеру. Інтерактивні
технології спрямовуються на організацію активної взаємодії суб‘єктів навчального процесу, що надає змогу
студентам засвоїти навички виконання професійних ролей та функцій у змодельованих професійних
ситуаціях і, таким чином, оптимізувати практичну підготовку студентів до роботи в металургійній
промисловості [13].
Отже, інтеракцію можна трактувати, як посилену діяльність між суб‘єктами навчального процесу, а
використання інтерактивних методів навчання – як способи цілеспрямованої посиленої взаємодії
викладача і студентів, взаємовплив учасників педагогічного процесу через призму власної
індивідуальності, особистого життєвого досвіду з метою створення оптимальних умов підготовки
майбутнього фахівця. Інтерактивна педагогічна взаємодія характеризується високим рівнем інтенсивності
спілкування її учасників, їх комунікації, обміну діяльностями, зміною та різноманіттям їх видів, форм і
прийомів, цілеспрямованою рефлексією учасниками своєї діяльності та взаємодії, що відбулася.
Інтерактивні форми навчання допомагають зробити кожного студента не лише слухачем чи спостерігачем,
а й активним учасником навчального процесу. Ми погоджуємося з думкою Т. Дуткевич, що психологічною
сутністю інтерактивного навчання є міжособистісна взаємодія у процесі спілкування і співпраці між
учасниками освітнього процесу. Педагогічна взаємодія в інтеракціях професійного змісту спрямовується на
зміну та вдосконалення моделей поведінки і діяльності майбутніх працівників [4].
Серед основних концептуальних засад ефективного впровадження педагогічних інновацій
інтерактивного характеру в освітній процес вищих навчальних закладів визначаються такі [5]: системний
аналіз технологічних процесів, прийомів, засобів інтерактивних технологій як оптимального освітнього
середовища для підготовки фахівців виробничих професій, до яких належить металургійна
промисловість;системне вивчення інформації щодо застосування інтерактивних технологій у підготовці
майбутніх інженерів-металургів, що має теоретичне та практичне значення для їх професійного
зростання;розробка методики застосування засобів інтерактивних технологій у підготовці майбутніх
працівників металургійної галузі;визначення оптимальних педагогічних умов ефективного впровадження
інтеракцій у процес професійної підготовки майбутніх працівників, що передбачає не лише фахову
підготовку студентів, але й їх спрямування до найбільш повної самореалізації, розвитку індивідуальності,
самостійності, відкритості до самовдосконалення.
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Крім того, характерною ознакою інноваційної освіти є особистісно-орієнтоване навчання, яке
підпорядковане таким закономірностям [10]:
1. Навчальна дисципліна є не фрагментом змісту освіти, а подією в житті особистості, що дає
цілісний життєвий досвід, в якому отримані знання є його елементом, частиною.
2. Проектування навчального процесу є предметом сумісної діяльності викладача і студента,
способом їх життєдіяльності як суб‘єктів освіти.
3. Навчальний процес набуває вигляду дослідження, пошуку, навчальної гри, що стають джерелом
досвіду.
4. Змінюються функції міжособистісного спілкування між викладачем та студентами: педагог стає
фасилітатором (особою, що забезпечує успішну групову комунікацію) навчально-пізнавальної діяльності
студентів, одним із джерел інформації.
5. Розвиток «Я-концепції» суб‘єктів навчальної діяльності здійснюється через усвідомлення цілісної
життєдіяльності, що передбачає імітаційно-рольове відтворення життєвих ролей і ситуацій, конструювання
і організацію навчального матеріалу у такий спосіб, щоб студент сам міг вибрати зміст, форму і вид
навчально-пізнавальної діяльності та засоби самоконтролю.
Відомо, що активні (інтерактивні) методи поділяються на імітаційні та не імітаційні [14].
1. Неімітаційні методи не передбачають створення моделі процесу або діяльності, а активізація
досягається за рахунок добору проблемного змісту навчання, що забезпечує діалогічність взаємодії. До
неімітаційних методів у науковій літературі відносять проблемну лекцію, семінар-дискусію з «мозковою
атакою», виїзне практичне заняття, курсову та дипломну роботу, стажування без виконання посадових
обов‘язків. Зазначені методи дають можливість не тільки надавати студенту певну інформацію, але й
сприяти розвитку окремих професійних вмінь та навичок.
2. Імітаційні методи поділяються на ігрові та неігрові, які передбачають роботу з моделлю ситуації у
процесі імітації [17]. Метод аналізу конкретних ситуацій як неігровий метод полягає у вивченні, аналізі і
прийнятті рішень у ситуації, що виникла, або може виникнути за певних обставин у конкретній організації.
Цей метод стимулює аналітичне мислення студентів, формує системний підхід до вирішення проблеми,
дозволяє виділити варіанти гіпотез розв‘язання проблеми, допомагає налагодити ділові та особисті
контакти, усувати конфлікти. До ігрових імітаційних методів відносять стажування з виконанням посадових
обов‘язків, імітаційний тренінг, ділові та рольові ігри. Ці методи забезпечують максимально можливе
наближення навчального процесу до виробничих умов. Активні методи навчання (дискусії, дидактичні ігри,
моделювання виробничих ситуацій тощо) є своєрідним полігоном, на якому студенти відпрацьовують
професійні вміння та навички.
Слід зазначити, що дослідження американських та європейських науковців підтверджують, що
інтерактивні методи навчання сприяють збільшенню частки засвоєння навчального матеріалу, бо
впливають не лише на свідомість студента, а й на його почуття і волю, а саме: лекція – 5% засвоєння,
читання навчальних текстів – 10%, відео/аудіо матеріали – 20%, демонстрація – 30%, робота в дискусійних
групах – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших і застосування отриманих знань – 90%
засвоєння [3].
Отже, основним методом викладання має бути не лекція, як вважається у вітчизняній вищій школі, а
індивідуальна, дослідницька, проектна робота, яка доповнюється самостійною (контрольованою),
груповою дослідницькою роботою, семінаром та практикою. Вище перераховані фактори визначають
сьогодні стратегію та тактику побудови сучасної системи професійної підготовки майбутніх фахівців у
вищому навчальному закладі і створення викладачами комплексу оптимальних умов для саморозвитку
студентів, їх самореалізації в умовах інтерактивного навчання. Адже використання інтерактивних методів
надає можливість студентам випробувати свої професійні здібності та вміння на практиці в процесі
активної участі у професійно спрямованих інтеракціях.
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ПОЛІТИКА ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН МІЖ СТУДЕНТАМИ І УНІВЕРСИТЕТОМ: В КОНТЕКСТІ
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Ідея широкого залучення усіх учасників освітнього процесу (від студентів до зовнішніх стейкходерів)
до процесів формування, вироблення та реалізації рішень в освітній сфері постає спільною рисою вищої
освіти в Європейському просторі. Метою реформування української системи вищої освіти в «Стратегії
реформування вищої освіти в Україні до 2020 року» було визначено: «створення привабливої та
конкурентоспроможної національної системи вищої освіти України, інтегрованої у Європейський простір
вищої освіти та Європейський дослідницький простір» [5]. Іншими словам намагаючись створити
кункурентноспроможну національну систему вищої освіти інтегрованоу у Європейський простір, Україна не
може залишати позаувагою, таке актуальне питання, як участь студентів в процесах врядування у вищій
освіті, оскільки партнерські стосунки зі студентами є визнаним пріоритетом для Європейського простору
вищої освіти.
Отже, участь студентів вбачається важливою та необхідною умовою ефективного врядування у
вищій освіті. Студентство розглядається в якості партнера, про що зазначається в офіційних документах
Болонського процесу, спрямованих на побудову ЄПВО. На кожній конференції міністрів освіти ЄПВО [1],
наголошується на тому, що студенти мають залучатися до структур, що приймають рішення (структур
врядування) на всіх рівнях (європейському, національному та інституційному), таким чином впливаючи на
організацію і зміст освіти в університетах.
В Україні, участь студентів в університетському врядуванні не однаково інтерпретується, і не
однаково застосовується в різних університетах, оскільки автономія закладу вищої освіти відповідно до
Закону України «Про вищу освіту» передбачає «… самостійність, незалежність і відповідальність вищого
навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього
процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного
добору і розстановки кадрів…» (ст. 46) [4]. Надана університетам автономія відкриває широку
варіативність щодо участі студентів у процесах університетського врядування, яка може коливатися в
різних аспектах, наприклад, формах, рівнях, перспективах та характері залучення, варіюватися за своїми
типами та рівнями інтенсивності. Тому попри те, що участь студентів в управлінні сучасним університетом
широко дискутується в освітянському колі, все ще залишається багато проблемних питань, які потребують
ретельного вивчення [6]. Зокрема, до питань, які потребують вирішення в процесі реформування,
відносимо практику залучати студентів до врядування, в якості рівноправних партнерів. В європейських
університетах зазвичай партнерські відносини зі студентами формулюються і фіксуються на рівні таких
важливих для кожного університету документах як: Стратегічний план університету, Стратегії навчання і
викладання тощо. Тож, доволі поширеною практикою на рівні університету (в європейських країнах) є
вироблення і затвердження певних документів які складають політику партнерських відносин між
студентами і університетом. Наприклад, в University of Edinburg (Шотландія), до політик інституційного
рівня, які спрямовані на формування можливостей ефективної участі студентів в університетському
врядуванні відноситься: угода про студентське партнерство та політика студентського голосу. Ці політики
спрямовані не те, щоб: забезпечити студентам центральне місце в процесах врядування, при прийнятті
рішень; у забезпеченні та покращенні якості, надавати можливість студентам стати активними учасниками,
сприяти співпраці студентів та персоналу.
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Загалом, зобов‘язання працювати у партнерстві зі студентами чітко сформульовані на найвищому
рівні в Стратегічному плані університету та Стратегії навчання та викладання університету. Угода про
студентське партнерство («Student Partnership Agreement») [2] - визначає як університет в цілому,
включаючи всіх студентів і співробітників, може ефективно працювати разом, для покращення
студентського досвіду. В угоді викладені цінності, підхід до партнерства і пріоритети співпраці.
Так наприклад, в угоді «Student Partnership Agreement» визначені наступні принципи:
Досконалість(Excellence) – Ми прагнемо досконалості в освіті, очікуємо найвищих стандартів наших
вчителів та учнів, визнаємо високу якість навчання. Ми хочемо бути відомими на національному та
міжнародному рівнях за якість нашого викладання та якість наших випускників.
Дослідження (Inquiry) – Ми підтримуємо підхід до навчання, заснований на дослідженнях та
дослідженнях. Ми святкуємо та заохочуємо незалежних, критичних мислителів. Наша досконалість у
дослідженні покращує наше навчання, і ми вважаємо, що кожен студент є активним дослідником та
учасником побудови знань.
Спільнота (Community) - Усі ми є членами спільноти, що базується на співпраці, взаємодії та
підтримці один одного. Наша зв'язок поширюється на різні дисципліни і за межами університету до наших
випускників та зовнішніх партнерств. Наша громада підтримується якісною академічною підтримкою,
рівним навчанням, клубами та товариствами.
Включення (Inclusion) – Ми відзначаємо різноманітність нашого університетського співтовариства.
Ми цінуємо і поважаємо один одного. Ми створюємо сприятливе середовище, в якому всі члени нашої
громади мають можливість реалізувати свій повний потенціал.
Відповідальність (Responsibility) – Ми пропагуємо найвищі стандарти індивідуальної поведінки та
особистої підзвітності, гарантуючи, що ми діємо етично. Усі ми несемо відповідальність за розвиток
студентського досвіду, включаючи конструктивне залучення та отримання зворотного зв‘язку, щоб
позитивно покращити досвід Едінбурга для нинішніх та майбутніх студентів [2].
Також приведені приклади роботи в партнерстві в University of Edinburg:
Залучення університетського рівня:
• Система представництва студентів
• Участь студентів у комітетах усіх рівнів університету, в тому числі (комітети зв‘язків між студентами
та персоналом, шкільні та предметні комітети, комітети коледжу, Комітети Сенату, Суду тощо)
• Участь студентів у групах із завданнями та проектами
• участь студентів у процесі внутрішнього періодичного огляду, включаючи повне членство
оглядових груп
Ініціативи, що проводяться студентами, включаючи, але не обмежуючись ними:
• навчання та підтримка однолітків • Індивідуально створені курси для студентів (SLICC)
• Нагороди за вплив, визнаючи видатних студентських лідерів та партнерські стосунки студентів та
співробітників на кампусі
• Навчальні нагороди під керівництвом студентів [2].
Другим документом є «Політика студентського голосу» («Student Voice Policy»), в якому
викладаються основні механізми зворотного зв‘язку зі студентами та можливості їх поліпшення.
Для того, щоб університет підтримував якісний досвід студентів, важливо, щоб усі студенти мали
можливість протягом усього навчання оцінювати власний досвід академічного життя. З цією метою
університет взаємодіє зі своїми студентами за допомогою різноманітних механізмів з метою навчання та
відповіді на студентський голос (від студентів індивідуально, колективно або через їх представників).
«Політика студентського голосу» визнає також, що погляди студентів на їхній досвід в університеті є
важливою складовою системи забезпечення якості та покращення якості університету. В даному документі
також визначаються основні принципи навчання та відповіді на голос студентів, окреслюються методи, що
використовуються для опитування думок студентів, акцентується увага на етичних аспектах, обробці
інформації і зворотньому зв‘язку зі студентам, для того, щоб студенти знали, що їх відгуки оцінюються,
відображаються та використовуються для вдосконалення, і вони чітко розуміли дії, які вживає університет
у відповідь на їх відгуки [3].
Наведені приклади розроблених політик спрямованих на розвиток партнерських відносин зі
студентами в шотландському університеті можуть бути корисними і для українських закладів вищої освіти,
оскільки в Україні розвитку партнерських відносин зі студентами досі не приділяється належної уваги.
Література:
1. European Higher Education Area and Bologna Process. – URL: http://www.ehea.info/
2. Student Partnership Agreement. – URL:
https://www.ed.ac.uk/files/ atoms/files/studentpartnershipagreement.pdf
3. Student Voice Policy. (2019). The University of Edinburg. – URL:
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/studentvoicepolicy.pdf
4. Закон України «Про вищу освіту. – URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.....10
5. Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. – URL:
https://ed.eenu.edu.ua/upload/storage/357/502ce9ae970f16d556a38b1e2 6dc78a4.pdf

173
6. Червона Л. Роль студентської спільноти у забезпеченні ефективного університетського врядування:
теоретичні основи // Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку щодо механізмів
реалізації ефективного врядування в університетах: препринт (аналітичні матеріали) (частина І). – Київ:
Інститут вищої освіти НАПН України, 2018. – С. 76-100.
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(Харків, Україна)
ТЕОРЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ
Організовування є важливою функцією управління, спрямованою на розподіл спільної діяльності
серед учасників регульованого процесу зі встановлення між ними відносин, що викликають ефект
додаткового корисного результату, тобто забезпечується висока ефективність розв‘язання поставлених
завдань.
Мармаза О. І. відмічає, що розвиток теорії та практики організовування є викликом часу. Це сприяє
оптимізації організовування та застосовуванню нових підходів до цього виду діяльності [2].
Сьогодні системний підхід претендує на виділення його в окрему теоретичну науку, яку називають
системологія, або загальна теорія систем.
Дослідник системного підходу в освіті Носенко Є. зі співавторами стверджує, що застосування
системного підходу відкриває широкі можливості для моделювання і прогнозування розвитку освітнього
середовища, покращення дидактичних аспектів у змісті освіти та управлінні навчально-виховним
процесом [3]. Особливо перспективним, на думку цих авторів, є використання синергетики в педагогіці як
методологічного підходу при розгляді процесів розвитку всієї системи освіти та керівництва навчальноосвітнім процесом у цілому.
Найважливішою теоретичною передумовою здійснення системного підходу є визначення сутності
поняття система взагалі та в освітньому процесі зокрема.
Система у вікіпедії визначається як множина взаємопов‘язаних елементів, що утворюють єдине ціле,
взаємодіють із середовищем та між собою та мають спільну мету. Структурованість системи тлумачиться
як сукупність необхідних і достатніх для досягнення цілей зв‘язків між її компонентами. При цьому в
складних системах структура відображає не всі елементи та зв‘язки між ними, а лише найістотніші, що
мало змінюються при поточному функціонуванні системи й забезпечують існування системи та її основних
властивостей. Структура характеризує організованість системи, стійку упорядкованість її елементів і
зв‘язків. Структурні зв‘язки є відносно незалежними від елементів і можуть виступати як інваріант при
переході від однієї системи до іншої, переносячи закономірності, виявлені й відбиті у структурі однієї
з них [4].
Хриков Є.М., аналізуючи різні підходи до сутності поняття система, підсумовує, що систему можна
розглядати як порядок, зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв‘язком
частин чого-небудь, або як форму організації, будови чого-небудь, або як сукупність яких-небудь
елементів, одиниць, частин, об‘єднаних за спільною ознакою, призначенням, або як будову, структуру, що
становить єдність закономірно розташованих та функціонуючих частин [6].
Отже, узагальнення відомих поглядів дає змогу визначити систему як множину взаємопов‘язаних
елементів, які утворюють цілісність, стійку єдність із середовищем, мають інтегративні якості та
закономірності взаємодії.
В українському педагогічному словнику Семена Гончаренка [1] система освіти визначається як
існуюча в масштабі країни структура освітньо-виховних закладів. Відповідно, навчальний заклад – це
реальна, складна, динамічна, відкрита, ймовірнісна з елементами детермінованості, цілеспрямована
система, яка функціонує за допомогою внутрішнього управління (самоврядування) та зовнішнього –
державного управління. Осмислення перелічених характеристик навчального закладу дає можливість
більш повною мірою враховувати їх під час управління [6].
За Гончаренко С. [1] системний підхід в педагогіці можна розглядати як напрям у спеціальній
методології науки, завданням якого є розробка методів дослідження й конструювання складних за
організацією об‘єктів як систем. Системний підхід спрямований на розкриття цілісності педагогічних
об‘єктів, виявлення в них різноманітних типів зв‘язків та зведення їх у єдину теоретичну картину.
Наприклад, як систему можна розглядати будь-яку пізнавальну діяльність, а її складовими будуть сам
суб‘єкт пізнання (особистість), процес пізнання, продукт пізнання, мета пізнання, умови, в яких вона
перебігає тощо. У свою чергу складові системи можна розглядати як самостійні системи.
Отже, системний підхід передбачає виділення системи, структури, елементів як на рівні системи в
цілому, так і на рівні кожної її підсистеми з урахуванням бажаного кінцевого результату, досягненню якого
підпорядковане функціонування системи.
Системний підхід охоплює весь зміст управлінської діяльності. Глобалізація суспільних процесів,
інформатизація багатьох сфер суспільного життя зумовлюють посилення впливу на освіту чинників
макросередовища. Головними чинниками середовища, що впливають на навчальний заклад, є: світові
тенденції розвитку освіти; стан розвитку науки (зміни в науковій картині світу); філософія освіти;
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особливості соціально-економічного розвитку країни; особливості політичного розвитку країни; особливості
культурного розвитку країни; традиції в галузі освітньої діяльності; освітня політика; рівень розвитку
психолого-педагогічної науки.
Хриков Є.М. відмічає, що рахування в процесі управління перелічених складових середовища дає
можливість зробити діяльність навчального закладу культуро відповідною.
Чинники мікросередовища є специфічними для окремих навчальних закладів. До чинників
мікросередовища відносять: особливості соціально-економічного розвитку регіону; культурний рівень
населення регіону; національний склад мешканців; особливості мережі навчальних закладів;
інфраструктуру організації дозвілля молоді; потребу народного господарства у фахівцях; політику місцевих
органів управління освітою; особливості потенційного контингенту учнів; можливості формування
контингенту викладачів відповідно до завдань навчального закладу; можливості організації підвищення
кваліфікації працівників навчального закладу; фінансові можливості мешканців регіону.
Кузьміна Н. в структурі педагогічної системи виділяє п‘ять компонентів:
1. Мету, для реалізації якої створюється система.
2. Навчальну інформацію, завдяки якій повинна бути реалізована мета.
3. Засоби комунікації, тобто засоби, форми, методи впливу на учнів.
4. Учнів, для яких створюється педагогічна система, в особистості та діяльності яких мають
відбуватися за час навчання певні зміни.
5. Педагогів, які є носіями знань про мету, навчальну інформацію, засоби комунікації, учнів та себе.
Цілісність структурних компонентів педагогічної системи забезпечує така підсистема навчального
закладу, як управлінська, яку можна розглядати як самостійну складну систему.
Специфічною рисою управлінської діяльності є те, що вона спрямована на забезпечення системного
цілісного характеру функціонування як педагогічної системи, так і системи управління. У сучасній теорії
управління є багато підходів до структури функцій управління. Дотепер зберіг своє значення підхід до
функцій управління, розроблений ще А. Файолем, який вважав, що управляти – це передбачувати,
планувати, організовувати, розпоряджуватися, координувати та контролювати.
Конаржевський Ю. у процесі управління виділяє такі функції: педагогічний аналіз, планування,
організація, контроль, регулювання.
М. Альберт, М. Мексон, Ф. Хедоурі вважають, що процес управління становлять планування,
організація, мотивація та контроль.
Аналогічною є позиція В. Лазарєва та М. Поташника, які вважають, що повний управлінський цикл
(від постановки мети управління до її реалізації) становлять планування, організація, керівництво
(мотивація), контроль.
Значно відрізняється від попередніх позиція П. Третьякова та Т. Чекмарьової, які вважають
самостійними та взаємопов‘язаними такі функції: інформаційно-аналітичну; мотиваційно-цільову; плановопрогностичну; організаційно-виконавську; контрольно-оціночну; регулятивно-корекційну. Гіпертрофіювання
однієї чи декількох функцій управління негативно впливає на ефективність управління [6].
Прокопенко А. І., розкриваючи особливості стратегічного управління, стверджує, що таке управління
посилює прогностичний аспект визначення цілей управління і пов‘язане в системі освіти з освітньою
політикою й проектуванням освітнього простору. Автор наголошує, що саме стратегічне цілепокладання
дає можливість скоординувати окремі проекти і програми, визначити їхню концептуальну основу,
правильно сконцентрувати ресурси системи за основними напрямами, розподілити їх з урахуванням
перспектив розвитку, виявити пріоритетні програми і проекти, реалізація яких забезпечить «прорив» у
розвитку системи [5].
Таким чином, системний підхід до управління передбачає забезпечення єдності, цілісності всіх
функцій управління, що доцільно використовувати для управління закладами вищої освіти.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ
ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА
У статті основна увага приділена використанню електронних освітніх ресурсів щодо формування
цифрової компетентності педагога, зауважено на позитивне та практичне значення їх використання для
формування предметних компетенцій. Розкрито сутність і передумови єксвізітністі цифрових компетенцій у
контексті розвитку глобального тренду цифрової трансформації суспільства.
Роль сучасного педагога, рівень його підготовки – зокрема цифрова компетентність – є надзвичайно
важливою для впровадження цінностей Нової української школи. Саме тому крім базових цифрових
компетентностей сучасний педагог повинен володіти інноваційними методиками та практиками для
впровадженнятаких моделей навчання. Цифровій підготовці та використанню електронних освітніх
ресурсів необхідно приділяти особливу увагу. Щоб постійно підтримувати гранично високим власний
рівень, викладачі мають можливість постійно підвищувати свою цифрову компетентнсть.
Сучасна епоха, коли інноваційні технології (хмари, розвиток засобів збирання й аналізу Big Data,
краудсорсинг, біотехнології, безпілотні автомобілі, 3D-друк, криптовалюти Bitcoin і технології Blockchain,
штучний інтелект та ін.) можно екстрополювати для ефективної організації освітнього процесу за
допомогою електронних та інформаційно - цифрових технічних засобів.
Питання застосування електронних засобів навчання були предметом розгляду таких науковців, як:
І. Богданової, О. Башмакової, О. Спіріної, Д. Чернилевського, М. Жалдака, О. Хуторського та інших.
Зазначимо, що питанню застосування електронних засобів навчання в освітній процес присвячені
дослідження таких науковців, як А. Єршов, В. Монахов, І. Роберт.
Мета статті полягає у визначенні особливостей використання сучасних електронних освітніх
ресурсів та формування цифрової компетентності у професійній діяльності педагога
Виклад основного матеріалу. Нині перехід до компетентнісно-орієнтованої парадигми сучасної
освіти обумовив необхідність дослідження використання сучасних електронних освітніх ресурсів та
цифрових технологій, компетентнісного підходу до професійній діяльності педагога. Цифрові навчальні
ресурси нового покоління мають суттєві переваги: урок з їх використанням створюється як мультимедійно
наповнений та інтерактивний.
Сучасний поступ освіти характеризується застосуванням інформаційно - цифрових технологій,
особливо виокремдюються – електронні, а саме програми або файли спеціального призначення,
використання яких спрямоване на більш детальне викладання навчального матеріалу з метою ґрунтовного
та глибшого його засвоєння.
Використання електронних освітніх ресурсів значно полегшує і скорочує час підготовки педагога до
занять та дає можливість «конструювати» навчальні заняття, визначаючи оптимальний зміст, форми та
методики, сприяє організації освітнього процесу не тільки в традиційно-урочної, але і в проектній,
дистанційній та інших On-line формах навчання. Електронні освітні ресурси дозволяють реалізовувати
принципи диференційованого та індивідуального підходів до навчання, чим сприйяють розвитку
особистості в процесі діяльності. Вони своею потужностю впливають на формування цифрової
компетентності педагога [2].
Електронні освітні ресурси дають можливість створити педагогу уявлення про об‘єкт, якому навчає, в
сучасній трактовці, пред‘явити модель, яка дозволяє найбільш чітко розкрити істотні зв‘язки, відношення
об‘єкта, а при відсутності обладнання – допомогти віртуально виконати практичну роботу. Заняття з
використанням електронних освітніх ресурсів дозволяють підвищіти цифрову компетентность педагога та
підвищитии мотивацію учнів у вивченні предмету, активізувати їх пізнавальну діяльність, формувати
загальний світогляд на науковому рівні.
За допомогою інтернет-ресурсів у процесі викладання педагог може формувати навчальні
компетенції шляхом пошуку додаткової інформації (музичне та фото оформлення, історичний та
біографічний коментар), створення проектів, розробка та виконання веб-квестів, різноманітних флешмобів,
буктрейлерів, створення сайтів, блогів тощо.
Цікавими та простими у використанні для педагога є сервіси Google, які дозволяють не тільки
виконувати пошук у середині сервісу, а й легко переходити від одного сервісу до іншого.
До освітніх ресурсів Інтернету належать сайти, які містять матеріали закладів освіти та організацій,
які реалізують освітні програми, здійснюють науково-методичне та інформаційно-цифрове забезпечення
системи освіти; тематичні ресурси з різних галузей знань, а також ресурси для всіх учасників освітнього
прцесу.
Дидактичні можливості освітніх ресурсів [1, с. 32]:
 індивідуалізація навчального процесу;
 високий ступінь наочності під час викладання предмету;
 пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);
 організація групової роботи;
 забезпечення зворотного зв‘язку в процесі навчання;
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 контроль та перевірка засвоєння навчального матеріалу.
До основних видів електронних освітніх ресурсів відносять [4]:
 електронний документ;
 електронне видання (ресурс, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні
відомості й розповсюджується в незмінному вигляді);
 електронний аналог друкованого видання (електронна копія друкованого видання, у якій на сторінці
зберігаються розташування тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо);
 електронні дидактичні демонстраційні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіо записи,
мультимедіа тощо, призначені для супроводу освітнього процесу);
 інформаційні системи (організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та
інформаційних технологій, що призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та
надання інформації);
 репозитарій електронних ресурсів (інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному
місці сучасних електронних освітніх ресурсів із можливістю надання доступу до них через технічні засоби,
в тому числі в інформаційних мережах;
 комп‘ютерний тест (стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для
вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або
такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного);
 електронний словник (електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць
(слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними);
 електронний довідник (електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей
розташовані за абеткою або в систематичному порядку);
 електронна бібліотека (набір електронних освітніх ресурсів різних форматів, у якому передбачено
можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання);
 електронний посібник (навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково
замінює підручник);
 електронний підручник (електронне навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни
(її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі);
 електронні методичні матеріали (електронне навчальне або виробничо-практичне видання
роз‘яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання
окремих завдань, певного виду робіт);
 віртуальний лабораторний практикум (інформаційна система, що є інтерактивною
демонстраційною моделлю природних і штучних об‘єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням
засобів комп‘ютерної візуалізації);
 комп‘ютерна модель (інформаційна система відтворення чи відображення об‘єкту, задуму
(конструкцій), опису чи розрахунків, що відображає, імітує, відтворює принципи внутрішньої організації або
функціонування, певні властивості, ознаки чи (та) характеристики об‘єкта дослідження чи відтворення
(оригіналу) засобами комп‘ютерних технологій).
Електронні засоби навчання допоможуть педагогам реалізувати такі завдання [3, с. 52]:
 урізноманітнити форми подання інформації;
 урізноманітнити види навчальних завдань;
 забезпечити зворотний зв‘язок, який може бути реалізований завдяки діалогічній взаємодії учень –
учитель;
 розширити можливості самостійної діяльності;
 забезпечити індивідуалізацію навчального процесу;
 використовувати ігрові прийомі навчання;
 застосувати різні види навчальної діяльності предметно-змістовного, предметно-операційного та
рефлексивного спрямування;
 урізноманітнити етапи уроку, зокрема етапи мотивації навчальної діяльності, узагальнення
навчального матеріалу, підсумки уроку.
Висновки
Електронні засоби навчання відіграють велику роль з питань модернізації освітньої діяльності, чим
сприяють активізації та поглиблинню цифрової компетентності педагога. Вони розвивають активно –
діяльнісні форми навчання; сприяють усвідомленню процесу навчання; розвивають пізнавальну
активність; сприяють досягненню найвищого можливого результату в загальному розвитку всіх учасників
освітнього процесу. Електронні засоби навчання проєктують інформаційно-цифрову компетентність та
заслуговує на особливу увагу тому що дають можливість особистості бути сучасною, активно діяти в
інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній
діяльності.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Аштарі Талхестані Асаль Ехсанівна, Ліна Леонтьєва
(Харків, Україна)
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ
У наш час захист навколишнього середовища висувається на перший план. Наслідки недостатньої
уваги до проблеми можуть бути катастрофічними. Мова йде не тільки про благополуччя людства, а про
його виживання. Особливо тривожить те, що деградація природного середовища може виявитися
незворотною.
На конференції ООН 1992 року в Ріо-де-Жанейро прозвучав висновок про те, що нинішня ринковоспоживацька модель, діюча в ряді країн, стрімко веде до загибелі всього людства. Це модель нестійкого
розвитку, що характеризується бездумною розробкою і споживанням природно-енергетичних і сировинних
ресурсів біосфери.
З огляду на високу енерго- і ресурсомісткість промислового виробництва в Україні, низький рівень
культури виробництва та нехтування екологічним законодавством, необхідно трансформувати всю
соціальну і політичну організацію управління та розробити нову екологічну доктрину, концепцію, в
інтересах виживання майбутніх поколінь українців.
Необхідність розробки нової екологічної концепції України - ноосферного шляху розвитку диктується наступними причинами:
До останнього часу в Україні взагалі була відсутня будь-яка державна політика в галузі екології.
Такий стан речей стає неприпустимим в період переходу до ринкових відносин, коли екологічні та
економічні інтереси вступають в особливо гострі протиріччя.
Умови виживання людини диктують перехід його на ноосферний шлях розвитку. Вперше термін
«ноосфера» ввів в обіг академік В. І. Вернадський, розуміючи під цим розумно керований розвиток людини,
суспільства і природи, перехід всього людства в нову епоху - ноосферу. Фундаментом ноосферного
розвитку є розуміння того, що людина є частиною природи і зобов'язана підкорятися її законам. Перехід до
ноосферного розвитку - єдиний шлях порятунку сучасної цивілізації від загибелі.
Існує необхідність приведення норм екологічного права України відповідно до норм міжнародного
права, що має на увазі розвиток і сприйняття української науки і право найбільш ефективних міжнародних
концепцій та ідей у сфері захисту Середовищі.
Основними положеннями нової екологічної концепції України має стати основа конструктивної
взаємодії державних та місцевих органів влади, підприємців та громадських об'єднань з метою
забезпечення комплексного вирішення проблем збалансованості економічного розвитку та поліпшення
навколишнього середовища. Ці положення повинні забезпечити основу для розвитку довгострокової
публічної політики, що забезпечують сталий економічний розвиток країни, поважаючи екологічну безпеку
суспільства.
Стаття 3 Конституції України визначає, що людина, його права і свободи є найвищою цінністю.
Стаття 50 Конституції України стверджує, що кожна людина має право на сприятливе середовище,
достовірну інформацію про стан і компенсацію шкоди, заподіяної йому здоров'ю або майну за допомогою
екологічного злочину.
При цьому право громадян на сприятливе навколишнє середовище забезпечується:
- створенням сприятливих умов їх життєдіяльності;
- наданням можливості участі в обговоренні підготовлюваних рішень, виконання яких може мати
несприятливий вплив на навколишнє середовище;
- здійсненням державних заходів щодо запобігання екологічно небезпечної діяльності,
попередження і ліквідації наслідків аварій, природних стихійних лих;
- наданням достовірної інформації про стан навколишнього середовища;
- поліпшенням якості продуктів харчування;
- можливістю вимагати всудовому порядку скасування рішень про розміщення, проектування,
будівництва, реконструкції та експлуатації екологічно небезпечних об'єктів;
- інші гарантії громадян.
Можна виділити кілька основних положень механізму реалізації екологічної концепції України:
 Постійне і неухильне збільшення частки коштів державного бюджету, що спрямовуються на
охорону навколишнього середовища і природних ресурсів, що сприяє підвищенню рівня стійкості
екосистем природних зон України і забезпечує людям, соціальним групам і суспільству в цілому право на
проживання в чистому природному середовищі.
 Поетапне формування екологічного механізму захисту навколишнього середовища і природних
ресурсів, що забезпечує стійке їхнє відтворення.
 Поетапне формування нормативно-правового механізму, що співвідносяться розвиток всіх сфер
суспільного виробництва, його галузей, окремих підприємств і всіх членів суспільства з реальним станом
природних ресурсів та умовами навколишнього середовища.
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Виходячи з вищесказаного, легко зрозуміти важливість конституційної консолідації та регулювання
екологічних відносин.
У Конституції України, прийнятій 28 липня 1996, кілька статей присвячені екологічним проблемам.
Зокрема, у статті 16Конституції України говориться: забезпечення екологічної безпеки та підтримання
екологічного балансу в Україні, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи
планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу – обов'язок Держави.
Конституція визначає обов'язок держави забезпечити безпеку людей і всього тваринного світу в
сфері екології, подолати особливо серйозні наслідки для України аварії на Чорнобильській атомній
електростанції.
Концепція безпеки в сфері екології, яка є ключовим для цього правила, має чітко визначену правову
основу. Вона обумовлена статутними критеріями якості природного середовища, його індивідуальними
елементами, якістю їжі, одягом, житлом і т. д. Відповідні критерії закріплені в системі екологічного
регулювання, що є центральною частиною правил екологічної безпеки щодо меж: концентрації
забруднюючих речовин у воді, повітрі, ґрунті; рівні акустичних, електромагнітних, радіаційних та інших
шкідливих фізичних впливів на природне середовище; шкідливі речовини в харчуванні і корм для тварин.
Екологічні нормативи розробляються і вводяться в дію Міністерством екології та природних ресурсів
України, Міністерством охорони здоров'я України та іншими уповноваженими на це державними органами
відповідно до законодавства України.
Дотримання нормативів і правил безпеки в сфері екології забезпечується державою за допомогою
трьох важелів: створенням системи сучасного законодавства, ефективного адміністративного контролю,
впровадженням економічного механізму природокористування, формуванням і розвитком правової
культури громадян. Розвиток системи екологічного законодавства в Україні в якійсь мірі здійснювався
відповідно до концепції, основними в якої стали закони про охорону навколишнього природного
середовища, охорони атмосферного повітря, охорони і використання тваринного світу, Земельний, Лісовий
та Водний кодекси, Кодекс про надра та інші акти, які забезпечували природокористування і гласність
використання природних ресурсів. Наступний етап у розвитку екологічного законодавства - його
кодифікація з урахуванням відповідних конституційних положень. Державний контроль у сфері охорони
навколишнього природного середовища має на меті забезпечення дотримання вимог відповідного
законодавства всіма державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від
форм власності та підпорядкування, всіма фізичними та юридичними особами.
Крім загальних положень щодо забезпечення безпеки в питаннях екології, дана стаття виділяє
обов'язок держави в сфері ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Конституційний рівень даного
положення визначається тим, що мова йде про безпрецедентне екологічне лихо, наслідки якого зробили
крок далеко за межі нашої держави, а їх ліквідація ще довго буде вимагати цілеспрямованих державних
заходів. Основними законодавчими актами, які регулюють питання, пов'язані з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи, є Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
зараження внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 року і Закон України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф»від 28 лютого 1991
року з наступними змінами і доповненнями. Передбачений Конституцією обов'язок держави дбати про
збереження генофонду Українського народу обумовлений значним погіршенням стану здоров'я населення.
Як показують дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, стан здоров'я людей на 20 - 80
відсотків залежить від навколишнього середовища. Тому діяльність держави по її охороні, забезпечення
екологічної безпеки набуває важливого значення. Реалізація цієї статті вимагає створення розвиненої
системи законодавчих актів, в тому числі і тих, які надають юридичні гарантії медичного обслуговування
населення відповідно до сучасного рівня медичної науки і практики, охорони сім'ї, дитинства, розвитку
фізичної культури і т.д.
Дуже важлива для конституційного регулювання екологічних відносин стаття 50 Конституції України:
кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням
цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових
продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація не може бути засекречена.
Конституційне закріплення отримали також дві найважливіші складові екологічних прав громадян:
право на відшкодування збитку, заподіяного погіршенням стану навколишнього середовища, і право на
отримання і використання екологічної інформації.
Кожен має право подавати в суд позови про відшкодування шкоди внаслідок негативного впливу на
навколишнє середовище діяльності підприємств, установ, організацій та окремих громадян. Така шкода
відповідно до статті 69 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25
червня 1991 р підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі. У відповідних випадках враховуються
витрати на лікування і відновлення здоров'я, а також витрати, пов'язані зі зміною місця проживання,
професії; недоотриманий прибуток за час, необхідний на відновлення здоров'я і т. д.
Конституція визнає екологічну інформацію відкритою, забороняє її засекречувати, гарантує вільний
доступ для отримання даних про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, а також
визнає право громадян на її поширення.
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І нарешті, стаття 66 Конституції України говорить:кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі,
культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Обов'язок, який покладено на кожного члена суспільства статтею 66 Конституції України,
врегульовано чинним законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища», зобов'язує громадян раціонально використовувати природні ресурси, вживати заходів для
запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативного впливу на стан
навколишнього природного середовища. Якщо об'єктам природи заподіяна шкода, то його розмір
визначається відповідно до спеціальних такс щодо об'єктів тваринного світу, лісів; згідно зі спеціальними
методиками визначення збитків, заподіяних рибному господарству, водним ресурсам, а також внаслідок
забруднення атмосферного повітря. В інших випадках розмір збитків визначається відповідно до
фактичних витрат, необхідним для відновлення порушеного стану природних ресурсів.
Роблячи підсумки, хотілось би зазначити, що охорона природи - завдання нашого століття,
проблема, що стала соціальною. Знову і знову ми чуємо про небезпеку, що загрожує навколишньому
середовищу, але до сих пір багато хто з нас вважає її неминучим породженням цивілізації і думають, що
ми ще встигнемо впоратися з усіма утрудненнями.
Однак вплив людини на навколишнє середовище прийняв загрозливі масштаби. Щоб у корені
поліпшити положення, екологічні проблеми мають бути виведені на рівень законодавства.

Байрачна Карина Олександріна
(Харків, Україна)
РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА МУЗИЧНИЙ ТВІР
Наразі в Україні існує ціла низка проблем щодо захисту авторського права та суміжних прав. Серед
яких, зокрема, такі, як неефективна та непрозора система збору роялті, використання неліцензійного
програмного забезпечення, високий рівень інтернет-піратства тощо.
Саме Інтернет став простором порушення прав осіб і авторських прав в першу чергу.
Найпоширенішими видами порушень в мережі Інтернет є: незаконне відтворення і копіювання музичних,
художніх, літературних творів чи комп‘ютерних програм без попереднього надання на це згоди автором чи
правовласником. Це виражає порушення матеріальних прав авторів.
За порушення авторських прав згідно чинному законодавству, від порушника можуть вимагати
відшкодування збитків. Крім відшкодування збитків, стягнення прибутків, суд, арбітражний суд за
порушення авторського права або суміжних прав стягує штраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої
судом на користь позивача.
Автор – це особа, яка своєю творчою працею створила твір. Автором твору може вважатися особа,
вказана як автор на оригіналі або екземплярі твору, якщо відсутні докази того, що автором твору є інша
особа (презумція авторства).
Авторський твір може бути будь-якої форми вираження (письмові твори, музичні, архітектурні,
комп'ютерні програми і т.д.). Перелік об'єктів авторського права не є вичерпним, головні вимоги – творчий
характер роботи і форма вираження твору.
Суб'єкти авторського права і суміжних прав можуть вимагати від порушника відшкодування
моральної шкоди в розмірі, який визначається судом.
Про глибинність цих проблем, необхідність докорінних змін та невідкладного реформування цієї
сфери яскраво свідчить той факт, що Україна стабільно щороку дедалі більше втрачає свої позиції в таких
провідних рейтингах оцінки системи інтелектуальної власності, як Індекс Глобального центру
інтелектуальної власності (GIPC) та Міжнародний індекс прав власності (IPRI).
Чинна редакція Закону України «Про авторське право і суміжні права», прийнята в 2001 році, нині
фактично є малодієвою на практиці.
По-перше, положення цього закону досі не угоджені з відповідними нормами Цивільного кодексу
України, що набув чинності ще 2004-го.
По-друге, ратифікувавши у вересні 2014 року Угоду про асоціацію між Україною з одного боку та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами з другого
наша країна взяла на себе зобов‘язання наблизити національне законодавство до законодавства ЄС у
сфері інтелектуальної власності. Варто зазначити, що глава 9 «Інтелектуальна власність» розділу IV Угоди
про асоціацію містить основні положення відповідних директив та регламентів ЄС щодо різних аспектів
захисту інтелектуальної власності, у тому числі авторського права і суміжних прав. Тому відповідні
європейські нормативно-правові акти вже практично увійшли в законодавче поле України.
Як наслідок — через відмінність окремих положень українського законодавства від норм
європейського права, а також неузгодженість окремих норм національного законодавства між собою
сьогодні виникають численні правові колізії, зокрема судові.
По-третє, за час, що минув після прийняття Закону України «Про авторське право і суміжні права»
2001 року, виявилася ціла низка проблемних питань, пов‘язаних з реалізацією на практиці окремих його
правових норм, які потребують законодавчого вдосконалення.
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І нарешті, по-четверте. Редакція закону 2001 року не врегульовує більшості нагальних проблем
щодо захисту авторського права і суміжних прав, пов‘язаних з використанням сучасних технологій.
Наприклад, таких, як розповсюдження примірників творів, фонограм, відеограм в електронній формі,
інтернет-піратство тощо.
Сьогодні важко уявити вечерю в якомусь закладі без музичного супроводу. Годі й казати, але ж і в
супермаркетах ми скуповуємося під ненав`язливі мелодії, а в торговельних центрах пісні лунають нонстопом майже цілодобово. Воно й не дивно, адже це вже знаний маркетинговий хід — приваблювати
клієнтів затишною атмосферою. Проте мало хто з власників цих закладів знає, що за більшість музичних
творів вони мають платити, інакше можна накликати на свій бізнес проблеми.
Якщо ж ви є власником кафе, ресторану, клубу чи будь-якого іншого громадського закладу –
приготуйтесь викласти певну суму за використання звукових записів, захищених авторським правом.
Для реєстрації авторського права на музичний твір (пісню) і отримання свідоцтва необхідно подати в
Державну службу інтелектуальної власності України належним чином складену заявку. Подана заявка
розглядається на відповідність встановленим вимогам, після чого приймається рішення про реєстрацію
музичного твору і видачу свідоцтва, або про відмову в його реєстрації. Середній термін розгляду заявки
становить 1 місяць.
З метою виключення отримання відмови в реєстрації Вашого твору, ми пропонуємо Вам
скористатися послугами наших патентних повірених, які підготують і оформлять документи, необхідних
для подання заявки.
Загальна вартість реєстрації авторських прав в Україні, включаючи державні збори, становить для
фізичних осіб - 1200,00 грн. При цьому зазначена вартість реєстрації не залежить від того: одна у Вас
пісня, або це збірник пісень.
Перелік документів, необхідних для подачі заявки на реєстрацію авторського права на музичний
твір:
1. примірник музичного твору в матеріальній формі (в нотному вигляді або на електронному носії);
2. відомості про автора або авторів музичного твору на українській мові (ПІБ, місце проживання,
дата народження);
3. довіреність патентним повіреним на представництво інтересів учасника перед Державною
службою інтелектуальної власності України.
Основним законодавчим актом України щодо авторського права і суміжних прав є Закон України
"Про авторське право і суміжні права" в редакції від 22.05.2003 р.
Закон встановлює термін дії майнових прав протягом усього життя автора і 70 років після його смерті
(винагороду за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці).
Відповідно до Закону, авторським правом захищаються як опубліковані твори, так і неопубліковані,
завершені та незавершені. Тому для виникнення і здійснення авторського права не вимагається його
реєстрація. Таким чином, кожен автор, створивши твір, автоматично набуває права власності на нього.
Але, не дивлячись на те, що зареєстровані та незареєстровані твори, відповідно до Закону
охороняються однаково, реєстрація авторського права на твір дає можливість отримати охоронний
документ (свідоцтво), який підтверджує приналежність авторських прав тій чи іншій особі. Свідоцтво є
єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного
використання іншими особами, в судових справах, при укладанні угод на отримання винагороди за
використання твору тощо.
Проаналізувавши ситуацію із захистом авторського права в Україні можна сказати, що, нажаль,
наявність передбаченої законом заборони вільного використання авторського матеріалу не гарантує
автору захист його прав на всі 100 %. Складність полягає в тому, що, по-перше, потрібно довести своє
авторство (підтвердженням цього можуть бути свідоцтво про реєстрацію авторського права, відправка
листа самому собі тощо), а по-друге, складно, особливо в мережі Інтернет, знайти відповідача або ж
довести, що правопорушником є конкретна особа. Докази в такому випадку грають вирішальну роль.
Проте, це не привід користуватися ситуацією і копіпастити собі все підряд. Дотримуючись декількох
простих правил ви не тільки проявите увагу до творчої праці інших, а й зробите свій контент унікальним і
не схожим на інший.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Ліна Віталіївна.
Олена Дaневич
(Біла Церква, Україна)
СТРAТЕГIЯ РOЗВИТКУ СПIЛЬНOЇ AГРAРНOЇ ПOЛIТИКИ ЄС
Спiльнa aгрaрнa пoлiтикa(СAП) є результaтoм спiльнoгo бaжaння крaїн Єврoпи ствoрити пoлiтичний,
тa екoнoмiчний сoюз. Вoнa мiстить у сoбi елементи регулятoрнoї, цiнoвoї, бюджетнo-пoдaткoвoї,
зoвнiшньoтoргoвельнoї, структурнoї пoлiтики.
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Спiльнa aгрaрнa пoлiтикa – це iнтегрoвaнa системa зaхoдiв, зaвдяки яким зaбезпечується пiдтримкa
цiн нa aгрaрну прoдукцiю тa субсидується вирoбництвo сiльськoгoспoдaрських тoвaрiв.
Oснoвнi цiлi Спiльнoї aгрaрнoї пoлiтики були сфoрмoвaнi ще у 1956 р., i стaли ядрoм aгрaрнoї
пoлiтики ЄС [1, с. 15].
В стaттi 39(1) Єврoпейськa Спiльнoтa стaвить нaступнi цiлi:
 Пiдвищити прoдуктивнiсть вирoбництвa сiльськoгoспoдaрськoї прoдукцiї зa рaхунoк стимулювaння
технiчнoгo прoгресу, зaбезпечення рaцioнaльнoгo рoзвитку aгрaрнoгo вирoбництвa тa oптимaльнoгo
викoристaння фaктoрiв вирoбництвa, a сaме прaцi;
 Тaким чинoм зaбезпечити спрaведливi стaндaрти життя сiльськoгo нaселення, a сaме зa рaхунoк
збiльшення дoхoдiв oсiб, якi зaйнятi в сiльськoму гoспoдaрствi;
 Стaбiлiзувaти ринки;
 Зaбезпечити дoстaну кiлькiсть прoдoвoльчих тoвaрiв
 Зaбезпечити пoтрaпляння тoвaрiв дo спoживaчiв зa прийнятних цін [1, с. 15].
Дoслiджуючи евoлюцiю СAП, мoжнa визнaчити, щo у рiзнi чaсoвi прoмiжки рефoрми були нaпрaвленi
нa дoсягнення рiзних цiлей. На початку нинішнього століття чисто ринкові заходи САП стали активно
доповнюватися політикою "неринкового характеру", оскільки лише ринковими заходами Європі не
вдавалося забезпечити збалансування аграрної структури, підвищення конкурентоспроможності фермерів
на внутрішніх і зовнішніх ринках, належного утримання тварин, збереження навколишнього середовища і
сталого розвитку сільської місцевості.
Перioд 2014-2020 рр., мaє свoї oсoбливoстi рефoрмувaння. Стрaтегiя «Єврoпa 2020» рoзстaвляє
нoвi aкценти в єврoпейськoму сiльськoму гoспoдaрствi. Незважаючи на прагнення до динамічного розвитку
всіх регіонів Європейського Союзу, здійснення політики згуртованості серед країн-членів, що базується на
рівних умовах життя, все ж таки значна частка його територій потребує підтримки як менш розвинена.
Істотна частина відстаючих регіонів ідентифікується як сільські регіони, а природа цієї ситуації для них
пояснюється – по-перше, невідповідністю рівнів доходу населення у місцевості сільського та
урбаністичного типу, по-друге, дисбалансом між територіями, що динамічно розвиваються, і тими, що
мають спад у розвитку, як риса саме сільської місцевості.
Тому САП була структурована за двома рівнями: перший — ринкова аграрна політика (прямі
виплати) і другий — політика сільського розвитку. Остання зумовлена значною заклопотаністю Європи
соціальними та екологічними проблемами, нижчою порівняно з містом якістю життя на селі, кліматичними
змінами, нерівномірністю регіонального розвитку тощо. Відповідно до цих викликів САП було докорінно
реформовано у програмному періоді 2007–2013 рр., що знайшло своє продовження і на період 2014–2020
рр. У новому програмному періоді дворівнева структура САП залишається
З 2014 рoку СAП вкaзує нa вaжливiсть екoлoгiї, збереження первинних сiльських лaндшaфтiв, нa
вaжливiсть пiдвищення рiвня життя людей, якi прoживaють у сiльськiй мiсцевoстi, тaкoж нaгoлoшуючи прo
вaжливiсть збереження кoнкурентoспрoмoжнoстi сiльгoсппрoдукцiї зa рaхунoк iнвестицiй у oсвiту тa
iннoвaцiйну діяльність [2, с. 8]. Тим сaмим встaнoвлюючи oснoвнi прioритети СAП нa 2014 – 2020 рр.
Нa сьoгoднiшнiй день в рaмкaх стрaтегiї «Єврoпa 2020» булo дoсiгнутo тaких цiлей:
 перехiд вiд пiдтримки вирoбництвa oкремих видiв прoдукцiї дo прямoї пiдтримки
сiльськoгoспoдaрських тoвaрoвирoбникiв, спрямoвaнoї нa ствoрення кoнкурентнoгo середoвищa у
сiльськoгoспoдaрськoму вирoбництвi, a тaкoж пoсилення екoлoгiчнoї безпеки шляхoм вiдмoви вiд
мoнoкультури гoспoдaрювaння, щo стимулюється вирoбничими субсидiями;
 рoзширення прoгрaм пiдтримки сiльськoгo рoзвитку, диверсифiкaцiї дoхoдiв у сiльськiй мiсцевoстi
зa рaхунoк кooперaцiї, пoлiпшення якoстi aгрaрнoї прoдукцiї тa її мaркетингу, дoтримaння бaзoвих
стaндaртiв зaхисту дoвкiлля й утримaння твaрин, нaвчaння нoвим технoлoгiям, дoпoмoгa мoлoдим
фермерaм;
 перехiд дo пoлiтики ―гoризoнтaльнoї мoдуляцiї‖, щo передбaчaє збiльшення бюджету нa сiльський
рoзвитoк i рoзширення екoлoгiчнo безпечнoї дiяльнoстi зa рaхунoк перерoзпoдiлу чaстини прямих плaтежiв;
 видiлення цiльoвих субсидiй нa рoзвитoк депресивних зoн для пiдтримки життєвoстi регioнiв, якi
хaрaктеризуються
менш
вигiдними
екoнoмiчними
i
сoцiaльними
умoвaми
для
рoзвитку
сiльськoгoспoдaрськoгo вирoбництвa, aбo oбмеження йoгo нa кoристь збереження нaвкoлишньoгo
середoвищa;
 прoдoвження пoлiтики «перехреснoї вiдпoвiдaльнoстi», зa якoю зaпрoвaджується зaлежнiсть
виплaти субсидiй вiд дoтримaння бaзoвих екoлoгiчних вимoг щoдo стaну сiльськoгoспoдaрських угiдь, умoв
гiгiєни тa дoгляду зa твaринaми;
 зaпрoвaдження цiльoвoї пiдтримки спецiaльних зaхoдiв aгрoекoлoгiчнoгo спрямувaння у прoцесi
вирoбництвa сiльськoгoспoдaрськoї прoдукцiї: oргaнiчне сiльське гoспoдaрствo; екстенсивне
гoспoдaрювaння;
 екoлoгiчнo дoцiльне зaлiснення тa кoнсервaцiя сiльськoгoспoдaрських земель зaлуження
сiльськoгoспoдaрських угiдь; збереження сiльських лaндшaфтiв, пейзaжiв, зелених нaсaджень,
зaбoлoчених дiлянoк, кaнaв, лiсoпoсaдoк, флoри i фауни [3, с. 10].
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Особливе місце в системі заходів САП ЄС до 2020 р. відводиться саме екологізації, як
найактуальнішій проблемі не лише ЄС, але й світового формату. З огляду на важливість екологічних
заходів, в рамках САП ЄС передбачені такі впровадження, як:
 Диверсифікація сільськогосподарських культур (дотримання трьохпільної сівозміни), утримання
постійних природних пасовищ, формування екологічних зон з консервацією 5%, а з часом 7%
сільськогосподарських земель, збереження біорізномаїття та елементів ландшафту. На ці заходи
виділяється 30% річного бюджету прямих платежів.
 Допомога фермерським господарствам для вирішення завдань, пов‘язаних з якістю ґрунту і води,
зміною клімату. Майже 30% бюджету європейської програми розвитку сільських регіонів виділятиметься на
агроекологічні заходи, підтримку органічного землеробства і проекти, пов‘язані з інноваційними
впровадженнями чи екологічними інвестиціями.
 Стимулювання несільськогосподарської економічної диверсифікації в сільських регіонах - до 70
тис. євро на один проект виділятиметься фермерам, які займаються несільськогосподарським бізнесом.
Крім того, передбачено фінансову допомогу фермерам у якості компенсації у разі втрати 30% доходу
внаслідок стихійного лиха, несприятливих погодних умов, різкої волатильності аграрних ринків.
Заохочується процес створюваних фермерами спільних страхових фондів тощо.
Період реформування САП ЄС характеризується суттєвою поступовою переорієнтацією ПП: з
відміни експортних субсидій (з 2011 р.), скорочення підтримки заходів з регулювання ринку у бік
збільшення нових видів ПП та розвитку сільських територій. Реформа 2013 р. значно збільшила гнучкість
стратегічних засад бюджетної підтримки країн-членів ЄС відносно того, яким чином фермери можуть
здійснювати режими платежів. Післяреформений період розвитку САП ЄС, завдання якого закладалися
реформами 2013 р., вважається для ЄС стратегічним вектором розвитку сільського господарства до
2020 р.
Європейська політика сільського розвитку здійснюється через Програми сільського розвитку (RDP),
які фінансуються Європейським аграрним фондом сільського розвитку (European Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD)). Кожна країна Європейського Союзу отримує фінансові асигнування на семирічний
період у сумі 100 млрд. євро. Протягом 2014–2020 рр. на території ЄС у 28 державах-членах діє 118
національних та регіональних програм сільського розвитку (RDP): у 20 країнах існують окремі національні
програми, а у інших восьми діє більше двох програм розвитку.
Цілі майбутнього реформування САП ЄС закладаються на період до 2030 р. і безпосередньо
прив‘язані до системи ПП. У майбутній європейській моделі сільського господарства збережено основні
набуття попередніх реформ. Зокрема, посилюється відповідальність сільськогосподарського виробника в
межах перехресної відповідальності (Cross-Compliance), або так званих «інших зобов‘язань», якими
передбачено зв'язок між отриманням преміальних платежів та дотриманням екологічних стандартів.
Дедалі у реформах до 2030 р. посилюється законодавча база ЄС щодо сфери продовольчої
безпеки, безпеки кормів, здоров‘я і добробуту тварин. Новий дизайн САП ЄС передбачає безпосередній
зв'язок між всіма видами прямих платежів до вимог Cross-Compliance. У нормативно-правову основу
Сгоѕѕ-Сomplianсe покладено 19 правових актів ЄС з необхідних вимог з ведення сільськогосподарської
практики. На національному рівні також діють аналогічні вимоги, завдяки яким утримуються у належному
аграрному і стані сільськогосподарські угіддя та тварини.
Бюджет Стратегії становить 336 млрд. євро. Фінансовим інструментом її реалізації є «Політика
згуртованості на 2014-2020 роки. Інвестиції в європейські регіони». Всі регіони Європи розділяються на три
групи: менш розвинені регіони – тут максимальна частка співфінансування проектів з бюджету ЄС
становить 75-85%; перехідні регіони – тут частка співфінансування становить 60%; більш розвинені регіони
– тут частка співфінансування складає 50%.
Кінцевий етап реформи – у 2020 р. обсяг допомоги в будь-якій країні не може бути нижче ніж 196
€/га, з яких в першу чергу виграють Латвія, Литва і Естонія. За допомогою цього рішення, різниця у
розмірах допомоги на гектар між державами-членами до 2020 р. буде знижуватися. У 2020 р. допомога на
1 га буде варіюватися від 398 €/га в Нідерландах і 196 €/га в Латвії. Тільки на Мальті платежі будуть вищі,
але площа сільськогосподарських угідь в країні не перевищує 8,2 тис. га.
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ТРУДОВІ ПРАВА ЖІНОК
Праця є основним конституційним законом України. Це проголошено статтею 43 Конституцією
України - кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він
вільно обирає або на яку вільно погоджується.
У даній статті розповідається про трудові права жінок. Ця тема потребує детального вивчення,
оскільки багато працюючих жінок часто не знають своїх прав при працевлаштуванні, в період трудових
відносин та особливо під час звільнення. Тому звернемося до Кодексу законів про працю України.
Відповідно до ст. 174 КЗпП забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах
із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних
робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).
Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує
встановлені для них граничні норми.
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров‘я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері охорони праці:
 підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) — 10 кг;
 підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни —7 кг.
Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна
перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг.
Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного
господарства, де це викликається необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід (ст. 175 КЗпП).
У законодавстві про охорону праці приділяється значна увага наданню пільг вагітним жінкам і жінкам,
які мають дітей віком до трьох років. Таких жінок забороняється залучати до роботи у нічний час, до
надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). Крім цього, жінки,
що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до
надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП). Вагітним жінкам, відповідно
до медичного висновку, знижують норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу
роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього
заробітку за попередньою роботою (ст. 178 КЗпП).
Відповідно до Закону України „Про відпустки" (ст. 179) на підставі медичного висновку жінкам
надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до
пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів
після пологів, починаючи з дня пологів.
Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126
календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення
пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.
За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.
Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково
оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої
тривалості.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина
перебуває на державному утриманні, крім прийомних дітей у прийомних сім‘ях та дітей-вихованців у
дитячих будинках сімейного типу.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається
відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як
до досягнення дитиною шестирічного віку. Відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами
третьою, четвертою та шостою цієї статті, можуть бути використані повністю або частинами також батьком
дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.
За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у
відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.
У разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним
орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від
тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році.(ст. 180
КЗпП).
Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження
заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) надаються за заявою жінки або осіб,
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зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого
періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження
заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і
до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті,
до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.(ст. 181 КЗпП).
Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається
відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і
більше дітей) з виплатою державної допомоги у встановленому порядку.
Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування,
старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини
тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без
урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.
Жінкам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки для догляду
за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу.(ст. 182 КЗпП).
Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату за мотивів,
пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років. Звільняти жінок, які мають дітей віком до
трьох (шести) років, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків
повної ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов'язковим працевлаштуванням (ст. 184
КЗпП).
При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним
орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може
бути оскаржено у судовому порядку.
Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв
та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги (ст. 185 КЗпП).
Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності видавати вагітним жінкам і
жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, путівки до санаторіїв та будинків
відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також подавати їм матеріальну допомогу.
Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях
На підприємствах і в організаціях з широким застосуванням жіночої праці організовуються дитячі
ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей, а також кімнати особистої гігієни жінок.(ст. 186
КЗпП).
Тому можна зробити висновок, роботодавець не повинен порушувати права жінок та надавати
сприятливі умови для праці. Та якщо не будуть виконуватися умови статей,жінка має право звернутися до
певних органів, які допоможуть встановити правосуддя.
Дар‟я Жолобова
(Харків, Україна)
ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ
Інтернет-технологія дозволяє завантажувати, зберігати та поширювати на необмежене коло осіб
різні види інформації, в тому числі і такі об‘єкти, які охороняються авторським правом. Проте, така
«свобода висловлювання» може завдавати шкоди іншим правам людини, що є неприпустимим. Проблеми
порушення авторських прав в Інтернеті є одними з найбільш гострих і актуальних. Сьогодні в Україні все
більше і більше уваги приділяється питанням захисту авторських прав, у тому числі в мережі Інтернет.
Протягом довгого часу велися різноманітні дискусії, проводилися круглі столи та обговорення стосовно
необхідності врегулювання способів захисту авторських прав в мережі Інтернет і встановлення
відповідальності для недобросовісних сайтів, що здійснюють поширення об'єктів авторських прав в мережі
Інтернет без відповідних дозволів зі сторони правовласників.
Для початку, треба розібратися, що таке авторське право і на що воно поширюється?
Об‘єктами, які охороняються авторським правом, є твори у галузі науки, літератури і мистецтва,
тобто все те, що створено творчою працею людини. Авторське право поширюється, зокрема, на:
1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого
характеру (книги, брошури, статті тощо);
2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
3) комп‘ютерні програми;
4) бази даних;
5) музичні твори з текстом і без тексту;
6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для
сценічного показу, та їх постановки;
7) аудіовізуальні твори;
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8) твори образотворчого мистецтва;
9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення,
ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології,
топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для
сценічного показу;
14) похідні твори;
15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних
даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або
упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами
іноземних аудіовізуальних творів;
17) інші твори.
Через особливості функціонування Інтернету, а саме: анонімності користувачів, екстериторіального
характеру, свобод та швидкості поширення інформації – порушення авторських прав стало настільки
буденним і поширеним явищем, що особа, вчиняючи протиправні дії, просто не усвідомлює їх сутності, а
навпаки гадає, що діє в рамках закону.
Найпоширенішими видами порушень в мережі Інтернет є: незаконне відтворення і копіювання
музичних, художніх, літературних творів чи комп‘ютерних програм без попереднього надання на це згоди
автором чи правовласником. Це виражає порушення матеріальних прав авторів. Крім цього, все
популярніше становиться такий вид порушень як плагіат. Такі порушення в мережі Інтернет порушують
матеріальні і нематеріальні права авторів.
Франція, перша країна, яка оголосила боротьбу з піратством в мережі Інтернет, шляхом прийняття
Закону «Про три кроки», який був розроблений за ініціативою президента Франції Ніколя Саркозі і вступив
у дію з 1 жовтня 2010 року. Завдяки цьому влада отримала право на повне прослуховування трафіку, а
також на сповіщення по електронній пошті тих, хто активно викачує з мережі піратські програми та
мультимедійний контент у файлообмінних мережах. Закон передбачив, що «пірати», які ігнорують
попередження електронною поштою, втрачають доступ до мережі терміном на рік, крім того в ряді випадків
передбачений штраф до 300 тис євро або навіть тюремне ув‘язнення. Закон також зобов‘язав місцевих
інтернет-провайдерів перехоплювати і передавати владі дані про людей, які займаються
розповсюдженням піратських матеріалів. Щодо цих осіб в подальшому порушуються кримінальні справи.
26 квітня 2017 року набув чинності Закон України № 1977-VIII «Про державну підтримку
кінематографії в Україні», робота над яким велася протягом тривалого часу. Даним законом внесено ряд
важливих змін щодо захисту авторських прав в мережі Інтернет до інших законів України, зокрема,
до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі - Закон), Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України.
Зазвичай правовласники з метою захисту своїх прав звертались з письмовими вимогами до осіб, які
порушують їх права або до власників веб-сайтів, якщо знаходили про них інформацію, з письмовими
вимогами припинити порушення авторських прав. Однак переважно такі письмові звернення були
безрезультатними і правовласники були вимушені звертатися до суду. На сьогоднішній день, впроваджено
порівняно новий спосіб захисту авторських прав саме для тих випадків, коли порушення відбувається з
використанням мережі Інтернет. По суті, мова йде про такі самі вимоги правовласників про припинення
порушення, однак форма заяви, процедура подачі та розгляду тепер чітко зарегламентовані.
Так, з прийняттям Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» Закон було
доповнено статтею 52-1. Відповідно до цієї статті, при порушенні будь-якою особою авторського права і
суміжних прав, вчиненому з використанням мережі Інтернет, суб'єкт авторського права і суміжних прав
(далі - заявник) має право звернутися до власника веб-сайту та веб-сторінки, на яких розміщена або в
інший спосіб використана відповідна цифрова інформація, із заявою про припинення порушення. Така
заява надсилається власнику веб-сайту з одночасним направленням її копії постачальнику послуг
хостингу, який надає послуги або ресурси для розміщення відповідного веб-сайту.
Перш ніж детально розглядати даний спосіб захисту, хотіли б звернути увагу на те хто такі власники
веб-сайту, власники веб-сторінки та постачальники послуг хостингу. До речі, це також нові визначення,
закріплені в Законі:
Власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови
використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант
відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і отримувач послуг хостингу;
Власник веб-сторінки - особа, яка є володільцем облікового запису, що використовується для
розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє чи розміщує електронну інформацію в межах такої
веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, якщо останній володіє обліковим записом,
що дозволяє йому самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію на веб-сторінці
та управляти нею;
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Постачальник послуг хостингу - особа, яка надає власникам веб-сайтів послуги та ресурси для
розміщення веб-сайтів або їх частин у мережі Інтернет та із забезпечення доступу до них через мережу
Інтернет. Власник веб-сайту, який розміщує свій веб-сайт або його частину в мережі Інтернет на власних
ресурсах і (або) самостійно забезпечує доступ до нього з використанням мережі Інтернет, одночасно є
постачальником послуг хостингу.
Тепер розглянемо саму заяву про припинення порушення. Ця заява обов'язково повинна містити:
а) відомості про заявника, необхідні для його ідентифікації (ім'я; місце проживання або
місцезнаходження, адреса електронної пошти або поштова адреса, на яку власник веб-сайту або інші
особи в передбачених Законом випадках мають направляти інформацію; для заявників - юридичних осіб ідентифікаційні дані про реєстрацію юридичної особи у країні місцезнаходження, зокрема в торговельному,
банківському, судовому або державному реєстрі, у тому числі реквізити реєстру, реєстраційний номер);
б) вид і назву об'єкта авторського права і суміжних прав, про порушення права на який йдеться у
заяві;
в) вмотивоване твердження про наявність у заявника майнових прав інтелектуальної власності на
об'єкт авторського права і суміжних прав, зазначених у відповідній заяві, з посиланням на підстави
виникнення таких прав та строк їх дії.
г) гіперпосилання на електронну інформацію, розміщену або в інший спосіб використану на вебсайті;
ґ) вимогу про унеможливлення доступу до електронної інформації на веб-сайті;
д) відомості про постачальника послуг хостингу, який надає послуги і ресурси для розміщення
відповідного веб-сайту (найменування; адреса електронної пошти або поштова адреса, на яку в
передбачених цим Законом випадках власник веб-сайту або інші особи мають надсилати інформацію);
е) твердження заявника, що наведена в заяві інформація є достовірною, а наявність у заявника
прав, про порушення яких заявлено, перевірена адвокатом, за представництвом (посередництвом) якого
подається заява.
Заявник може звернутися із заявою про припинення порушення виключно за представництвом
адвоката. Адвокат надсилає відповідну заяву, за умови ідентифікації заявника, встановлення його
контактних даних та підтвердження наданими заявником документами факту наявності у заявника прав,
про припинення порушення яких висувається вимога, з додаванням копія одного з документів, що
відповідно до законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність посвідчує повноваження адвоката
на надання правової допомоги заявнику.
Таким чином, якщо раніше власники авторських прав могли звертатися до власників веб-сайтів та
веб-сторінок зовсім безрезультатно, адже ці заяви могли бути взагалі проігноровані. То з урахування
внесених змін до Закону, розгляд заяви про припинення порушення власником веб-сайту носить
обов'язковий характер, і заявнику обов'язково повинна бути надана відповідь, навіть про відмову у
задоволенні заяви. А ігнорування даної заяви тягнутиме за собою притягнення до адміністративної
відповідальності.
Отже, сьогоднішні тенденції рухаються в бік саме мережі Інтернет, де зберігаються невизначена
кількість об‘єктів інтелектуальної власності, що потребують правової допомоги. Необхідно внести зміни в
національне законодавство, а можливо і прийняття нового законодавчого акту з питань захисту авторських
прав в мережі Інтернет. Більшість країн Європи вже займаються цими питаннями і частково можуть
контролювати процеси і забезпечити захист прав авторів в мережі Інтернет.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Ліна Віталіївна.
Ілона Онишко, Ліна Леонтьєва
(Харків, Україна)
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
Особисті права і свободи людини — це закріплені правом можливості фізичного існування і
духовного розвитку людини. Ними володіють всі проживаючі на території України, незалежно від свого
правового стану.
Пріоритетним елементом основних прав та свобод людини і громадянина є громадянські права і
свободи, які іноді називають ще особистими, оскільки вони є індивідуальними й виникають з часу
народження людини, незалежно від її громадянства й не можуть бути ніким скасовані чи припинені.
Відповідно до статті першої Основного Закону, Україна визнається правовою державою, а це,
насамперед, встановлює, що правова держава виступає формою обмеження влади правами і свободами
людини, як найважливішою противагою свавіллю державної влади. Головний принцип політики держави в
галузі забезпечення прав людини і громадянина визначено ст. 3 Конституції України, а саме: «Людина, її
життя і здоров‘я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов‘язком держави». Сутність
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конституційної регламентації основних прав і свобод в демократичних суспільствах зводиться не тільки до
їх закріплення (декларування), скільки – до їх гарантування. Цілком зрозуміло, що проблема реальності,
захищеності та забезпеченості прав і свобод людини і громадянина безпосередньо пов‘язана з
конкретними особливостями соціально-економічного розвитку регіону, розвитком політичних інститутів,
політичної свідомості і активністю жителів конкретної адміністративно-територіальної одиниці.
Чинна Конституція України вперше замість фрагментарного набору прав і свобод визначила їх
систему в усіх сферах суспільного життя, передбачивши, зокрема, такі як громадянські, політичні,
економічні, соціальні та культурні права і свободи людини і громадянина.
Як показав час, що минув після прийняття Конституції України, перш за все, громадянські та
політичні права набули реального наповнення. Так, завдяки їх реалізації скасовано смертну кару в Україні,
засновано та функціонують численна кількість політичних партій та громадських організацій, відбулося
становлення громадянського суспільства як невід‘ємного елементу правової держави, якою і прагне стати
Україна.
Конституція України, встановлюючи систему конституційних прав і свобод, передбачає механізм їх
забезпечення, охорони, тобто всебічно їх гарантує. Про це свідчить, передусім, система конституційних
нормативно-правових гарантій, зокрема, юридичної відповідальності за порушення прав, недопустимість
скасування, звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Проте, як довели останні події в
життєдіяльності української держави та українського народу, такі гарантії власне не виконали свого
юридичного призначення. У зв‘язку з цим, важливого значення набуває не лише позитивне, законодавче
закріплення прав і свобод людини і громадянина, а й запровадження ефективних засобів правового
захисту таких прав і свобод у разі їх порушення.
Слід зазначити, що на законодавчому рівні запровадження таких правозахисних механізмів
передбачається окремими положеннями Конституції України. Особливо важливим з яких є ст. 55, що
гарантує кожному право звернутися за захистом своїх прав та свобод до національних судових органів,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також після вичерпання національних засобів
захисту – до відповідних міжнародних судових установ чи до міжнародних організацій, членом або
учасницею яких є Україна. Тобто додатковою гарантією захисту прав людини є також міжнародні
механізми захисту прав, до яких долучилася Україна.
Важливим кроком у цьому напрямі стала ратифікація 17 липня 1997 р. Конвенції про захист прав і
основних свобод людини 1950 р. Відтепер громадяни України отримали можливість звертатися щодо
захисту своїх порушених прав до Європейського суду з прав людини. До того ж, приєднавшись у 1990 році
до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р., Україна
також визнала і компетенцію Комітету ООН з прав людини щодо розгляду індивідуальних скарг громадян
України на порушення їх прав та свобод, гарантованих цим пактом. Фактично, в такий спосіб Конституція
88 Конституційне право та конституційний процес в Україні України юридично ліквідувала всі нормативні
перешкоди на шляху до забезпечення прав і свобод людини і громадянина, проголосивши, що норми
Конституції України є нормами прямої дії і що звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод
людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Додаткова можливість для обстоювання прав і свобод людини і громадянина та оперативного
реагування на будь-які порушення прав з боку органів і посадових осіб держави та місцевого
самоврядування з‘явилася у зв‘язку з законодавчим визначенням, вперше в законодавстві України, обсягу
компетенції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що здійснює парламентський
контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист прав кожного на
території України і в межах її юрисдикції на постійній основі.
Поряд із цим, слід констатувати, що багато із задекларованих в Конституції України
фундаментальних прав і свобод потребують співпраці та активної участі держави, в цілому, та органів
публічної влади у забезпеченні їх реалізації та дотримання: а саме, до таких слід віднести право на участь
в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, право на справедливий
судовий розгляд, право на освіту, працю, охорону здоров‘я тощо.
Держава має перебувати під постійним контролем суспільства, правовою основою якого має бути
Конституція як Основний Закон для держави і суспільна, угода як особливий юридичний акт всього
суспільства. І тому, виходячи із змісту ч. 3 ст. 8 Конституції України «Норми Конституції України є нормами
прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина
безпосередньо на підставі Конституції України гарантується»2, яка, в цілому, встановлює найвищу
юридичну силу та пряму їх дію, за таких умов конституційні права і свободи людини і громадянина
виступають обов‘язком для забезпечення та гарантування всією системою органів публічної влади.
Слід зазначити, що реальне становище з дотриманням прав і свобод людини і громадянина значною
мірою залежить від освіченості, розвиненості самоповаги та самосвідомості громадян, їх готовності ці
права мати, реалізовувати та захищати від будь-яких протиправних дій, то доводиться констатувати, що в
українському суспільстві такий потенціал поки що залишається недостатнім. Однак, суспільний попит на
вдосконалення законодавства про права і свободи людини, обізнаність з відповідними нормами починає
зростати.
Отже, права людини - невід'ємний елемент людської особистості і людського буття. Тому кожна
людина повинна знати свої права, вміти їх захистити, реалізувати. Кожен громадянин зобов‘язаний знати
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свої права хоча б тому, щоб контролювати їх дотримання державою. Якщо ви не знаєте їх, то, по суті, це
означає, що у вас їх просто немає. Знаючи свої права, ви можете попередити їх порушення і боротися за їх
дотримання. Але ви не просто повинні знати список цих прав, а й мати чітке і ясне уявлення про те, де і як
вони повинні застосовуватися в кожній конкретній життєвій ситуації.
Ольга Погуляй
(Харків, Україна)
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ТРУД ПІД ЧАС УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Трудове право є однією із провідних галузей у системі права України, яке на сучасному етапі
перебуває в стадії реформування під впливом нових соціально-економічних відносин.
Трудове право виникло як право захисту найманого робітника. Нові ринкові умови суттєво впливають
на сферу застосування праці, визначаючи значні зміни в характері трудових відносин.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні
можливості у виборі професії й роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного
навчання, підготовки й перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Праця являє собою свідому діяльність людей, спрямовану на створення матеріальних і духовних
благ, надання послуг, діяльність, яка характеризує певні споживчі цінності.
Розвиток нових соціально-економічних умов в Україні не міг не відбитися на трудових відносинах,
з‘явилися нові суспільні зв‘язки, а старі організаційно-правові форми наповнилися новим соціальним
утримуванням.
У систему суспільних відносин, що становлять предмет Трудового права, входять індивідуальні
відносини по застосуванню найманої праці й колективні трудові відносини. Основу предмета становлять
індивідуальні відносини трудового наймання.
В умовах ринку трудові відносини стали більш різноманітні. З‘явилися три щодо самостійних
категорій працюючих:
 Наймані робітники (залежна праця);
 Працюючі власники (незалежна, самостійна праця);
 члени кооперативів, господарчих товариств, фермерських господарств;
 працівники, подібні найманим (залежна праця з виконанням особливих функцій) – державні, що
служать, судді, прокурорсько-слідчі працівники, атестовані співробітники органів внутрішніх справ, служби
безпеки й військовослужбовці.
При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:
 паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 трудову книжку;
 у випадках, передбачених законодавством, також: документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію); довідку про стан здоров'я; інші документи.
Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або
уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається
укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено
до роботи. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи,
організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в
укладенні трудового договору. Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за
медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я. У разі укладення
трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа повинна у тижневий строк з
моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі
трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному
Міністерством соціальної політики України. При укладенні трудового договору забороняється вимагати від
осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження,
прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством. Власник вправі запроваджувати
обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є
близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і
діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або
підконтрольні один одному. На підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності
порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою
перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути
обумовлена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників
поширюється законодавство про працю. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб,
які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчальних закладів;
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молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи
альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації
медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу
місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших
випадках, якщо це передбачено законодавством.
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не
може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом
первинної профспілкової організації, — шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу
робітників не може перевищувати одного місяця. Якщо працівник в період випробування був відсутній на
роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може
бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Коли строк випробування
закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і
наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо протягом строку
випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або
уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Розірвання трудового
договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду
трудових спорів у питаннях звільнення.
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган
зобов'язаний:
 роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці,
наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще
не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких
умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним
договором;
 визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
 проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної
охорони.
Контрактна форма трудового договору Особливою формою трудового договору є контракт, сфера
застосування якого визначається нормативно-правовими актами України. Відповідно до Кодексу законів
про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права,
обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та
організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою сторін.
Прийняття на роботу працівників шляхом укладення з ними контракту власником або уповноваженим
ним органом, громадянином (надалі — роботодавець) може здійснюватись у випадках, прямо
передбачених законами.
Контракт, як особлива форма трудового договору, повинен спрямовуватися на забезпечення умов
для проявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й
професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність
працівника.
Роботодавець зобов'язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту. Особи, які за своїми
службовими обов'язками мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не вправі її розголошувати.
Вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються чинним законодавством,
та по відношенню до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням. Контракт укладається у
письмовій формі і підписується роботодавцем та працівником, якого приймають (наймають) на роботу за
контрактом.
Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у
кожної зі сторін контракту. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано
профспілковому чи іншому органу, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для
здійснення контролю за додержанням умов контракту. Контракт набуває чинності з моменту його
підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін,
складеною у письмовій формі. Він є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття
працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за згодою сторін.
У контракті передбачаються:
 обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання;
 строк дії контракту, права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;
 умови оплати й організації праці;
 підстави припинення та розірвання контракту;
 соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з
урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства,
установи, організації чи роботодавця.
Трудова функція — це робота, про виконання якої домовилися працівник і власник. Сторони
трудового договору самостійно встановлюють той обсяг робіт, який виконуватиме працівник, у тому числі й
за кількома спеціальностями і посадами. Додатковими умовами при укладенні трудового договору, які
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залежать від волі сторін, можуть бути умови про встановлення випробування, неповного робочого часу,
про соціально-побутові умови тощо.
Умови трудового договору, що погіршують становище працівника порівняно з законодавством про
працю, недійсні (ст. 9 КЗпП України). Відповідно до ст. 21 цього Кодексу працівник має право реалізувати
свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору як на одному, так і
водночас на кількох підприємствах, в установах і організаціях (якщо інше не передбачене законодавством,
колективним договором чи угодою сторін), тобто за сумісництвом.
Праця за сумісництвом регулюється постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», Положенням про умови роботи
за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій", затвердженим 28.06.1993 р.
наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Міністерства
фінансів України.
Отже, нині тема трудового права та соціального забезпечення дуже актуальна, бо трудове право
вирішує складні й відповідальні завдання, що стосуються реалізації положень Трудового права. Держава
не може, і певною мірою, не повинна втручатися в законну діяльність організацій, які займаються
підприємницькою діяльністю. Але вона знайшла компромісні варіанти регулювання правовідносин у сфері
праці між їх суб'єктами за допомогою соціального партнерства.
Реформи трудових відносин полягають в тому, щоб створити в країні ефективний, цивілізований
ринок праці, який забезпечив би роботодавця робочою силою належної кваліфікації, а працівників високооплачуваною роботою і належними умовами праці.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Ліна Віталіївна.

Вадим Скорбач
(Харків, Україна)
БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ
В умовах сучасного технологічного та інформаційного розвитку національних економік стрімко
набирає обертів економічна злочинність, що характеризується загрозливими розмірами. Вчинення
злочинів в сфері економіки становлять реальну небезпеку країни в цілому та окремих громадян, оскільки
розвиток економіки забезпечує існування та розвиток суспільства.
Науковий інтерес до проблеми економічної злочинності та складність її подолання викликана тим,
що у вітчизняній літературі існує диференційований підхід до визначень злочинів у сфері економіки. можна
виокремити такі основні ознаки економічного злочину: − характеризується зловживанням влади; − має
майновий характер; − має високу латентність; − характеризується використанням як легальної так і
нелегальної господарської діяльності.
Фактором, який приваблює злочинців до здійснення економічного злочину виступає розвиток
кризових ситуацій в економіці, а також не слід ігнорувати факт боротьби за економічну владу, що дає
можливість розширення застосування кримінальних способів заволодіння такою та здійснення
протиправних діянь у сфері економіки. У криміналістичній літературі виділяють ряд протиправних діянь, які
складають економічні злочини. До таких належать: порушення антидемпінгового законодавства (що вказує
на злочини, пов'язані із порушенням правил вільної конкуренції); шахрайство, випуск недоброякісної
продукції (злочини, які порушують права споживачів); шахрайство з цінними паперами, бухгалтерською
документацією, фіктивне банкрутство, використання підроблення банківських документів (злочини, які
грунтуються на зловживанні інвестиціями, депозитним капіталом, які завдають значні збитки акціонерам,
кредиторам, тощо). Механізм злочину являє собою систему процесів взаємодії всіх учасників злочину між
собою і навколишнім середовищем, що приводить до утворення криміналістично значущої інформації про
злочин, його учасників та результати.
Механізм злочину містить відомості про те, яким чином здійснено той чи інший злочин у сфері
економіки. Особливість вчинення економічного злочину полягає в тому, що предметом такого
протиправного діяння виступає майно як капітал, а тому має місце підвищена організованість та
використання специфічних способів поведінки. Ще однією із особливостей вчиненя економічних злочинів
можна вважати той факт, що злочинні діяння вчиняються підвиглядом різного роду цивільно-правових
угод, а тому ззовні вони мають вигляд цілком законних господарсько-фінансових операцій. Згідно
Кримінального кодексу України до злочинів у сфері економіки, зокрема основних, можна віднести
шахрайство, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, тоді як до
вторинних економічних злочинів належать легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна,
здобутих злочинним шляхом, а також фіктивне підприємництво.
БоротьбаіззлочинністюусферіекономікивУкраїнізапочаткованаЗакономУкраїни «Про організаційноправові основи боротьби зорганізованою злочинністю» від 30 червня 1993 р., в якому поняття
організованої злочинності визначено як сукупність злочинів, що вчиняються узв‘язку зі створенням та
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діяльністю злочинних угрупувань. Розробники закону не прийняли до уваги визначення організованої
злочинності в міжнародних документах – як діяльність таких угрупувань, об‘єднаних на економічних
засадах, а вказали злочини – наслідки їх діяльності. Крім того, структурні й типові ознаки організованих
злочинних угрупувань та методи подолання протидії правоохоронним органам у законі теж не були
визначені, на що пізніше звернув увагу і Пленум Верховного Суду України.
Визначення і дослідження структурних ознак організованого злочинного угрупування є
першочерговим завданням правоохоронних органів у боротьбі з економічною злочинністю, зокрема: вид
злочинного об‘єднання, мета створення і план злочинної діяльності; кількісний склад угрупування,
наявність матеріальної бази та інших технічних і інформаційних засобів; структура та ієрархія об‘єднання.
Організовані злочинні угрупування розглядають як вищу форму співучасті.
На даний момент функції розслідування економічних злочинів займається Державна служба
фінансових розслідуваннь, яка створюється на базі податкової міліції та підрозділів боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби в Україні (далі також –
Податкова служба), і є центральним правоохоронним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Вона складається із підрозділів по боротьбі з правопорушеннями у сфері господарської діяльності, слідчих
підрозділів і підрозділів по боротьбі з корупцією та власної безпеки.
Служба фінансових розслідувань координує свою діяльність з іншими правоохоронними органами,
фінансовими органами, органами статистики, державної служби, державними податковою, митною та
контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків
Служба фінансових розслідувань та її підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі, в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя) та районах у містах є
юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням,
інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в органах Державного казначейства України та установах
банків.
Основними функціями Державної служби фінансових розслідувань є:
 аналіз криміногенних процесів у сфері господарської діяльності, виявлення стійких тенденцій їх
розвитку та прогнозування на цій основі можливих негативних наслідків, розробка відповідних пропозицій
та внесення їх на розгляд органів державної влади;
 виявлення причин, що породжують правопорушення у сфері господарської діяльності, та умов, які
сприяють їх учиненню, та вжиття заходів до їх усунення;
 аналіз стану злочинності у сфері господарської діяльності, визначення основних напрямів і тактики
оперативно-службової діяльності, пов‘язаної з запобіганням, виявленням і розкриттям злочинів та інших
правопорушень, віднесених чинним законодавством до її компетенції;
 проведення в установленому порядку перевірки матеріалів про правопорушення у сфері
господарської діяльності, дізнання у кримінальних справах щодо злочинів у цій сфері, виконання
письмових доручень слідчих, прокурорів і суддів відповідно до Кримінально-процесуального кодексу
України;
 проведення в установленому порядку оперативно-розшукових заходів, у тому числі пов‘язаних з
установленням фактів корупції та інших зловживань з боку працівників Служби фінансових розслідувань і
Податкової служби та з метою захисту працівників цих служб від злочинних посягань, пов‘язаних з
виконанням ними своїх службових обов‘язків;
 виявлення фактів корупції та інших зловживань з боку працівників Служби фінансових розслідувань
Податкової служби та вжиття заходів до запобігання їм;
 взаємодія з Держфінмоніторингом України, створення відповідних інформаційних баз та
проведення фінансових розслідувань;
 здійснення моніторингу сумнівних фінансових операцій та протидія незаконним міжнародним
фінансовим трансакціям;
 здійснення боротьби з незаконним обігом товарів;
 здійснення оперативно-запобіжних заходів зі скорочення податкового боргу;
 протидія незаконному відшкодуванню податку на додану вартість;
 проведення серед населення роботи щодо роз‘яснення законодавства з питань відповідальності за
вчинення злочинів у сфері господарської діяльності;
Висновок. Дослідження даної теми дає змогу дати таке визначення поняття економічного злочину:
«економічний злочин – це протиправна дія, яка вчиняється у сфері економіки із зловживанням влади, що
посягає на порядок здійснення економічного управління та має на меті одержання економічної вигоди».
Також, досліджуючи криміналістичний аспект вчинення економічних злочинів ми намагалися визначитись із
складом економічного злочину. Суб‘єктом злочину завжди виступає фізична особа, а суб‘єктивною
стороною завжди є умисел. В залежності від виду злочину це може бути посадова особа органів державної
влади, або особа із приватної сфери господарювання. Об‘єктом злочину виступає економіка держави.
Об‘єктивною стороною виступають діяння особи, способи вчинення злочину, в тому числі і застосована
техніка.
Науковий керівник:
Сараєва І.Ю.
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Руслан Стаднік
(Біла Церква, Україна)
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
Вивчення договорів в аграрній сфері почалися в період адміністративного управління економікою, а
значить, і аграрним виробництвом. Суттєва роль при цьому відводиться договорам. Договір в умовах ринку
є основною правовою формою, визначає нормальні відносини між договірними суб'єктами.
Договори представляють собою правове оформлення цільових поставок сільськогосподарської
продукції, техніки, енергетичних ресурсів для сільського господарства. Договори, укладені на етапах
виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, включаючи відносини з придбанням обладнання
та матеріалів, необхідних для сільськогосподарського виробництва і залучення фінансових коштів, тобто
договори, на підставі яких здійснюється підприємницьку діяльність: в сфері реалізації
сільськогосподарської продукції, матеріально-технічного обслуговування товаровиробників, договори
кредитування, установчі договори, договори в сфері використання земельних ділянок.
Виробництва сільськогосподарської продукції сільськогосподарські товаровиробники вступає з
різними суб'єктами у зовнішні, так і у внутрішньогосподарські зв'язки.Правове регулювання договорів, які
застосовуються в сільському господарстві має йти не шляхом усе більшого відокремлення цих інститутів
за рахунок включення до них норм шляхом застосування загальних принципів договірного права, що
мають «наскрізне» значення.
Нормативне регулювання договірних відносин в аграрному секторі економіки забезпечено в
основному Цивільним кодексом України, норми якого поширюються в рівній мірі на договірні відносини в
будь-якій сфері. Аграрне виробництво є частиною економіки держави та частиною загальних ринкових
відносин. Входження в ринок учасників сільського господарства має бути опосередковано універсальними,
прийнятими для всіх сігментів ринку, правовими методами
Договори в сільському господарстві пропонують ділити на три групи:
• Договори, специфічні для сільськогосподарського сектора економіки;
• Загальногромадянські договори;
• Договори, що регулюють міжгосподарські відносини і трудові відносини в сільськогосподарських
комерційних організаціях.
Виявлення специфічних аграрних договорів викликає деякі труднощі. Так звані особливі
сільськогосподарські договори, по суті, є загальними цивільно-правовими договорами, що мають лише
деякі особливі риси.
Проводячі межу між цивільно-правовими договорами та загальними для всіх учасників відносин, і
договорами використовуваними переважно в сільському господарстві.
Нормативно-правові акти, що становлять громадянське законодавство, повинні відповідати
Цивільному кодексу України. Правові норми, що регулюють договірні відносини сільськогосподарських
комерційних підприємств, можна розділити на кілька груп:
- норми загально-громадянського законодавства про юридичних осіб, угодах, про договори і про
відповідальність. На основі їх формуються спеціальні норми, які стосуються окремих видів договорів. Вони
є основним правовим регулятором при укладанні договорів, що не стали предметом спеціального
законодавства.
- спеціальні норми, що містяться і в загальносуспільному законодавстві, і в спеціальних
законодавчих та підзаконних нормативних актах, і присвячені окремим договірним інститутам: контрактації,
купівлі-продажу, оренді тощо В першу чергу це стосується договорів купівлі-продажу сільськогосподарської
продукції, до купівлі продажу матеріально - технічних ресурсів. При укладанні договорів купівлі-продажу в
цих випадках загальні норми Цивільного кодексу України про купівлю-продаж, оскільки ніяких спеціальних
нормативних актів (положень, типових або примірних договорів), присвячених купівлі-продажу даних видів
майна, що не видано.
Особливістю аграрного законодавства є існування третьої групи норм-рекомендаційних. Вони
характерні для кооперативного сектора, де основним нормативним актом є Закон "Про кооперацію".
У правозастосовчій практиці як при укладенні договорів, так і при розгляді відповідних спорів,
центром уваги стають спеціальні норми, орієнтовані на регулювання найважливіших видів договорів, які
використовуються сільськогосподарськими комерційними організаціями в своїй діяльності.
Питання про договори в аграрній сфері є одним зі спірних і проблемних у науці аграрного права, але
в будь-якому випадку слід мати на увазі, що аграрно-правові договори є предметом саме аграрного права.
Світо-вий досвід доводить, що сільське господарство без державного регулювання, спеціально
орієнтованого на захист його майнових інтересів, без створення системи підтримки не може ефективно
функціонувати, оскільки воно є галуззю з підвищеним виробничо-господарським ризиком. Виробничий процес у ньому навіть в умовах високого рівня науково-технічного та сервісного забезпечення контролюється
людиною не повністю.
Правове регулювання має бути орієнтоване також на охорону земель від надмірної експлуатації,
стримування надвиробництва з одночасним збереженням відповідного рівня того, хто працює в сільському
господарстві.
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ЗАТРИМАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Одним із найбільш розповсюджених видів затримання є затримання уповноваженою службовою
особою (ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, в подальшому КПК) [1].
Кримінальний процесуальний закон надає відповідним службовим особам для вирішення завдань
кримінального провадження ефективний правовий засіб – затримання особи, підозрюваної у вчиненні
злочину. Він займає важливе місце у системі заходів забезпечення кримінального провадження. У
результаті такого затримання створюються необхідні умови для з‘ясування причетності особи до вчинення
злочину та вирішення питання про обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою, забезпечується виконання підозрюваним покладених на нього обов‘язків у зв‘язку із обранням
запобіжного заходу.
Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку, встановленому ст. 208 КПК України,
виключає можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення речей і
документів, які мають значення для встановлення обставин злочину, перешкоджання кримінальному
провадженню іншим чином уже на початковому етапі досудового розслідування. Не випадково цей захід
забезпечення кримінального провадження достатньо часто застосовувався і застосовується на практиці.
КПК допускає можливість затримання уповноваженою службовою особою на початковому етапі
досудового розслідування за наявності підстав, установлених у п.п. 1, 2 ч. 1ст. 208 КПК. Крім цього, за
наявності обґрунтованих підстав уважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної
відповідальності особи, підозрюваної в учиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину,
зарахованого законом до підслідності НАБУ, правомірним буде затримання на будь-якому етапі
розслідування (п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК) [6, с. 194].
Так, уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, затримати особу,
підозрювану в учиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, лише у
випадках передбачених ч. 1 ст. 208 КПК.
Мета затримання на підставі ч. 1 ст. 208 КПК полягає у попередженні та припиненні протиправної
діяльності особи, запобіганні її ухиленню від досудового розслідування та суду.
За загальним правилом цей запобіжний захід застосовується до особи, підозрюваної у вчиненні
злочину, за який може бути призначене покарання у виді позбавлення волі (ч. 1 ст. 208 КПК). Нормативний
характер цієї умови забезпечує дію принципу пропорційності втручання у права людини, що означає
адекватність останнього суспільній небезпечності вчиненого кримінального правопорушення.
Слушно зазначають Д. Савицький та О. Шульга, що аналіз статей 208, 213 КПК України, на жаль,
засвідчує певну непослідовність законодавця у нормативному врегулюванні порядку затримання
уповноваженою службовою особою (зокрема, в питанні розмежування повноважень уповноважених
службових осіб), зумовлену, на наш погляд, з однієї сторони, широким підходом законодавця до розуміння
сутності цього заходу, однак з іншої – відсутністю чіткого розуміння його структури, як комплексу дій
відповідних державних органів і посадових осіб [2, c. 70].
КПК України не пояснює термін «уповноважена службова особа».І це на думку вчених «...є
неправильним, оскільки доцільно було б визначити коло зазначених осіб» [5, c. 153], а також «зумовлює
відповідні проблеми застосування норм права» [6, c. 194].
Ми вважаємо, що такою особою є ті особи, яким відповідні повноваження надані КПК та іншими
законами України («Про Національну поліцію», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про
Національну гвардію України», «Про Службу безпеки України», «Про Державне бюро розслідувань»,
«Державної кримінально-виконавчої служби України» тощо). Отже, уповноваженою службовою особою є
працівники органів Національної поліції, НАБУ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за
додержанням податкового законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України,
органів Державної прикордонної служби України та інших правоохоронних органів, яким у межах
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компетенції надано право здійснювати затримання особи.
Слідчий, прокурор, на нашу думку,є саме тими суб‘єктами затримання у значенні «уповноваженої
службової особи», оскільки відповідні повноваження надані їм КПК України. На підтвердження цього слід
навести висновки, що можуть бути зроблені за результатами аналізу не лише пп. 1-2 ч. 1, а й п. 3 ч. 1, ч. 2
ст. 208 КПК України. Незважаючи на те, що норми про затримання уповноваженою службовою особою
регламентують повноваження цієї особи у загальному виді, аналіз підстав затримання уповноваженою
службовою особою, закріплених у пп. 1—3 ч. 1, ч. 2 ст. 208 КПК України, засвідчує, що окремі з них
стосуються виключно особи, яка здійснює досудове розслідування (слідчого, прокурора), а інші —
переважно тих службових осіб, повноваження яких на затримання встановлені іншими законами України.
За твердженням В. Фаринника та Д. Мірковця КПК допускає можливість затримання уповноваженою
службовою особою на початковому етапі досудового розслідування за наявності підстав, установлених у п.
п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК.
Крім цього, за наявності обґрунтованих підстав уважати, що можлива втеча з метою ухилення від
кримінальної відповідальності особи, підозрюваної в учиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного
злочину, зарахованого законом до підслідності НАБУ, правомірним буде затримання на будь-якому етапі
розслідування (п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК).
Питання правомірності здійснення затримання особи з підстав, передбачених п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 208
КПК, до початку досудового розслідування (тобто до внесення відомостей про вчинення кримінального
правопорушення до ЄРДР) не вирішено. Уважається, що в разі проведення фактичного затримання особи
відомості про вчинення кримінального правопорушення негайно після його завершення повинні бути
внесенні до ЄРДР і лише тоді повинен складатися протокол про затримання [6, c. 194].
Затримання підозрюваного, порядок якого регламентовано КПК, треба відрізняти від фізичного,
адміністративно-правового й інших видів затримання громадян, що не пов‘язанні з перевіркою причетності
останніх до вчинення злочину і не мають кримінального процесуального характеру.
Вартою уваги є думка Г. Сисоєнка, що «сама природа затримання особи пов‘язана з тим, що воно
може бути здійснене як у кримінальному провадженні, так і за його межами, що породжує певні
питання» [3, c. 146].
Із аналізу норм норм діючого КПК, можна зробити висновок, що уповноважена службова особа може
затримати особу(у кримінальному процесуальному розумінні), тільки підозрювану у вчиненні злочину, за
який передбачене покарання у виді позбавлення волі і відповідні відомості про злочин, внесенні до
Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто коли розпочато досудове розслідування.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 36, п. 6 ст. 39, п. 1 ч. 1 ст. 40 КПК слідчий, керівник органу досудового
розслідування, прокурор уповноваженні в межах компетенції, починати досудове розслідування. А тому
вважаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 208 КПК тільки слідчий, прокурор вправі затримувати особу,
підозрювану у вчиненні злочину, за який перебачено покарання у виді позбавлення волі. Щостосується
затримання, що відбувається до внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР
є фізичним захопленням особи. Це буде і в тому випадку, коли інші уповноваженні особи (наприклад,
оперативні працівники) застали особу під час вчинення злочину або замаху на його вчинення та з інших
підстав. В подальшому, відповідно до ст. 210 КПК уповноважена службова особа зобов‘язана доставити
затриману до найближчого підрозділу органу досудового розслідування, в якому негайно реєструється
дата, точний час (година і хвилини) доставлення затриманого та інші відомості, передбачені
законодавством.
Таким чином, затримання уповноваженою службовою особою може розглядатись і розглядається у
вузькому розумінні – як фізичне захоплення особи та її доставлення до компетентного органу чи посадової
особи для подальшого прийняття рішення (так зване «фактичне затримання»)[4,с. 527]та у широкому
розумінні – як діяльність (комплекс дій) відповідних державних органів і посадових осіб від моменту
фізичного захоплення особи до її звільнення або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою [2, с. 74].
Ми погоджуємося, з Д. Савицьким та О. Шульгою, що більш правильним і таким, який відповідає
сутності та правовій природі затримання уповноваженою службовою особою, як виду затримання особи
без ухвали слідчого судді, суду, є його розуміння у широкому значенні [2, c. 70].
На нашу думку до комплексу цих дій, слід віднести: фізичний захват і доставлення особи до органу
досудового розслідування; встановлення підстав, умов і мотивів затримання; процесуальне оформлення
затримання; обшук затриманої особи; повідомлення затриманому підстав затримання та у вчиненні якого
злочину він підозрюється, а також роз‘яснення прав і забезпечення можливості їх реалізації; повідомлення
про затримання (прокурора; близьких родичів, членів сім‘ї чи інших осіб за вибором цієї особи; орган
(установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги, та ін.); звернення до суду
з клопотанням про обрання стосовно затриманого запобіжного заходу або звільнення затриманого тощо.
Саме такий підхід, забезпечує правильне розуміння правової природи та сутності цього заходу, його
відповідне та однозначне нормативне врегулювання, а значить і правильне та ефективне застосування у
практиці.
На завершення Європейський суд з прав людини, практика якого має бути врахована при здійсненні
кримінального провадження в Україні, звертає увагу на «якість» закону, зокрема, в сфері обмеження права
на свободу та особисту недотоканність.
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КЛАСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Залежно від сфери, в якій виникають ті чи інші аграрні правовідносини, вони можуть бути поділені на
дві великі групи: внутрішні (внутрішньо-господарські) і зовнішні (зовнішньо-господарські). Цим відносинам
притаманний свій зміст, характер нормативних актів, які їх регулюють, принципи, а також методи їх
регулювання.
Зовнішні аграрні правовідносини, в основному, регулюються нормативними правовими актами, які
приймаються Верховною Радою України та іншими компетентними органами державної влади. На
противагу їм внутрішні аграрні відносини, які виникають усередині підприємств, інших господарських
формувань — виробників сільськогосподарської продукції регулюються, як правило, локальними
внутрішньогосподарськими актами їх вищих органів управління.
Характер виробництва в аграрному секторі свідчить про наявність багатогранних і чисельних
правовідносин, які не виходять за межі того чи іншого суб'єкта господарювання. Це, як правило,
правовідносини, що ґрунтуються на членстві в акціонерному чи іншому сільськогосподарському товаристві,
сільськогосподарському кооперативі, селянському (фермерському) господарстві, а також на трудовому
договорі (контракті) в державних, державно-колективних та інших сільськогосподарських організаціях.
Вони формуються в процесі організації виробничо-господарських відносин щодо обробітку землі,
переробки і реалізації сільськогосподарської продукції.
Нині в аграрному секторі питому вагу становлять добровільні об'єднання громадян на умовах
членства.
Їх господарювання ґрунтується на приватній власності. Це обумовлює повноту самоврядування у
визначенні прав і обов'язків, формуванні виробничих, трудових, економічних і соціальних правовідносин.
Різноманітні управлінські, майнові, трудові та соціально-побутові відносини виникають у межах діяльності
суб'єктів агропромислового сектора (відносини між ними і їх членами). Згадані правовідносини, як правило,
регулюються спеціальними локальними нормативними актами — актами конкретних суб'єктів
господарювання (статутами, положеннями про норми виробітку та оплату праці, правилами внутрішнього
трудового розпорядку тощо).
Так, згідно з законами України «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про господарські
товариства», членство в таких утвореннях ґрунтується на праві добровільного вступу і безперешкодного
виходу з їх складу. А статутами цих товаровиробників, які розробляються відповідно до вимог зазначених
законів, вирішуються питання щодо самостійного розпоряджання виробленою продукцією, забезпечення
дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог виробничої санітарії. Членам
підприємства гарантуються рівні права з працівниками державних підприємств щодо мінімального рівня
оплати праці, умов і розмірів соціального захисту працівників, які цього потребують, відпусток по вагітності,
пологах, догляду за дитиною та ін.
Безперечно, що сільськогосподарське виробництво можливе лише за умови належного обробітку
землі працівниками аграрного сектора. Це свідчить про те, що земельні і трудові відносини в аграрному
секторі настільки взаємопов'язані і взаємообумовлені, що їх правове регулювання можливе лише в
нерозривному зв'язку. Причому такий зв'язок і така взаємообумовленість однаковою мірою характерні як
для виробників з добровільним об'єднанням громадян на умовах членства (кооперативи, акціонерні
товариства, селянські (фермерські) господарства), так і для виробників державних (технікуми-радгоспи та
інші навчальні й дослідницькі державні сільськогосподарські організації і об'єднання), трудові відносини
яких регулюються трудовим законодавством, хоча і в цьому випадку їх специфіка враховується і
визначається при застосуванні в умовах аграрного виробництва.
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Таким чином, у загальному комплексі внутрішніх правовідносин у сфері сільськогосподарського
виробництва чільне місце серед інших належить правовідносинам земельним і трудовим.
Звичайно, не всі земельні відносини, що становлять предмет регулювання земельного права,
одночасно підпадають під регулювання нормами аграрного права. Аналізуючи ці правовідносини, то
аграрне право регулює переважно відносини з організації та виробничої діяльності всіх
сільськогосподарських підприємств і об'єднань. При цьому норми земельного права виступають як загальні
положення, вихідні засади, принципи, що специфічно відбиваються в нормах аграрного права стосовно
господарсько-виробничої діяльності, раціонального використання земель сільськогосподарськими
підприємствами.
Раціональне і цільове використання землі в процесі організації і здійснення сільськогосподарського
виробництва, а також створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання, що
базується на різних формах власності, становить одне з головних завдань аграрного права
(законодавства).
Як земельні та трудові, так і майнові відносини, які формуються всередині сільськогосподарських
підприємств і організацій, надають специфічності внутрішнім аграрним правовідносинам.
Головну і найвагомішу частину майнових відносин становлять правовідносини по володінню,
користуванню і розпорядженню майном, яке належить їх учасникам на правах власності, повного
господарського відання чи оперативного управління.
Мета формування цих правовідносин — забезпечення належного і економного використання майна
в процесі сільськогосподарського виробництва.
Так, згідно з Законом України «Про селянське (фермерське) господарство» селянське фермерське
господарство має право використовувати для потреб господарства загальнопоширені корисні копалини
(пісок, глина, гравій, торф тощо), лісові угіддя, водні об'єкти та прісні підземні води, які є на земельній
ділянці, а також інші корисні властивості землі відповідно до законодавства України.
Особам, які ведуть селянське (фермерське) господарство, можуть належати на праві спільної
сумісної власності, якщо інше не передбачено угодою між ними, земля, житлові будинки, квартири,
предмети домашнього господарства, продуктивна і робоча худоба і т. ін. Власники цього майна вступають
у різноманітні внутрішнімайнові правовідносини.
Внутрішній характер мають і організаційно-управлінські відносини, які формуються між виробниками
сільськогосподарської продукції і їх структурними виробничими підрозділами (ланками, бригадами,
фермами, підсобними підприємствами).
В умовах здійснення земельної і аграрної реформ і розширення легальних організаційно-правових
форм господарювання організаційно-управлінськівідносини наповнюються новим змістом. Відповідно до
Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» вищим органом управління кооперативом є
загальні збори його членів.
Для підготовки окремих питань загальні збори, а в період між ними — правління кооперативу або
спостережна рада можуть утворювати спеціальні комісії з членів кооперативу. Таким чином, у сучасних
умовах господарювання організаційно-управлінські правовідносини все більше наповнюються змістом
самоуправління. Зовнішні (зовнішньо-господарські) правовідносини — це комплекс відносин, які
складаються між сільськогосподарськими підприємствами в аграрному секторі, поміж їх об'єднаннями та
іншими учасниками сільськогосподарського виробництва між собою, а також іншими підприємствами,
організаціями. Природа цих відносин досить детально охарактеризована в юридичній літературі. Це
здебільшого договірні відносини, які виникають у процесі розпорядження рухомим і нерухомим майном та
іншими матеріальними цінностями, які належать суб'єктам аграрних правовідносин на праві власності, а
також податкові та зовнішні деліктні відносини.
Перехід до ринкових відносин збільшує роль договірної форми і співробітництва між суб'єктами в
сільському господарстві, а також між ними і суб'єктами інших галузей народного господарства. Це
обумовлюється тим, що суб'єкти аграрного сектора в умовах виробництва і реалізації
сільськогосподарської продукції виступають як самостійні виробничо-господарські утворення.
Отже, до зовнішніх аграрних договірних відносин належать саме ті сільськогосподарські договори,
які обумовлюються специфікою сільськогосподарського виробництва, а саме виробництвом, переробкою
та реалізацією сільськогосподарської продукції й сировини. Це, як правило, договори: купівлі-продажу,
державної закупівлі та поставки, контрактації та комісії сільськогосподарської продукції, оренди землі на
агрохімічне обслуговування, на виконання меліоративних робіт та використання меліоративних земель
тощо.
Важливу складову частину зовнішніх аграрних правовідносин становлять відносини по реалізації
майнових прав та обов'язків суб'єктами аграрного сектора.
В умовах реформування аграрного сектора економіки, на основі приватної власності на землю, всі
учасники сільськогосподарського виробництва, власники землі чи будь-якого майна мають право за своїм
розсудом здійснювати дії по розпорядженню ним, якщо вони не суперечать чинному законодавству, не
порушують права та законні інтереси інших осіб.
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» зазначає, що сільськогосподарський
кооператив є власником будівель, споруд, грошей, майнових внесків його членів, виготовленої ним
продукції, доходів, одержаних від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, а
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також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Сільськогосподарський
кооператив, як власник, може вступати в будь-які правовідносини з іншими товаровиробниками щодо
належного їм майна (купівлі-продажу, міни, застави, оренди і т. ін.). Ці правовідносини мають зовнішній
характер.
До зовнішніх правовідносин належать і податкові та інші правовідносини, які мають владноуправлінський характер, наприклад плата за землю у формі земельного податку чи орендної плати.
Так, згідно зі ст. 12 Земельного кодексу України до компетенції сільських, селищних, а також міських
рад у галузі регулювання земельних відносин належить:
 передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;
 надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності;
 вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;
 викуп земельних ділянок для суспільних потреб;
 обмеження, тимчасова заборона використання земель громадянами та юридичними особами в разі
порушення ними вимог земельного законодавства;
 розгляд земельних спорів у межах компетенції та інші питання.
У разі невиконання або ж неналежного виконання суб'єктами аграрних відносин умов укладених
договорів настає відповідальність сторони, яка порушила умови договору. Особа, право якої порушено
(кредитор), може вимагати від контрагента, що допустив це порушення (боржника), відшкодування
завданих збитків, не звільняючи його від виконання договору в натурі.
Проте шкода і збитки можуть настати і від інших дій (наприклад, завдання каліцтва чи іншої шкоди
здоров'ю, пошкодження чи знищення чужого майна і т. ін.) Тому в разі спричинення такими протиправними
діями шкоди суб'єкту аграрних відносин третіми особами між ними виникають зовнішні деліктні, майнові
правовідносини. Вони являють собою цивільно-правові відносини і відповідальність в даному разі настає
на основі цивільного законодавства. У деяких випадках (потрава та знищення посівів) застосовуються
норми адміністративного, а то й кримінального законодавства в сукупності з аграрним законодавством.
Отже, вагому роль становлять відносини по реалізації майнових прав та обов‘язків суб‘єктів в
аграрному секторі. Також одну з головних ролей відграє, що той у кого є право на володіння, користування
і розпорядження землі, майна. Цим забезпечується розумне використання землі, майна як в сільському
господарстві, так і в інших галузях.
Тому незалежно від типу аграрних правовідносин, повинно бути раціональне і цільове використання
землі, створення умов для розвитку різноманітних галузей та збереження землі від негативних впливів.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
I.K. Mirzaxmedov, Sh.A. Boymirzayeva
(Namangan, Oʻzbekiston)
GEOGRAFIYA FANINING O„QITISHDA INTERAKTIV TA‟LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISH YO„LLARI
«Dars ma’nosiga to’g’ri kelmaydigan har qanday
salbiy harakat ta’lim olishni murakkablashtiradi».
Hozirgi kunda ta‘lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, didaktik o‘yinlar, pedagogik
va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish hamda e‘tibor kundan – kunga rivojlanib
bormoqda. Ma'lumki, XX – asrning boshlaridan zamonaviy pedagogik metodlar va axborot texnologiyalar turli xil
ta'sir ko'rsatmoqda. Birinchi navbatda fanning rivojlanishidir.
Xususan, tadqiqotlar va ishlanmalar Yevropada yuz berdi va ta‘lim muassasasi o‘quvchilarining pedagogik
o'yinlarga ko'proq vaqt ajratish orqali yaxshiroq mutaxassislik fanlarining o'zlashtirishlari mumkinligi xorijiy olimlar
tomonidan ta'kidlanadi. O'z navbatida, o‘quvchilarni yosh xususiyatidan kelib chiqib, aqliy faoliyatini rivojlantirish
maqsadida Massachusets shtatida o'yin yaratuvchilarni tekshirish uchun tashkil etilgan texnologlar va o'yinlarni
loyihalashning yangi usullarini yaratish jamiyatida metodik o'yin laboratoriyasi tashkil etilgan. Bu laboratoriya
yangi bilimlarni, yangi qiyinchiliklarni yengish maqsadida va o‘quvchilarning ta'limiga yordam berish uchun
belgilangandir.
Geografiya kurslarida interaktiv ta‘limiy o'yinlar yo'qligi hozirgi zamonaviy ta‘limda ham kuzatilib
kelinmoqda. Aslida esa internet olamiga nazar tashlasak, bir necha geografik o‘yinlar borligiga amin bo‘lamiz.
Unga ko‘ra, darsda eng ko'p qo‘llash mumkin bo‘lgan Seterra, Uzterra, USA geography tutor, World geography
tutor, Dunyo xaritasi viktorinasi, Davlat poytaxtlari, Asean members countries, Угол падения солнечных лучей,
Country locator, GeoGuessr, Geography of the worldkabi geografik dasturiy o‘yin turlari mavjud. Xuddi shunday
o'yinlar bilan boyitilgan geografiya kurslari o‘quvchilarni ko'proq darsga jalb qilishda yordam beradi. O‘yin dunyo
mamlakatlari bilan tanishish va uning poytaxti, aholisi, tabiati, chegarasi va shu kabi geografik obektlarni
o‘rganishda muhim axamiyat kasb etadi. Jumladan, xorijiy ma‘lumotlarga ko‘ra, 2017 yilda butun dunyo bo'ylab
GeoGuessr onlayn ravishda o'ynaladigan ushbu o'yindan 6 (olti) milliondan ortiq marotaba darsda qo‘llanilgan.

1-rasm. GeoGuessr dasturi
O‘quvchilar GeoGuessr o'yinidan yuqori ballarni olishlari uchun ba'zi maslahatlardan samarali
foydalanishlari kerak bo‘ladi. Masalan, ikki davlat orasidagi masofalarni o‘lchay olish yoki taxmin qilish
ko'nikmalarini, umuman olganda davlatlar haqida ma‘lumotga ega ekanliklarini ko‘rsata olishlari lozim.
GeoGuessr o'yinining darsdagi o‘z o‘rni borligini bilish maqsadida, Namangan shahar XTBga qarashli 75sonli umumiy o‘rta ta‘lim maktabi geografiya fani o‘qituvchisi Sh.Boymirzayeva tomonidan ushbu o'yinni 6 va 9sinf o‘quvchilariga foydalanish taklif qilindi hamda darsdan tashqari kurs ochildi va jami 64 nafar o‘quvchi ishtirok
etdi. O‘qituvchi tomonidan ikki hafta mobaynidagi kursni qiyosiy taqqoslash amalga oshirildi.
Shuningdek, geografiya kursi uchun darsdan tashqari mashg'ulot sifatida o'yin o'ynashni so'ralgan 64 nafar
o'quvchining 50 nafari – o‘yinni 98 marta o'ynagan, 10 tasi – hech qachon o'yin o'tkazmagan, 4 nafari – savollarni
qoldirgan yoki bu to'rtta o‘quvchi o'yinda aldanganliklarini aytishdi. Nihoyat kurs davomida suhbat shakllari
tarqatildi va quyidagicha savollar berildi:
• Siz oldin ushbu o'yinni o'tkazganmisiz?
• O'yinni necha marta o'ynadingiz?
• Kam ball to'plaganingiz sababi nima?
• Siz qaysi ko'rsatkichlar va belgilardan foydalangansiz?
• Geografiya kurslaridagi o'yinlar haqida qanday fikrdasiz?
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Suhbat shakllaridan to'plangan ma'lumotlar Excel jadvaliga o'tkazildi va ularning o'yin haqidagi sharhlari
ko'rib chiqiladi. Shunday qilib, ushbu o‘yin nafaqat geografiya fani o'qituvchilariga, balki jurnalistlar va xavfsizlik
xodimlariga ham ilhomlantiruvchi natijalar berishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, darslarda ko'proq interaktiv ta‘limiy o'yinlarni qo‘llash va ulardan foydalanish uchun
‖O‘yinlar markazi‖ tashkil etilishi kerak va bu markazga iqtidorli o‘quvchilarni jalb etish imkoniyatiga ega bo'lishi
lozim.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В умовах соціально-економічної кризи в Україні асоціальна поведінка молоді набуває масового
характеру. За останнє десятиріччя спостерігається катастрофічне зростання молодіжної наркотизації та
алкоголізації, порушення правових норм суспільства, суїцидальної поведінки. Масштаби молодіжної
девіації набули розмірів, які загрожують соціальній безпеці в цілому. Невизначеним є комплекс факторів,
що спричинюють соціальні відхилення. Ці обставини істотно актуалізують необхідність всебічного
вивчення проблеми девіантної поведінки у молодіжному середовищі.
Девіантна поведінка – тип соціальної поведінки, який суперечить прийнятим у даному суспільстві
правовим, моральним, соціальним нормам і стереотипам [3]. Очевидним є обумовленість різних форм
девіантної поведінки економічними, соціальними, демографічними, культурними факторами середовища.
Існують певні зв‘язки між позитивними і негативними відхиленнями. Тобто, підвищена соціальна активність
(гіперактивність) може проявлятися або в творчості (позитивне відхилення), або в антигромадській
діяльності, наприклад, «відходом» в алкоголь, наркотики, що може призвести до суїциду. Для пояснення
причин існуючих форм відхилень у поведінці розроблено різні класифікації, які можна об‘єднати в дві
групи: особистісні та соціальні. У першій групі основною причиною є порушення в структурі особистості, у
другій – саму соціальну систему і її недосконалість [3].
Серед різних теорій та концепцій, що пояснюють причини девіантної поведінки, є психоаналітична
теорія З. Фройда, згідно якої злочин є зовнішнім проявом глибинних підсвідомих психічних процесів
(інстинктів), притаманних людині від народження [6]. Психоаналітична теорія припускає, що дисбаланс в
структурі особистості, викликаний травмою в ранньому дитинстві, може сприяти формуванню «руйнівної
особистості» в дорослому віці. Наприклад, якщо батьки нехтують вихованням, не розвивають «супер-его»
дитини відповідним чином, «воно» може стати домінуючою силою особистості. Пізніше підлітку може не
вистачати співчуття до інших, розуміння їхніх проблем, він може страждати невмінням контролювати
емоції, може діяти агресивно і імпульсивно. В результаті злочинна поведінка може стати виходом для
агресивних і антисоціальних потягів. Таким чином, для пояснення девіантної поведінки думка З. Фройда
концентрується на травмах ранніх ступенів розвитку індивіда і з‘являється в результаті цього дисбалансу в
структурі особистості.
У працях послідовників З. Фройда (А. Адлер, Э. Фромм, К. Хорні та ін.) відхилення у поведінці
характеризуються неврозами, психастенією, сексуальними розладами, різними фобіями. Вони охоплюють
нервово-психічні відхилення і соціальну девіацію. Вчені приділяють особливу увагу природі агресивності,
вважаючи, що в основі агресії лежать деякі нереалізовані вроджені неусвідомлені потяги. В якості таких
неусвідомлюваних потягів Е. Фромм розглядає мазохістичний потяг до страждання, смерті [6].
Соціальним фактором девіантної поведінки частіше за все є сім‘я, школа, соціальне оточення.
Наприклад, люди іншої національності, мігранти часто виконують низькі соціальні ролі або мають низьку
самооцінку на основі сформованих соціальних або національних стереотипів, що може призводити до
поведінки з різними відхиленнями.
В теоріях, орієнтованих на процеси соціального навчання, простежується поступове формування
еталонів поведінки, враховується, як впливають зовнішні фактори на соціалізацію особистості. Соціальне
навчання проявляється в обумовленому впливу групи на особистість. Так, особи, які перебувають в
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частому контакті зі злочинним світом, піддаються під його сильний вплив, засвоюють його «норми»
виховання.
У гуманістичній теорії відхилення в поведінці розглядається як наслідок втрати молодою людиною
балансу зі своїми власними почуттями і неможливість знайти сенс і самореалізацію в умовах, що склалися
у процесі виховання [3].
Н. Бордовська вважає однією з причин виникнення девіантної поведінки підлітків неадекватний
(знижений) рівень самооцінки. Оскільки кожна людина прагне до позитивного образу «Я», низька
самооцінка переживається як неприємний стан, а прийняття себе асоціюється зі звільненням від
травмуючих переживань. Це спонукає підлітків чинити так, щоб зменшувати суб‘єктивну ймовірність
самознищення і підвищувати суб‘єктивну ймовірність прийняття себе [1].
Як ввазує І. Мартинюк, девіантна поведінка – система вчинків чи окремі вчинки, які суперечать
прийнятим у суспільстві нормативам і проявляються у вигляді: незбалансованості психічних процесів;
дезадаптивності; порушенні процесу самоактуалізації; у вигляді ухиляння від морального та естетичного
контролю за власною поведінкою [4, с.67].
Таким чином виділяють такі фактори, які обумовлюють девіантну поведінку молоді [3]:
– індивідуальний, який діє на рівні психофізіологічних передумов асоціальної поведінки, які
ускладнюють соціальну адаптацію індивіда;
– психологічний, тобто несприятливі особливості взаємодії особистості зі своїм найближчим
оточенням в сім‘ї, на вулиці, у колективі;
– особистісний, що виявляється у вибірковому ставленні особистості до бажаного оточення його
норм і цінностей, здатність і готовність до саморегулювання своєї поведінки;
– соціальний, який визначається соціально-культурними та економічними умовами;
– соціально-педагогічний, що виявляється в дефектах шкільного і сімейного виховання.
Д. Боулбі, Р. Салліван, К.Хорні вбачають причинами відхилень в поведінці людини дефіцит
емоційного контакту, теплого спілкування дитини з матір‘ю в перші роки життя [6].
Виникнення порушень поведінки молодих людей, зокрема підлітків, залежить від взаємодії багатьох
факторів. Зазвичай, виділяється три типи причин: соціальні, особистісно-психологічні та біологічні.
Провідними є особистісні особливості підлітків, які формуються під впливом середовища, вони охоплюють
комплекс рис та якостей, таких як: тривожність, конфорність, занижена самооцінка, агресивність. Саме
підлітковий вік є передумовою виникнення девіантної поведінки. Процес фізичного і психічного розвитку
викликає зміни емоційно-ціннісного ставлення до себе і невдоволення собою і оточуючими. Підлітки,
демонструючи самовпевненість, черствість і розв‘язність поведінки, часто відчувають страх,
сором‘язливість і підвищену чутливість. Можна також стверджувати, що поведінка підлітків, що
проявляється в підвищеній агресивності, ворожості, вираженою тенденцією до боротьби, до незалежності
є передумовою до виникнення девіантної поведінки.
Залежно від способів взаємодії з реальністю і порушення тих чи інших норм суспільства девіантна
поведінка поділяється на п‘ять типів [4]:
1 тип – делінквентна. Це девіантна поведінка, яка у крайніх своїх проявах є діями, що тягнуть за
собою кримінальне покарання. Характерна для людей з нестійким внутрішнім світом; у таких людей сила
спонукального мотиву гальмує аналіз негативних його наслідків. Часто делінквентні дії опосередковуються
ситуаційно-імпульсивними чи афективними мотивами. Ці мотиви реалізовуються без етапу попереднього
планування і вибору адекватних об‘єктів, цілей, способів і програми дії для задоволення актуальної
потреби. Делінквентна поведінка може проявитися, зокрема, в бешкетництві і бажанні порозважатись,
вчинити бійку.
2 тип – адиктивна поведінка. Одна з форм девіантної поведінки з формуванням прагнення до втечі
від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану через вживання психоактивних речовин чи
постійну фіксацію уваги на певних видах діяльності, що спрямоване на розвиток і підтримання інтенсивних
емоцій. Особливості людей з адиктивними формами поведінки: прихований комплекс неповноцінності;
прагнення говорити неправду; прагнення звинувачувати інших, знаючи, що вони невинні; прагнення до
втечі від відповідальності у прийнятті рішень; стереотипність, повторюваність поведінки; залежність;
тривожність. Життя людині бачиться нецікавим через його буденність і одноманітність. Людина не
сприймає того, що вважається в суспільстві нормальним: необхідності щось робити, чимось займатись,
дотримуватися прийнятих у сім‘ї чи суспільстві традицій і норм. ‘
3 тип - патохарактерологічний тип девіантної поведінки. Поведінка, зумовлена патологічними
змінами характеру, які сформувались у процесі виховання: розладами особистості (психопатії), явно
вираженими акцентуаціями характеру, невротичним розвитком особистості. Дисгармонійність рис
характеру призводить до того, що змінюється уся структура психічної діяльності людини. Найбільш
характерні мотиви: тенденція до домінування, до влади; схильність до самозвинувачення; жага визнання;
завищена самооцінка; прагнення маніпулювати оточуючими і контролювати їх.
4 тип - психопатологічний тип девіантної поведінки. Ґрунтується на психопатологічних симптомах
чи синдромах, що є проявами тих чи інших психічних захворювань Як зазначає І. Мартинюк, мотиви
поведінки психічно хворого залишаються незрозумілими до тих пір, поки не будуть виявлені основні ознаки
психічних розладів [4]. Людина може проявляти девіантну поведінку через порушення сприймання,
галюцинації чи ілюзії (наприклад, розмовляти із собою); порушення мислення (висловлює, відстоює і
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намагається досягти поставленої мети на основі неадекватного тлумачення дійсності); порушення
вольової активності (здійснює нерозумні і незрозумілі вчинки).
5 тип - девіації, зумовлені гіперздібностями людини. Людина, здібності якої значно перевищують
середньостатистичні, розглядається як така, що виходить за рамки нормальної (це прояв обдарованості,
таланту). Відхилення в бік обдарованості в одній сфері часто супроводжується девіаціями у
повсякденному житті. Така людина часто виявляється непридатною до побутового життя. Вона нездатна
правильно розуміти і оцінювати вчинки та поведінку інших людей, виявляється наївною, залежною і
неготовою до труднощів повсякденного життя.
До ознак девіантної поведінки відносяться [2]):
– багаторазові, тривалі порушення норм певного суспільства;
– поведінка не є наслідком кризової, нестандартної ситуації, а зумовлена загальною спрямованістю
особистості;
– сама поведінка супроводжується різноманітними проявами соціальної дезадаптації, викликає
негативну оцінку з боку інших людей;
– поведінка не ототожнюється з психічними захворюваннями чи патопсихологічними станами, хоча
може за певних умов набувати патологічних форм (алкоголізм, наркоманія тощо);
– результатом поведінки є заподіяння реальної шкоди самій особистості чи оточуючим.
Особливістю девіантної поведінки є те, що вона супроводжується різними проявами соціальної
дезадаптації. Така поведінка зовсім не обов‘язково призводить до хвороби або смерті, але закономірно
викликає або посилює стан соціальної дезадаптації. Стан дезадаптації, в свою чергу, може бути
самостійною причиною девіантної поведінки особистості.
Існують такі підходи до профілактики девіантної поведінки (А. Капська [5]):
1. Біологічний (фізіологічний) – корекція чи контроль над умовами, які викликають злочинну
поведінку.
2. Психологічний (психіатричний) – зміна психологічного стану та усунення причин, які його
викликали.
3. Соціальний – укріпити зв‘язки та взаємодію з однолітками, батьками та іншими дорослими. В
основі злочинності – неадекватні соціальні очікування і соціальні вимоги. Необхідно узгоджувати ці
очікування з різними інститутами, організаціями, які здійснюють вплив на молодь.
4. Практико-зорієнтований підхід, який виходить з того, що злочинна поведінка визначається
відсутністю контролю у мікросередовищі, де мешкає підліток; посилення впливу з боку групи, членом якої
він є; зменшення девіації шляхом розширення і розвитку рольових можливостей особистості.
5. Організація дозвілля підлітків та молоді.
Ці підходи надають змогу побачити розмаїття причин девіантної поведінки, отже, багато
можливостей для її профілактики.
Висновки. Розглянувши форми девіантної поведінки молоді, можна зробити висновок, що кожна з
цих форм так чи інакше залежить від психологічного стану індивіда, взаємовідносин з навколишнім його
оточенням, а також від його освіти, соціального стану в суспільстві, від певного роду заняття, від його
життєвих потреб тощо.
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Амалія Ільянова
(Київ, Україна)
ВПЛИВ МЕДІАПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ СПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ОБРАЗУ
ЛІДЕРІВ ГРОМАДСЬКІСТЮ
У даному дослідженні лаконічно викладено результати попередніх досліджень що стосуються
сучасних методів комунікації, підбору кадрів та формування успішної команди управлінців вищої категорії,
також запропоновано результати та висновки науково-практичного експерименту. Ми акцентуємо на тому,
що методи роботи з кадрами та нестандартні форми примноження людських ресурсів можливі за
злагодженої комунікаційної форми та наявного потенціалу націй. Вивчаючи досвід країн колишнього СРСР
можемо спостерігати подібність підходів щодо формування команди уряду. Тема успішної компетентної
ланки керівників державою надзвичайно актуальна. Питання конструювання майбутнього значно глибша
ніж короткотривала активність у ЗМІ окремих спікерів. Пропонуючи висновки та рекомендації ми
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звертаємося до напрацювань присвячених психологічному аспекту комунікацій, взаємодії ЗМІ з
політикумом, прозорість формування команди й відкритість у підходах щодо призначення фахівців на
відповідальні посади. Медіаполітика має колосальний вплив на формування масової свідомості. Нами
досліджено досвід науковців-практиків, іміджмейкерів, фахівців-новаторів щодо створення і поширення
авторських практичних і наукових технологій впровадження позитивного іміджевого забарвлення об‘єкта
(предмета іміджу) у масову свідомість. Особливу увагу заслуговують праці Н.Н. Талеба, його постулати
адаптуємо для вітчизняних реалій. Вивчаючи історію становлення інформаційного простору України в
період з 1991 по 2019 рр., спостерігаємо за еволюцією медіасередовища, інтерес громадськості до
кадровиків ніколи не згасає. Зібрані матеріали, зокрема опитування й персональні інтерв‘ю з фахівцями та
експертами, причетними до формування команди державних керівників, свідчать про прагнення більшості
(громадян 90% опитаних протягом року) позитивних змін для України і щоденну роботу в цьому напрямі,
громадськість вимагає прозорості у формуванні Офіса Президента та відкритості очільника країни. На
підставі проведеного аналізу, вивчення настроїв громадської думки, розроблено рекомендації (інструкції)
щодо шляхів розв‘язання наявних проблем. Питання формування іміджу держави актуальне й не
вирішене, немає єдиного алгоритму творення іміджу, а час потребує нових ефективних наукових методів і
дієвих рішучих практичних кроків. Насамперед необхідно підкоригувати діяльність ЗМІ як інструменту
комунікації між урядом і громадянами, звернути увагу на професійність творення іміджу країни, вийти на
новий рівень співпраці ЗМІ і державних органів. У наукових дослідженнях, зокрема у даній та попередніх
працях, пропонуємо висновки власної науково-практичної діяльності щодо засобів ефективного впливу на
розум і відчуття аудиторії за допомогою ЗМІ, формування громадської думки на користь держави. Йдеться
про ефективне, дієве поширення іміджетворюючої інформації. Розглянемо вимоги до керівника, окрім
професійних якостей та успішного досвіду роботи ми звертаємо увагу на психологічний аспект: кар'єрний
шлях проходить через масу фізичних і ментальних перешкод, у чутливій людській психіці поєднуються
емоції, душа і розум, й не завжди існує баланс, що за певних обставин може перерости у психічну
проблему. На часі психічне здоров'я людини, це на перший погляд не видима проблема її не відразу
можна виявити на відміну у випадках з тілесними захворюваннями. Так йдеться саме про "психічне", не
психологічне захворювання. Проблеми у людей психічні, ті котрі пов'язані із травмами дитинства та юності.
Вони вразливі лише у певному емоційному середовищі, відсутність психічного здоров'я іноді проявляється
у стресовій ситуації. Не всі відхилення можемо вважати патологією чи захворюванням, психіку людини
вивчали й надалі вивчають, у даному контексті формування кадрової команди державотворення ми
звертаємо увагу на загальноприйняті ментальні та соціальні норми, якщо є підозра появи симптомів
захворювань психічного характеру, то їх не можна ігнорувати. Прозорість кроків керівників держави, їх
спілкування з пресою є доказом відкритості для суспільства й здоровим психологічним станом, який можна
простежити. В умoвax нeвизнaчeнocтi кожен пpaгнe cтaлocтi, oднaк caмe вoнa cтaє пepeшкoдoю нa шляxу
дo poзвитку. Вважаємо, що кожен керівник має орієнтуватися на поміркованість у житті й
удосконалюватися щодня, аналізувати ситуацію й шукати варіанти виходу із кризи. Станом на 2014-2019
рр. Україна досягла апогею популярності у світі, проте її імідж потребує клопіткої фахової роботи.
Авторське поняття іміджу запропоноване В.В.Чекалюк передбачає зацікавленість кожного громадянина у
процвітанні (країни, бізнесу, всіх сфер діяльності). Позитивним є імідж держави, зафіксований громадською
думкою, сформований під впливом ЗМІ, за умов довгострокового демократичного лідирування, прагнення
країни до розвитку всіх сфер та моральної досконалості і гармонії окремих осіб, де кожен громадянин складова успішної держави. Одержані результати засвідчують: актуальність ідей і положень для
розв‘язання нагальних проблем у науці про зв‘язки з громадськістю, апробованість науково-теоретичних
напрацювань при викладанні курсів «Політологія», «Іміджелогія», «Менеджмент комунікацій»,
«Психологія», тощо. Політичні і економічні реалії сьогодення диктують нові умови для творення
державного іміджу. Україні необхідно підкоригувати діяльність ЗМІ як інструменту творення іміджу країни,
вийти на новий рівень співпраці ЗМІ і державних органів. У наукових дослідженнях, зокрема у даній праці,
пропонуємо висновки власної науково-практичної діяльності щодо засобів ефективного впливу на розум і
відчуття аудиторії за допомогою ЗМІ, формування громадської думки на користь держави, а також
фаховий курс з іміджмейкингу, запровадження окремого напрямку спеціальності «іміджмейкер», що
суттєво розширює можливості маркетингу і представляє спеціальні дисципліни у взаємодії з паблік
рілейшнз (PR) «зв‘язки з громадськістю». Мета фахівців – формування громадської думки в інтересах
України, підняття рівня патріотизму в суспільстві. Йдеться про ефективне, дієве поширення
іміджетворюючої інформації. В.В. Чекалюк пропонує і аргументує у своїх працях - певну адаптацію іміджу
держави з урахуванням світової інформаційної політики і можливостей самого об‘єкта іміджетворення, це
принцип, притаманний молодим країнам, що орієнтовані на максимальне залучення партнерів, інвесторів
для розвитку економіки, зокрема й в Україні. Втомлене від поганих новин суспільство потребує
медіаплацебо. Тобто пропонуємо певну інформацію, подібну до правдивої, вважати медіаплацебо, що
передбачає оприлюднення містифікованого матеріалу, основним мотивом якого є підбадьорити
громадськість, додати оптимізму й бажання боротися за краще життя, працювати на імідж власної
держави. Запропонований В.В. Чекалюк термін «медіаплацебо» – це своєрідна «пігулка» оптимізму і віри,
що стимулює поширення позитиву в суспільстві. Наукова дискусія про роль плацебо триває. Шукаючи
можливий виважений, науковий підхід до цієї проблеми, ми вивчали доробок науковців Європи і США,
котрі займаються дослідженням плацебо, здебільшого це медична сфера, коли хворий вживає «пусті»
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пігулки, а думає, що це сильнодіючі ліки проти недуги, й з часом одужує, обманюючи свій організм і
програмуючи його на подолання хвороби. «Ефект плацебо» — термін має кілька тлумачень. Часом ним
позначають будь-кого, хто прийняв плацебо і відчув полегшення, охоплюючи і тих людей, яким в будьякому разі стало б краще. Але експерти доводять, що ефект плацебо здійснює і свій специфічний вплив,
який має кількісні показники. Плацебо діє магнетично. Коли «здоровий глузд» й людська природа
функціонують як окремі сфери, розум здатен «обхитрити» тіло й спонукати до дій. За допомогою
медіаплацебо - віртуальної реальності - можна додавати сили людині й усій нації, вести й направляти.
Роль медіаплацебо у формуванні громадської думки на стадії дослідження. Проте цей напрям є
антикризовим для країн, що перебувають у депресії, коли народ думає, що це «дно», то ЗМІ має дати
надію, і медіаплацебо буде тим чинником, що дасть надію на світле майбутнє.
Для того, щоб вивчити смаки та вподобання аудиторії В.В. Чекалюк науковець-іміджмейкер і
А.О. Ільянова психолог вирішили спільно провести моніторинг. Об‘єктом вивчення обрали ерудовану
молодь, студентів 1-4 курсів, учасників гуртка із журналістики (проект доц. В.В. Чекалюк). Історія створення
гуртка розпочалася 2011 році, першим успішним проектом була студентська телепедача «Телеакадемія»,
що протягом року виходила в ефір Першого національного каналу України. За цей час були позитивні
відгуки від аудиторії глядачів – студенти готували цікаві креативні сюжети, об‘єднані певною актуальною
темою. «Почуй думку молоді, познайомся з учасниками творчої лабораторії Вероніки Чекалюк, напиши
історію своїми словами, покажи світові свій ракурс на життя, відчуй смак професії журналіста. Майбутнє
України у наших руках!», - таким був салоган проекту. Нині на базі кафедри журналістики та мовної
комунікації працює гурток із журналістики «Юний журналіст» - це є прототип «Телеакадемії НАУ». Близько
трьох років навчально-виробничий проект для студентів є платформою для комунікацій між студентами,
що інтегрується у професійне телевиробництво. Проект передбачає викладачами кафедри і студентам
НУБІП спільно створювати інформаційні матеріали на актуальні теми: резонансні події, новини, прогнози,
усе чим живе українська молодь НУБІП і світу. «НУБІП Телеакадемія» готується з окремих рубрик, що
порушує соціально значущі теми життя й розвитку студентів, зустрічі з експертами й викладачами,
випускниками, працедавцями. Учасники журналістського гуртка чутливі індикатори актуальних тем.
Щомісяця глядачам представлено 60 хвилинний блок роликів на ЮТЮБ, це цикл сюжетів, тематика, котрих
є актуальною для суспільства. Медійна лабораторія, наш гурток – це сучасний інформаційний молодіжний
осередок, представники якого удосконалюють хист журналістської професії: фотографа, режисера новин,
режисера кіно і сучасного телебачення, блогерства. Цей проект було започатковано Веронікою Чекалюк
під час роботи у ІМВ НАУ. Апробація пройшла успішно 2012-2018рр. й нині 2019 р. продовжує виходити в
ефір «ЮТЮБ». Так студенти оприлюднюють власні короткометражні ігрові стрічки та різножанрові сюжети.
У перспективі 2019 р. - кожна передача представлена творчій комісії для подальшого залучення
вихованців до студії каналу й виходу у Всеукраїнський ефір. Це значні перспективи для саморозвитку й
працевлаштування. Жодна думка молодіжної аудиторії, жодна пропозиція, що її висловлює молодь, не
залишається поза увагою громадськості. Відтак важко переоцінити значення спецпроекту з огляду не
перспективу розвитку суспільного телебачення в Україні. Молодіжний осередок у студії упродовж програми
веде дискусію з молоддю. Обговорюється тема, що є актуальною для українського суспільства. Триває
діалог на рівних правах. Це актуальний проект – медіа платформа, де гуртується патріотична освічена
молодь, створюється громадська думка й формується сприйняття України у ЗМІ. Наукова колаборація
Чекалюк та Ільянової полягає у тому, щоб простежити тенденцію тематики сюжетів та специфіку подачі
інформації іі авторами. Ми пропонували три теми на вибір трьом різним групам студентів, що називаються
«змінні редакції». Наші спостереження довели, що юні журналісти мають різнобічні погляди на життя й
події, деякі явища групою 1 – були інтерпретовані, як позитивні, а у група 2 – подала як негатив, а група 3 –
оприлюднила нейтрально, незабарвлений оціночними емоціями матеріал, даючи можливість аудиторії
зробити висновки самостійно від побаченого. Мета дослідження, що проводилося протягом трьох років –
вивчення громадської думки, як мінливого соціального явища. Молодь 18-24 роки, висловлювала публічно
у журналістських матеріалахтрадиції, правила родини, звичаї, погляди і почуття, - під впливом цієї
інформації, формувалася громадська думка у студентства.
Висновок експерименту:Медіа мають колосальний вплив на суспільну діяльність аудиторії. Як
наслідок інформаційної кампанії, громадська думка стосовно певної теми може бути як позитивною, так і
негативною, рідше – нейтральною. ЗМІ – це потужний інструмент у формуванні іміджу, як висновок - саме
ЗМІ безпосередньо впливають на політичний вибір громадян.
Висновок: Як психолог-практик щодня спостерігаю за змінами у суспільстві, за тим, яким є сильним
прагнення людей до змін, до добрих позитивних змін як у особистому житті так і у державі вцілому. Мені
імпонує те, як люди наполегливо прагнуть до добра й кожен намагається надавати позитивний
інформаційний актив емоційнозабарвлених меседжів у соціальних мережах, підбадьорюють один одного й
очікують оптимістичних новин від ЗМІ. Сучасне медіасередовище стрімко змінюється відповідно до
світових стандартів та запитів ринку. Поява новітніх технологій стимулює підвищення оперативності у
поширенні інформації, новин, тощо. Тож нехай добрих новин буде більше, а суспільство психологічно
урівноваженим. Наразі класична освіта іноді не встигає за еволюційним процесом, саме тому, щоб
залишатися конкурентними на медіа ринку фахівцям необхідно дбати про самоосвіту удосконалювати
навички та вміння, втілювати нові методи освіти у теорію та практику.

205
Наталія Кошель
(Київ, Україна)
ФЕНОМЕН СМИСЛОУТВОРЕННЯ ЕКОСИСТЕМИ ПСИХІКИ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ
Актуальність проблеми дослідження висвітлює питання розвитку комунікативних навичок осіб
дорослого віку, та міжособистісне спілкування, що належить до найважливіших сфер життєдіяльності
людини, та покликане задовольнити властиві потреби в самопізнанні й самовдосконаленні. В рамках даної
роботи зауважуємо на створенні особливої психологічної взаємодії – екопсихологічної фасилітації, яка
сприятиме прояву особистої активності людини, та налагодженню емоційно-комунікативного зв‘язку.Відтак
в основі даного дослідження є екофасилітація – як інноваційна модальність психологічної допомоги.
Аналіз досліджень та публікацій
В основу даного дослідження покладено теоретичні та практичні розробки щодо психологічних
засобів оптимізації особистісного розвитку суб‘єкта, таких науковців, як: А.А. Деркач [2], В.М. Духневич [3],
Є.А. Марчук [9],О.І. Огієнко [10], Я.В. Сухенко [12, 13, 14]та ін.. Методологічним підґрунтям програми з
розвитку особистості визначений процес секопсихологічної фасилітації (екофасилітації), як процес
управління відкритою динамічною системою особистості з метою підтримки її у стані саморозвитку, яку
розробив та обґрунтував П.В. Лушин [4, 5, 6, 7, 8, 15].
Виклад основного матеріалу
Екопсихологія зобов'язана використовувати не просто знання, а знання активні, переконливі, здатні
впливати на свідомість і почуття людини. Так ізнання мають бути не тільки доказовими, не тільки
об'єктивними, але і суб'єктивно значущими, не тільки цікавими, але і хвилюючими. У роботі з
екопсихологічної інформацією слід мати на увазі як логічні, так і емоційно-чуттєві психологічні механізми
сприйняття проблем і страждань людини. Підхід, який допомагає знайти постійний ресурс для підтримки
системи особистості в стані активного процесу саморозвитку, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях, в
психологічній парадигмі закріпився під назвою «екофасилітаціі» [6, c. 29].
Мета статті — дослідити феномен екопсихологічної фасилітації особистісного розвитку людини
дорослого віку.
Метод екопсихологічної фасилітації йде корінням до клієнт-центрованої психотерапії К. Роджерса,
який висунув тезу про те, що створення позитивного емоційно-теплого середовища забезпечує
повноцінний розвиток і розкриття особистості. Завдяки емпатії, безумовному прийняттю, відчуванню
співчуття, людина може виявити в собі ті якості, про існування яких вона навіть і не підозрювала.
Екологічність, згідно розробок К. Роджерса – «це не тільки згода в усьому, екологічними можуть бути і
конфлікти, і кризи - вірні супутники людських відносин. Не дарма кажуть, що в суперечці народжується
істина, головне, щоб у суперечці істину не забули. Конфлікти, найчастіше, допомагають безпомилково
визначати: чи є майбутнє у існуючого союзу або він себе вичерпав і готовий переродитися в щось
нове» [11, c. 101-102].
Для початку розберемося з визначенням поняття фасилітації. Фасилітація - (від англ. facilitate полегшувати, допомагати, сприяти) це модель управління психологічним станом особистості, який
відрізняється від загальноприйнятого управлінського стилю недирективністю [9, c. 110]. Слід зазначити, що
в різних наукових галузях дане поняття характеризується відмінними значеннями. Фасилітація затребувана в сучасному світі технологія, яка містить корисний інструментарій для психологів, педагогів,
керівників компаній. Фасилітатором, відповідно, називається індивід, присутність якого приносить
полегшення. Фасилітація має відношення до управління ситуацією розвитку наявного потенціалу
особистості. Екофасилітація - це управління ситуацією невизначеності особистості в умовах генерування
нової ідентичності і принципово інших можливостей (нового потенціалу) подальшого розвитку (що
відображає смислоутворення феномена толерантності до невизначеності). Результат фасилітації поліпшення стану клієнта, результат екофасилітаціі - поява нових можливостей саморегуляції соціального
суб'єкта або соціальної екосистеми. Технічно фасилітація має відношення до процедур активного,
емпатичного і просунутого слухання, екофасилітація - до процесу колективно генерованого інсайта.
Отже, феномен або ефект екофасилітаціі - це явище при якому екопсихологічне ставлення до
дійсності розглядається не стільки в термінах збереження навколишнього природного середовища в
умовах її кризи, розпаду, скільки як збереження самого суб'єкта або, точніше сказати, особистості
(відкритої, динамічної, що живе, діє і саморозвивається в середині певної екопсихологічної системи).
Таким чином, процес екофасилітаціі - це управління відкритою динамічною системою особистості з метою
підтримання її у стані саморозвитку. Екофасилітація не є альтернативою будь-яким видам психологічної
практики, а навпаки, стає необхідним доповненням до вже відомого, дозволяє по-новому переосмислити
власний існуючий досвід.
У межах даного дослідження екофасилітацію розглядаємо як людиноцентрований підхід, що
виражається в глобальній довірі до людини, притаманній їй актуалізованій тенденції до особистісного
зростання та саморозвитку. Суть підходу - в умінні приходити до досконалості або соціальної
обдарованості соціальних і індивідуальних екосистем. Практичні результати екофасилітатівного підходу
знайшли реальне застосування в різних сферах практики: психотерапії, в екстремальних,

206
малопередбачуваних умовах діяльності людини, в дитячій психології та педагогіці, в управлінні людськими
ресурсами, соціальної психології і т.д.
Особлива складність даної теми полягає в потребі врахування специфіки розвитку особистісних
структур дорослої людини і відсутності коректного психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на
гармонізацію та оптимізацію процесу самозмін людини. Виходячи з необхідності врахування ситуації, що
склалася в сучасному глобалізованому світі, та психологічних основ, екофасилітативний підхід пропонує
вихідні конструкти для проектування процесу самовизначення та саморозвитку людської особистості,
спрямованої на вирішення глобальних проблем людства в умовах гармонізації особистісних і
загальносуспільних інтересів.
Визначимо сутність фасилітативного підходу в психології. Фасилітативний підхід – це процес
управління ситуацією розвитку наявного потенціалу для саморозвитку особистості. Фасилітатор сприяє
(або фасилітативно супроводжує) процеси саморегуляції людини. За умов групового розв'язання завдань
фасилітатор активізує креативну діяльність, ймовірнісне прогнозування та пошукове конструювання.
Екофасілітатівний підхід - це самодостатній метод психотерапевтичної практики і аналогів йому на
сьогоднішній день немає. У прикладному аспекті, використовуючи розробки П.В. Лушина можна навести
тезу: "Знати психіку все більше означає вміти її конструювати" [7, c.8].
Екофасилітативний підхід - (екофасилітаціі, екопсихологічної фасилітації, екоцентроване
консультування, екопсіхотерапія) - науково-обґрунтований метод надання психологічної допомоги.
Екопсихологічний підхід до питання смислоутворення психіки людини у дорослому віці, дозволяє виділити
такі переваги його використання, як:
- здатність до саморегуляції екофасилітаторів в ситуаціях невизначеності;
- навички надання психологічної допомоги в ситуації невизначеності;
- досягнення позитивного стабільного результату у допомозі клієнту чи групі;
- навички підтримки особистісного та професійного здоров'я;
- формування індивідуального ефективного стилю діяльності;
- високий рівень самоприйняття;
- здатність визначати і конструювати зони найближчого професійного та особистісного розвитку;
- уміння толерувати ситуації невизначеності і професійної кризи;
- навички навчання основам екофасилітації.
Якщо виходити з того, що практично будь-яка людна виступає в якості відкритої динамічної
особистості, яка самоорганізовується, яка визначає свої цілі і способи їх досягнення, то виявляємо саме
основні принципи екофасилітацію. Особистісні зміни, в свою чергу, являють собою деяку здатність, яка
може самовизначатися і розвиватися в процесі соціалізації особистості. Психолог-екофасилітатор - це не
тільки інтегратор, це ще й дзеркало, в якому видно те, що ховається в особистості клієнта: то, на чому він
стоїть, і то що він сам не помічає. Функція фасилітації полягає в створенні умов для смислоутворення у
особистості, а також в допомозі і налаштуванні сприйняття інформації в процесі обговорення складної
проблеми, що приводить до досягнення порозуміння між учасниками на процес вирішення цієї проблеми.
Екофасилітаціі - це одночасне використання інсайт-навчання і короткострокового консультування з
досягненням глибинного психотерапевтичного ефекту. Такий підхід активізує критичне мислення і обмін
досвідом серед учасників, враховує потреби кожного.
Отже, застосування екофасилітативного підходу надає підґрунтя для створення умов для
смислоутворення екосистеми психіки людини дорослого віку. Діяльнісний підхід трактує особистість як
суб‘єкт діяльності, який формується в діяльності та комунікації з іншими людьми і визначає характер цієї
діяльності та спілкування. В цілому зазначена модель представлена у векторі «позитиву», тобто
присутність у психологічний організації суб‘єкта всіх означених характеристик призводить до
результативної готовності до подолання кризи.
Таким чином вдалося встановити, що екофасилітація – це інноваційна модальність психологічної
допомоги, яка обумовлена контролем над процесом самореконструкції та самоорганізації відкритої
динамічної системи особистості. Екофасилітація зазвичай спирається на позитивні, сильні сторони
особистості людини й засноване на переконанні у тому, що людина спроможна саморозвиватися і
самозмінюватись, змінювати своє життя, створювати ті обставини, які її задовольняють, здатна знаходити
способи реалізації своїх здібностей, мінімізувати негативні чинники розвитку, тощо. Екофасилітаційний
підхід, звичайно використовує короткострокову допомога, але може бути продовженим залежно від
своєрідності проблеми.
Концепція цього підходу ґрунтується на розкритті особистісних змін, що виникають під час переходу
особистості, яка перебуває в умовах особистої кризи, до нової ідентичності, тобто під час змін системи її
уявлень про саму себе чи спосіб власного життя. Зміни ідентичності можуть відбуватися радикально та
неочікувано, як власне для суб‘єкта, так і для оточуючих. У такий спосіб суб‘єкт набуває нових цінностей,
переконань, способів дії, у нього формується новий тип емоційного реагування, що супроводжує
міжсистемний перехід до принципово нових можливостей ідентичності.
На підставі проведеного аналізу особливостей змістоутворення дорослих людей, є сенс розглядати
його в розрізі перехідного процесу, в якому самоорганізація грає провідну роль. Стає очевидним, що
моменти розвитку особистості дорослого пов'язані з кризовими ситуаціями, які відрізняються високим
рівнем невизначеності, парадоксальності і суперечливості. Отже, феномен смислоутворення екосистеми
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психіки людини дорослого віку, має два основних структурних рівня: психічних конструктів та особистісних
конструктів.
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ЗДАТНІСТЬ ДО ЕМПАТІЇ СУЧАСНИХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
Постановка проблеми. Сучасні вітчизняні й зарубіжні вчені дедалі частіше апелюють до проблеми
розвитку емпатії, оскільки, як засвідчують багатоаспектні психолого-педагогічні дослідження, у сучасному
суспільстві поширюється тенденція домінування негативних якостей над позитивними, зростання егоїзму,
байдужості, агресивності, нетерпимості в молодіжному і дорослому середовищі.
На думку більшості учених, які присвятили свої дослідження означеній проблематиці, формування і
розвиток емпатії є одним із важливих завдань сьогодення. За сучасних умов важливо сконцентрувати
увагу на формуванні ціннісних орієнтацій і базувати процес стосунків на засадах гуманізму. Тому
постановка проблеми щодо вивчення й дослідження емпатійних тенденцій у сучасних чоловіків і жінок є
актуальною й своєчасною.
У зарубіжній і вітчизняній психології корифеями у вивченні проблеми емпатії є: В. Абраменкова,
В. Бойко, Г. Бреслав, Т. Гаврилова, П. Гозман, Б. Додонов, А. Кіршева, С. Левшин, О. Леонтьєв, Т. Ліппс,
О. Лурія, В. Маранцман, Е. Тітченер, Дж. Уоткінс, І. Юсупов, та ін.
Значну цінність у дослідженні психології чоловіків і жінок відіграли праці таких вчених як Г. Айзенк,
О. Вейнінгер, А.-Л. Гезелл, В. Геодакян, С. Голод, К. Джилліган, Л. Казек, Л. Кольберг, С. Нартова-Бочавер,
Ж. Паже, Т. Титаренко та інші.
В наш час проблема зв‘язку емпатії і типу гендерної ролі стає дедалі актуальнішою. З‘являються нові
концепції, підходи, методики, теорії дослідження гендерної поведінки і емпатії (В. Айкінс, С. Бем,
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Т. Бендас, Дж. Берет, Н. Городникова, Р.Даймонд, Н. Епштейн, Є. Ільїн, Ч.Труа, П. Чін та інші), які
концентруються на пошуках виникнення причин прояву, розвитку, відхилень та залежності рівня розвитку
емпатії від типу гендерної ролі.
Мета статті полягає у теоретичному дослідженні здатності до емпатії сучасних чоловіків і жінок
Результати теоретичного аналізу. Феномен гендерної поведінки є об‘єктом вивчення багатьох
соціальних і гуманітарних наук, зокрема антропології, психології, філософії, соціології, філології та ін.
Склалися певні традиції щодо розуміння природи гендеру та гендерної поведінки. Зокрема Р.Столлер
розглядає гендер як поняття, що базується на психологічних і культурних поясненнях, досить незалежних
від тих, які тлумачать біологічну стать. Так Р.Ангер, А.Річ, Г.Рубін вважають, що гендерна поведінка
пов‘язана з усіма тими соціальними і культурними нормами, правилами і ролями, які приписує нам
суспільство, залежно від нашої біологічної статті. Т.В. Говорун і О.М. Кікінежді визначають поняття
гендерної поведінки як соціально-психологічну характеристику, набуту у процесі соціалізації, яка формує
людину як чоловіка чи жінку, і значною мірою визначається особливостями культури, звичаєвості,
вихованням, соціальними очікуваннями [1; 2].
Розглядаючи феномен гендерної поведінки слід звернути увагу на такий фактор її вияву як емпатія.
Під емпатією розуміють співчутливе переживання однією людиною почуттів, сприймань і думок іншої. До
наукового вжитку цей термін ввів Е.Тітченер, який вважав, що емпатія дозволяє об‘єктивніше
змальовувати відчуття, образи і почуття в процесі сприймання зовнішніх об‘єктів (М.Г. Ярошевський). При
вивченні і дослідженні емпатії виділяють три підходи (Р.Даймонд, Ч.Труа), три етапи дослідження (емпатія
як емоційний феномен, як афективно-когнітивне явище і як акцент на поведінковій природі), дві тенденції
висвітлення фаз процесу емпатії (одна – Дж. Бернета; інша – В. Айкінса), групи функцій емпатії (когнітивна,
поведінкова і емоційна групи) [4; 5].
Загалом під емпатією розуміють, як зазначає Є.П. Киридон, співчутливе переживання однією
людиною почуттів, сприймань і думок іншого.
Емпатію розділяють на афективну (ще кажуть емотивну), когнітивну, поведінкову і предикативну.
Перша – про те, щоби переживати емоцію, яка відповідає внутрішньому стану опонента; друга – про
свідоме розуміння внутрішнього стану інших; третя – про реакцію вольового типу, виражається у мотивації
до альтруїстичної допомагаючої поведінки на користь іншої людини, спрямованої на поліпшення її
емоційного стану; четверта – про вищий ступінь розуміння, що складається в здатності передбачати думки
і вчинки опонента. Також розділяють автоматичну і контрольовану емпатичну реакції [5].
В наш час проблема зв‘язку емпатії і типу гендерної ролі дедалі актуальнішою. З‘являються нові
концепції, підходи, методики, теорії дослідження гедерної поведінки і емпатії (С. Бем, Т. Бендас,
Н. Городникова, Н. Епштейн, Є. Ільїн, П. Чін та інші), які концентруються на пошуках виникнення причин
прояву, розвитку, відхилень та залежності рівня розвитку емпатії від типу гендерної ролі [8].
З самого народження жінка і чоловік починають «грати» «вірні», на думку суспільства, ролі.
Жіночність (фемінність) чи чоловічність (маскулінність) виражаються у всіх сферах життя починаючи з
мовлення, закінчуючи стилем одягу. При постійній поляризації ролей жінки та чоловіка суспільством у їх
соціально-психологічній взаємодії виділяються рівні спілкування (соціально-рольовий, діловий, інтимноособистісний), групи спілкування (співробітництво, суперництво), моделі дідичної взаємодії (Г. Келлі,
Дж. Тібо) [1; 3; 6].
Визначивши ситуацію, учасники взаємодії починають вибудовувати позиції, що дозволяють їм
досягти своїх цілей у заданих обставинах (міжособистісна взаємодія). Виділяють просторові
характеристики (вертикальні, горизонтальні), механізми формування міжособистісного простору
(взаєморозуміння, координація, узгодження). Аналіз особливостей гендерних ролей у чоловіків показав
чітку відмінність їх з представниками жіночої статті у мотиваційній, емоційній, і когнітивній сферах. Також
відомо, що маскулінні індивіди мають дефіцит емпатії, здатності до підтримки і опіки, а фемінні особистості
характеризуються високою тривожністю, невпевненістю в собі [7; 8].
Слід зазначити, що емпатія у чоловіків і жінок суттєво різниться на найбільш базовому рівні, різна
фізіологія реакцій – задіяні різні долі мозку. Всі кількісні показники, в середньому, стабільно вищі у жінок,
хоч ця різниця порівняна чи менша від внутрістатевої дисперсії. М. Горган, вважає, що частково ця різниця,
більше за все, набута в процесі індоктринації шляхом виховання в традиційному суспільстві, але не вся:
різницю видно в дослідах з тваринами і у немовлят, які ще не могли бути індоктринованими в той чи інший
бік. Але не все так просто: твердження типу «чоловіки менш здатні на емпатію, ніж жінки» буде приблизно
настільки ж неправильним, як і твердження «чоловіки і жінки однаково здатні на емпатію» [3].
Як зазначають, М. Горган, М.Л. Кроль, М.М. Обозов, Т.І. Пашукова та інші, показником з найбільшою
різницею в рівні емпатії між статями – є самооцінка. Чоловіки применшують свою здатність до емпатії, тоді
як жінки краще оцінюють, а то і перебільшують свою. (в технічних дисциплінах жінок набагато менше
значною мірою через занижену самооцінку своїх інженерних здібностей.) Два інших показники, оцінка з
боку об‘єктів і точність вгадування емоцій, теж віддають перемогу жінкам, але з меншою відносною
перевагою [3; 4; 5; 6; 7].
Найцікавіші ґендерні відмінності видно в контрастах, коли оцінюють різні види емпатії. Тут чітко
видно, звідки взялися всякі популярні стереотипи. Наприклад, як наголошує М. Горган та інші:
виявляється, жінки відчутно більше за чоловіків здатні до емотивної емпатії, а от різниця в когнітивній
емпатії зникаюче мала, в деяких дослідах виглядає, що в ній чоловіки навіть емпатичніші за жінок.
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Виходячи із стереотипу варто зазначити, що чоловік співчуває тому, що розуміє, а жінка розуміє те, чому
співчуває. Також слід зазначити, що у жінок розвиненіша автоматична емпатична реакція, а у чоловіків
контрольована. Сюди вписується вся концепція «нечутливості» чоловіків до натяків, нюансів і душевного
стану. Ще один цікавий факт, зазначає М. Горган, який предствлений у публікації (Nitschkeetal, 2015):
виявляється, наш рівень емпатії міняється зі стресом теж по різному. В стані стресу чоловіки починають
краще вгадувати чужі емоції, а жінки, навпаки, гірше [3; 4; 5; 8].
Слід, розповісти про дослідження (Klein & Hodges, 2001). Вони 107 студентам показували відеозапис
розповіді студентки про свої проблеми з навчанням, а потім вгадували її емоції. Досліджуваних поділили
на три групи: члени першої, контрольної, групи просто вгадували, члени другої вгадували, після чого їм
казали, правильно, чи ні (і вони наперед знали, що їм розкажуть правду), членам третьої групи давали
долар за приблизно правильну відповідь і два за зовсім правильну здогадку. Максимум можна було
заробити 8 доларів. Перша група міряє щось ближче до автоматичної емпатії, яка у жінок розвинутіша.
Друга і третя група включають контрольовану емпатію, і тут виявляється, що вона приглушає автоматичну
реакцію, в результаті точність жінок падає на 25% порівняно з контролем і навіть на пару відсотків
порівняно з чоловіками. А от у чоловіків точність зростає на 30%. Далі за вгадування починають давати
гроші, мотивація іде в максимум, жадність характерна для усіх, так точність у чоловіків зростає ще на 20%,
а у жінок на 40% (15% відносно контролю), причому, жінки все таки в результаті, переважають більше ніж
на 10% [3-7].
У дослідженнях (Bergetal, 2015) чоловіки сприймають чоловіків на 1% емпатичнішими за жінок, а
жінки сприймають жінок на 4% емпатичнішими за чоловіків. Що свідчить при максимальній мотивації усіх
сторін, різниця мінімальна, а та різниця яка є, стосується когнітивної емпатії, де кожен трохи краще розуміє
свою стать. При тому, що думає, що краще розуміє стать протилежну. Зафіксовано, що самооцінка рівня
емпатії у жінок майже на 10% вища, ніж у чоловіків [3].
Висновки. Таким чином, кількісна різниця у прояві емпатії між чоловіками і жінками невелика. Тому
списувати статистично значиму різницю в соціальних ролях на різну схильність до емпатії не варто, на
думку М. Горган. Та різниця, яка є, - переважно в самосприйнятті, в умінні сприймати чужу емоцію
напряму, без розуміння опонента, і в тому, чи для цього треба прикладати додаткові зусилля, чи ні. Також
варто зазначити, що чоловіки і жінки в якості об‘єктів очікують різний рівень емпатії від опонентів. Чоловіки,
імпатію, очікують відчутно менше, ніж жінки.
Провівши емпіричне дослідження, Є.П. Киридон, дійшла також висновку, що рівень розвитку емпатії
виявився найвищим у представників з ремінним типом гендерної поведінки, а найнижчим – у представників
з низьким рівнем розвитку андрогінії. За кількісним показником рівень розвитку емпатії у більшості
досліджуваних перебуває у спектрі середнього рівня з тенденцією до низького [4].
З‘ясовано, що емпатію розділяють на афективну (емотивну), когнітивну, поведінкову і
предикативну. Також розділяють автоматичну і контрольовану емпатичну реакції.
Проаналізовано, що емпатія у чоловіків і жінок суттєво різниться на найбільш базовому рівні, різна
фізіологія реакцій – задіяні різні долі мозку. Всі кількісні показники, в середньому, стабільно вищі у жінок,
хоч ця різниця порівняна чи менша від внутрістатевої дисперсії. Чоловіки применшують свою здатність до
емпатії, тоді як жінки краще оцінюють, а то і перебільшують свою. Критерії: оцінка з боку об‘єктів і точність
вгадування емоцій, теж віддають перемогу жінкам, але з меншою відносною перевагою.
Виявилось, що жінки відчутно більше за чоловіків здатні до емотивної емпатії, а от різниця в
когнітивній емпатії зникаюче мала, в деяких дослідах виглядає, що в ній чоловіки навіть емпатичніші за
жінок. Також слід зазначити, що у жінок розвиненіша автоматична емпатична реакція, а у чоловіків
контрольована. В стані стресу чоловіки починають краще вгадувати чужі емоції, а жінки, навпаки, гірше.
Розкрито, що різниця у здатності до емпатії сучасних чоловіків і жінок невелика Зазначено, що
чоловіки і жінки в якості об‘єктів очікують різний рівень емпатії від опонентів. Чоловіки, емпатію, очікують
відчутно менше, ніж жінки.
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ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
Сучасний соціально-політичний устрій суспільства, як ніколи раніше, вимагає активного включення
людини в процес власної життєтворчості, висуває вимоги до неї як до активного суб‘єкта власного
перетворення, суб‘єкта особистісного саморозвитку. Потреба у саморозвитку є природною потребою, що
надає індивідуальному життю людини яскравої спрямованості та глибокого сенсу.
Як свідчить теоретичний аналіз, проблема саморозвитку буквально пронизує зміст сучасних
досліджень про особистість, про її внутрішній світ. На сьогодні більшість науковців розглядають людину як
суб‘єкта власної активності і власного перетворення, а процес розвитку переважно вважають
саморозвитком. Акцентування на керованості процесу власних змін знаходимо у теоретичних
напрацюваннях психологів у руслі суб‘єктно-діяльнісної парадигми (К. О. Абульханова-Славська, І. Д. Бех,
А. В. Брушлінський, Л. Ф. Бурлачук, С. Д. Максименко, Г. В. Ложкін, А. В. Петровський, В. І. Слободчиков,
В. О. Татенко, Н. В. Чепелєва та ін.). Так, одними з перших дали визначення саморозвитку
В. І. Слободчиков та Є. І. Ісаєв [6]. Згідно із даним підходом, саморозвиток – це фундаментальна здатність
людини ставати і бути справжнім суб‘єктом свого життя, робити власну життєдіяльність предметом
практичного перетворення [6].
Проблематика гендеру як самостійної системи соціальних відносин, у центрі яких знаходиться стать
людини, завжди цікавила психологів. Існують два підходи до статеворольового розподілу, згідно з першим
підвалиною відмінностей є психофізіологічні детермінанти, а з іншим – соціальнокультурна матриця та
процес гендерної соціалізації [1, 2,4, 5, 9].
Слід звернути увагу на позицію стосовно розрізнення понять «стать» та «гендер» М. Л. Сабунаєвої
та Ю. Е. Гусєвої, які зазначають, що стать – це сукупність анатомо-фізіологічних особливостей організму,
заданих від народження, а гендер – це соціальна стать, соціальний конструкт статі, надбудований
суспільством над фізіологічною реальністю [5].
Поняття «гендер» включає в себе соціально-визначені характеристики чоловіків і жінок на відміну від
біологічно визначених. Тому ця категорія ще за своєю сутністю розглядається як «соціокультурна стать»,
покликана підкреслити соціальний характер нерівності між статями, що поступово змінюється залежно від
суспільних та культурних перетворень [4]. Як справедливо зауважує О. Б. Петренко [4], не існує
особистості без статевої належності, і саме від статевої соціалізації багато у чому залежить майбутня
задоволеність життям, гармонійність життєвого світу, рівень самореалізації людини [4].
Так, Е. Е. Маккобі та С. Н. Жаклін наголошують на тому, що саме соціальні експектації суспільства
на основі соціально-культурної матриці відіграють провідну роль у формуванні психічної статі та гендерних
ролей. Дослідники визначають усталені форми розуміння особистісних якостей, що визначають поведінку
чоловіків та жінок через гендерні або статеворольові стереотипи, в основу яких покладають уявлення про
маскулінність та фемінінність [9].
Ми підтримуємо позицію Л. М. Долгих [1] про те, що прояви гендерної ідентичності оформлюються у
гендерні ролі як сукупність норм, стандартів, очікуваних взірців поведінки людини залежно від її біологічної
статі, яку людина реалізовує, здійснює у моделі своєї поведінки, стильових особливостях діяльності
тощо [1]. На нашу думку, саме статеворольові стереотипи є основою, своєрідним соціальнопсихологічним
механізмом формування гендерних ролей чоловіків та жінок.
Для юнацького віку характерною є актуальність потреби в самовизначенні і саморозвитку, здатність
реалізувати її на основі достатньої зрілості всіх складових самосвідомості, нами констатовано, що для
становлення суб‘єкта саморозвитку саме юнацький вік є сенситивним (М. Й. Боришевський, Д. Б. Ельконін,
І. Кон, С. Б. Кузікова).
Як зазначає Є. П. Ільїн [2], у юнаків професійне самовизначення детерміноване чинниками далекої
перспективи та формується в руслі загальної життєвої перспективи й органічно входить у нього. У дівчат
життєве і професійне самовизначення не пов‘язані між собою, для них характерна велика емоційність і
ситуативність самовизначення, менш цілісний світогляд. Найближчі плани дівчат визначаються в
основному пізнавальними інтересами і рівнем емоційної збудливості. У юнаків планування найближчої
перспективи обумовлене інтелектуальними показниками (комбінаторне мислення, загальний рівень
інтелекту) і рівень самоконтролю [2].
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Існують три точки зору на прояв мотиву досягнень у чоловіків і жінок, які підтверджені різними
авторами. Так згідно з першою жінки інакше мотивовані на досягнення, ніж чоловіки, за другою – чоловіки й
жінки мотивовані різними потребами: для жінок потреба в афіліації (емоційному прийнятті) важливіше, чим
потреба в досягненнях. За третьою – мотив досягнень чоловіки й жінок рівно виразний, але реалізують
його в різних видах діяльності. За даними Д. Спенса і Р. Хельмрайха, виявлено, що у жінок вище мотивація
досягнення результату, у чоловіків – мотивація вдосконалювання й змагання, більш виразна
спрямованість на одержання знань і професії, а в жінок – спрямованість на одержання диплома [2].
E. Maккобі та C. Жаклін показали, що краща успішність і більший мотив досягнення в навчанні у
дівчат порівняно з хлопцями обумовлені саме більшою орієнтацією на навчання[9]. Також дослідження
Є.П. Ільїна показали, що у дівчат частіше, чим у юнаків, зустрічається високий рівень мотиву (потреби)
досягнення [2].
Дослідження О. П. Терновської [7] показали, що вибір студентами пріоритетної кар‘єрної орієнтації
залежить від гендерних характеристик особистості: для андрогінного типу особистості більшою мірою
характерна перевага орієнтації на стабільність, для маскулінного типу – орієнтація на менеджмент, для
фемінінного – орієнтація на автономію й служіння, а так само відсутність орієнтації на конкуренцію.
Специфіка кар‘єрних орієнтацій студентів на завершальному етапі навчання у ВЗО полягає в низькому
рівні усвідомленості, що залежить від рівня розвитку їх рефлексивних здібностей [7].
Сучасний облік студентства, орієнтований на індивідуалізм, пріоритет приватного інтересу,
прагнення розраховувати на свої сили, цінність багатства обумовлює виникнення протиріччя між власними
кар‘єрними орієнтаціями й суспільно декларованими пріоритетами.
Ґрунтовне дослідження особливостей структури та динаміки життєвих очікувань у студентів з
урахуванням гендерної специфіки проведено українськими дослідниками В.Г. Панком та Г.В. Рудь. Автори
наголошують на прагненні студентів мати власне житло, сім‘ю та дітей, гарну роботу та можливість
розвиватися. Цікавим виявився факт, що прагнення мати власне житло та дітей у дівчат більш виражено. У
студентів виражена внутрішньодуховна особистісна спрямованість з перевагою цінностей, пов‘язаних із
задоволенням високих егоцентрично-духовних потреб у самореалізації, самоствердженні та духовній
досконалості, самодостатності (авторитет, висока кваліфікація, можливість мандрувати, бібліотека). На
думку авторів, це свідчить про задатки соціальної зрілості, розкутості, сміливості, що детерміновані
цілісним баченням свого життя, реалістичним осмисленням власних прагнень, бажань та устремлінь. У
студентів-чоловіків тенденція до професійного й фахового і особистісного самовизначення,
концентрованого на соціальному, професійному самоствердженні. У студенток же спостерігається
тенденція до реалістичнопрактичного та егоцентричногедоністичного самовизначення. Бажання
працювати більш виражено у дівчат, а от прагнення до саморозвитку і самоосвіти у хлопців. При цьому до
зміни місця проживання з метою реалізації життєвих планів більш готові дівчата, а от виїхати за кордон –
хлопці. Студенти покладають на себе відповідальність за здійснення своїх планів, розвивається почуття
реальності та адекватності щодо власних тактичних та стратегічних життєвих перспектив [3].
Згідно дослідженням О. С. Штепі [8], головними тенденціями особистісного саморозвитку студентокпсихологинь є такі: 1) прагнення позбутися почуття самоприниження та схильності поступатися завжди
усім та в усьому, сформувати у собі такі якості, як іти на компроміс за необхідності та бути поступливими у
непринципових питаннях; прагнення позбутися гіпервідповідальності й саможертовності; постановка мети
набути умінь заспокоювати та надихати інших, та вміти поділяти відповідальність з іншими [8].
Головними тенденціями особистісного саморозвитку студентів-психологів є такі: 1) студенти прагнуть
стати менш прямолінійними й суворими в оцінюванні інших, водночас воліють бачити себе вимогливішими
до себе, наполегливішими, енергійнішими (перешкоджає несформованість у них особистісноекзистенційного ресурсу «робота над собою», тобто невміння здійснювати рефлексію та самоаналіз
власних особистісних рис та поведінки); 2) студенти ставлять собі за мету навчитися співпрацювати з
іншими, оволодіти ширшою палітрою стратегій поведінки у конфліктних ситуація, зокрема, не лише уміти
наполягати на власному погляді, а й іти на компроміс. Здійснити самозміну від прагнення домінувати до
уміння співпрацювати їм дає змогу сформованість таких особистісно-екзистенційних ресурсів, як
«впевненість у собі» та «творчість». Прикметно, що студенти-психологи швидше, ніж студентки,
осмислюють способи використання власних ресурсів, а саме: усвідомлюють власну здатність самостійно
долати складні життєві ситуації, а також допомагати у цьому іншим, уміння реалізовувати власні життєві,
творчі та професійні плани покладаючись на себе, тобто за рахунок власного людського капіталу [8].
Підводячи підсумки, узагальнимо, щогендер відображається в Я-образі особистості як обумовлені
соціокультурними чинниками соціалізації людини уявлення про рольові позиції статі в референтному
оточенні, суспільстві в цілому. Для дівчат-студентів характерні тактичні, реалістичні, гнучкі життєві
домагання та уявлення про бажане майбутнє; більш стійкі, терплячі, цілеспрямовані; орієнтовані на
максимальне задоволення професійних інтересів та самореалізацію в обраній професії. Хлопцямстудентам притаманне прагнення домінування, висока конкурентоспроможність; планування майбутнього
детерміноване причинно-наслідковою моделлю світу; сміливі, ризиковані, мінливі стратегічні домагання;
орієнтовані на швидке кар‘єрне зростання.
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АНОРЕКСІЯ ТА БУЛІМІЯ – ПРОБЛЕМА XXI СТОЛІТТЯ
XXI століття стало століттям струнких жінок, тому проблеми зайвої ваги у жінок є дуже актуальною.
Новий ідеал краси змусив, перш за все, жінок робити колосальні зусилля для того, щоб йому відповідати.
Краса або здоров'я? Перед цим вибором стоїть сучасне суспільство. Домогтися ідеалу можна різними
способами. Найпоширеніший — схуднути. Це дуже небезпечно, саме тому ми зупинимося на крайніх
наслідках цього шляху – булімії та анорексії.
При всій популярності цієї теми, нами було знайдено недостатньо наукової літератури за цим
питаннями. Навіть в різних медичних посібниках XX століття немає таких термінів, яка норексія та булімія,
з цього ми зробили висновок, щоце неологізм. Література, яка зустрічалась, носить достатньо
публіцистичний характер, целітература, така як М. Царева «Дівчина з голодними очима» – М., Эксмо, 2007;
Ніколаенко А., Романова Е. ―Смертельная диета.Stop анорексия‖ – М., Центрополіграф, 2007 та ін.
Основним джерелом інформації для нас стали перекладені зарубіжні медичні видання. Наприклад,
Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина: Кратк. учебн. / Пер с нем. Г.А. Обухова,
А.В. Бруенка; Предисл. В.Г. Остроглазова. – М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999., довідкове видання «МКХ –
10–Міжнародна класифікація хвороб». Також для нас стали в нагоді роботи Кульчинської І., Вараксіна М. І.
Серед вітчизняних авторів.
Як виникає цей незвичайний розлад — анорексія або булімія? Найчастіше підліток або молода
людина, в основному дівчина або жінка, вирішує позбутися певної кількості кілограмів. Однак досягнута
мета не задовольняє її. У дзеркалі вона все щебачить себе товстою, не гарною, і тому вирішує, що не
завадить скинути ще декілька кілограмів. Це повторюється доти, доки вона не втратить до 15 відсотків
своєї нормальної ваги, яка відповідає її зросту, або й більше, внаслідок цього виникає анорексія або
булімія.
Розрізняють нервову та психічну анорексію.
• Нервова анорексія - повна відмова від їжі або різке обмеження прийому їжі з метою схуднення під
впливом маячних ідей. Частіше всього вона зустрічається саме у дівчат.
• Психічна анорексія - відмова від їжі, внаслідок відсутності апетиту при депресивних і кататонічних
станах або через страх отруїтися.
Булімія - це психічний розлад, який викликає підвищення апетиту, почуття сильного голоду і
закінчується обжерливістю, після якого хворий намагається штучно викликати блювоту або будь-яким
іншим способом очистити шлунок (наприклад: проносні препарати та ін.).
Фізичні наслідки анорексії та булімії:

213
• порушення серцево-судинної системи - серцева аритмія (найчастіше брадикардія), найчастіше
призводить до раптової серцевої смертічерез відсутність калію і магнію, а також інших мінеральних
речовин і загального порушення електролітів;
• напади непритомності (раптова втрата свідомості);
• запаморочення (стан, при якому втрачається відчуття рівноваги і все відбувається навкруги вверх
ногами);
• постійне відчуття холоду через уповільненості пульсу;
• порушення шкіри, тобто випадання волосся; суха шкіра, блідість шкіри; поява дрібного волосся на
обличчі і на спині; едеми внаслідок нестачі білків; порушення структури нігтьової пластини;
• порушення ендокринної системи, такі як недоліки щитовидних гормонів і уповільнення обміну
речовин.
Психічні наслідки анорексії та булімії:
• депресія;
• обсесивно-компульсивний розлад (тобто психічний розлад);
• самогубство;
• нездатність зосередитися.
Аллегра Версаче - племінниця модного дизайнера Джанні Версаче, дуже довгий час лікувалася саме
від анорексії. Нещодавно стало відомо, що вона знову на межі смерті. Анорексія повернулася знову до неї:
20-річна дівчина довела себе до критичного стану і важить сьогодні всього 32 кілограми. Насьогодення
спадкоємиця чверті імперії Versace знаходиться в клініці під постійним наглядом лікарів. Вона харчується
через зонд і навіть не може піднятися з ліжка.
Відомо, що прогресувати та розвиватися ці захворювання стали в XX столітті. ЗМІ зіграли в цьому
велику роль, вони розповсюджують це як ідеал краси, через сильно худу жінку. Пригнічуючи своє здоров‘я,
жінки, особливо в молодості, йдуть на великі жертви, щоб відповідати ідеальним параметрам 90-60-90.
Існують навіть певні професії, де харчові заборони і дієти є частиною професії, що зазвичай є загрозою
для психіки людини. Худоба частіше за всевиявляється основною ознакою таких професій як модельний
бізнес, танці, гімнастика, балет, спорт на витривалість та біг.
Для виявлення ставлення людей до цих ідеальних параметрів нами було проведено соціологічне
опитування. Задіяні були 150 осіб різних вікових груп. Його результати показали, що більша кількість
респондентів у всіх групах не вважають дані параметри ідеальними. Це говорить про те, що дівчата не
готові худнути до катастрофічних розмірів, і в усіх групах ніхто не знайомий з анорексією або булімією з
особистого досвіду.

Більшість респондентів відмовляють відповідати на питання відносно до анорексії, і не враховують
уявні параметри ідеальними. Внаслідок цього ми можемо виділити, що основна маса людей обирає власне
здоров‘я, не дотримуючись різних дієт, щоб відповідати якості цього стандарту та ідеальних параметрів 9060-90. Це говорить про те, що ніхто не знає про анорексію та булімію як особистісну проблему. Таким
чином для підростаючого покоління на першому місці саме здоров'я і це дуже тішить та навіть дещо
вражає, зараз нерідко можна побачити на вулицях міст плакати із лозунгами «Ми за здоровий спосіб
життя», певну агітацію. Результати нашого соціологічного опитування відповідають загальним тенденціям
багатьох західних модельних агенств.
Сподіваємося, що поступово ця тенденція серед юних та молодих дівчат і хлопців зникне, вони
почнуть більш якісно та розумно мислити, думати про наслідки, які можуть їх чекати в цій ситуації, і таких
проблем, як анорексія та булімія більше не буде випливати у майбутньому.
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Отже, підростаюче покоління обирає саме здоров'я. Найчастіше серед способів отримати бажану
ідеальну фігуру, лідируючу позицію займають «активні заняття спортом».

1.
2.
3.
4.
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АДАПТИВНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
Розглядаючи соціальну адаптацію, можна стверджувати, що соціальна адаптація є динамічним
системним процесом, ефективність якого залежить від взаємодії людини й ситуації. Об‘єктивні властивості
ситуації, без сумніву, впливають на її успішність і на психологічні механізми, які лежать в основі
поведінкових стратегій, спрямованих на пристосування [2]. Однак саме суб‘єктивне оцінювання ситуації є
визначальним і стрижневим елементом соціальної адаптації. Суб‘єктивна оцінка стосується як визначення
параметрів ситуації та її особистісної значущості, так і власної спроможності подолання ситуації.
Індивідуально-типологічні властивості впливають на адаптивні можливості, однак у дорослому віці цей
вплив не є прямим, а опосередковується системою переконань та наявних копінг-стратегій. Оптимальним
для соціальної адаптації є прийняття себе та інших у поєднанні з прагненням реалізувати власні ресурси
та переконанням щодо самоефективності й сенсовності власного життя [3].
Нам відомо, що будь-яка адаптація є інтегративним виявом взаємодії значної кількості чинників, що
одночасно існують в умовах системи, яка перебуває в ситуації нестійкої рівноваги. Крім того, розуміння
адаптації як напруженої системи (К. Левін) потребує докладнішої уваги до окремих психологічних
властивостей особистості, які впливають на соціальну адаптацію. Ці психологічні властивості є різною
мірою стабільні, гнучкі чи ригідні, і саме ці властивості визначають конструктивність стратегій адаптації.
Останнім часом все більше уваги фахівців різного профілю привертає проблематика, пов‘язана з
адаптаційними ресурсами людини як суб‘єкта діяльності, спілкування і пізнання. Дослідження
психологічної адаптації, як процесу пристосування, і адаптивності, як властивості особистості, є одним з
актуальних і найважливіших в сучасній психологічній науці.
В психологічних словниках адаптація (від лат. аdapto – пристосовую) трактується як «динамічний
процес, завдяки якому рухливі системи живих організмів, незважаючи на мінливість умов, підтримують
стійкість, необхідну для існування розвитку продовження роду. Процес адаптації відбувається тоді, коли в
системі «організм – середовище» виникають значні зміни, що забезпечують формування нового
гомеостатичного стану, який дає змогу досягати максимальної ефективності фізіологічних функцій і
поведінкових реакцій» [12].
Огляд літературних джерел дозволяє говорити про значний спектр теоретичних підходів щодо
проблеми адаптації в різних галузях наукового знання, що пов‘язано зі специфікою завдань проведених
досліджень, а також з відмінностями підходів, прийнятих в окремих наукових школах.
При розгляді проблем адаптації людини прийнято виділяти три функціональних рівня: фізіологічний,
психологічний і соціальний.
Беручи до уваги психологічну адаптацію, в широкому сенсі, розглядається, з одного боку, як процес
підтримки стабільності і в той же час розвитку функціонуючої системи, наприклад, як процес адаптації
особистості, з іншого, - як результат даного процесу (адаптована особистість, адаптованість). Так, в
більшості психологічних і психотерапевтичних шкіл явище психологічної адаптації пов‘язують з проблемою
життєздатності особистості, ефективності її функціонування і розвитку. Психологічна адаптація
розглядається і як критерій розрізнення психічної норми і патології. Значимість даної проблеми визначає
особливий інтерес до розробки всіх її аспектів. Одним з цих аспектів є дослідження механізмів, чинників
психологічної адаптації, об‘єктивних і суб‘єктивних детермінант, які в тій чи іншій мірі сприяють або
перешкоджають процесу адаптації і впливають на її результат.
Аналізуючи дану літературу,можна стверджувати що адаптація розглядається по-перше, як
системний процес, по-друге, як стан системи; по-третє, як властивість системи.
Адаптивність в більшості наукових концепцій розглядається як властивість органічних і неорганічних
систем, що визначає успішність їх пристосування до навколишнього середовища. Розробці даного питання
присвячено достатню кількість наукових робіт, проте проблема формування адаптивності особистості до
кінця невирішена.
Поява категорії «адаптивність» пов‘язана з дослідженнями змісту та особливостей процесу адаптації
в різних науках. У природничонауковійсфері поняття «адаптація» використовується для вираження
процесу пристосування будови, функцій організмів і їх органів до умов зовнішнього середовища. Біологічна
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адаптивність - це властивість, що визначає здатність організму до виживання, підтримці свого
гомеостатичного стану в середовищі, що постійно змінюється. Боротьба за адаптацію є одним із провідних
законів життя, який поширюється не тільки на біологічні об‘єкти, а й на людину як істоту біосоціальної
природи. Виступаючи суб‘єктом взаємодії з суспільством, людина стає діяльно-активним суб‘єктом
реалізації самої себе як природної істоти на якісно іншому - соціальному рівні організації буття, що
обумовлює виділення особливого виду пристосування - соціальної адаптації.
Адаптивність як особистісна властивість людини розглядається з позицій наступних підходів:
еволюційного, заснованого на вивченні умов формування і розвитку адаптаційних ресурсів людини в
процесі еволюції (М. К. Кольцов); субстанційного, що апелює до діяльної активності людини в умовах
адаптаційного процесу; когнітивного, де виділяється роль інтелектуальних структур у розвитку процесів
адаптації; соціально-психологічного, який розглядає структуру особистості як відображення стосунків та
зв‘язків, що відворюються з соціальним середовищем в процесі адаптації [2, 4].
При цьому система цінностей особистості, що відповідає загальнолюдським цінностям, може не
збігатися з внутрішньогруповою нормою і, в такому випадку, в контексті мікросоціальної взаємодії дана
особистість характеризується неадаптивністю. Враховуючи дану обставину, Г. О. Балл вказує на
необхідність розглядати середовище, в якому здійснюється адаптація особистості, у співвідношенні
об‘єктивних властивостей оточення суб‘єкта з властивою йому системою особистісних сенсів, тобто
розглядати адаптацію особистості в її психологічному середовищі [1].
Однак, разом з тим значення терміну «адаптивність особистості» несе й інше смислове
навантаження, позначаючи самостійний психологічний феномен, що пов‘язано з виділенням проблеми
адаптивності - неадаптивності в якості предмета психологічного дослідження. Слід зазначити, що він
розглядається неоднозначно. Один з напрямків в розумінні адаптивності особистості пов‘язаний з
динамічною сутністю даного феномену. Деякі вчені розглядають поняття «адаптивність (неадаптивність,
дезадаптивні) людини як суб‘єкта власної життєдіяльності відображає структуру і динаміку адаптивної
активності, перебіг адаптивних процесів» [5]. Інше значення поняття «адаптивність особистості» в
психології пов‘язане з поняттям про адаптивність як «властивість особистості, особливі її здібності». Так,
адаптивність визначають як «здатність особистості відповідати вимогам суспільства»; як «здатність, що
забезпечує ефективну взаємодію з оточенням, яке виключає дисфункціональні наслідки для особистості»;
як «здатність особистості до адаптації в певних типах соціальних ситуацій»; як здатність до підтримання
інформаційного обміну середовища і свідомості, в результаті чого здійснюється безперервний розвиток
предметної компоненти свідомості в ході придбання особистістю життєвого досвіду.
Адаптивність розглядається також і як властивість інтегральної індивідуальності. Так, наприклад,
В. І. Розов характеризує її як «цілісне, багатовимірне, багатокомпонентне, багаторівневе утворення,
системоутворюючим фактором якого є «корисний пристосувальний ефект» в конкретних умовах життя і
діяльності. Виявляється адаптивність в результативності діяльності і «ціною» адаптації» [10].
На думку М. В. Ростовцевої «соціальна адаптивність являє собою ставлення особистості і
суспільства, яке цілеспрямовано формується та визначає їх взаємообумовлену спрямованість на
вирішення протиріч, які виникають в процесі соціалізації» [11].
Автор вважає, що «критеріями соціальної адаптивності є: когнітивний (здатність інтелекту
конструювати і знаходити необхідні рішення в різних соціальних ситуаціях); комунікативний (вміння
побудувати відносини, досягти взаєморозуміння з іншими людьми, соціальними групами); аксіо-культурний
(здатність засвоювати норми і цінності даного соціального середовища); поведінковий (спрямованість на
активне подолання труднощів, готовність до пропонованих соціумом видів діяльності в умовах
самовираження індивідуальних здібностей людини)» [11].
З точки зору А. О. Реана адаптивність слід розглядати як «готовність сміливо і відкрито зустрічати
життєві проблеми, справлятися з ними, не спрощуючи їх, а проявляючи творчу адаптацію до новизни
ситуації, що склалася. А отже, особистісне зростання ґрунтується на інтерперсональній динамічності і
міжособистісній творчій адаптивності, що може виступити особистісною основою і спонукальною силою
успішного професійного розвитку [9].
У свою чергу А. А. Налчаджян вважає, що «під адаптивністю поведінки слід розуміти не що інше, як
адаптивність особистості, а остання забезпечується захисними і незахисними адаптивними механізмами і
їх комплексами» [6].
Отже, адаптивність є загальнонауковим поняттям, сутність якого пов‘язана зі здатністю будь-якої
саморегульованої системи здійснювати зміни і модифікації в напрямку підтримки рівноважних відносин
даної системи з середовищем, що може виражатися в процесі життєдіяльності системи як в тенденції
збереження стійкості попередніх пристосувань, так і в тенденції утворення нових залежно від оцінки
системою стану середовища.
Будь-які зміни в характеристиках соціального середовища становлять конкретну ситуацію, яка
визначається як адаптаційна соціальна ситуація, що представляє собою систему умов зовнішніх по
відношенню до особистості, суб‘єктивно оцінюються нею як нові, несподівані, незвичні, змінені,
неадекватні, тобто як відмінні від тих, щодо яких було встановлено динамічну рівновагу в попередньому
досвіді соціальної життєдіяльності особистості. Саме в таких умовах, в адаптаційній соціальній ситуації
реалізується адаптивність як властивість особистості, сприяючи формуванню нових пристосувань.
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Марина Хараджи
(Переяслав, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
Міжетнічна толерантність є багатогранним соціально-психологічним явищем міжетнічної взаємодії і
виступає характерною рисою суспільного розвитку поліетнічного суспільства, яким є й українське
суспільство. Внаслідок процесів глобалізації етнічна строкатість конкретних країн буде поглиблюватися,
що може ускладнювати процеси міжгрупової й міжособистісної взаємодії представників різних етнофорів
та провокувати конфліктогенні ситуації. Відповідно, постає завдання формування міжетнічної
толерантності у поліетнічних суспільствах, до яких відноситься й Україна, в системі шкільної освіти.
Наприкінці XX-го та на початку XXI-го ст. психологи (В. Агєєв, В. Данилюк, І. Кон, Н. Лебедєва,
А. Льовочкіна, Л. Орбан-Лембрик, В. Павленко, Г. Старовойтова, Т. Стефаненко, А. Татарко та ін.)
інтенсивно вивчають соціально-психологічні та акмеологічні особливості становлення і розвитку різного
роду етнічних спільнот. У наукових доробках названих вчених міжетнічна толерантність розглядається у
контексті міжетнічних групових відносин та особистісних міжетнічних взаємодій.
Накопичений дослідницький досвід дає підстави стверджувати, що вивчення різних аспектів
міжетнічної толерантності учнів та особливостей її формування у шкільному середовищі поступово
починає заповнювати як вітчизняний, так і зарубіжний науковий простір, зокрема психологічний. Такі
зарубіжні вчені, як П. Степанова, Д. Хейд розглядали теоретико-методологічні проблеми виховання
толерантності в учнівському середовищі; А. Асєєва, Д. Біттнерова, О. Гаасхолт, Н. Мольденгаузер,
Л. Тогебі вивчали особливості міжетнічної толерантності в учнів різних навчальних закладів – гімназій,
загальноосвітніх шкіл, в установах додаткової освіти; Н. Лебедєва, О. Лунєва, Т. Стефаненко
досліджували міжкультурний діалог у школі та розробили тренінг етнічної толерантності для учнів;
М. Баліашвілі, Л. Мелікішвілі, Н. Сарджвеладзе, Н. Шушаньї запропонували методики виховання
толерантності у поліетнічному шкільному колективі.
Українські вчені проводили кроскультурні дослідження міжетнічної адаптації учнів старших класів в
умовах українських реалій (І. Брунова-Калісецька); підготовки майбутніх учителів музики до
інтеркультурного діалогу в умовах поліетнічного регіону України; розглядали питання виховання культури
міжетнічних відносин старшокласників у позаурочній діяльності (Г. Назаренко); досліджували етнічні та
національні ідентифікації й уявлення в українських дітей і підлітків (В. Павленко) тощо.
Процес формування міжетнічної толерантності розпочинається тоді, коли етнофори отримують
інформацію один про одного, яка закладає основи вибудовування у їх свідомості стереотипів щодо
учасників міжетнічної взаємодії. Основними каналами отримання цієї інформації є, передусім,
безпосередні контакти носіїв різних етнічностей. Останні відбуваються, насамперед, в ареалах спільного
проживання представників тих чи інших етносів, а також у процесі спілкування у поліетнічному
виробничому колективі, молодіжних центрах, навчальних закладах (сюди відносяться і школи) з
різноетнічним контингентом (у дослідницькій літературі все це класифікується як простори спілкування чи
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діалогу) [12, с. 31-35]. У процесі формування міжетнічної толерантності у визначених середовищах кілька
факторів відіграють детермінантну роль, але, насамперед, усталені типи етнічної ідентичності учасників
взаємодії, на що особливу увагу звертають, психологи Н. Лєбєдєва та А. Татарко [7].
Етнічна ідентичність формується у конкретних соціальних та культурних контекстах. Різноманітність,
різноплановість цих контекстів реалізується у різноманітності етнічних ідентичностей, а соціальні чинники
можуть збільшувати чи зменшувати її дистанцію. Серед соціальних чинників, які активізують динаміку
дистанції різноманітності, – соціальне походження учасників взаємодії, їх соціальний статус, такі маркери,
як рівень освіти, доходів, соціальних експектацій. Власне, ті характеристики, котрі склалися у етнофорів до
того, як вони почали вступати у контакти й формувати цілісну структурну систему міжетнічної взаємодії
(міжетнічні контакти, міжетнічне спілкування, міжетнічні зв‘язки, міжетнічні відносини) [6, с. 99-101].
Оскільки етнічна ідентичність перебуває у постійному процесі трансформації (це відбувається під впливом
різного роду факторів та залежитиь від певних умов), то соціальне довкілля, у якому перебувають носії
різних етнічностей, детермінує зміст динаміки дистанції між ними і впливає на суто психологічні аспекти
розвитку міжетнічної толерантності. Зважаючи на такі особливості формування, а згодом і функціонування,
міжетнічної толерантності, варто враховувати ще кілька наступних моментів, які стосуються самих носіїв
етнічностей: 1) автохтонні етнофори, тобто ті, хто постійно, чи впродовж тривалого часу проживають у
поліетнічному ареалі або етноконтактній зоні й адаптувалися до їх культурних, соціальних реалій та
психолого-поведінкових реакцій на довкілля, зокрема, і на присутність в ньому представників інших
етносів, трансформувавши свою етнічну ідентичність; 2) аллохтонні («прийшлі») етнофори, носії інших
етнічностей, котрі порівняно недавно прибули в ареал з різноетнічним складом населення й для яких цей
ареал є іноетнічним довкіллям; різний (відмінний) рівень соціально-економічного розвитку цього
іноетнічного довкілля та його психологічного сприйняття тими, хто прибув у це довкілля.
В Україні етносоціальні й етнокультурні мережі дають можливість прослідкувати і відчути вплив
перелічених факторів та існуючих умов на функціонування міжетнічної толерантності. Згідно з новітніми
дослідженнями, в етнонаціональному складі населення України виділяється значна його частина, яка
сформувалася на базі власне автохтонів, племен, що стали предтечею українців, білорусів та росіян, й тих
груп населення, що у різні часи прибули на територію нинішньої України й тут укорінилися – вірмени, євреї,
молдавани, поляки та інші. Також помітну групу складають новітні етнофори - іммігранти, переважно із
країн Африки й Азії [4].
Відповідно, в Україні сформувалося кілька чітко окреслених поліетнічних ареалів та етноконтактних
зон, що дає змогу прослідкувати вплив саме психолого-соціальних умов на формування й функціонування
міжетнічної толерантності. Передусім, ті регіони, де інші етнічні спільноти, окрім українців та росіян,
відчутно присутні у структурі населення (не менше 0,1%). В Україні налічується двадцять таких областей,
де мешкають представники від трьох до вісімнадцяти етнічних спільнот, відсоток яких перевищує згаданий
вище [5, с. 253].
Проаналізовані результати теоретичних та емпіричних досліджень дають можливість стверджувати,
що: 1) для України властиві ті ж тенденції, що і для більшості поліетнічних країн Західної Європи; 2) більш
високий рівень позитивних установок виявляється до представників тієї ж етнічності, носіями якої є й
респонденти; 3) певна стриманість респондентів фіксується, коли мова йде про етнофорів, які
етнокультурними й етнопсихологічними характеристиками відрізняються від самих респондентів. У свою
чергу два останні моменти дають можливість звернути увагу на такі особливості: а) рівень толерантності
стосовно представників своєї етнічності вищий, ніж до вихідців з інших етнічних спільнот; б) на
сьогоднішній день в Україні, взагалі, зберігається достатньо позитивний потенціал для безконфліктного
розвитку відносин між представниками різних етнічних спільнот. Однак, погіршення соціально-економічної
ситуації може викликати зниження рівня міжетнічної толерантності, що саме по собі збільшуватиме
конфліктогенний потенціал в етнонаціональному розвитку країни [3, с. 112].
Оскільки показник налаштованості на взаємодію представників різних етносів є концентрованим
виявом етнічних установок та сприйняття носіїв відмінних від своїх етнічностей, культур, менталітетів, то
він дає змогу реально оцінити стан та перспективи міжетнічної взаємодії й міжетнічної толерантності.
Дослідники етнічної проблематики етнічні установки розглядають у контексті етнопсихологічних концептів,
інтерпретуючи їх як «готовність особистості сприймати ті чи інші явища етнічного життя і міжетнічних
відносин й, у відповідності з цим сприйняттям, діяти визначеним чином у конкретній ситуації. Вони
фокусують у собі переконання, погляди, думки людей стосовно історії і сучасного життя їх етнічної
спільності та взаємозв‘язків з іншими народами, людьми інших національностей» [9, с. 347].
Саме міжетнічна толерантність є тим компонентом взаємин, котрий надає їм відповідної
наповненості. Від останньої залежить, чи буде ця взаємодія позитивною, чи у ній будуть переважати
негативні тенденції, що вестиме до конфронтації й конфлікту. Окрім того, ці установки та сприйняття, з
одного боку, абсорбують в себе вплив соціального та етнокультурного контекстів існування етнічних
спільнот та етнофорів, а з другого, виявляють себе через психолого-поведікові реакції щодо інших
етнічностей. У цьому виявляється психологічний аспект різних контекстів міжетнічної толерантності.
Взаємозв‘язок між психологічною та соціальною складовими контекстів міжетнічної толерантності у
процесі сприйняття явищ соціальної реальності та у вияві настанов на реакцію на них індивіда, що й
визначає поведінкові зразки учасників взаємодії. Саме у сприйнятті, й особливо у позиціюванні індивідів,
які різняться між собою, фіксується специфіка міжетнічної толерантності: вона «…не є універсальною
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категорією: її зміст та кордони, а також число адептів серед рядових громадян та активістів соціального
простору розрізняються не тільки в історичному аспекті, а й залежно від культурної традиції, стану
суспільства та багатьох інших чинників. Іншими словами, терпимість до «інакшості» не є позачасовою
категорією і біосоціальною характеристикою людини й суспільства. Це - особистісна індивідуальнопсихологічна установка та колективна позиція як реакція та умова існування складних суспільств,
соціально-психологічна установка та позиція, котрі набуваються й умисно культивуються» [10, с. 314].
Слушною у цьому плані є думка антрополога Валерія Тішкова про те, що як установка, толерантність
носить характер індивідуального вибору, вона здобувається через виховання, інформацію й особистий
життєвий досвід [10, с. 315], у яких психологічні й соціальні контексти відіграють вирішальну роль.
Теоретико-методологічний аналіз проблем, пов‘язаних з формуванням і функціонуванням міжетнічної
толерантності, зокрема і в учнівському середовищі, який здійснюють саме ті психологи, котрі
безпосередньо досліджують міжетнічну толерантність, засвідчує, що основним показником міжетнічної
толерантності у взаємовідносинах різноманітних етнічних спільнот є позитивна етнічна ідентичність (у
деяких авторів «самоідентифікація»), позитивні установки у міжетнічному спілкуванні [7, с. 51; 8, с. 9].
Важливо у цьому контексті пам‘ятати про те, що сама етнічна ідентичність під впливом умов
соціального та психолого-педагогічного середовища може змінюватися, набираючи чи позитивних, чи
негативних якостей. Це може привести або ж до міжкультурного діалогу, або ж міжетнічного непорозуміння
й ускладнення міжетнічної взаємодії [1; 2; 11]. Тому проникнення у сутність цього процесу й розуміння
динаміки змін, які відбуваються у свідомості етнофорів є підвалиною їх усунення зі шляхів цієї взаємодії
серед усього населення, а у шкільному середовищі особливо, у процесі конструювання моделей
функціонування міжетнічної толерантності.
Таким чином, оскільки міжетнічна толерантність формується (як у дорослому, так і у шкільному
середовищі) під впливом цілого комплексу чинників та умов, серед яких поряд з соціальними визначальну
роль відіграють і психолого-педагогічні, то, безумовно, важливим завданням є відтворення їх ролі у процесі
формування, й вочевидь, функціонування у поліетнічному довкіллі.
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Павло Кузнєцов, Світлана Гринь
(Харків, Україна)
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ОСВІТИ
Зростання політико-економічних зв‘язків і контактів між державами, інтеграція українського
суспільства до Європейського та міжнародного суспільно-економічного, культурного простору позначилися
на всіх сферах суспільства і, передусім, на освіті. Складний і багатогранний процес глобалізації, що
поширюється на багатовекторність суспільного життя, зумовив перегляд змісту навчання в системі освіти.
Вища освіта сьогодні є одним із визначальних чинників відтворення інтелектуальних і продуктивних сил
суспільства, розвитку духовної культури українського народу, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й
утвердженні авторитету України як суверенної, демократичної, соціальної та правової держави.
Процес об‘єднання Європи, його рух на схід супроводжується створенням загальноосвітнього і
наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у галузі освіти і науки, де якість вищої освіти є
основою формування цього нового інформаційного простору. Становлення світового інформаційного
простору зумовили потребу вирішення завдань, спрямованих на подальше вдосконалення вітчизняної
системи освіти, однією із основних складових якої є забезпечення умов для творчої самореалізації,
формування інтелектуального потенціалу особистості як найвищої цінності нації. Важливим напрямком
досягнення поставленої мети, безпосередньо в ІТ-сфері, є оновлення змісту навчально-виховного
процесу, пошук та розробка сучасних форм і методів розвитку алгоритмічного мислення студентів
комп‘ютерних спеціальностей вищого навчального закладу.
Починаючи з 70-х років ХХ століття, науковці Н. Демидович, М. Лапчик, В. Монахов, Л. Червочкіна та
інші розробили методичну систему формування алгоритмічного мислення, виокремлювалися
загальноосвітні аспекти навчання програмуванню на ЕОМ та окреслювалися межі використання
алгоритмічних знань, умінь і навичок в умовах виникнення міжпредметних зв‘язків між навчальними
предметами; було розкрито зміст, виокремлено основні структурні компоненти [1, с. 21]. Змістове
наповнення цих понять було пов‘язано з навчанням основам алгоритмізації і програмування, що
пояснювалось тогочасним рівнем комп‘ютерної техніки, програмного забезпечення, а також з розумінням
мети навчання інформатики.
Сучасне суспільство характеризується стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій,
одним із важливих напрямків яких є інтернет-технології [2, с. 58]. Апріорі на сьогодні потрібна модернізація
процесу навчання. Саме облаштування освіти є найміцнішим фундаментом освіти.
Останнім часом інтернет-технології стали відігравати ключову роль не тільки в бізнесі, а і в освіті. Їх
активне впровадження в навчанні стало можливим завдяки інтенсивному розвитку Web-2.0. Саме сервіси
Web-2.0. активно змінюють традиційні принципи спілкування та взаємодії, дозволяють не тільки
отримувати інформацію, а й самостійно створювати власні ресурси [3, с. 40].
Розглянемо декілька таких сервісів, які можна використовувати у практиці викладачем будь-якого
фаху.
Leavning Apps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. На сайті
http:// Leavningapps.org доступна велика база завдань, розроблених учителями з різних країн для усіх
предметів шкільної програми. Кожен із ресурсів можна використовувати на своєму уроці, змінити під власні
потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль.
Kahoot! дозволяє подавати у форматі опитувань і тестів мало не весь навчальний матеріал. Сервіс
розрахований на застосування в класі – викладач показує матеріал на головному екрані, а в цей час
школярі відповідають на питання і обговорюють інформацію, використовуючи спеціальний клієнт або
браузер на смартфонах (Android, iOS, Windows Phone). Для того щоб увійти у віртуальну класну кімнату,
учні повинні ввести спеціальний код, який надішле викладач. Сервіс дозволяє дізнатися, як відповідав на
запитання кожний учень, або будувати діаграми успішності всього класу. Самі ж учні можуть стежити за
своїми результатами в спеціальних таблицях. Kahoot! безкоштовний і повністю доступний після реєстрації.
Web-сервіс Padlet представляє собою віртуальну стіну, на яку можна прикріплювати фото, файли,
посилання на сторінки Інтернет, замітки. Це може бути приватний проект стіни з кількома учасниками, які
будуть заповнювати віртуальну стіну інформацією або доступна для читання і редагування будь-яким
користувачем стіни для обміну інформацією.
Ourboox – це проста повністю безкоштовна платформа для створення авторських електронних книг,
яка може містити в собі різноманітні медіа об'єкти (відео, карти, ігри, головоломки). Доступне також
розміщення модулів і проектів розроблених (зокрема і на зазначених вище) сервісах Web-2.0. готова книга
публікується в бібліотеці, і автор отримує можливість поділитися книгою в мережі.
Доволі поширена у використанні є хмарна платформа Google Apps Education Edition основними
інструментами якої для використання учнями й вчителями є: електронна пошта Gmail (перевагами даного
сервісу є підтримка текстового та голосового чату Google Talk, а також відеочату); календар Google; диск
Google – сховище для зберігання власних файлів та можливістю настройки прав доступу до них; Google
Docs – сервіс для створення документів, таблиць і презентацій з можливістю надання прав спільного
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доступу декільком користувачам; сайти Google – інструмент, який дозволяє створювати сайти за
допомогою в строєних шаблонів; Google форми – створення текстів, опитувань, анкетувань.
Blogger – сервіс для ведення блогів, за допомогою якого будь-яка людина може завести свій блог,
не вдаючись до програмування і не турбуючись про встановлення та налаштування програмного
забезпечення.
І це далеко не повний список сервісів, які сьогодні пропонує нам мережа Інтернет для активного
використання в освіті.
В даний час підготовка студентів вищих навчальних закладів неможлива без використання
інформаційно-комп‘ютерних технологій. Адже сучасні інформаційні технології відкривають нові
перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Велика роль надається методам активного
пізнання, самоосвіті, дистанційним методам та програмам навчання.
Враховуючи такі тенденції, можна стверджувати, що інформаційно-освітній простір вищих
навчальних закладів має бути динамічним утворенням. Зокрема, на сьогоднішній день важливим аспектом
його функціонування є можливість використання хмарних технологій та сервісів.
Інновації у навчанні – це поширення нового у педагогічній науці та практиці, «результат творчого
пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем; процес оновлення чи
вдосконалення теорії і практики освіти, який оптимізує досягнення її мети» [4]. Розвиток інформаційноосвітнього середовища закладів освіти передбачає наявність компетентних педагогів, які можуть
працювати, застосовуючи засоби новітніх інформаційних та комунікаційних технологій. Інформаційні
технології навчання – це застосування комплексу комп‘ютерних та інших засобів обробки інформації, яка
дозволяє на системній основі організувати оптимальну взаємодію між викладачем і студентом з метою
досягнення необхідного результату навчання. Майбутні фахівці освіти повинні вміти працювати з
інформацією, використовувати функціональні можливості інформаційно-комунікаційних технологій у
професійній діяльності для навчання та виховання студентів.
Хмарні технології – це технології обробки даних, в яких комп‘ютерні ресурси надаються інтернеткористувачеві як онлайн-сервіси. Вважають, що термін «хмарні технології» не зовсім точний, адже «cloud»
крім «хмара», перекладається і як «розсіяний», «розподілений». Ці технології є «розподіленими
технологіями», тобто опрацювання даних відбувається не з використанням одного стаціонарного
комп‘ютера, а розподіляється по комп‘ютерах, підключених до мережі Інтернет [5].
Концепція хмарних технологій включає в себе багато понять: інфраструктура, програмне
забезпечення, платформа, дані, робоче місце тощо. Головною функцією хмарних технологій є
задоволення потреб користувачів, що потребує віддаленої обробки даних [4].
Багато провідних ІТ-компаній, серед яких Google, Microsoft, Amazon, мають власні хмарні сервіси.
Користувач, створивши обліковий запис на одному із таких сервісів, отримує можливість зберігати та
редагувати створені документи за допомогою різних додатків сервісу, при цьому не завантажуючи їх на
комп‘ютер – всі зміни відбуваються на сервері, а робота в документі здійснюється через браузер з будьякого комп‘ютерного пристрою. Всі дані можна зберігати на сервері хмарного сервісу та мати до них доступ
з будь-якого місця, де є Інтернет та комп‘ютер.
Ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому закладі
підвищується, оскільки важливим є не наявність певної кількості комп‘ютерів, а освітньо-інформаційний
простір, що динамічно розвивається [6].
Хмарні технології розширюють можливості роботи для викладачів та студентів. Вони надають
вільний доступ до своїх збережених матеріалів і документів безпосередньо з Інтернету, без додаткового
завантаження на комп‘ютер; проведення он-лайн лекцій, тренінгів, круглих столів; нові можливості для
організації досліджень, проектної діяльності; організація вебінарів, інтегрованих практичних занять,
лабораторних робіт; он-лайн комунікація зі студентами інших навчальних закладів України та інших країн.
Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій, окрім зниження просторових бар‘єрів в
розповсюдженні інформації, відкрило нові перспективи в сфері освіти.
В сучасному світі має місце тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій та формування на
цій основі принципово нових інтегрованих технологій навчання заснованих на Інтернет-технологіях, що дає
можливість необмеженого і дуже дешевого тиражування учбової інформації, швидкої і адресної її
доставки.
Впровадження хмарних технологій є дуже важливим під час розробки додатків та зберігання великих
масивів даних на серверах у розподілених центрах опрацювання інформації через Інтернет.
Хмарні технології є потужним засобом щодо активізації самостійної роботи студентів, навчання при
цьому стає інтерактивним, серйозно посилюється інтенсивність та зростає значення учбового процесу.
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Андрій Прокопів, Роман Прокопів
(Дрогобич, Україна)
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Актуальність теми. У сучасному світі більшість процесів можна представити як пари елементів та
зв‘язків між ними, а також типізувати їх.
Кластерний аналіз [1] – це задача розбиття певної вибірки об‘єктів на підмножини. Дані підмножини
називаються кластерами і при тому розбиття проводиться так, щоб ці кластери складались із схожих
об‘єктів, але істотно відрізнялись між собою. Кластерний аналіз має дуже широкий спектр застосувань: він
використовується в медицині, біології, хімії, державному управлінні, психології, філології, соціології,
маркетингу та багатьох інших дисциплінах. Проте можливо найбільше застосування кластерний аналіз має
у світі технологій, оскільки кожен складний процес можна розбити на менші процеси та групувати їх за
певними характеристиками. Так кластерний аналіз використовується для таких задач, як проектування
мікропроцесорів, мікроконтроллерів, визначення особливостей поширення вірусів у мережі, спрощення
роботи з вибіркою інформації, тощо. І цей список застосувань щороку збільшується, оскільки групування
елементів за певними критеріями є універсально корисною операцією. Однак універсальність
застосування кластерного аналізу призводить до дещо суперечливої його інтерпретації, завдяки великій
кількості методів і підходів до даної теми.
Проблема полягає у тому, що оптимальний розв‘язок до задач кластеризації обчислюється з
експоненціально зростаючою складністю в залежності від кількості елементів. Обчислювати людині такі
задачі реалістично можна очікувати лише на дуже малих обсягах, а сучасні мережі можуть досягати
мільйонів об‘єктів. Навіть для машинного обчислення задач кластеризації в сьогоднішніх реаліях,
процесорних ресурсів буває недостатньо для отримання результатів у відносно короткий термін. Для
вирішення даної проблеми використовують методи, які надають лише апроксимований результат. Таким
чином значно зменшується кількість необхідних обчислень, проте зменшується і точність результату.
Одним з найпоширеніших методів кластеризації на сьогодні є спектральна кластеризація [2]. В
спектральних алгоритмах вхідними даними слугують спектри матриці подібності початкових даних, для
того щоб зменшити розмірність перед самою кластеризацією. На основі матриці подібності зазвичай
будується матриця Кірхгофа. Далі визначаються її власні значення та вектори, що використовуються для
кластеризації за одним із стандартних алгоритмів (напр. алгоритм k-середніх). Спектральна кластеризація
є одним з найефективніших алгоритмів кластеризації завдяки можливості вирішувати нелінійні
сепарабельні задачі. Проте основним недоліком даного підходу є кубічна обчислювальна складність, тому
він призначений для нескладних задач або для використання в обчисленні апроксимованих результатів.
Як вирішення недоліків даного підходу можна використати навчання на основі нейронних мереж, що
дозволить використовувати кластеризацію на більшій кількості вхідних даних не сильно втрачаючи
точність результатів.
Нейронні мережі [3] – це обчислювальні системи, які беруть приклад з біологічних нейронних мереж,
що складають мозок людей та тварин. Такі системи ґрунтуються на принципі поступового навчання, де
поступово покращується продуктивність на основі попередньо опрацьованих даних. Нейронні мережі
складаються з сукупності вузлів, які називають нейронами. Кожне з‘єднання між нейронами може
передавати сигнал від одного до іншого. Нейрони, що отримують сигнал можуть обробляти його та
передавати вихідні сигнали іншим з‘єднаним нейронам. Дане оброблення даних зазвичай задається як
нелінійна функція суми сигналів на входах нейрону. Самі ж нейрони та їх з‘єднання мають присвоєну вагу,
яка регулює силу сигналів. Дані проходять через різні шари нейронів і на виході отримується результат, що
імітує роботу людського мозку.
Викладення основного матеріалу. В даній роботі головною ціллю є вирішення проблеми втрати
точності кластеризації на великих обсягах через апроксимацію.
Нехай X = {x1,..., xn} ⊆ ℝd відповідає колекції точок даних від певного невідомого простору D.
Вважаючи що є задане певне необхідне число вихідних кластерів k і задано міру дистанції між точками
даних, ціль задачі зводиться до знаходження міри подібності між точками в Х і використати її для
обчислення мапи віднесення кожної точки з x1,..., xn до одного з k можливих кластерів.
В даній роботі ми використовуємо нейронну мережу для обчислення мапи відношення:
Fθ: ℝd → ℝk,
а також функції призначення до кластерів:
c: ℝk → {1,..., k}.
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Ця функція використовується для призначення кожній точці на вході х до виходу y = Fθ(x) і призначає
цю вихідну точку до кластеру с(у). Спектральна мапа Fθ імплементується з використанням нейронної
мережі, де θ – це параметр, що відповідає за вагу з‘єднання.
Алгоритм складається з 3 компонентів: обчислення подібності на основі міри відстані між вхідними
точками використовуючи Сіамську нейронну мережу[4]; обчислення спектральної мапи Fθ оптимізовуючи
ціль спектральної кластеризації зберігаючи ортогональність; призначення точок до кластерів
використовуючи метод k-середніх.
Для початку розберемо другий компонент, оскільки він є найважливішим в цьому алгоритмі. Нехай w:
ℝd × ℝd → [0, ∞) – симетрична функція подібності, при чому w(x, x') позначає подібність між x та x'. Маючи
w, ми хочемо щоб точки даних x та x', які є подібні між собою, були вкладені близько одна до одної. В
такому випадку, ми визначаємо втрати:
де у, у' ∈ ℝk. Математичне сподівання береться відносно пар елементів (x, x') з простору D, і θ
позначає параметри мапи у = Fθ (х). Втрати можуть бути мінімізовані, якщо всі точки будуть віднесені до
єдиного вихідного вектору (Fθ (х) = у0 для всіх х). Щоб уникнути таких ситуацій, ми вимагаємо, щоб вихідні
результати утворювали ортонормовану систему у відношенні до простору D.
Оскільки простір D є невідомим, ми заміняємо дані математичні сподівання їх емпіричними
аналогами. Також ми проводимо стохастичну оптимізацію на кожній ітерації, де ми випадковим чином
вибираємо партію з m вибірок x1,..., xm ∈ Х в матрицю розміром m×d, і-тий рядок якої містить
мінімізуємо втрати:

елемент і

де уі = Fθ (хі) і W – це матриця розміром m×m, в якій Wi,j = w(xi, xj).
Ми імплементуємо спектральну мапу Fθ як нейронну мережу, останній шар якої має обмеження за
ортогональністю:

де Y – матриця розміром m×k яка містить вихідні значення.
Останній шар даної мережі має входи від k елементів і виконує роль лінійного шару з k виходами, де
вага розподілена так, щоб ортогоналізувати вихід Y для вибраної партії за допомогою QR-розкладу
матриці.
Дану мережу ми тренуємо дану мапу через координатний спуск, де ми на кожному кроці виконуємо
або ортогоналізацію, або градієнтний крок. Кожен з цих кроків використовує різні партії вибірок із загальної
вибірки Х. Коли ми закінчуємо тренувати дану мережу, ми заморожуємо ваги використовуючи метод
стандартного зворотнього поширення.
І накінець ми поширюємо через дану мережу наші вхідні дані x1,..., xn щоб отримати на виході
вкладення у1,..., уn ∈ ℝk, і застосовуємо метод k-середніх для отримання центрів кластерів, як і в звичайній
спектральній кластеризації.
Проте на відміну від звичайної спектральної кластеризації ми не використовуємо Евклідову відстань
для визначення подібності елементів, оскільки це дуже проста міра подібності і це призводить до втрати
точності результатів. А вибирання правильної міри подібності є надзвичайно важливим кроком для успіху
спектральної кластеризації. Для цього ми тренуємо Сіамську мережу на основі пар подібних та різних
даних. Сіамська мережа[4] – це нейронна мережа, яка використовує однакові ваги на двох різних вхідних
векторах для того щоб отримати два подібні вихідні вектори. Для початкового порівняння можна
використовувати ту ж Евклідову відстань. Дана мережа створює мапу для кожного елементу xі яка
відносить даний елемент в певне входження
зменшення втрат:

. Мережа зазвичай тренується з метою

для подібних пар (xі, xj)
для різних пар (xі, xj)
де с – це маржа (зазвичай дорівнює 1).
Коли закінчуємо тренувати Сіамську
мережу, ми використовуємо її для отримання матриці подібності W, яку ми використовуємо в основних
кроках алгоритму. Даний крок підготовки міри подібності дозволяє покращити точність результатів.
Загальний алгоритм всієї системи виглядає ось так:
Вхідні дані: X = {x1,..., xn} ⊆ ℝd, кількість бажаних кластерів k, розмір партії вибірок m;
Вихідні дані: вкладення у1,..., уn ∈ ℝk, кластерні відношення с1,..., сn ∈ {1,..., k}
1. Вибрати подібні та різні пари елементів для тренування Сіамської мережі;
2. Тренувати Сіамську мережу для отримання кращої міри подібності;
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3. Випадковим чином присвоїти мережеві ваги θ;
4. Поки LSpectr(θ) не зійшлись:
 Крок ортогоналізації:
 Вибрати випадкову партію Х розміром m;
 Поширити Х та обчислити вхідні дані до шару ортогоналізації;
 Обчислити QR-розклад матриці і відповідно змінити мережеві ваги шару ортогоналізації;
 Градієнтний крок:
 Вибрати випадкову партію x1,..., xm;
 Обчислити матрицю подібності W розміром m×m за допомогою Сіамської мережі;
 Обчислити втрати LSpectr(θ);
 Використати градієнт LSpectr(θ) для зміни мережевих ваг Fθ, окрім останнього шару;
5. Поширити x1,..., xn через Fθ і отримати на виході у1,..., уn;
6. Використати метод k-середніх для отримання центрів кластерів;
7. Присвоєння даних до відповідних кластерів на основі найближчих кластерних центрів.
Література:
1. Кластерний аналіз [Електронний ресурс] — Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кластерний_аналіз
2. Spectral clustering [Електронний ресурс] — Режим доступу:
https://towardsdatascience.com/spectral-clustering-aba2640c0d5b
3. Штучна нейронна мережа [Електронний ресурс] — Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Штучна_нейронна_мережа
4. Siamese Networks: Algorithm, Applications And PyTorch Implementation [Електронний ресурс] — Режим
доступу:
https://becominghuman.ai/siamese-networks-algorithm-applications-and-pytorch-implementation4ffa3304c18
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ТЕСТТЕРДІ ГЕНЕРАЦИЯЛАУ АЛГОРИТМІНІҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛЫҚ
МОДЕЛЬДЕРІН ӚҢДЕУ
Мобильді қҧрылғылардың қосымшаларын(МҚҚ) тестілеудің толық таңдалған критерийлеріне сәйкес,
кеңейтілген шекті автомат тҥріндегі берілген МҚҚ прототипі ҥшін барлық мҥмкін бір кҥйден басқа бір кҥйге
ауысымдарын қарау қажет. Шекті автоматтарды (ША) графтар тҥрінде кӛрсету ыңғайлы екені белгілі. ША тың графтық кӛрсетілімінде кҥй –граф тҥйіндері, ал кҥйлердің арасындағы ауысымда графтың бҧтақтары.
Тестілік жиынтықты генерациялау тапсырмасы, графты айналып ӛту тапсырмасына әкеліп соғады.
Сонымен қатар, ең қысқа жолды таңдап графтың барлық бҧталарымен жҥріп ӛту қажет. Осылайша, толық
тестілік қамтуды қамтамассыз ететін, тесттілік сценарийлердің минимум жиынтығы жинақталады.
Тестілік сценарийлерді жинақтау тапсырмасы зерттелген, бірақ ҧсынылатын тәсілдер МҚҚ-ның
ерекшеліктерін ескермейді. Атап айтқанда қолданушылық интерфейс ҥшін тестілік сценарийлерді
жинақтау тәсілі сипатталады. Дегенмен бҧл тәсілмен жинақталған тесттілер, тестілеулің толық критерийін
қанағаттандырмайды. WEB қосымшаларға арналған тестілік сценарийлерді жинақтау тәсілі ҧсынылады.
Берілген тәсіл WEB қосымша ерекшелігін қолданады, атап айтқанда оның клиент серверлік
архитектурасын және қолданушы – WEB қосымша сессиясының бар болуын. Берілген тәсіл МҚҚ тесттерін
жинақтау ҥшін қолданылу мҥмкін емес [1]. Тесттілік сценарийлерді жинақтаудың формалды тәсілдері
қарастырылған, олардың бірі «T-method» деп аталатын тәсіл болып табылады. Оның ішінде «Қытай
пошташы» тапсырмасы қарастырылған.Ерекше жағдайларда берілген тапсырманың әр тҥрлі шешімдері
бар. Мысалы, берілген тапсырманы шешуге графтардағы екеулік комбинацияларды қолдану тәсілін
ҧсынады. Эйлер теоремасы бойынша графта эйлер циклі қатты байланысқан және графтың әрбір шыңы
ҥшін оның кірісінің жарты дәрежесі шығысының жарты дәрежесіне тең болған жағдайда тең болады.
Сондықтан еркін графтар ҥшін Қытай поштаcы тапсырмасын шешу мҥмкін емес. Оның шешіміне МҚҚ – ны
тестілеу тҧрғысынан мҥмкіндігінше жақын келу қажет, атап айтқанда әрбір бҧтақты минимум қайталану
санымен графтың барлық бҧтақтарын айналып ӛту [2].
Сондай-ақ графтарды айналып ӛту ережесі жақсы зерттелген графтарды сол немесе басқа
ережелермен айналып ӛтуді іске асыратын кӛптеген алгоритмдер бар. Қойылған тапсырманы шешу ҥшін
бастапқы нҥктеден соңғы нҥктеге минимум жолды іздеу алгоритмдерін қолданған орынды. Негізгі қиындық
қойылған тапсырманың айналымның басын және аяғын анықтамайтындығы болып табылады. Айналымды
графтың барлық бҧтақтарынан ӛтпейінше жасау қажет. Қысқа жолды іздеудің әр тҥрлі алгоритмдері бар.
Олардың біреуін тҥрлендіру қойылған тапсырманы шешуге мҥмкіндік береді. Дейкстр алгоритмі графтың
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бір шыңынан басқа барлығына дейінгі қысқа қашықтықты табуға мҥмкіндік береді. Берілген алгоритм
қойылған тапсырманы шешуге сәйкес келмейді, кеңейтілген шекті автомат жағдайында бҧтақтардың
салмағы ағымдағы ША - ның айнымалыларының контестіне байланысты динамикалық ӛзгеруі мҥмкін.
Беллман-Форд алгоритмінде осыған ҧқсас жағдай туындайды.
А* алгоритмі ең тӛменгі қҧны бар жолды іздеу алгоритмі болып табылады. Алгоритм бірінші
сәйкестікпен жҧмыс істейтін ашкӛз алгоритм болып табылады. Бҧдан басқа алгоритм жолды анықтау ҥшін
эвристикалық функцияны пайдаланады. Графты барлық ауысымдар қамтылмайынша айналым жҥйеге
асыра беруге мҥмкіндік беретін тҥрлендірулер бар. Берілген жҧмыста графтың бастаулары жайлы
ақпаратты қамтитын және шекті автоматтың шартты ауысымдары есебінен маршрутты таңдау мҥмкіндігі
бар А* тҥрлендірілуі ҧсынылады.
F қҧн функциясы алгоритм жҧмысы ҥшін негіз болып табылады. Графтың кейбір тҥйінінде болғанда
бҧл функция қай ауысымды келесі болып таңдау керектігін анықтайды. Арасындағы ең кіші F мағынасы
ҥшін сол ӛткел таңдалады.
Графтағы Эйлер жолын табу тапсырмасын зерделеп, ағымдағы жағдайда орналасып жҧмысқа
келесі ауысымды таңдау ҥшін, келесі тәсілді қолдану ҧсынылады. F=G+H кӛрсетілімі ҧсынылады, G бастапқыдан келесі кҥйге дейінгі жолдың қҧны. H – соңғы кҥйге дейінгі жолды бағалайтын эвристикалық
функция:
G – қазіргі таңдағы барлық қамтылған ауысымдардың жиынтық салмағы. Алгоритмнің жҧмыс
мӛлшеріне қарай бҧл салмақ ҧлғайып отырады.
H – ең жақын қамтылмаған ауысымға дейінгі жолдың жиынтық қҧны. Ең жақын қамтылмаған
ауысымға дейінгі жол ені бойынша іздеу кӛмегімен ізделінеді.Сонымен қатар әрбір есептің алдында келесі
ауысым шартын есепке ала отырып, G және H барлық ауысымдардың салмағы қайта есептелінеді.
Сырттың әсерінен қол жетімсіз болатын ауысымдар шексіз қҧнға ие болады. Формальді тҥрде:
Т = [ f j, t2,..., tn ] – КША-ның барлық ауысымдарының жиымы.
С = [ti,|ti -қамтылған] – қазіргі таңдағы барлық қамтылған ауысымдардың жиыны.
Алгоритм жҧмысы барысында жиым ӛзгереді.
W = [ Wj, w2,..., wп ] – Алгоритм жҧмысы барысында ӛзгеретін динамикалық салмақтың жиымы.
Салмақтар КША баптауларына сәйкес ӛзгеріп отырады.
∈
{
– i-ші ауысымның қамтуына сәйкес келетін ту.
Pi – i-ші кҥйден ең жақын қамтылмаған ауысымға дейінгі жол.
N – шарттың приоритетін есепке алатын коэффициент: басында қамтылмаған ауысымдар
таңдалады, кейін әлі қамтылмаған ең жақын ауысымдар таңдалады.
Онда A* алгоритмінің қҧн функциясы (1) формуламен беріледі:
(‖ ‖
∑
(1)
Алгоримтнің аналитикалық моделінің сызбасы. ША барлық ауысымдарын қамту ҥшін жолдарды іздеу
бойынша алгоритм жҧмысының жалпы сызбасын қарастырайық 1-ші суретке сәйкес кӛрсетілген. Берілген
сызбада «F мәнін табу» (ауысу қҧнын есептеу) және «Циклдан шығудың қосымша шарттарын бағалау»
элементтері ӛздерінің тривиалды еместігі кҥшінен бӛлек қарастырылатын болады.
F мәнін табу.
(‖ ‖

∑

∑
Ауысымдар аумағының қосындысы мәнін табу керек. Берілген қосындыны табу ҥшін « ені бойынша
іздеу» бірінші сәйкестік бойынша іздеу ашкӛз алгоритмін қолданатын бӛлек процедура пайдаланылады.
Процедураның жҧмыс сызбасы 2-ші суретке сәйкес кӛрсетілген.
Циклдан шығудың қосымша шарттары.AppError: «Прототип параметрлерінің дҧрыс емес мәндері
ҥшін ағымдағы айнымалылардың мәнімен протиптің ағымдағы кҥйінен келесі кҥйіне ауысым табу мҥмкін
емес» қатесін қайтарып, циклдан ӛз уақытынан бҧрын шығу жҥзеге асатын шарттар қатары бар.
 Берілген ауысымның барлық қалған ізбасарлары ҥшін табылған жолдар ӛзара тең және
прототиптің барлық ауысымдарын қамтиды. Бҧл – әрбір қалған ауысым ҥшін алгоритм іс әрекет және
ауысым шарттарын есепке ала отырып барлық прототипті ӛтті және қамтылмаған бірде - бір ауысым
таппады дегенді білдіреді.
 Ағымдағы ауысымның барлық ізбасарлары ҥшін бірде – бір жол табылмады
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Сурет 1- Тестілік сценарийді жинақтау сызбасы
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Сурет 2 - Жақынырақ қамтылмаған ауысымды іздеу
Жинақтау алгоритмінің программалық моделі 3-ші суретте кӛрсетілген. Ҧсынылған алгоритмнің
аналитикалық моделі негізінде тестілерді жинақтау алгоритмінің программалық моделін (ТЖАПМ) әзірлеу
ҧсынылады.ТЖАПМ жоғарғы деңгейдегі программаға бағытталған тілде жазылған программалық ӛнімді
білдіреді. Программа бір-бірімен байланысқан бірнеше модульден тҧратын программалық модельдің
жҧмысын визуализациялауды қамтамасыз ететін сервермен біріктірілген болуы мҥмкін.
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Сурет 3 - ТЖАПМ сызбасы
Алгоритм моделі WEB-сервис тҥрінде жҥзеге асады және соңғы қолданушылар ҥшін WEB
интерфейскі кӛрсетеді.
Әдебиеттер:
1. Кормен Т. X. Алгоритмы: построение и анализ. - М: Вильямс, 2018.
2. Хатько Е. Е. Об одном методе тестирования «мобильных» приложений. – М.: Труды МФТИ, 2012.
Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева
(Алматы, Қазақстан)
МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ҚОСЫМШАЛАРЫН ТЕСТІЛЕУ ҮШІН КЕҢЕЙТІЛГЕН
ШЕКТІ АВТОМАТ ӘДІСІ
Мобильді технологиялар кҥнделікті ӛмірде кең таралған. Мобильді қҧрылғылар уақыт ӛткен сайын
кҥрделенуде. Мобильді технологиялардың ары қарай дамуының артуы мобильді қҧрылғылар ҥшін
программалық қамтама (ПҚ) тестілеу әдістемесіне қолданылатын қиындық пен ПҚ тестілеу қиындығының
арасындағы алшақтыққа алып келеді.
Қосымша және ҧсынылған жҧмыстардың логикалық принциптерінің бӛлінуін пайдаланып мобильді
қҧрылғылардың қосымшалары(МҚҚ) ӛңделіп жатыр (қолданушы интерфейсі). Берілген принциптің
ерекшеліктері және қарастырылып жатқан МҚҚ-ның тестілеу метрикасы шекті автоматтарды (ША)МҚҚ-ның
прототиптерінің формальды сипаттамасын пайдалануға рҧқсат береді.Қолда бар МҚҚ-ды талдау кезінде
қосымшаның негізгі тҥрлерінің саны - шекті шағын сандар (100-ден кӛп емес), бірақ әрбір негізгі тҥрге ӛту
соңғы қолданушының енгізген мәніне байланысты болуы мҥмкін.
Бір типті мәндерді енгізген кезде бірдей тҥрлердің кӛбеюі мәселесі туындайды. Шынында мысалы
берілген тҥрде кез келген жолдық мәндерді енгізуге қабылдайтын енгізу формасы бар делік және
мәліметтерді қосымшаға жібергеннен кейін негізгі мәліметтерді кӛрсететін ауысым орындалады.
Сәйкес ША-ты тҧрғызған кезде кҥйдің шексіз тҥрін аламыз [1]. 1-суретке сәйкес кҥйдің кӛбейтілген
саны кӛрсетілген.
Бҧл мәселенің шешімі барлық енгізілетін мәліметтерді эквиваленттілік кластарына бӛлуден тҧрады,
бҧл шекті кҥйлер санын шектейді.
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Сурет 1 - ША кҥйінің кӛбеюі
Екінші мәселе МҚҚ ҥшін ША-ны тҧрғызған кезде туындайды - болашақ ауысымдардың ағымдағы
ауысымда енгізілетін мәліметтерден тәуелділігі. Мысалы, қосымшада рӛлдік моделі бар болған жағдайда
кейбір тҥрлерге ауысым кейбір рӛлдегі қолданушыларғы ашық кейбіреулеріне 2 суретке сәйкес жабық
болуы мҥмкін.

Сурет 2- ША-ғаӛтушартынамысал
Мҧндай қосымшаның ША-ны тҧрғызған кезде жҥйеге қандай қолданушымен кіргенімізді есте сақтау
және әрбір белгілі бір қҧқықтарды талап ететін кҥйге ӛту мҥмкіндігі кезінде сақталған мәліметтерін тексеру
қажеттілігі туындайды.
Бҧл мәселенің шешімі қосымшаның протопиін тҧрғызу ҥшін кеңейтілген ША-ны қолдануда болып
табылады. ША-ты тағайындаудың мҧндай тәсілі қажетті мәліметтерді кеңейтілген ША-тың параметрлері
тҥрінде сақтауға және алдын ала ауысымдарға шарттарды қойып жабық парақшаларға ауысым кезінде
бҧл параметрлердің мәндерін тексеруге мҥмкіндік береді.
Кеңейтілген ША модел - бҧл ША-тың жетілдірілген моделі. Дәстҥрлі ША-та кҥйдің кҥйге ауысымы
кіріс бульдік шарттар және шығыс бульдік функцияларымен байланысты. Кеңейтілген моделде ауысым
"IF" ретінде кӛрсетілуі мҥмкін. Егер ауысымның барлық талаптар сақталған болса онда автоматты келесі
кҥйге ауыстыра отырып ауысым жҥзеге асады, сонымен қатар мәліметтермен қажетті операциялар
орындалады».
Формальды тҥрде: кеңейтілген ША - жинақ(S, V, Р, sO, РО, I, nl, X, О, nO, Y, Т),мҧнда S-автомат
кҥйінің шекті жиынтығы;
W - автоматың ішкі мәліметтерінің жиынтығы, мҥмкін шексіз;
P - [1..n] индекстерінің W, Р:[1..n] —> W соңғы жинағының кӛрсетілімі. i индексіндегі p мәні
автоматтың i-шы мәні деп аталады, сондай ақ pj ретінде де белгіленеді.
S0- бастапқы кҥй деп аталатын S элементі.
P0- ауысымдардың бастапқы мәні, W-да кӛрсетілген [1..n] индексі болып табылатын кӛрсетімдер.
I - элементтері операциялар немесе стимулдар деп аталатын шекті жиынтық, I-дың ӛзін автоматтың
кіріс алфавиті деп атай
ды.
nI - I -ды теріс емес сандарға кӛрсетілімі, әрбір стимул ҥшін параметрлер санын анықтайды.
X - стимул параметрлерінің мәні, мҥмкін шексіз жиынтық.
O - элементтері реакция деп аталатын соңғы жиынтық, O-ның ӛзін автоматтың шығыс алфавиті деп
атайды.
nO - O-ны теріс емес сандарға кӛрсетілімі, параметрледің немесе әрбір реакция мәліметтер санын
анықтайды.
Y - реакция мәліметтерінің мәндері.
T - автоматтың ауысымдар жиынтығы.
Әрбір T ауысымы Sl бастапқы басқару кҥйі, I стимулы, gt-ауысым шарты жиынтығындағы
придикат, S2- соңғы басқару кҥйі, аtәрекеті - айнымалылардың жаңа мәндерін анықтайтын
жиынтығына кейбір кӛрсетімдері кіреді.
Кеңейтілген автоматтың орындалуы әдеттегінің орындалуынан ағымдағы кҥйден басқа
айнымалылардың мәндері бар болуымен ерекшеленеді, аргумент жинақтарын стимулды ҧсынған кезде
қауіпсіздік шарты берілген ауысым ағымдағы айнымалылар мәндері жинағы кезінде және стимулдың
параметерлерінің мәні беріліп тҧрған кезде орындаулу мҥмкіндігін анықтайды. Орындалатын ауысым
барлығынан детирминирленбей, берілген басқарушылық кҥйде басталатын және орындалған қауіпсіздік
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шарты бар берілген стимулмен белгіленген таңдалып алынады. Кейбір ауысымдарды орындау кезінде
автоматтың жаңа басқарушылық кҥйі ауысымның соңғы басқару кҥйіне тең, айнымалылардың жаңа
мәндері оның әрекеті кӛмегімен анықталады – жаңа
(
, реакция параметрлерінің
мәні ауысымның сәйкес кӛрсетілімі бойынша. 3-ші суретке сәйкес кеңейтілген шекті автомат суреттелген.

Сурет 3 - Кеңейтілген шекті автомат
КША кҥйінің анықталуы. Берілген МҚҚ ҥшін КША-ты тҧрғызу ҥшін 4-ші суретке сәйкес кӛрсетілгендей
болашақ қолданушаның декомпозициясында болып табылатын болашақ қосымшаның прототипін тҧрғызу
ережелерін енгізу керек.
Бірінші деңгей - қосымша деңгейі.
Екінші деңгей - тҥрлер деңгейі. Қосымша оның қолданушылық интерфейсінің әр тҥрлер кҥйлеріне
сәйкес келетін тҥрлерге бӛлінеді. Тҥрлердің арасындағы ауысым қолданушының командалары кӛмегімен
ауысады.
Ҥшінші деңгей – тҥр асты деңгейі. Барлық тҥрдің тҥр астылары болуы мҥмкін. Тҥр асты осы тҥрдегі
кез келген қосымшаның қалқымалы диологына сәйкес келеді.

Сурет 4 - Қосымшаның қолданушылық интерфейсінің декомпозициясы
4 Тӛртінші деңгей - КША деңгейі. Бҧл деңгейде алдыңғы деңгейтін тҥрлері мен тҥр астылары екі
кҥйге бӛлінеді: ЕнгізуТҥрі және ЕнгізілгенТҥр. ЕнгізуТҥрі мәліметтерді енгізу әлі жҥзеге аспаған кездегі
автоматтың кҥйіне сәйкес келеді. ЕнгізілгенТҥр қолданушы кейбір мәліметтер енгізіп қойған кездегі
автоматтың кҥйіне сәйкес келеді. ЕнгізуТҥрі мен ЕнгізілгенТҥрдің арасындағы ауысымдар ДВ типінің
барлық әрекеттерніне сәйкес келеді.
Осылайшы КША-тың жиынтығы - бҧл қосымшаның 4-ші деңгейіндегі элементтер жиынтығы.
, мҧнда
- 4-ші деңгейдің кейбір тҥрі. Бірігу декомпозиция нәтижесінде алынған 4-ші деңгейдің
⋃
барлық тҥрлері бойынша алынады. Ары қарай тек қана 4-ші деңгейдің тҥрлері ғана қарастырылатын
болады және деңгейдің белгіленуі тҥсетін болады (
. Берілген тҥрі интерфейсінің детирминделген
элементтері жинағы ҥшін белгілеуді енгіземіз, ал Vi вариационды жинағы ҥшін [2].
КША стимулдар және стимулдар параметрлер мәндерінің жиынтығын анықтау. Автомат келесі кҥйге
кӛшу ҥшін оның кірісіне қолданушы әрекеті тҥріндегі стимул беру қажет.
∈ вариационды элементі
ҥшін бақылаушы мәндерінің жинағы болсын, онда берілген кҥй ҥшін мҥмкін әрекеттер жинағы келесі
белгілеумен анықталады. Берілен жиынтық
(
(∏ ∈
( қосымшаның берілген
⋃∈
⋃
тҥрінде отырып қолданушы жасай алатын мҥмкін әрекеттер жинағын анықтайды. Қолданушының кез
келген әрекеті не Ui-дың вариационды элементіне әсері(эквиваленттілік класымен сәйкес мәліметтерді
енгізу) не сәйкес берілген әрекет элементінің бір Ui детерменделген элементіне әсер болып табылады.
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Әрекеттердің жалпы жинағы прототипің барлық тҥрлері бойынша осындай жиынтықтардың бірігуімен
анықталады (1) формуламен:
⋃

[⋃
∈

(

⋃

(∏

(

]

(1)

∈

мҧнда i 4-ші деңгейдің барлық тҥрлерін береді.
nI = 1 ДӘ және ДВ типінің әрбір әрекеті ҥшін параметрлер саны.
X - ДӘ және ДВ типінің әрбір әрекеті параметрлерінің мәндері жиынтығы.
КША реакция және реакция параметрлер мәндерінің жиынтығын анықтау. Әрбір әсерге реакция
жасалған әрекеттің нәтижесінде қосымшадағы ӛзгерістерді анықтайды.
Мобильді қҧрылғылар мен қосымшаларды тестілеу әдісі.
КША қосымшалар тҥрінде ҧсынылған әдіс негізінде МҚҚ тестілеу әдісі ҧсынылып отыр және ол
келесілерден қанағаттандыру керек:
1. Келесі ережелер бойынша жобалау кезеңінде қосымшаның прототипін қҧру:
a) Болашақтағы қосымшалардың қолдануші интерфейсін декомпазициясын ӛткізу.
b) Хаттамаға қолданушының детерминирленген және варивциялық әрекеттері туралы ақпаратты
енгізу.
2. КША сәйкес прототиптің ауыстыру қҧралын қолдана отырып, КША прототипін автоматты тҥрде
алу.
3. Автотестілеу қҧралының кӛмегімен программалық деңгейде КША кіріс және шығыс алфавиттерін
іске асыру;
4. Алынған КША айналып ӛту графы арқылы генерациялау программалық қҧралын қолдана отырып,
мәтіндік сценарийді генерациялау.
5. Автоматты генерацияланатын тесттер бойынша тестіленетін МҚҚ КША кіріс және шығыс
алфавиттерінің программалық іске асыруды қолдана отырып, тестілеуді жҥргізу.
Берілген әдістің ерекшелігі КША прототип базасының негізінде тесттік сценарийлердің генерациялау
қҧралын қолдану болып табылады.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Павло Братюк
(Львів, Україна)
СПІЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ
Парадокс енергій порушеної рівноваги важеля полягає в тому, що у системі відліку важеля енергія,
набута винятково за рахунок роботи, що вивела важіль із рівноваги, може бути більша за енергію,
витрачену на виконання саме цієї роботи. При цьому закон збереження енергії не порушується [1].
Аналіз фізичних систем різної природи виявив аналогії парадоксу енергій порушеної рівноваги
важеля. Зокрема, й такі, що мають практичне застосування:
1) нерухомий блок з однаковими тягарями;
2) рідина у сполучених посудинах;
3) утворення поперечних хвиль при падінні твердого тіла в рідину;
4) холодильна машина, тепловий насос.
У цитованих далі фрагментах тексту та використаних зображеннях збережено їх контекст згідно
джерел, приведених у посиланнях.
Порушення рівноваги нерухомого блоку
Нерухомий блок [2, с. 228] з однаковими тягарями це, по суті, гнучкий важіль. Він відповідає
механічному важелю щодо отриманої та витраченої енергій порушеної рівноваги (рис. 1) і не вимагає
окремого аналізу поза поданим в [1].
Порушення рівноваги рідини у сполучених посудинах
На рис. 2, згідно [2, с. 170], показний результат дії тиску повітря, вищого за атмосферний, що діє на
рідину в одній із двох сполучених посудин A і B.
Коли у системі відліку посудин A і B атмосферний тиск діє однаково в обох посудинах, поверхня
рідини перебуває в стані рівноваги на рівні S (рис. 3).
Якщо створити у посудині A тиск повітря pп вищий за атмосферний, то частина рідини із посудини A
перетече у посудину B, як показано на рис. 4.
Отже, у системі відліку сполучених посудин A і B, робота по створенню тиску, що підняв поверхню
рідини у посудині B на висоту h від рівня рівноваги S, еквівалентно збільшила її потенційну енергію.
Водночас, поверхня рідини у посудині A опустилась на ту ж висоту h від рівня рівноваги S і її потенційна
енергія еквівалентно зменшилась. В результаті поверхня рідини у посудині B перебуває на висоті 2h від
поверхні рідини у посудині A.
Як наслідок, потенційна енергія, набута рідиною в посудині B, удвічі більша за енергію, витрачену на
виконання роботи по створенню тиску повітря pп у посудині A.
Якщо тепер відкрити вентиль V у посудині B (рис. 4), що знаходиться на рівні поверхні рідини у
посудині A, то рідина з посудини B витече до рівня поверхні рідини у посудині A. Потенційна енергія
рідини, що витече, повністю перейде у кінетичну й може виконати певну роботу.
Отже, у системі відліку сполучених посудин A і B, потенційна енергія рідини в посудині B удвічі
перевищує енергію, витрачену на підіймання рідини у посудині B. Однак, це не порушує закон збереження
енергії. Адже, для заповнення посудин A і B рідиною до рівня рівноваги S на висоту h від рівня поверхні
рідини у посудині A (рис. 4), необхідно виконати роботу, що рівна роботі, яку виконає рідина, котра витікає
із посудини B.
Отже, порушення рівноваги рідини у сполучених посудинах щодо отриманої та витраченої енергій
цілком аналогічне порушенню рівноваги важеля [1].
Утворення поперечних хвиль
Розглянемо приведене у [3, с. 98] визначення: Хвиля – процес поширення коливань у будь-якому
середовищі. Хвиля – це зміна стану середовища, яка поширюється в просторі й переносить енергію.
Там же описано процес утворення хвиль: «…хвилі на поверхні води… здаються валами, які
рухаються в певному напрямку, причому відстані між валами, або гребнями, однакові… Від кинутого
каменя починає коливатися певна ділянка води, ці коливання передаються сусіднім ділянкам і поступово
поширюються на всі боки. Вода ж не переміщається, змінюється лише форма її поверхні. …Такі хвилі
називають поперечними хвилями» (рис. 5).
Використаємо позначення, які застосовано для сполучених посудин на рис. 4, щодо аналогічних за
суттю величин процесу утворення хвиль.
На рис. 6, згідно опису в [3], показане симетричне тіло, що падає у рідину й виконує роботу. А саме утворює впадину хвилі A, витісняючи в боки і вверх на висоту h рідину, яка рівномірно перетікає у два
гребені хвилі B. У системі відліку поперечної хвилі висота h, на яку рідина піднімається від рівня рівноваги
S однакова для обох гребенів хвилі B й рівна висоті впадини хвилі A відносно рівня рівноваги S.
Отже, потенційна енергія витісненої із впадини рідини у двох гребенях хвилі може удвічі перевищити
енергію, витрачену на витіснення рідини із впадини хвилі A на висоту h від рівня рівноваги S. Адже, висота
від впадини хвилі A до обох гребенів хвилі B дорівнює 2h й удвічі більша за висоту h впадини хвилі A від
рівня рівноваги S (рис. 6).
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Закон збереження енергії при цьому не порушено, адже до утворення хвилі рідина знаходилась в
просторі там, де утворилась впадина хвилі A (рис. 6). Отже, в свій час для розміщення рідини у просторі
майбутньої впадини хвилі A необхідно було витрати еквівалентну енергію.
Тобто, порушення рівноваги при утворенні поперечної хвилі у рідині щодо отриманої та витраченої
енергій аналогічне порушенню рівноваги важеля [1]. Вірогідно, цей результат може бути справедливий і
для інших середовищ, зокрема, щодо утворення електромагнітних хвиль.
Принцип дії холодильної машини як теплового насоса
Розглянемо наступний опис, приведений в [4, с. 101-104]: «…Робоче тіло холодильної машини
забирає теплоту Q2 від охолоджувача й передає теплоту Q1 нагрівнику, яким слугує навколишнє
середовище... При цьому має місце співвідношення: Q1=A+Q2, де Q1 - теплота, що передається
навколишньому середовищу; A - робота, яка виконується над робочим тілом холодильної машини; Q2 теплота, забрана від морозильної камери». Й далі: «…тепловий насос працює за принципом, «оберненим»
принципу дії теплової машини Карно. Уперше схему теплового насоса, що мав практичне значення,
запропонував у 1852 р. лорд Кельвін, який назвав цей прилад «помножувачем тепла»».
Стосовно цього опису необхідно зауважити, що на рис. 7, згідно опису холодильної машини
в [4, с. 101], по суті, показаний «термодинамічний важіль».
Він цілком аналогічний важелю механічному щодо відношення отриманої та витраченої енергій [1],
оскільки (Q1 = A + Q2) > A. Також, слід додати, що стан рівноваги «термодинамічного важеля» - це стан
перед початком роботи холодильної машини, коли температура охолоджувача й температура нагрівника,
яким є навколишнє середовище, однакові.
У процесі роботи холодильної машини за рахунок виконання роботи A відбувається порушення
рівноваги «термодинамічного важеля». Адже, шляхом віднімання теплоти Q2 від охолоджувача, його
температура знижується й, водночас, температура нагрівника підвищується за рахунок додавання теплоти
A + Q2. Відтак, виконання роботи A «нахиляє термодинамічний важіль».
Тобто, холодильна машина як тепловий насос – це приклад практичного використання енергії, що
набута винятково за рахунок роботи, яка вивела із рівноваги «термодинамічний важіль», і більша за
енергію, що витрачена на виконання саме цієї роботи.
Висновок
Приведений огляд показує, що існує спільна властивість фізичних систем різної природи, аналогічна
по своїй суті парадоксу енергій порушеної рівноваги важеля. Слід зрозуміти першопричину того, чому
енергія, набута системою винятково за рахунок роботи, що вивела цю систему з рівноваги, може бути
більша за енергію, витрачену на виконання саме такої роботи.
Схематичні ілюстрації порушеної рівноваги фізичних систем
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КОМП‟ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ КЛАПАННОГО
ВУЗЛА ГАЗОМОТОКОМПРЕСОРА
Постановка проблеми. На даний момент в Україні обладнання, яке використовують в нафтогазовій
сфері, застаріле. Воно потребує не простого вдосконалення, а повної заміни застарілого обладнання, яке
дісталося в спадок від СРСР. За допомогою сучасних технологій, які доступні на ринку, а саме 3D
моделювання, нами створено конструкцію клапана і досліджено його поведінку. За допомогою програми
SolidWorks доступні можливості з вдосконалення будь-якого обладнання. Дана програма активно
використовується закордонними підприємствами для дослідження та проектування.
Основний матеріал дослідження. На сьогодні відомо чимало 3D моделей клапанних вузлів
силових циліндрів, але вони не враховують багато важливих факторів і описують роботу клапана тільки
певного конструктивного виконання. Відомо, що велику кількість відмов при роботі силового циліндра
складають поломки клапанної групи. Деталі клапанного вузла піддаються значним динамічним
навантаженням, впливу високої температури, робочі поверхні зазнають значних питомих тисків і дії
турбулентних потоків, в клапанному вузлі виникають значні вібрації. Ці фактори та великі перепади тиску
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на клапані призводять до погіршення умов роботи та руйнування його робочих поверхонь та ущільнення.
Особливо швидко проходить руйнування робочих поверхонь деталей клапана внаслідок посадки тарілки
на сідло з ударом.
Розробка конструкції клапанного вузла на повітряній подушці є надзвичайно актуальною задачею,
оскільки зменшується кількість складових деталей клапана, підвищуються показники надійності роботи
газовпускного клапана, а також зростає термін експлуатації клапанного вузла. Коли тарілка клапана
рухається вверх, під нею звільняється певний об‘єм, що в подальшому заповнюється газом і при опусканні
вниз між сідлом і тарілкою утворюється повітряна камера яка ―гальмує‖ посадку і створює повітряну
подушку (рис.1). Це запобігає контакту сідла і тарілки та зменшує зношування клапанного вузла.

Рисунок 1 – Тривимірна модель газовпускного клапана на повітряній подушці
За допомогою програми ―SolidWorks‖ створено моденізовану 3D модель клапана та описано її вхідні
дані для дослідження клапана в різних умовах.

Рисунок 2 – Завихреність потоку газу в просторі між сідлом і тарілкою
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Як видно з рис. 2, показана завихреність газу в просторі між сідлом і тарілкою і за допомогою
програми ―SolidWorks‖ ми можемо отримати дані не використовуючи стенди для дослідження. Також ми
бачимо червону зону, це зона де виникає найбільша завихреність природнього газу і можемо прийти до
висновків що в цій зоні потрібно приділити максимум уваги в подальших розрахунках і дослідженнях.

Рисунок 3 – Сітка скінченних елементів – канал
На рис. 3 зображена сітка – канал, яка дозволяє побачити візуально ширину спроектованого
обладнання і побачити найбільш матеріаломісткі зони. Бачимо що червона зона - це місце, де найбільше
було використано матеріалу, а синя -де найменше. Це допомагає в розрахунках металомісткості вузла.

Рисунок 4 –Розподіл тиску в клапані
На рис. 4 зображено розподіл тиску в робочих зонах клапана. Можна побачити що при дії робочого
тиску компресора, рівного 7.5 МПа (вхідні дані при дослідженнях), коли тарілка знаходиться в нижній точці,
то на неї діє тиск, який дорівнює 12.1 МПа.
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Рисунок 5 – Швидкості природного газу в клапані
Як можемо бачити на рис. 5 показано розподіл швидкості газу в клапані. Завдяки цьому аналізу ми
бачимо, що швидкість газу всередині клапана допустима. Червоні і жовті зони відсутні це означає що дана
модель клапана спроектована коректно.
Висновки
Розроблена 3D модель клапана на повітряній подушці за допомогою програми ―SolidWorks‖.
Досліджено розподіл тисків, швидкостей та завихреності потоку газу. Показано, що дана модель клапана
спроектована коректно.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ В З‟ЄДНАННІ ГІБРИДНИХ НАСОСНИХ ШТАНГАХ
Вступ
При видобуванні нафти останніми роками використовують не тільки склопластикові насосні штанги,
а й вуглеволокнисті та гібридні [1, с. 31]. Гібридні насосні штанги приблизно утричі легші за сталеві, краще
переносять корозійну дію, проте їх модуль пружності на 1/4 менший від сталевих, що викликає більше їх
видовження при розтягу. Вони також мають структурну вразливість до напружень стискування за втрати
стійкості. Безпосереднім результатом усіх цих чинників є те, що відмови у роботі насосних штанг є
головними причинами простоїв насосних установок. Існує можливість застосувати удосконалені матеріали
в галузі використання насосних штанг для вирішення цих проблем [1, с. 31].
Основний матеріал дослідження
1.1 Створення з'єднання полімерно-композиційного стержня гібридних насосних штанг зі
сталевими головками
Одним із недоліків гібридних насосних штанг є ненадійне з'єднання полімерно-композиційного
стержня зі сталевими головками.
Основною метою при проектуванні гібридних насосних штанг є вибір типу з‘єднання сталевої головки
з ПКМ тілом штанги. Максимальне осьове розтягувальне навантаження, яке витримує з‗єднання, є
основним параметром при його проектуванні. Але необхідно пам‘ятати також про втомні характеристики
з‘єднання, стійкість до дії згинальних напружень, складність конструкції й технології, можливість змін
механічних характеристик матеріалів під впливом високої температури і агресивного середовища [1, с. 31].
Головка працює під дією значних повздовжніх зусиль розтягу та згину і складається з циліндричної
частини, що облицьовує тіло штангу, і кінця з різьбою для з'єднання з муфтою (рис.1).
З‘єднання сталевої головки і стержня з армованого волокнами пластика є конструктивно необхідним
в гібридних насосних штангах. Застосування такого з‘єднання штанги, пов‘язане з умовами і технологією
видобутку нафти за допомогою штангової свердловинної насосної установки (ШСНУ), а саме, повторенням
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операцій згвинчування-розгвинчування штанг між собою за допомогою сталевих муфт при їх формуванні в
колону.
Також сталеві деталі виконують роль протекторів і є елементами, що підвищують жорсткість колони.
Дослідження з‘єднань сталевих бандажів і полімерних стрижнів на основі конструкції насосних штанг зі
скловолокна та вуглецевого осердя стало головним завданням роботи.
З'єднання сталевої головки з гібридним тілом насосної штанги забезпечується тим, що кінець
гібридної штанги, який входить в сталеву головку, та отвір сталевої головки виконують ступінчастими, та в
отворі більшого діаметру розміщується підкладне кільце у головці насосної штанги.
Кільце має форму клина, висота якого 5 мм. Цей клин врізається в склопластикову оболонку і
притискає її до внутрішньої поверхні сталевої головки. Також при формування зєднання утворюється ще
один клин, який виточується при виготовленні сталевої головки із кутом конусності 100... 120°, і цей клин
забезпечує розтискання розпушеного кінця вуглепластикового стержня до головки, який попередньо
змочений епоксидним клеєм. Після запресування тіла штанги в головку виконується обтискання головки
штампом для деформування сталевого бандажа, створення контактних напружень і запобігання
роз'єднанню вуглепластикового штока під дією повздовжніх розтягуючих навантажень.

1-сталева головка; 2-вуглепластикове осердя; 3-розтискне кільце; 4-склопластикова оболонка
Рисунок 1 –З‟єднання головки штанги з полімерно-композиційним тілом гібридної штанги
1.2 Скінченнно-елементний аналіз напруженого стану з‟єднання
Для дослідження на міцність насосну штангу побудовано її тривимірну модель, зображену на рис. 2

а)

б)
а – у складеному виді; б – у рознесеному
Рисунок 2 – Тривимірна модель
При складанні розрахункової схеми було враховано тертя між з‘єднуваними деталями.
На наступному рис. 3 зображено розрахункову схему для досліджуваної моделі.

а)

б)
а – при розтязі; б – при згині
Рисунок 3 – Розрахункова схема для моделі
На схемі (рис. 3, а) стрілками вказане місце прикладання осьового навантаження (120 кН), а на схемі
(рис. 3, б) згинальне навантаження величиною 460 Н (від моменту згину М зг=180 Н м). Обмеження
«зафіксований» прикладене до різьбової поверхні насосної штанги.
Далі наведені результати, отримані після проведення розрахунку.
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а)

б)
а – при розтязі; б – при згині
Рисунок 4 – Еківалентні напруження в з‟єднанні
Отже, згідно отриманих результатів, поданих на рис. 4, можна зробити висновки, що міцність
з‘єднання при навантаженні на згин є достатньою, проте при навантаженні на розтяг – відбувається значна
концентація напружень у місці з‘єднання склопластику із металевою головкою.

а)
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б)
а – при розтязі; б – при згині
Рисунок 5 – Деформація з‟єднання
Слід звернути увагу, що на вищеподаних рисунках наведена деформація досліджуваної моделі для
наглядності збільшена у 7 разів. Збільшену деформацію моделі зазвичай застосовують у програмах для
того, щоб привернути увагу дослідників до проблемних місць у моделі.
Висновки.
Розроблена конструкція з'єднання сталевої головки з гібридним тілом насосної штанги. Згідно
отриманих результатів можна зробити висновки, що міщність з‘єднання при навантаженні на згин є
достатньою, проте при навантаженні на розтяг – відбувається значна концентація напружень у місці
з‘єднання склопластику із металевою головкою.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТОВ РАЗРУШЕННЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В настоящее время одной из ключевых проблем в мире является большое скопление строительных
отходов в результате военных действий и сноса различных объектов. Благодаря техногенным и
природным аномалиям на планете Земля очень много разрушенных городов, населенных пунктов, домов
и т.д. И стоит вопрос о том, как отстраивать эти города и как использовать части разрушенных зданий и
сооружений.
Один из моментов - это всѐ вывезти, какие-то отрицательные формы рельефа, складировать,
закрыть грунтами, посадить сверху лес, и производить новые строительные материалы и из них
отстраивать эти города и населенные пункты и т.д. Но это очень дорогостоящее мероприятие. Второй
выход из создавшейся ситуации – это использование фрагментов разрушенных зданий и сооружений для
создания строительных материалов, и из них уже ремонтировать и строить здания и сооружения, которые
разрушены. Это предполагает: первое – исследование распространения этих разрушенных городов по
территории всей планеты; вторая задача, которая стоит здесь – это подсчет объемов фрагментов
разрушенных зданий и сооружений; третье – это классифицирование этих объектов по использованию
стеновых материалов (бетон, железобетон, силикаты, блоки из известняка, ракушечника) и затем оценка
объѐмов всех этих фрагментов, отбор представительных проб и исследование возможности получения на
этом сырье строительных материалов нового поколения.
Для этого необходимо проведение исследований качества сырья, его пригодности для
использования в стройиндустрии. Важнейшим аспектом таких исследований должно послужить изучение
характеристик энергосберегающего сырья, возможности получения композиционных вяжущих и широкой
номенклатуры эффективных композитов нового поколения. Все это будет способствовать снижению
энергозатрат, улучшению экологической обстановки и созданию комфортных условий для системы
«человек-материал-среда обитания».
Подсчет и оценка региона разрушенных зданий и сооружений по этим пунктам позволили сделать
вывод о том, что основные фрагменты зданий и сооружений у нас состоят из железобетона, кирпича и
известняка. Отобраны фрагменты зданий и сооружений, установлен характер разрушений в зависимости
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от конструктивных форм, т.е. если конструкция железобетонная – разрушение происходит одним образом
(рис.1-а), кирпичная – по-другому и т.д. (рис.1-б).

(а)

(б)
Рис.1-(а)разрушение железобетонной конструкции,
(б)разрушение кирпичного здания
Предполагается следующая схема утилизации – если здание разрушено не полностью, его можно
реконструировать, это один подход, (рис. 2-а). Если здание не подлежит реконструкции, (рис.2-б) то тогда
необходимо точечными зарядами взрывчатки взорвать так, чтобы оно сложилось полностью и затем из
этих разрушенных фрагментов получить дробление – щебень, разделить их на фракции щебня, затем
фракции песка, а пылевидную часть использовать как компонент композиционных вяжущих.

(а)

(б)
Рис.2-(а)здание разрушено не полностью,
(б)здание не подлежит реконструкции

И затем в зависимости от характеристик фракций щебня, в том числе прочности, дробимости и т.д.
уже проектировать возможные составы бетонных смесей. Если фрагменты зданий и сооружений слабые,
то там можно проектировать бетонную смесь класса B15, B20, если более прочные, то B25, B30 и т.д.
таким образом классифицировать фрагменты. Затем после классификации и получения композиционных
вяжущих получаем бетон на этой основе.Отобраны и изучены пробы, и на фрагментах разрушенных
зданий и сооружений получены мною композиционные вяжущие. Теоретической основой развития
материаловедения является новое трансдисциплинарное направление геоника (геомиметика) в
строительном материаловедение. Исследование геоматериалов (состав, свойства) и их взаимодействие с
окружающей
средой,
изучение
реакции
горных
пород
при
физических и
химических
воздействиях [1, с. 206]. Хотя новые технологии по строительству постоянно совершенствуются, основной
целью данной идеи является «зеленое строительство» и оптимизация системы «Человек-материал-среда
обитания» [2, с. 1100, 3, с. 78].
В рамках теоретических положений геоники разработана система проектирования порошкового
бетона с учетом закона подобия. Он подразумевает проектирование высокопрочных композитов, все
составляющие которых имеют высокую адгезию и обладают близкими деформационными и
температурными характеристиками. [1, с. 206, 2, с. 1100].
Серьезной проблемой является изучение объемов сырья из разрушенных зданий и сооружений во
всех странах мира. Предложены подходы и осуществлена оценка объемов разрушенных зданий и
сооружений [3, с. 78,4, с. 60].
Разработана схема использования фрагментов разрушенных зданий и сооружений для получения
композиционных вяжущих, щебня, песка, растворов и бетонов на их основе. Апробация результатов
осуществлена на сырье разрушенных зданий и сооружений Ирака, которые состоят в основном из
железобетона, керамического кирпича и блоков известняка.
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В ходе экспериментальных опытов были получены результаты на основе использования
композиционных вяжущих которые позволяют получить прочность композита до 70-80 Мпа. Таким
образом с использованием теоретического положения геоники (геомиметики) разработана широкая
номенклатура строительных материалов из сырья разрушенных зданий и сооружений Ирака. Реализации
этого направления позволит быстро и эффективно восстановить разрушенные города и инфраструктуру
Ирака. Таким образом, предложены теоретические подходы и начата их практическая реализация по
эффективному использованию фрагментов зданий и сооружений Одним из самых актуальных решений
этой проблемы в республике Ирак является использование отходов из разрушенных зданий и сооружений
в бетонной смеси. Это экономичное и экологичное решение, которое одновременно может улучшить
физико-механические свойства бетона.
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MODERNIZATION OF THE TRANSFORMER SUBSTATION «IVANIVKA»
Electricity is widely used in all areas of the economy and in everyday life. This is facilitated by its features
such as versatility and ease of use, the ability to produce in large quantities in an industrial way, and longdistance transmission. The problem of the energy sector of Ukraine is the poor technical condition of power
plants, substations and networks, namely: the large deterioration of the equipment of power plants and
substations, which have been in operation for more than 45 years and have fulfilled the normative resource. One
of the ways of solving the problems in the energy sector of Ukraine is the technical re-equipment of power
stations, substations and networks, which implies the maximum dismantling of the equipment that has produced
its resource and its replacement with a new one.
Question analysis The «Ivanivka» substation was built in 1961. The first two transformers type ТДТН31500/110МVА were commissioned. The third transformer type ТРДН-32000/110МVА was installed in 1970, and
in 1978 - the fourth transformer type ТРДН-40000/110 МVА.
There are three switchgear at the substation: 110kV open switchgear, 6kV closed switchgear and complete
switchgear. Closed switchgear distributes power centers between 30 feeders, from which are fed own needs, tireconnecting and input-cells, voltage transformers and industrial enterprises.
The substation's own needs are intended for the electrical supply of auxiliary equipment: maintenance of
basic equipment, systems and devices, circuits of control of switchgear, relay protection, automation and alarm,
transformer blow-off, lighting, heating and more.
Power supply to the substation open switchgear -110kV is carried out on two lines; four transformers and
six 110kV overhead power lines receive power from the open switchgear - 110kV.
At this time power equipment, switching devices and current-carrying parts are installed on the open
switchgear - 110kV substation «Ivanivka»:
 Т1 і Т2 - power transformers type ТДТН-31500/110МVА;
 Т3 - power transformer type ТРДН-32000/110 МVА,
 Т4- power transformer type ТРДН-40000/110 МVА;
 two working and bypass tire systems;
 high-voltage switches of the ВМТ-110 type;
 disconnectors РНД3-2-110/1000В1;
 current transformers of the ТФЗМ-110 type;
 voltage transformers НКФ-110 type;
 valve type РВС-110.
At «Ivanivka» substation, a widespread scheme with two working and bypass tire systems is used. In this
layout, all switches are placed in a row next to the second tire system, a simplified diagram is presented in
Figure 1:
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Figure 1 ‒ Simplified layout of the substation
The current scheme of two bus systems with a bypass of 110 kV has the following disadvantages:
1) if the short circuit on one tire system and the intermediate clamp does not shut down, then all
connections will be lost;
2) if on one system of tires repair, and on the second short circuit then all attachments are lost;
3) Bypass switchgear and intermediate clamp switches are additionally installed;
4) the number of connections equal to 17 at 110 kV power station does not include the partitioning of the
first and second working tire systems;
5) a large number of disconnect operations during the revision and repair of switches complicates the
operation of power station;
6) the need for the installation of intermediate clamp, bypass switchgear and a large number of
disconnectors increases the cost of construction of power station.
Transformers have worked their lives because they have been in operation for more than 30 years, so
today the substation can withstand only 60% load. During the years of operation, mechanical damages of
transformers are more often revealed: magnetic conduit, voltage regulation, inputs, oil leakage and the other.
The ВМТ -110 switches require replacement of the main operating elements. During the operation of the oil
tank switches, there are malfunctions: failures in the tripping of short circuit currents, defects of contact systems,
contamination and chipping of inputs, increasing the time of switching on and off the switch.
Disconnectors РНДЗ-110 need to be replaced with new ones, because splinters, cracks, scratches on
porcelain and reinforcement, working knives and sponges, gear drives (when switching), collapse and rust.
Measuring current and voltage transformers and ТФЗМ-110 and НКФ-110 require replacement, as chips,
chips, cracks, scratches and supports are rusted.
Disconnectors, current transformers and voltages from aging and precipitation, ultraviolet rays of the sun
destroy porcelain. During operation, the leakage arresters of the РВС-110 are broken. Tires have been subjected
to corrosion and delamination due to precipitation and currents. On the suspension insulators formed a coating
from the corrosion of the tires and portals. In cable channels falling walls and coating, that there is damage
control cables. Therefore, it is necessary to constantly inspect and repair current-carrying parts.
Purpose and tasks At this time, all the equipment of the substation «Ivanivka» is outdated and insufficient
capacity and in order to increase its capacity and to increase the reliability of the power supply system in general,
the issue of modernization of the electrical part of the substation is considered. To modernize the substation, the
tasks of assessing the technical condition of the equipment, analyzing the existing electrical equipment of the
substations and formulating proposals for replacement, taking into account existing requirements and prospects
for increasing the transmitted power, are being solved.
Results The replacement of four double-winding transformers on double-winding transformer with split
winding and more power (type ТРДН-40000/110) was proposed. In these types of modern transformers silicone
and sealed inputs and outputs (GSA-123-OA/1600/0,5), gas relay (РГТ-80-201), control relay for the step switch
(URF-25/10), built-in transformers currents are intended for protection of the transformer (ТТВ-110). Higher power
transformers are being selected because, at the end of the economic crisis, production at enterprises will increase
and load will increase.
It is proposed to replace ВМТ-110 switches on the switch type gas-insulated tank ВЕБ-110-40/2500 УХЛ1,
as they relate to high voltage switching devices in which arc-reducing agent is sulfur hexafluoride SF6. This
switch has three poles mounted on a common frame and mechanically coupled to one another by means of a
transmitting device. The switch is operated by a spring actuator of the control panel, and also equipped with
current transformers for connection of measuring devices and circuits of relay protection [1]. The switch has
o
electrically heated poles, which are switched on at ‒25 C . During operation does not require repair for 20 years,
and the total life of 40 years, without repair of the arc-suppressing device, the number of operations at the short
circuit - 40 times, and at nominal - 5000 times. Disconnectors of the РНДЗ-110/1000 У1 type are replaced by
disconnectors of the РДЗ.2-110/1000УХЛ type. Easy to operate, with operative switching it is easy to operate
with working and grounding knives.
Due to the expensive cost of valve arresters, it is better to install surge limiter.
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The actuality of upgrading the substation to install equipment at 10 kV is more economical than 6 kV. With
a voltage of 10 kV, the loss of electrical energy in the electric power supply system and short circuit currents in
the networks is reduced [2].
Vacuum switches of type ВР2-10-31,5/2500У2 are widely used at substations. Vacuum switches consist of
vacuum arc chambers, drives with drive mechanisms and control circuits. In these processes, the circuits are
closed and opened in a vacuum, where the arc is extinguished in airless space [3]. A feature of the switches is
their relatively small size and mass, as well as the compactness of the arc chambers. Due to their compactness
and ease of operation, they are installed in the closed and complete switchgears on the input cells. Switches of
the same type are mounted on switchgear carts.
Reactors are being replaced by РТСТ-10-1000-0,18У3 type reactors. Modern reactors are produced in
Ukraine. They are smaller in size, made of metal and with a copper winding, which allows to reduce the
resistance, that is, it is better not to pass shock currents to the buses of 10 kV substation. The installation takes
place vertically, but each phase is connected opposite to the other phase.
Conclusions As part of the modernization program proposed replacement of worn and obsolete
equipment in accordance with today's requirements. It is important to upgrade the substation by installing
equipment at 10 kV, which is more economical than 6 kV. With a voltage of 10 kV, the loss of electrical energy in
the electric power supply system and short circuit currents in the networks is reduced.
Installation of a gas tank switch improves the reliability of the substation when distributing load currents
among other substations and consumers of 10 kV and allows to increase the life of the substation for 40 years.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Олександра Єланська, Вікторія Зінченко
(Дніпро, Україна)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Проблема здоров‘я людини стала сьогодні однією з найбільш актуальних, оскільки стан
громадського здоров‘я виступає важливим показником збереження і розвитку людського потенціалу будь –
якої країни. За останні роки в державі і суспільстві визначилися позитивні тенденції в галузі соціальної
політики по відношенню до людей з обмеженими фізичними можливостями. Розроблено низку документів,
згідно з якими державні структури та громадські об‘єднання покликанні здійснювати заходи, спрямовані не
лише на охорону здоров‘я населення, але й на створення умов для реабілітації людей з обмеженими
можливостями, задоволення їх інтересів, інтеграції у суспільство і професійну діяльність.
За останні десятиліття світова наука зарахувала проблему здоров‘я в широкому розумінні до кола
глобальних проблем,вирішення яких обумовлює не тільки кількість та якість характеристики майбутнього
розвитку людства,а й навіть сам факт його подальшого існування як біологічного виду. Також за останні
роки з‘явився ряд робіт, присвячених адаптації фізичної культури при різних фізичних обмеженнях, які
виникли [3, с. 12].
В сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із станом здоров‘я підростаючого
покоління.В останнє десятиріччя виявляються стійкі негативні зміни в стані здоров‘я населення. Майже
90% підлітків мають відхилення у здоров‘ї,понад 50% - незадовільну фізичну підготовку, близько 60% мають низький рівень фізичного розвитку. Також однією з проблем стає стан людей з обмеженими
можливостями, обумовлений стійкими структурними і функціональними змінами організму. На цьому фоні
одним з серйозних підсумків розвитку кінця XX – початку XXI ст. постало зростання значущості соціальних
практик, що стосуються осіб з обмеженими можливостями. У числі найважливіших напрямків роботи з
даною категорією населення є адаптивна фізична культура. Із цим явищем сьогодні пов‘язані численні
очікування розвитку системи комплексної реабілітації інвалідів і перспективи забезпечених умов для
всебічного розвитку осіб з відхиленнями в стані здоров‘я. Тому сучасне населення планети повинно
усвідомити наявність інвалідів й необхідність надання для них нормальних умов життя [1, с. 5-9].
Адаптивна фізична культура (АФК) – це вид загальної фізичної культури для осіб з відхиленнями у
стані здоров‘я. Максимальний розвиток за допомогою засобів і методів АФК життєздатності людини,
підтримка у неї оптимального психофізичного стану надає можливість кожному інваліду реалізувати свої
творчі потенціали і досягти видатних результатів, не тільки у порівнянні з результатами здорових людей, а
й перевищити їх. Для багатьох інвалідів АФК є єдиним способом розірвати замкнутий простір, увійти в
соціум, придбати нових друзів, отримати можливість для спілкування, повноцінні емоції та пізнання світу.
Саме тут, найчастіше вперше у своєму житті, вони пізнають радість руху, навчаються перемагати і гідно
переносити поразки,усвідомлюють щастя подолання себе. [4, с. 46]
У людей з відхиленнями у стані здоров‘я адаптивна фізична культура формує усвідомлене
ставлення до своїх сил у порівнянні з силами середньостатистичної здорової людини, вчить здатності до
подолання не лише фізичних, але й психічних бар‘єрів, що перешкоджають повноцінному життю. АФК
формує компенсаторні навички, які дозволяють використовувати функції різних систем і органів замість
тих, що відсутні; збільшує розумову та фізичнку працездатність; допомогає осмислити необхідність
особистого вкладу у життя суспільства. [4, с. 46]
Адаптивна фізична культура є найважливішим компонентом всієї системи реабілітації інвалідів та
осіб з відхиленнями у стані здоров‘я, всіх її видів і форм. Вона з усією очевидністю присутня у всіх сферах
життєдіяльності людини і тому складає основну соціально–трудову, соціально–побутову та соціально–
культурну реабілітації; виступає в якості важливих засобів і методів медичної, технічної, психологічної,
педагогічної реабілітації. Це пояснюється тим, що будь–яка придбана інвалідність ставить перед людиною
проблему адаптації до життя в своїй новій якості, що, у свою чергу, практично завжди пов‘язане з
необхідністю освоєння нових життєвих і професійних знань, рухових умінь і навичок, розвитку і
вдосконалення спеціальних фізичних і психічних якостей і здібностей. А це не можливо без використання
засобів і методів адаптивної фізичної культури [2, с. 8-9].
Адаптивна фізична культура – соціальний феномен, головною метою якою є соціалізація людей з
обмеженими фізичними можливостями, а не тільки їх лікування з допомогою фізичних вправ і
фізіотерапевтичних процедур. Основними в адаптивному фізичному вихованні є принципи свідомості й
активності, індивідуалізації, доступності, наочності, послідовності, диференційно-інтегральних оптимумів,
систематичності, розсіяного м‘язового навантаження, міцності. В АФК загально-дидактичні принципи
мають певні особливості, пов‘язані зі специфікою контингенту тих, кого навчають. Таким чином, фізичною
реабілітацією людей з обмеженими фізичними можливостями зайнялися фахівці фізичної культури і
спорту. Вони відчутно розширили межі у методах, засобах та напрямах реабілітації. У співпраці з лікарями
і працівниками соціальних служб, вони закладають основу національної системи фізичної реабілітації
людей з обмеженими фізичними можливостями.
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Адаптивне фізичне виховання, як новий напрямок в українській системі освіти, як відповідний
компонент АФК, набуває особливого значення. Зокрема у випадку набутої патології або інвалідності, коли
людині доводиться заново опановувати життєві й професійні уміння і навички. Мета АФК – це максимально
можливий розвиток життєздатності людини, яка має стійкі відхилення стану здоров‘я або інвалідність, для
забезпечення оптимального режиму функціонування природних рухових вмінь і духовних сил, їх
гармонізації для максимально можливої самоактуалізації. Тому питання розвитку адаптивної фізичної
культури у сучасній Україні є дуже актуальною темою.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ЧЕРЛІДЕНГОМ НА РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ У ДІВЧАТОК 7 – 8 РОКІВ
Постановка проблеми. Необхідність збереження та зміцнення здоров‘я дітей в сучасному
суспільстві примушує педагогів навчальних закладів шукати все нові і нові форми і засоби
здоров‘язберігаючої діяльності, так як представляються все більш високі вимоги до фізичної і розумової
працездатності, емоційно-вольової витривалості підростаючого покоління, відповідати яким можуть тільки
здорові діти. Сьогодні в світі все більше актуальними стають види спорту, що поєднують в собі не тільки
здоровий спосіб життя, а й красу, грацію і пластичність [8]. Особливо важливо це для дівчаток. Розуміючи
цінність фізичного розвитку, батьки для своїх дітей і дівчатка самостійно все частіше обирають популярний
сьогодні черліденг.
Черліденг сьогодні вже не просто спорт, під час тренувань і змагань якого дівчатка можуть проявити
себе як гідні спортсмени, виграти медалі, досягти визнання в професійному спорті. Це ще й здоровий
спосіб життя з перших тренувань. Це те, що сприяє фізичному, культурному і духовному розвитку дітей. А
правильна постава, гнучкість і пластичність - лише деякі з переваг, які отримують ті, хто вибрав для себе
цей вид спорту. Черлідерів не просто вчать ставити цілі, а й долати труднощі і досягати перемоги.
Черліденг розвивається на всій планеті семимильними кроками. Ті завдання, які ставив перед собою цей
вид спорту під час свого зародження, а саме - розважати глядачів і підбадьорювати спортсменів - тепер
лише мала частина "великої гри". Черліденг робить будь-який спорт видовищним. Яскраві і незабутні
виступи черлідерів супроводжують спортивні змагання по всьому світу. Але це - лише верхівка айсберга.
Сьогодні черліденг - визнаний у всьому світі самостійним і серйозним видом спорту. Більш того, в самому
найближчому майбутньому очікується, що черліденг буде визнаний Олімпійським видом спорту [6, 9].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Черліденг є привабливим і популярним видом
фізичного виховання не тільки в Україні, але і в усьому світі. Він активно розвивається і набуває все
більшої популярності завдяки своїй видовищності, яка полягає у поєднанні краси рухів, вихованню постави
і гармонійно розвитого тіла та захоплюючими змаганнями.
В Україні черліденгом займаються діти різного віку у багатьох клубах, гуртках та дитячо-юнацьких
спортивних школах і тому актуальною є проблема забезпечення їх необхідною навчально-методичною
літературою. Проблемами організації навчально-тренувального процесу у черліденгу займалися фахівці:
О.Ю. Лядська, Н.В. Криворучко та інші. Але необхідне вдосконалення методики підготовки дітей, що
займаються черліденгом. В доступних нам літературних джерелах недостатньо розкривається проблема
розвитку фізичних якостей та особливостей планування тренувального процесу дітей, що займаються
черліденгом. Тому ми вважаємо, що дана проблема є актуальною та потребує детальнішого
вивчення [6, 9].
Методологічну основу дослідження склали: фундаментальні положення теорії фізичної культури і
спорту про розвиток фізичних якостей, концепції про необхідність врахування психофізіологічних
особливостей дітей у процесі занять, теорії сенситивних періодів розвитку фізичних здібностей [7, 8, 10].
Аналіз наукових досліджень з проблеми вдосконалення системи організації фізкультурно-оздоровчих
занять з дітьми молодшого шкільного віку свідчить, що найбільше уваги приділяється визначенню
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ефективності різних видів оздоровчих занять [1, 4]. Проблема розвитку гнучкості розглядалася в багатьох
роботах різних авторів: Ю.Ю. Борисова [1, 2], О.О. Власюк [3, 4, 5] та ін. Шкільний вік є важливим етапом у
розвитку та становленні особистості майбутніх громадян України. Організація процесу фізичного
виховання школярів, використання ефективних засобів впливу на організм дітей, зацікавлення їх у
систематичних заняттях фізичними вправами має велике значення для виховання здорової нації [7, 10].
Мета роботи: експериментально обґрунтувати та дати характеристику системі тренувальних занять,
що сприяють розвитку гнучкості у дівчаток 7-8 років, які займаються черліденгом.
Завдання роботи:
1. Визначити рівень розвитку гнучкості у дівчаток 7-8 років, що займаються черліденгом.
2. Експериментально обґрунтувати та визначити ефективність занять черліденгом на розвиток
гнучкості у дівчаток 7-8 років.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, педагогічне спостереження, педагогічне
тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
Викладення основного матеріалу. На підставі аналізу літературних даних по стану питання ми
з‘ясували, що заняття черліденгом позитивно впливають не тільки на фізіологічний стан організму, але і на
фізичні здібності людини. Однак тренеру необхідно знати індивідуальні особливості кожного із тих, що
займаються і на основі цих знань планувати навчально-тренувальний процес. Результат підготовки буде
найбільш успішний, якщо тренер буде уважно стежити за тим, як ті, що займаються, реагують на те чи інше
навантаження, щоб вчасно попередити помилки і травми.
Дослідження проводилися у ФЦ «Авангард» міста Дніпро. У дослідженні взяли участь 12 дівчаток
віком 7-8 років. Заняття відбувалися 3 рази на тиждень, тривалість заняття 90 хвилин і проводились за
традиційною методикою. Тренування розпочиналися із розминки, яка включала в себе різновиди ходьби,
бігу і комплексу загальнорозвиваючих вправ. В основній частині були використані махові і стрибкові
вправи, вдосконалювалась техніка виконання чер-стрибків і ліп-стрибків. Після цього дівчата працювали
над своїми кваліфікаційними танцювальними комбінаціями і виконували їх під музичне супроводження.
Основна частина закінчувалась загальною фізичною підготовкою. Заключна частина тренувального
заняття складалася із вправ на відновлення та домашнього завдання, тренером підводились підсумки
заняття. Окремо проводились заняття з хореографії.
Для визначення вихідного рівня гнучкості ми прийняли у досліджуваних контрольні нормативи. В
педагогічному тестуванні ми використовували наступні тести: поперечний шпагат, нахил тулуба із
положення стоячи, міст, викрут рук з палицею.
За результатами дослідження вихідного рівня розвитку гнучкості виявлено, що дівчатка 7-8 років
мають рівень розвитку гнучкості нижче середнього у всіх показниках (табл. 1).
Порівняльний аналіз результатів педагогічного тестування показав, що у групі дівчаток 7-8 років, які
займаються черліденгом в тестах по визначенню рівня розвитку гнучкості спостерігається достовірний
приріст показників (р  0,05) у всіх тестах. Порівнюючи показники слід відзначити, що в тестах № 1, №2 і
№ 3 рівень розвитку гнучкості зріс із нижче середнього до вище середнього; в тесті № 4 показники зросли з
нижче середнього до середнього (табл. 1).
Таблиця 1
Показники рівня розвитку гнучкості у дівчаток 7 – 8 років після педагогічного експерименту
№

Тести

1
2
3
4

Поперечний шпагат, см
Нахил, см
Міст, см
Викрут із палицею, см

До експерименту

Х 1m1
33,8 ± 1,2
4,5 ± 0,9
31,7 ± 1,7
56,2 ± 1,4

Після експерименту

Х

2m2
15,2  0,28
8,9  0,15
23,8  0,35
45,2  0,52

р
0,05
0,05
0,05
0,05

Висновки. Виходячи із результатів педагогічного тестування дівчаток 7-8 років, які займаються
черліденгом, ми робимо висновок, що в групі показники рівня розвитку гнучкості зросли. Порівнюючи
результати тестування розвитку гнучкості після експерименту нами доведена достовірність різниці між
результатами в тестах, що підтверджується порівнянням значень t критерію Ст‘юдента (t > Тгр, р  0,05).
Це можна пояснити тим, що на заняттях із черліденгу виконуються вправи які структурно пов‘язані із
виконанням запропонованих тестів і проводяться заняття із хореографії. А також в тренувальних заняттях
обов‘язково виконуються вправи загальної і спеціальної фізичної підготовки.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Наталія Бандрівська
(Дрогобич, Україна)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМОГО МЕТОДУ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
Історії методики викладання іноземних мов відомі численні спроби знайти найбільш ефективні
методи навчання іноземним мовам. Найстарішим і водночас найбільш примітивним був природній метод,
який отримав назву метод «гувернантки» (Л.В. Щерба, Л.С. Панова). Цей метод базується на уявленні про
засвоєння дитиною своєї рідної мови. Іноземна мова засвоювалась шляхом наслідування готових зразків,
багаторазово повторюючи почуте і шляхом побудови за аналогією з тим, що вивчено напам‘ять. Такий
природній метод мав чисто практичні цілі навчити говорити та читати прості легкі тексти. Цей метод був
запропонований як такий, що виключав рідну мову з процесу навчання іноземної мови. Але питання
вибору найефективніших методів навчання для забезпечення усного мовлення у процесі вивчення
іноземної мови особливо у студентів технічних навчальних закладів залишається відкритим. Методи
викладання іноземної мови, які передбачають обмежене використання рідної мови у процесі її викладання
відрізняються від перекладних методів, які в свою чергу створили передумову методики навчання
рецептивного мовлення, перш за все читання. З історії методики викладання іноземних мов бачимо,що
спосіб засвоєння мовних явищ шляхом перекладу на рідну мову був передумовою створення
порівняльного методу викладання іноземних мов. Порівняльні методи мали різні назви: наочно інтуїтивний,
природній, натуральний, прямий. Натуральний метод по своїй суті є різновидом прямого. Історія методики
вказує, що перекладні методи не можуть забезпечити здобуття навичок іншомовного говоріння в процесі
вивчення іноземних мов. Назва ―прямий метод‖ з‘явилася тому, що прихильники цього методу намагалися
асоціювати лексичні одиниці іноземної мови безпосередньо з їх значенням, оминаючи рідну мову, у
навчальному процесі. Спочатку цей метод стосувався навчання лише усного мовлення. Пізніше почали
ставити і інші практичні цілі, а саме навчання читання. Об‘єктом навчання стала жива іноземна мова.
Залучаючи рідну мову, стверджували прихильники прямого методу, ми не зможемо сформувати у тих, хто
навчається, відчуття чужої мови. Такий шлях вивчення мови вбачався більш простим і більш коротким.
Проводячи аналогію з природним способом засвоєння рідної мови прихильники методу знаходили
підтвердження правильності цих положень. Викладання здійснюється лише іноземною мовою,
використання безперекладного розкриття значень лексичних одиниць та граматичних явищ з
використанням різних засобів наочності. Засвоєння нового матеріалу має за основу використання мовних
зразків і побудови речень за аналогією, моделюючи подібне. В процесі навчання слухаючи і повторюючи
зразки, читаючи тексти студенти повинні самі виводити з них правила, з подальшим перетворенням їх у
цілісну систему. Створення лексичного запасу потребує використання контексту у зв‘язку з тим, що слова
багатозначні. Розуміючи, що мова складається не з слів, а з речень, ми у процесі навчання забезпечуємо
створення грамотного лексичного запасу у студента. Стосовно навчання лексики прихильники методу
керувались положеннями психологічної лінгвістики.
Основною метою прямого методу, який не передбачає використання рідної мови в процесі вивчення
іноземних мов, є оволодіння навичками іншомовного говоріння та застосування їх в реальному житті,
зокрема в професійній сфері. Цей метод покликаний забезпечити ініціативне говоріння. Ініціативне
говоріння характеризує ступінь володіння вмінням усного говоріння, як одного з спеціальних навчальних
вмінь. Ініціативне говоріння передбачає впевненість у веденні розмови на будь-яку тему; уміло починати
ромову, підтримувати її та вдало вийти з неї, якщо того вимагає ситуація. Ініціативне говоріння передбачає
здатність широко використовувати репліки під час розмови, ставити запитання та відповідати на них,
логічно будувати монологічне висловлювання.
Прямий метод супроводжується рядом труднощів та має ряд недоліків: 1) перешкодою стає і
абсолютне усунення рідної мови з процесу вивчення іноземних мов; 2) при формуванні мислення
іноземною мовою слід врахувати, що основні категорії мислення, у тих хто вивчає мову вже сформовані і
вони є спільні в усіх людей, які розмовляють різними мовами; 3) не потрібно перебільшувати роль усного
мовлення по відношенню до інших видів мовленнєвої діяльності; 4) перебільшення ролі індукції як єдиного
способу засвоєння граматичних правил, тобто коли самостійне виведення правил за зразками, моделями
лексичних структур буде єдиним способом опанування, стане на перешкоді засвоєнню іноземної мови.
Позитивною стороною методу, який обмежує використання рідної мови у процесі вивчення іноземних мов
може бути: 1) жива мова є об‘єктом навчання і засвоєння її розглядається, як розвиток умінь спілкування
цією мовою; 2) широко використовуються засоби наочності для штучного відтворення іншомовного
середовища на заняттях з іноземної мови; 3) в процесі розробки, розвитку та подальшого удосконалення
методу створено величезну кількість ефективних методик, тренувальних вправ для вивчення іноземних
мов без використання рідної мови та з обмеженим її використанням, які успішно використовуються,
постійно удосконалюються через свою ефективність та високу результативність. Через актуальність
прямих методів та їх постійний розвиток на зміну прямим методам прийшли непрямі методи, суттєво від
них відрізняються залежно від цілі навчання. Розробляються методики репродуктивного оволодіння мовою
за Г. Пальмером і рецептивного оволодіння мовою за М. Уестом. Рецептивні форми оволодіння мовою
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значно легші за репродуктивні так як вони потребують менше розумових зусиль з боку, тих хто навчається.
З двох видів рецептивного володіння іноземною мовою читання та слухання значно легшим є читання,
оскільки тут немає необхідності сприймати різні варіанти вимови, та й читати можна в доступному темпі і
перечитувати те, що не зрозуміло. Таким чином, читання є основою навчання і водночас шляхом
навчання. Через читання можна оволодіти говорінням. Слід зауважити, що ми маємо справу зі студентами
немовних вищих навчальних закладів. З нашої точки зору сучасні методики викладання не виключають
повністю використання рідної мови при вивченні іноземної.
Існує думка про те, що використання рідної мови на заняттях з іноземної мови є доречним в таких
випадках: 1) при поясненні складних понять, 2) при тлумаченні значення незнайомих слів та виразів, 3) для
узагальнення та уточнення зроблених студентами важких правил граматичних форм, 4) для інструкцій до
складних граматичних завдань, 5) навчанні транскрипції та вимови. Що стосується пояснення складних
понять та пояснення значення незнайомих слів та виразів, то використання перекладу на рідну мову може
бути продуктивним засобом при поповнені словникового запасу студента, що вивчає іноземну мову. Однак
при вивченні транскрипції та вимови особливої потреби у використанні рідної мови не має, але у
спростовуванні її доцільності потреби також не має. Розуміння тексту можна досягти інтуїтивним шляхом,
на основі здогадки, без використання аналізу, який міг би допомогти в точному розумінні тексту. Загальне
розуміння тексту передбачає вивчення граматики без будь-яких узагальнень, головним чином шляхом
здогадки про значення граматичних форм з контексту. Для того, щоб розвивати іншомовне говоріння через
читання текстів читання слід проводити в три етапи: перший підготовчий, або перед читання; другий сам
процес читання; третій – після читання передбачає перевірочні вправи на розуміння прочитаного тексту.
На першому етапі вправи націлені на усунення можливих труднощів лексичного, фонетичного чи
граматичного характеру та на прогнозування змістової інформації тексту. Як результат цього етапу є
засвоєння лексичних одиниць та граматичних форм, що використовуються в тексті. Другий етап є саме
читання. Слід зауважити, що тут головне розуміння тексту. А в залежності від рівня студентів можна
відпрацьовувати та удосконалювати різні техніки читання. Третій етап допомагає проконтролювати, як
студенти зрозуміли зміст прочитаного тексту, а також вправ спрямованих на засвоєння мовних засобів, що
забезпечують формування навичок оперування цими засобами у процесі мовлення. Використовуються
вправи, які базуються не тільки на текстовій інформації, а й такі, що базуються на інформації з додаткових
джерел, просто пов‘язаній тематикою з текстом Існує багато видів діяльності на заняттях з іноземних мов,
які потребують допомоги рідної мови, найчастіше у формі перекладу. Взагалі використання рідної мови
при вивченні іноземної залежить від рівня іноземної мови та зального освітнього рівня студентів, що її
вивчають. Переклад тексту, що зазвичай використовується на заняттях з іноземної мови, проводиться у
двох напрямках: з іноземної мови на рідну та навпаки. Ефективнішим, з точки зору здобуття навичок
іншомовного спілкування, є використання перекладу тексту з рідної мови на іноземну. Такий вид діяльності
на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням сприяє висловлюванню власних думок
іноземною мовою, що забезпечить студентам можливість спілкуватися іноземною мовою у майбутній
професійній діяльності. Переклад з іноземної мови на рідну краще замінити на просто читанням з
подальшим контролем розуміння прочитаного через відповідні вправи.
Отже сучасні методики викладання не повинні виключати повністю використання рідної мови. Багато
видів діяльності потребують суттєвої підтримки у вигляді перекладу на рідну мову. При формуванні
мислення іноземною мовою потрібно врахувати, що основні категорії мислення, у тих хто вивчає мову вже
сформовані і вони є спільні в усіх людей, які розмовляють різними мовами. Також не слід перебільшувати
роль усного мовлення по відношенню до інших видів мовленнєвої діяльності. Перебільшення ролі індукції
як єдиного способу засвоєння граматичних правил, тобто коли самостійне виведення правил за зразками,
моделями лексичних структур буде єдиним способом опанування, стане на перешкоді засвоєння іноземної
мови. Позитивною стороною методу, який обмежує використання рідної мови у процесі вивчення
іноземних мов можна вважати наступне: об‘єктом навчання є оригінальна мова і засвоєння її
розглядається, як розвиток умінь спілкування; для штучного відтворення іншомовного середовища на
заняттях з іноземної мови; широко використовуються засоби наочності; створено величезну кількість
ефективних методик, тренувальних вправ для вивчення іноземних мов без використання рідної мови та з
обмеженим її використанням, які успішно використовуються, постійно удосконалюються через свою
ефективність та високу результативність. Рівень підготовки, як мовної, так і загальноосвітньої підготовки
студентів залежить від ефективності та результативності методик.
Література:
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Ігор Локота
(Одеса, Україна)
СПЕЦИФІКА АСОЦІАЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ
Асоціативність – це одна з ознак творчого мислення людини. Лінгвостилістичне осягнення сутності
даного поняття ґрунтується на теорії про властивості, природу та зв‘язки асоціацій у філософії, психології,
психолінгвістиці та ін..
З погляду лінгвістики тексту асоціації розглядають як актуалізовані у свідомості читача зв‘язки між
елементами лексичної структури тексту та співвідносними з ними явищами дійсності або
свідомості [1: 127]. Досить складним є механізм формування мовних асоціацій. На сьогодні не існує
одностайної думки щодо питання про чинники, що домінують у процесі виникнення асоціативних зв‘язків
між словами. Деякі вчені (Г. Щур, Б. Плотников) вважають, що основою виникнення асоціацій є об‘єктивний
та соціальний досвід індивідуума, інші вчені вказують на їх психічний характер (Ф. Галтон, В. Вундт) або на
залежність від культурно-історичних традицій народу (А. Сахарний, А. Залевська).
Велика увага приділена вивченню асоціацій та асоціативного експерименту з погляду психології, де
асоціації розглядаються як закономірний зв‘язок двох або кількох психічних процесів (відчуттів, уявлень,
думок, почуттів тощо), виражених у тому, що поява одного викликає появу іншого психічного
процесу [2: 24].
Мета нашого експерименту – виявлення особливостей асоціативногофону людей, які мають
діагноз «шизофренія», та встановлення характерних відмінностей між асоціативним фоном психічно
здорових та асоціативним фоном шизофреників.
Завдання: 1) зібрати фактичний матеріал;
2) висвітлити особливості асоціативного фону хворих;
3) узагальнити отримані результати.
Попередньо матеріал було зафіксовано на аудіоносії (диктофоні), розшифровано та перероблено у
формат, доступний для читання й аналізу.
Джерело дослідження: матеріал, зафіксований в Одеській обласній психіатричній лікарні №4.
Асоціативний фон – це одна з характеристик психічного здоров‘я людини. Відмінність психічно
здорових людей і психічно хворих людей проявляється не лише на рівні мови, але й на рівні асоціацій.
Проілюструємо це нашими спостереженнями під час проведення асоціативного експерименту.
Стимульним матеріалом для експерименту послугував такий список слів: мати (рос. «иметь»),
говорити, любити, чоловік, жінка, дитина, небо, море, молитва, червоний і зелений. Був обраний саме
такий список слів, оскільки:
1. Слова належать до різних частин мови;
2. Переважно мають емоційно-експресивне забарвлення(наприклад: «жінка» або «молитва»);
3. Ці слова є частотними у побутовому спілкуванні.
Експеримент був проведений у 3 етапи. До першого етапу були залучені десять хворих (четверо
респондентів відмовилися брати участь у опитуванні). Респонденти були жіночої статі, мали неоднаковий
вік, освіту, соціальний статус та знаходились на різних стадіях розвитку хвороби. Експеримент проводився
в усній формі, для більш об‘єктивного результату. Індивідуальні розмови з хворими були записані на
аудіоносії, далі перероблені у формат, доступний для читання та розуміння.
Другий етап. До експерименту було залучено 50 осіб. Відповідно допершого етапу ми зробили
вибірку серед жінок, які також мали неоднаковий вік, освіту та соціальний статус.
Третій етап полягав у аналізі асоціативного фону хворих та психічно здорових жінок та співставленні
результатів.
Відповідно до обраних слів-стимулів ми отримали такі реакції психічно здорових людей:
Мати – гроші (49), будинок (47), сім‘ю (46), владу (45), речі (44), свободу(44), здоров‘я (42),
дітей (41), щастя (40), машину (38), власність (37), талант (35), друга(34), їжу (30), силу (28), секс (25),
чоловіка (15), освіту (10), телефон (5), вимагати, можливості, подарунок, прикраси, стипендію, стосунки,
цигарки, have.
Говорити – слова (50), розмова (45), рот (43) мова (40), голос (35), людині (33), правду (31),
бесіда (29), сказати (25), думати (19), діалог (13), співрозмовник (9), губи (6), матюки (5), дурню (3), друг (2),
вірші, мама, лекція, промову, робота, співбесіда, телефон, урок, язик.
Любити – маму (46), кохати (43), сім‘я (39), чоловіка (35), серце (33), дітей (25), ненавидіти (23),
батька (20), стосунки (18), турбота (17), довіра (15), почуття (13), квіти (11), бабуся (10), кішку (9), їжу (5),
весілля (4), світ (3), гармонія (2), сина (2), біль, задовольняти, не роботу, радість, секс, щастя.
Жінка – чоловік (46), мама (44), дитина (39), бабуся (30), любов (29), краса (27), сукня (25),сестра
(22), косметика (18), волосся (17), дівчина (15), затишок (14), життя (13), дочка (10), розум (9), підбори (6),
леді (5), помада (4) вагітність (3), макіяж (3), зло, груди, свекруха, спідниця.
Чоловік – жінка (47), сила (43), хлопець (39), сильний (38), батько (34), робота (31), захисник (30),
сім‘я (29), секс (25), захист (24), довіра (21), гарний (19), людина (14), борода (13), розумний (12), діти (10),
будинок (9), дитина(8), воїн (7), гроші (5), мускули (3), годувальник (2), головний, високий, полювання,
шкарпетки.
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Дитина – мама (39), малюк (38), школа (34), іграшки (32), батьки (31), підгузки (30), крики (26),
маленький (24), щастя (23), сім‘я (22), радість (20), батько (19), діти (17), бабуся (15), хлопчик (14),
людина (11), немовля (10), пологи (9), любов (8), молоко (6), бабуся (5), дівчинка (5), посмішка (2), великі
очі, істота, соплі, дитинство,
Небо – сонце (46), хмари (44), блакитне (40), літак (38), зірки (37), дощ (35), синє (34), повітря (31),
птахи (28), політ (25), земля (21), бог (15), свобода (3), космос (2), гарна погода, мама, насолода, рай,
хмари.
Море – вода (48), пляж (45), відпочинок (41), пісок (38), сонце (37), чайки (35), корабель (33),
літо (30), риба (28), мушлі (22), хвилі (21), спека (20), плавати (19), шторм (15), купальник (12), засмага (9),
відпустка (3), гарне, дельфіни, зелений, коктейлі, піна, пиво, русалки.
Молитва – церква (47), Біблія (46), бог (45), молитися (40), ікона (35), віра (31), надія (31), храм (24),
священик (23), релігія (20), гріх (19), ангел (13), Ісус (7), монастир (6), допомога (5), служба (4), Паска (3),
заклинання, запахи, тупість.
Червоний – колір (48), кров (45), помідор (43), фарба (39), помада (30), троянда (29), яблуко (28),
сонце (26), серце (25), захід (23), сукня (17), полуниця (12), білий (4), чорний (3), мак, світлофор,
улюблений колір.
Зелений – трава (49), колір (48), дерево (44), ліс (40), огірок (35), очі (31), листя (28), крокодил (24),
чай (20), росина (14), яблуко (9), квітка (8), петрушка (4), кріп (3), дитинство, радість, улюблений колір
мами, успіх.
Цей результат, на час експерименту, ми будемо вважати контрольним.
Далі ми порівнюємо контрольний результат з результатом, який ми отримали під час проведення
асоціативного експерименту з хворими на шизофренію.
Мати – багатство, будинок, вищу освіту, владу, зосередження, любити, міцне здоров‘я, можливість,
можливість допомагати батькам, обіймати, розсудливість, силу, терпіння, цілувати, шлюб, щось,
відмова (1).
Говорити – правду (2), англійська, батько, бачиш, брат, вірити, злі слова, латинь, любити, люди,
мирити, надіятись, німецька, погане бачиш, пояснюєш, по-суті, природа, син, щирість, щось, як сказав
Некрасов…, speak.
Любити – батьків (2), маму (2), все, дивишся, гідність, закохуєшся, землю, Присвята Трійця, син,
собак, Творець, честь, чоловік.
Чоловік – бити по голові, говорити неприємні речі, він мій чоловік, дорослий, гарний, жіноча гідність,
мужик, «коз-ли», кулаки, не по чоловікам, ображали, повага, протилежна стать, розуміння, розумний,
терпіння.
Жінка – говорити багато непотрібного, «Мені не подобаються жінки. Я бісексуалка», мудрість, пару
копійок попросити, розум, розуміння, терпіння, яка народила, відмова (1).
Дитина – діти (2), гарна, годувати, готувати, дитина є дитина, мудрість, немовля, пелюшки, помогти,
робота, терпіння, треба доглядати, цілеспрямованість.
Небо – повітря (2), блакитне, вечір, гелікоптер, день, дощ, ранок, світіння зірок, сонце, синє, bluesky,
відмова (1)
Море – блакитне (2), відпочинок, Зевс, ловити рибу, небезпека, океан, океани, «пірати» (у знач. гра),
риби, холод, чайки, човни.
Молитва – Біблія, будинок молитовний, віра, гріхи, зібрання себе, книга, книги, молитися, надія,
розмова з Ісусом, Богом, святими; розуміння слів, сенс, слово Ісуса, хвора починає читати молитву на
старослов‘янській мові.
Червоний – агресія,барвистий, гарний, завзятість, каланхоє,квіти,колір, крісло, кров, наполегливість,
святковий, сонце, сорочки, стіна, століття, троянди, штани, яблука, яскраві кольори, red.
Зелений – дерева (2), трава (2), зір, квіти, квіточка, курточка, листя, партія, продовження,
процвітання, радість, смужки, стілець, тепло, урюг (у знач. абрикос), хлорофітум.
Результати порівняння асоціативного фону психічно здоровим жінок з асоціативним фоном жінок,
хворих на шизофренію, дали змогу зробити такі висновки: у асоціативному фоні хворих були помічені
наступні особливості:
 відсутність асоціацій – 3 випадки;
 сексуальні відхилення – 2 випадки;
 складність прослідковування ланцюжка логічних переходів – 1 випадок;
 розкриття особистих переживань у вільному потоці асоціацій – 4 випадки;
 розірваність і хаотичність асоціацій – 2 випадки.
Результати порівняння асоціативного фону психічно здоровим жінок з асоціативним фоном жінок,
хворих на шизофренію, дали змогу зробити такі висновки:
1. Асоціації психічно здорових жінок різноманітніші за асоціації жінок, які мають діагноз шизофренія;
2. Психічно хворі жінки частіше реагували відмовою на слово-стимул;
3. Психічно хворі жінки частіше давали «негативні» реакції на слова-стимули, особливо на слово
«чоловік».
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Отже, особливості мовлення при шизофренії є складним та неоднозначним питанням, вивченням
якого слід займатися для полегшення діагностування хвороби та створення у майбутньому клінічного тесту
на шизофренію.
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ЕСЕ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ЖАНР УЧНІВСЬКОГО ТВОРУ В КОНТЕКСТІКОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
Компетентнісний підхід у сучасній освіті передбачає пошук нових підходів до змісту й структури
уроків української мови та літератури. Згідно з Концепцією «Нова українська школа» навчальний заклад
покликаний максимально враховувати права дитини, її здібності, потреби та інтереси, реалізовуючи на
практиці принцип «дитиноцентризму» [6]. У зв'язку з цим традиційна методика проведення уроків
мовленнєвого розвитку вже не відповідає викликам сучасної освіти.
Більшість авторів підручників для старшої школи розглядають питання створення зв‘язного
висловлювання. Однак аналіз цих джерел приводить до думки, що школярі не завжди здатні виконати
комплексний аналіз тексту, відчувають певні складнощі під час створення власних зв‘язних висловлювань,
не завжди спроможні дібрати слушні аргументи, допускають помилки у використанні мовних засобів, не
мають систематичних знань про літературні норми та ін. Все це свідчить про необхідність системної
цілеспрямованої роботи з формування навичок створення якісного тексту, оскільки саме текст дозволяє
розглядати функціонування мовних одиниць усіх рівнів, установити предметні, метапредметні зв‘язки,
реалізовувати культурологічний підхід. На наш погляд, існує продуктивний шлях вирішення проблеми – це
звернення до жанрів публіцистики, у яких висвітлюються актуальні проблеми сучасного життя, зокрема до
жанру есе, який на сучасному етапі розвитку освіти в Україні стає особливо актуальним.
Сучасна освітня парадигма дає установку на заохочення мовленнєвої імпровізації, розвиток в учнів
уміння створювати тексти у власному стилі, за умови вільного вибору жанру. Концепція «Нова українська
школа» орієнтує учасників навчально-виховного процесу на розвиток, перш за все, критичного мислення,
емоційного інтелекту, творчості, уміння донести власну думку. Проте, як свідчить освітня практика,
здебільшого цим поняттям не приділяється належної уваги. Результатами таких недоліків є письмові
роботи, які відзначаються шаблонністю мислення, сухістю викладу. Основна проблема полягає в тому, що
в учнівських творах відсутня, за поодинокими винятками, оригінальність стилю. Причини цього криються в
тому, що до цього часу практично не розроблено комплексного системного підходу до проблеми
написання творів певних жанрів.
На сучасному етапі розвитку освіти термін есе (або твір-есе) вживають у шкільній практиці все
частіше. Труднощі, з якими зустрічається вчитель у процесі навчання учнів написанню есе, пов‘язані зі
спробою дати поняттю чітке тлумачення. Наведемо декілька поширених у різних джерелах визначень.
На думку О.П. Глазової, есе – це «спосіб перевірки рівня знань школярів на уроках історії та
суспільствознавства, рідше – економіки, географії, біології, фізики; форма викладу думок, поглядів, оцінок
на учнівських олімпіадах та конкурсах та фаховому конкурсі вчителів; методичний прийом у технології
розвитку критичного мислення» [3].
У «Словнику літературознавчих термінів» В.М. Лесина пояснено, що «есе – нарисовий жанр
літературної творчості, якому властива вільна трактовка питання, замість всебічного охоплення його,
виклад своїх вражень, асоціацій і роздумів, переважно відсутність аргументованих висновків. Це просто
суб‘єктивні міркування, викликані якимось твором, літературним явищем тощо» [7, с. 31].
Онлайн-версія «Словника української мови» в 11 томах (1970-1980) тлумачить есе як «короткі
наукові, критичні та інші нариси, які відзначаються вишуканістю форми» [8].
Найбільш повне визначення знаходимо у «Великому енциклопедичному словнику»: «Есе (франц.
essai – спроба, нарис) – прозовий твір невеликого обсягу та вільної композиції, що виражає індивідуальні
враження й міркування з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне тлумачення
предмета. Стиль есе відрізняється образністю, афористичністю та установкою на розмовну інтонацію й
лексику» [1, с. 1413].
Вільна інтернет-енциклопедія «Вікіпедія» пропонує не менш змістовне визначення: «Есе, есей
(фр. essai — «спроба», «нарис») — невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію й
висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання та не претендує на
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вичерпне й визначальне трактування теми. Стиль есе відрізняється образністю, афористичністю,
використанням свіжих метафор, нових поетичних образів, свідомою настановою на розмовну інтонацію і
лексику. Він здавна формувався в творах, у яких на перший план виступає особистість автора» [2].
Специфіка жанру есе розглядається в роботах Бодні А. А., Бузальської Е. В., Звоненка І. І.,
Глазової О.П., Кайди Л. Г., Лямзіної Т. Ю., Мінеєвої І.Н., Степанишина Б.І. та ін. На наш погляд, цікаве
тлумачення міститься в дослідженнях філолога Зацепіна К.О. [4]. На думку дослідника, в есе умовно
закладена «об'єктивація декількох інтелектуальних процедур», які власне й розкривають потенціал
авторського «я» в його різних варіантах [4, с.193]. До таких «інтелектуальних процедур», на думку Зацепіна
К.О., належать проблематизація, інтерпретація й саморефлексія. Зупинимося докладніше на висновках
дослідника:
1) проблематизація — «Запитання, а не констатація!» (Зацепін К.О.). «Есе – це інтелектуальна
провокація, очуднення звичних форм мислення». У процесі осмислення предмета есеїст розглядає його з
різних боків, але при цьому не охоплює повністю – «єдиною» думкою. Автор «мислить його
незавершеним», оскільки для нього неприйнятна «однозначна семантика». З метою «розширити» й
«поглибити» свій предмет есеїст використовує різні тропи, багатозначну семантику, що надає
інтелектуальному читачеві можливість «відносно вільного пересування в тексті, створення з його фігур
нових змістів» [4, с.194];
2) інтерпретація — «Розуміння себе й інших у культурі й через культуру» (Зацепін К.О.). Есе часто
набуває форми критики, інтерпретації певного твору мистецтва, його особистісного переживання, крізь
призму якого формується індивідуальне бачення світу. Інтерпретація «чужого» тексту виступає в даному
випадку «умовою можливості розуміння себе й інших у культурі й через культуру». Автор упорядковує,
структурує власні естетичні переживання й подає їх у певній унікальній мовленнєвій формі [4, с. 195];
3) саморефлексія — «Я обертаюсь навколо самого себе» (М. Монтень). Народження есеїстичного
тексту синонімічне з досвідом «споглядання», «випробування» й відображення автором самого себе в
«безперервному русі думки» [4, с. 195].
Підсумовуючи уявлення сучасних теоретиків та істориків літератури, філософів та лінгвістів про
сутність жанру есе, приходимо до висновку, що есе – це прозовий твір невеликого обсягу й вільної
композиції, що виражає індивідуальні враження й думки з конкретного приводу або питання й
заздалегідь не претендує на вичерпну характеристику предмета. Це емоційно виразний етюд, що
запрошує людину до «співроздумів», співпереживань.
Звертаючись до подібних тлумачень, складно пояснити учням особливості стилю есе, згадавши
лише про образність, афористичність та орієнтацію на розмовну інтонацію. Хіба не до цього закликає
педагог, навчаючи стилю твору?
Нам імпонує думка Звоненка І.І., який уважає, що розмову про специфіку есе як жанру слід починати
з того, що завдання учня принципово відрізняється від традиційного. Учні звикли до того, що їх творчі
роботи – це певне дослідження, яке передбачає відтворення фактів, їх інтерпретацію, орієнтовані на
загальноприйнятість питання, що грунтується не лише на власних висновках, але й значною мірою на
думці літературознавців, підсумках колективної роботи в класі. Ці висновки мають бути аргументованими,
а момент власне творчий визначається здебільшого вмінням композиційно побудувати роботу і, по
можливості, уникнути мовленнєвих штампів. На думку автора посібника «Есе як жанр учнівського твору»,
«есе – це особистісний, авторський, оригінальний погляд» [5, с. 3].
У зв‘язку з діалогізацією мислення, збільшенням й ускладненням інформаційного потоку особливо
актуальним для сучасних учнів є жанр есе. Есе передбачає свободу творчості: дозволяє у вільній формі
викладати думки, висловлювати свою точку зору, суб‘єктивно оцінювати, оригінально висвітлювати
матеріал. Це – роздум з приводу почутого, прочитаного або пережитого. Унікальність цього жанру в тому,
що есе можна написати на будь-яку тему і в будь-якому стилі. Створення есе – заняття цікаве й корисне
для учасників навчального процесу, сприяє формуванню сучасної компетентної особистості, підвищує
якість освіченості та соціальну реалізацію учнів.
Література:
1. Большой энциклопедический словарь. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1999. URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/338226 (дата звернення: 18.11.2019).
2. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5 (дата звернення: 17.11.2019).
3. Глазова О.П. Есе як вид роботи з розвитку писемного мовлення школярів // Методичні діалоги. 2010.
№5. URL: www.ippo.org.ua/files (дата звернення: 23.11.2019 р.).
4. Зацепин К. О. Эссе: от философии к литературе // НЛО. 2010. № 104. С. 191–201.
5. Звоненко И.И. Эссе как жанр ученического сочинения. Харків: Основа, 2003. 39 с.
6. Концепція Нової української школи. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainskashkola-compressed.pdf (дата звернення: 22.11.2019).
7. Лесин В.М. Літературознавчі терміни: довідник. – Київ: Радянська школа, 1985. 251 с.
8. Словник української мови: в 11 томах / за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970–1980. Т. 11.
С. 682. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 21.11.2019).

254
Әбузакір Шолпан, Абулай Сулейменов, Дарын Калабаев
(Тараз, Қазақстан)
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖАСТАР СЛЕНГІ ТУРАЛЫ
"Сленг" термині салыстырмалы жақында алынған және бастапқыда жастар жаргонын белгілеуге
ғана қатысты. Алайда, соңғы уақытта сӛздің ҥйлесімі кеңейді: ол кәсіби жаргонға қатысты болды, мысалы:
бизнес-сленг, медициналық сленг, армиялық сленг. Сленг сӛзі (ағылш. slang) - терминологиялық ӛріс,
әртҥрлі адам бірлестіктерінде қолданылатын ерекше сӛздер немесе қолданыстағы сӛздердің жаңа
мәндері.
Ағылшын тілінен жастар сленгін қҧру жолдары мен тәсілдері ӛте әртҥрлі, бірақ олардың барлығы
ағылшын сӛзін қазақстандық шындыққа бейімдеуге және оны тҧрақты пайдалану ҥшін жарамды етуге
әкеледі. Сленгтің негізгі әдістері, біздің ойымызша, қазіргі сленг лексикасының кӛпшілігін қамтиды:
Калька (толық кірме сӛздер). Білім берудің бҧл тәсілі грамматикалық игерілмеген орыс тілін қамтиды.
Бҧл жағдайда сӛз толығымен айтылу, жазу және мағынамен алынады. Мҧндай кірме сӛздер
ассимиляцияға ҧшырайды. Кірме сӛздегі әрбір дыбыс фонетикалық заңдарға сәйкес орыс тілінде тиісті
дыбыспен ауыстырылады. Бҧл сӛздер ағылшын тілінің барлық нормаларына сәйкес келеді: label-лабель,
keyboard-кейборд
Жартылай калька (негізді кірме сӛздер). Терминнің ағылшын тілінен орыс тіліне кӛшкенде, соңғы сӛз
тек ӛзінің фонетикасын алдыңғы топ ретінде ғана емес, сонымен қатар грамматикасы бар спеллингтің
нормасына сәйкес келеді. Грамматикалық игеру кезінде ағылшын термині орыс грамматикасына бағынып,
оның ережелеріне бағынады. Мысалы, зат есімдер септеледі: application ® аппликуха. Бҧл топтың сӛздері
келесідей қалыптасады. Бастапқы ағылшын негізінде белгілі бір әдістермен орыс тілінің сӛзжасамдық
модельдері қосылады. Оларға ең алдымен, зат есімінің кішірейтетін-сҥйкімді жҧрнақтары-ik,- к(а),- ок және
басқалар жатады: disk drive - дискетник, user ' s Manual –мануалка, CD-ROM - сидиромка және т.б., сондайақ орыс тілінде кең тарауға тән: CD-сидюк.
Аударма: ерекше мағынадағы стандартты лексиканы қолдану; басқа кәсіби топтардың сленгін
қолдану. Қазақ жастар сленгіне ағылшын тілінен алынған сӛздер әрдайым тҥспейді. Жиі сленгты лексика
ағылшын кәсіби терминін аудару арқылы қалыптасады. Аударманың екі ықтимал тәсілін ажыратуға
болады.
Бірінші әдіс орыс тілінде бар бейтарап сӛздерді пайдалана отырып, сӛздің аудармасын қамтиды, бҧл
ретте стилистикалық бояумен жаңа мәнге ие болады: virus-живность. Аударма процесінде ассоциативті
ойлау механизмі жҧмыс істейді. Пайда болатын ассоциациялар немесе метафорлар әртҥрлі болуы мҥмкін:
заттың немесе қҧрылғының формасы бойынша: disk-блин; adapter card-плитка, жҧмыс принципі бойынша:
matrix printer - вжикалка, patch file - заплатка. Сондай-ақ, етістік метафорлар да кӛп: to delete-сносить.
Екінші топ әлдеқайда кӛп – бҧл басқа кәсіби топтардың лексикасын пайдалану арқылы сленгілік
аударма алған терминдер. Нәтижесінде, компьютерлік сленг ҥшін ерекше мағына ие болатын сӛздің мәні
бірнеше ӛзгереді. Кӛбінесе жастар сленгінен сӛздер мен ӛрнектер кездеседі: incorrect programm-глюкало,
streamer – мофон.
Сленгтің қалыптасуына, ӛзгеруіне әсер ететін белгілі бір факторлар бар:
1. Компьютерлік технологияларды дамыту. Интернет, оның кең мҥмкіндіктері, тез дамып келе
жатқан компьютерлік технологиялар әрқашан жастарды тартты. Осыған байланысты кӛптеген жаңа
жаргонизмдер пайда болады: вирусняк - компьютерлік вирус; тырнет, нэтик – Интернет; глюк жҥйе, глючит
- компьютер жҧмысындағы ақаулықтар; мыло - e-mail; off - ға лақтыру - хабарлама қалдыру; юмылить-e mail бойынша хат жіберу; бағдарламадағы блохи – қателер; фотожаба - фотошоп; оперативка Операциялық жҥйе; мыха - компьютерлік тышқан; юзер - компьютер қолданушы, геймер - ойыншы, сабынэлектрондық пошта, сська және т. б. т. б.
2. Заманауи музыкалық мәдениет. Жастардың әуестігінің бірі-музыка. Ол жастар ӛмірінің бір бӛлігі.
Заманауи музыка-тҥрлі мәдениеттер қоспасы - попса, попсятина - поп-музыка; дарк - ауыр музыка; свежак
- жаңа, жаңа музыка; медляк – баяу әуен; босату - сатылымға шыққан композиция; трэк - музыкалық
композиция; плэйлист - музыкалық композициялар тізімі.
3. Шетел тілдері. Жастар ортасындағы ағылшын тілі ең сәнді және ең перспективалы болып
саналады. Кӛптеген адамдар онымен таныс. Сондықтан кӛптеген жастар жаргонизмдері - ағылшын тілінен
алынған, бірақ орыс тіліне аударылмаған сӛздер: лэптоп – ноутбук; фифти-фифти - 50 – ге 50; респект –
қҧрмет; чейндж – алмасу; лузер – неудачник; дринк – сусын; пипл –адамдар; крэзи – сумашедший;
прайсовый –қымбат; бест –ҥздік; лав стори-махаббат тарихы.
Неміс және француз тілінің сӛздері ағылшын тілі сияқты танымал емес, бірақ бәрі бар: ахтунг! Назар аударыңыз!; арбайтен! - жҧмыс істеу!; натюрли! - әрине!; бундус-Батыс неміс; киндер-бала; аллеснормаллес-бәрі жақсы; арбайтен унд копайтен-жҧмыс істеу!; я шпрехаю по-немецки -мен неміс тілінде
айтамын; пардон-кешіріңіз; шарм, шармандық –талғампаз.
4. Қылмыстық саламен байланысты лексика: гопник-примитивті, интеллектісі дамымаған және ӛте
агрессивті адам, лох- қҧрметті, сенімге лайықты емес адам, аквариум-ҧсталған адамдарға арналған тҥрме;
бобик-полицияның патрульдік тобының автомобилі; винтить-қамауға алу.
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5. Кӛптеген жаргондық сӛздер компьютерлік ойындардан жастардың сӛздеріне келеді, бірақ
кӛбінесе бҧл сӛздер қолдануға тән, олар ҥшін хобби – ойындар: нуб - бастаушы ойыншы; чар – кейіпкер;
моб – монстр; итем – зат, вендор – саудагер, манчить – деңгейін кӛтеру, раснуть-жандану.
Осылайша, қазіргі жастардың ӛзіндік тілін белсенді пайдаланатын сленг, кӛрініс - бҧл кезеңділік
белгісі, белгілі бір жастар тобына (готы, рокерлер, байкерлер) қатыстылық. Жас адам оның бәрі сияқты
мойындаймайды. Жастар сленгінің басты ерекшелігі - жастардың тҧрақты эмоционалдығы,
экспрессивтілігі, бағалануы және сӛйлеу бейнелері. Сӛз сӛйлеумен бірге жастар жаргоны дамып, ҥнемі
жаңартылып отырады.
Кез келген тілде сияқты, қазақ тілінде де сленг бар. Студенттер мен мектеп оқушылары - қазақтар
жоғарыда
аталған
факторлардың
әсерін
сезінеді.
Қазақстандық
студенттердің
студенттік
жаргонизмдерінде шартты тҥрде әмбебап, дәстҥрлі Студенттік жаргонды бӛліп кӛрсетуге болады, ол
ҧрпақтан ҧрпаққа беріледі: абитура-талапкерлер, емтихансыз алынған автомат – сынақ немесе емтихан,
шпор-шпаргалка, общага-жатақхана, ҥйінді, қҧйрық-проблемалар бар пән, мемлекеттік емтихандар,
курсач-курстық жҧмыс, оқытушы-оқытушы және мектеп жаргоны: мҧғалімдер мен басқа да мектеп
қызметкерлерінің нақты белгілері бойынша атаулары: Файл – информатика мҧғалімі, Колба-химия
мҧғалімі, қылқалам - сурет мҧғалімі;оқу пәндерінің атаулары: матеша - математика, музыка, дене
шынықтыру; оқу қызметінің тҥрлері: ҥй – ҥй жҧмысы, бақылау жҧмысы және т. б.
Қазақ жастар сленгінде білім беру тәсілі бойынша келесі сӛз топтарын бӛліп кӛрсетуге болады:
1. Бастапқы мәнін жоғалтқан орыс тілінен алынған сӛздер:
Тема-керемет-класс - тамаша; типа - ӛзіңше – кривляка; не потей – ол ҥшін сӛйлеші – не говори
вместо него; игнориум – жоқ болу-исчезнуть, гонщик – ӛтірікші – алдаушы, тормоз – еш нәрсе тҥсінбейтін
адам-тупой – непонятливый человек, асфальт – қала мекені-городской.
2. Аралас сӛз тіркестері: лапша ілмеші – не вешай лапшу – алдамшы; звезда болмашы – не
воображай из себя звезду; тупить етпеші –не тупи – не строй из себя тупого; косить етпесі –
қиындылықтан қашу – от дела; маяк таста – телефон шалу – позвони по телефону; фигурасы ат екен –
денесі адам – стройная фигура; крышасы кеткен – есінен айрылған – не в своем уме; базар жоқ - әрине –
конечно; грузить етпеші – маған еш нәрсе айтпа – не говори мне ничего.
3. Ағылшын тілінен алынған сӛздер олардың тікелей мағынасында: super – тамаша, керемет тамаша; ок – келістік, жарайды – жақсы, келісті, no problem – сӛзсіз, әрине, проблемасыз.
4. Бейнелі мағынада қолданылатын қазақ тілінің сӛздері: рахатизм – керемет,жақсы – прелесть,
красота; ойбаюшки – таң қалу – удивление; махабатизейшн – махаббатқа бӛлену – любовь; по –
казакбайски – қалай боса солай – как попало; ағашка –жас ҥлкен кісі – старший по возрасту мужчина.
Сленг жастардың ӛмірінде ӛте маңызды рӛл атқарады, оларды бҥгінде сленгсіз елестету мҥмкін
емес. Ол жастарға ӛзара қарым-қатынас жасауға кӛмектеседі.
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Творчі здібності в повсякденному розумінні часто прирівнюють до знань, та навчання дитини. Ось
чому увага приділяється навчанню саме знань учнів. Тому про його творчий потенціал судять про його
здатність аналізувати та синтезувати в процесі мислення, узагальнювати вивчений матеріал, ставити
матеріал у контекст, застосовувати теоретичні дані на практиці, прогнозувати та оцінити результати
навчальних дій.
Проте ознаками творчості є здатність продумувати нові ідеї, оригінальністю, інтуїцією та поєднанням
розширеної розумової діяльності та творчої уяви. Це протиріччя диктує необхідність розробки навчальних
та творчих завдань для учнів [6, с. 49].
Поняття творчого потенціалу особистості нерозривно пов'язане зі змістом творчої діяльності
особистості. Найважливіші з них наступні. По-перше, існування проблеми, протиріччя, що вимагає активної
діяльності людини для її вирішення. По-друге, процес творчої діяльності або його продукт повинен
відрізнятися новизною та оригінальністю. По-третє, результат творчості повинен бути осмисленим
соціально та особисто. Це означає, що воно може бути цінним як для суспільства загалом, так і для
особистого розвитку людини, яка бере участь у творчій діяльності [6, с. 51-52].
Нарешті, творчість передбачає прогресивність, тобто орієнтацію на корисність результату, на його
соціальний характер. Окрім згаданих вище характеристик, характеристик творчої діяльності, вчені

256
наголошують на важливості об‘єктивних умов творчості (соціальних, матеріальних) та суб‘єктивних
передумов (знань, умінь, мотивації, здібностей людини тощо) дуже важлива у поєднанні.
Зрозуміло, що здійснення такої діяльності передбачає наявність в особистості набору певних
психологічних якостей, які можна назвати її творчим потенціалом.
Як правило виділяються три основні групи таких якостей, а саме:
а) фізіологічні особливості;
б) пізнавальні якості;
в) специфічні особистісні характеристики [6, с. 51-52].
Фізіологічні (або психофізіологічні) особливості розглядаються у більшості досліджень як природні
передумови розвитку творчої особистості.
До цієї групи належить насамперед працездатність нервової системи, підвищені фізичні
навантаження. Вважається, що здатність до творчої діяльності, яка потребує значного споживання енергії,
виявляється насамперед у фізично сильних осіб [2, с. 43].
Друга група якостей творчої особистості є найбільш вивченою в сучасній психології. Вони
реалізуються в пізнавальній діяльності, забезпечують засвоєння та обробку нової інформації.
Давайте докладніше розглянемо компоненти, що належать до цієї групи:
1. Учні повинні бути в курсі мети знань, деталей та нюансів, які можуть надати важливу додаткову
інформацію. Здатність зосереджуватися на творчості в довгостроковій перспективі, що є запорукою успіху
на основі глибокого розвитку дитини, структури її мислення та умов діяльності.
Підвищена чутливість до нового, здатність передавати нові знання про емоційне забарвлення,
проявляти естетичні почуття в процесі пізнання. Так, у творчого учня є фрази «красиве завдання»,
«смішний малюнок» тощо.
2. Гарна пам‘ять, що вважається запорукою ефективного творчого мислення, оскільки забезпечує
безперебійний «доступ» до інформації, що підлягає подальшій розумовій обробці. Звичайно, багато видів
пам‘яті можуть яскраво проявлятися в тій, яка забезпечує успішне досягнення спеціальних здібностей
дитини і спрямована на здійснення конкретної діяльності: зорової, спортивної, технічно розвинутої тощо.
3. Інтелектуальні прояви творчої особистості, що вивчаються в психолого-педагогічній літературі,
досить широкі. Серед них найважливішими є самостійність рефлексії, яка проявляється головним чином у
здатності учня виявляти проблему під час пізнавального процесу та спрямовувати свої зусилля на її
вирішення.
Крім того, творча особистість демонструє також гнучкість мисленнєвих процесів, що передбачає
визначення різних варіантів вирішення проблеми виховання. Оригінальність і нетиповий процес мислення
дитини, наділеної його творчістю, реалізуються з метою вийти за рамки вже відомого, виправданого,
передбаченого загальноприйнятими правилами чи вимогами. До значних характеристик творчого
мислення належать оригінальність та інтуїція [3, с. 15].
4. Розвинув творчу уяву для створення нових образів, вміння моделювати нові оригінальні
предмети та ситуації.
Конкретні особистісні характеристики творчої дитини, в першу чергу, такі:
• гостре почуття справедливості, спроба оцінити явища з етичної точки зору.
• Ускладнення спілкування з однолітками через нерозуміння однолітків інтересів та досвіду
обдарованої дитини.
Дуже часто це є додатком до його бажання спілкуватися зі старшими дітьми, яких більше турбують
важкі проблеми і здатні поділити погляди обдарованого школяра.
• Схильність дитини критикувати поведінку інших та вчення (резонанс). Особливо це стосується тих
областей, де вона найбільш успішна. Вчені відзначають, що ці критики є досить жорсткими та
безкомпромісними через відсутність добре розвинених навичок спілкування серед інших дітей молодшого
шкільного віку.
• Непередбачуваність і деяка нестабільність емоцій, оскільки учень реагує не тільки на
інтелектуальну діяльність, але і на емоційну діяльність.
• Конкретні мотиваційні події, спрямовані не в першу чергу на репродуктивну діяльність з бажаним
результатом, а на пошук оригінального нового рішення, не побоюватись нерозуміння чи осуду з боку
інших.
• Здатність самокритикуватися та діяти з метою стати краще. Дуже часто це межує з своєрідним
комплексом неповноцінності, який полягає в незахищеності та незадоволеності дитини по відношенню до
себе [7, с. 90].
Однією з головних причин цього явища є відсутність нормального спілкування серед однолітків, це
створює певні перешкоди для успіху, дитини як «творця», дитина не може усвідомлювати відсутність
навичок та зусиль для їх подолання.
Таким чином, модель творчої особистості охоплює не лише сферу знань, але й інші сфери усього
життя дитини. Як ми говорили в попередніх розділах, дитина молодшого шкільного віку переживає
чутливий період для розвитку спеціальних здібностей. Сучасна психологічна наука стверджує, що діти
цього віку мають специфічну і образну думку, емоційне сприйняття дійсності та активне ставлення до неї.
Відсутність життєвого досвіду компенсується фантазією, яка яскраво проявляється у формулюванні слів
для дітей: при написанні оповідань, віршів.
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Образне мислення, відсутність стереотипів, естетичне сприйняття та готовність діяти також
характерні для молодших школярів. Часто брак творчого потенціалу потім стає перешкодою у старших
класах школи, коли виникає потреба у вирішенні нестандартних завдань, інтерпретації матеріалів із
першоджерел.
У початковій школі основна увага приділяється розуму, думці та пам‘яті, хоча саме молодші школярі
чутливіші до рис мистецтва для розвитку уяви та творчих здібностей [4, р. 135].
Проблема розвитку уяви є актуальною, зокрема, тому, що цей психічний процес є невід‘ємною
частиною кожної форми творчої діяльності людини, її поведінки в цілому.
Уява – це не тільки необхідна умова ефективного засвоєння учнями нового навчального матеріалу,
але й для творчого поводження з наявними у дітей знаннями, це сприяє розвитку особистості, тобто це
значною мірою визначає ефективність навчальної діяльності в школі.
На думку дослідників, творчість має відбуватися безпосередньо під впливом мікросередовища, яке
повинно відповідати наступним вимогам:
 не регламентованість поведінки;
 предметно-інформаційне збагачення;
 наявність взірців креативної поведінки [1, с. 39].
На думку вчених, мікросередовище може мати вирішальний вплив на такі аспекти творчості дитини,
як: мотиваційний, когнітивний, поведінковий.
При дослідженні зарубіжних видань з проблеми розвитку творчих здібностей найчастішаа
характеристика дітей-творців: висока чутливість до субсенсорних стимулів, здатність сприймати
неточності, відхилення, незвичні та унікальні властивості дитини до побутового об‘єкта, здатність помічати
взаємозв'язок між характеристиками, які формально не мають, здатність сприймати глобально, виявляти
суттєве, важливе, здатність бачити потенціал, як те, що ще не проявилося [2, с. 43].
Серед особистих якостей дітей-творців дослідники виділяють прагнення до домінування, ризику,
незалежності та порушення порядку.
Ми бачимо динаміку творчого потенціалу дитини молодшого шкільного віку в організації, управлінні
осмисленою інформаційною діяльністю через багаторівневу та розгалужену диспозиційну систему, що
проектується назовні за допомогою стратегій та рефлексивних заходів.
Таким чином, можна сказати, що концепція стратегічної організації свідомості є концептуальною.
Однією з нагальних проблем психології творчості є проблема виявлення способів активізації цих глибоких
структур психічного світу дитини, відповідальних за перетворення класичних, типових і універсальних
психічних структур у творчі, оригінальні структури. Нестандартні схеми, тобто відповідальні за
нестандартні та інноваційні «відповіді» психіки про світ [3, с. 25].
Загальний висновок.Вчитель повинен пам‘ятати, що дитина молодшого шкільного віку вже здатна
до самооцінки, або до розвитку її до низької чи високої. Оцінюючи себе та своїх однолітків, молодий
школяр узагальнює думку інших, аналізує та порівнює його з власною.
Особливу роль у вихованні дітей відіграє школа і вчитель. Педагог завдяки своїй навчальній та
позакласній діяльності повинен закласти основи національної свідомості та творчості: підказати методи,
якими користується учень для оволодіння необхідними знаннями, вміннями та навичками.
Основне завдання вчителів - вміти дивитись на світ очима дітей, намагатися зрозуміти їх поведінку,
їхні почуття і, зрештою, допомогти їм досягти повноти вдосконалення та самореалізації.
Успіх освіти значною мірою залежить від сприйняття дитиною своїх здібностей, а не самих цих
здібностей.
За таких обставин дитина усвідомлює, що може досягти успіху в певних видах творчої діяльності
(ліплення, живопис, спів) виключно завдяки своїм благодійним діянням. Моральна поведінка дитини
будується з неминучим врахуванням її можливих наслідків для інших людей.
Крім того, дорослі повинні розуміти, що творчі здібності дітей знаходять своє відображення в
конструкторських іграх, музичній та художній творчості. Дитина має внутрішнє та особисте життя спочатку
в когнітивній галузі, потім у емоційно-мотиваційній сферах, які вчитель повинен передати батькам чи
законним опікунам дитини.
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LINGUO-CULTURAL CONCEPT “PEACE”
The leader thinkers generally consider peace in terms of the resolution or absence of war, violence, or
conflict, or at least as conflict management. For instance, Boulding and Galtung consider peace as the absence
of war, violence, conflict and peacemaking in terms of international relations. Others consider peace in terms of
harmony within the individual, or between individuals, and peacemaking as a mode of relating to others based on
some unarticulated internal emotional or cognitive state.
Oxford dictionary gives the next definitions: ―Peace – 1) a situation or a period of time in which there is no
war or violence in a country or area; 2) the state of being calm or quiet [1, p. 151]. So, we can make a supposition
that the concept ―peace‖ may contain two paradigms.
For manifestation of the linguo-cultural concept ―PEACE‖ next lexical items were used: ―peace‖ (the name
of the concept), ―peaceful‖ and ―peacefully.‖
In the model of associative relations, we may say that the intrazona of the concept is quite extensive (about
10 synonyms, about 20 derivative words). The concept involved in such associative relationsas:
 the normal, nonwarring condition;
 anagreement or treaty (often initial capital letter):the Peace of Ryswick;
 astateofmutualharmonybetweenpeopleorgroups:Trytoliveinpeacewithyourneighbors;
 public order and security: He was arrested for being drunk and disturbing the peace;
 cessation of or freedom from any strife or dissension;
 freedom of the mind from annoyance, distraction, anxiety, anobsession, etc.;
 a state of tranquility or serenity: May he rest in peace.
To establish conceptual bases of the concept the definitions from modern dictionaries were analyzed (in
general 7 definitions of the lexeme ―peace‖). As a result of definition analysis in the aggregate with the
etymological data, we can conclude that the semantic content of the token ―peace‖ the following aspects are
reflected:
- activity (the principle of activity, a manner),
- processual (e.g. make peace, keep the peace),
- cultural (as an element of culture),
- social (belonging to a certain group),
- the periodic frequency, duration,
- abstract (as a mental state).
High importance of the concept ―PEACE‖ for English linguo-culture is confirmed by a large derivational
field: peace-breaking, peace-loving, peace-keeping, peace-minded, peace-officer, peaceable, peaceful,
peacefully, peace-keeping maker, peacekeeping making, peace lover, peacetime etc. Also, it is confirmed by the
large amount of syntactic constructions that use ―peace‖ as a key token (peace with honour; at peace (with); to
hold (to keep) one's peace; in peace; to keep the peace; may he rest in peace!; to make peace.)
Synonymous relations allowed concluding about the nominative graininess of the concept and determining
its place in the lexical-semantic space of English. The data from dictionaries of synonyms and antonyms, and
analysis of different texts allowed to identify about 20 key token synonyms are grouped on the basis of the
naming of key seme (armistice, truce, pact, accord, rapport, concord, amity, calm, quiet, reconciliation, unity,
cessation, conciliation, neutrality, order, pacification, pacifism, union.) Observing antonymous paradigm we
calculated near 14 units (disagreement, hate, hatred, discord, agitation, disharmony, distress, fighting, frustration,
upset, war, worry, insecurity, disturbance.)
The characteristics of the evaluation component of the concept ―peace‖ based on the consideration of
connotative meanings English proverbs. The concept ―peace‖ almost always expresses positive evaluation:
peace is costly but it is worth the expense (peace wins over wealth, peace is worth buying); better keep peace
than make peace; better an unjust peace than a just war (a bad peace is better than a good war, there never was
a good war or a bad peace); true peace between nations will only happen when there is true peace within
people's souls; inner peace and love are the greatest of God's gifts. The cases with negative connotation appear
rarely, e.g. a disarmed peace is weak.
Popular paradigm of the concept ―PEACE‖ is largely materialistic, international, and external. Peace is
materialistic in the sense that it is associated with a level of prosperity threatened by the war and violence. Peace
is international in that the appropriate starting point for peacemaking at the level of relations between nations.
Peace is external in the sense that peace, if it is possible, must exist outside the individual or his or her
relationship to others and society. The problem of obtaining peace is the problem of controlling war or violence,
both physical and structural.
The next paradigm includes concepts of peace that are more idealistic, intra- and interpersonal, both
internal and external. Peace is idealistic in the nonmaterial goals and processes are valued, and it is not
obligatory related to economic prosperity. Peace is intra- and interpersonal in that it must be first exist within the
individual in his or her relationship to others. The problem of peace is internal and external at the same time,
because it shares subjective states of people. Both camps take a macro-social approach to peace. But we are
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interested more in the first one, because the concept ―PEACE‖ is observed from the diplomatic point of view, and
it is based on the diplomatic sources, videlicet on Barack Obama`s speeches, particularly on speeches connected
with recent situation in Ukraine and the conflict with Russia.
Rendering Obama`s speeches, the observation shows that the term ―peace‖ occurs not so often as it
seems. For example, ―…what is happening is wrong, that there is a solution that allows Ukraine and Russia to
live peacefully‖ [5]. There is no need in deep analysis of this quotation, because it is obvious that not to live in
peace is a wrong action, but to live peacefully is a solution. The positive connotation to live in peace is clear. Also,
concept ―peace‖ is closely connected with stability, and in his speech Obama uses ―to bring peace and stability.‖
To make peace, government and economic institutions must be restricted to deinstitutionalize war and
dependence on the military-industrial complex. It is presumed that this will free resources to governments for
domestic reform programs and creating healthier economies, which will make life for individuals more peaceful
and prosperous. Obama says: ―They have set forward a process to stabilize the country, take a very deliberate
step to assure economic stability and negotiate with the International Monetary Fund, and to schedule early
elections so that the Ukrainian people, in fact, can choose their direction for the future.‖ The concept of peace
is observed through the state of stability and prosperity: ―…to institute necessary reforms inside of the Ukraine,
but also help to stabilize the situation so that people feel confident that in their daily lives they can meet their
basic necessities‖ [5].
But in most cases, Mr. President does not abuse the word ―peace‖, instead of it, he uses the lexeme
diplomatic in different collocations: ―What we have seen, though, is that President Putin and Russia have
repeatedly passed by potential off-ramps to resolve this diplomatically‖ or ―to resolve this in diplomatic
fashion.‖ Here other examples of the usage: ―to manage through this process diplomatically‖, ―a diplomatic
solution to this crisis‖ [5].As we see, here peacefully and diplomatically are contextual synonyms. Both variants
are interconvertible, hence, we can put ―peacefully‖ or ―peaceful‖ into all examples, substitute ―diplomatically‖ and
―diplomatic‖ with it, and the meaning will be the same, or at least, very close. This statement has been confirmed
from the context of offered examples.
Somehow different shades of the concept ―peace‖ is manifested in Obama`s speeches with different
meanings. While addressing to the Jerusalem Convention Center delivered 21 March 2013, Obama said: ―That's
where peace begins – not just in the plans of leaders, but in the hearts of people‖ [2].This thought appeared a
few years later in the speech to the People of India delivered 27 January 2015: ―The peace we seek in the world
begins in human hearts‖ [3].So, the centre of peace is human heart. Peace begins from a person, from his or her
healthy state of mind and soul.
Obama also uses very often opposite notion to reveal the meaning of peace. We can see this from the next
examples. ―A peace of no choice‖ he said, ―must be approached with the same determination and creativity as
one approaches a war of no choice” [2]. This quote is from the same speech at the Jerusalem International
Convention Center, as the next one. ―I am hopeful that we can draw upon what’s best in ourselves to meet the
challenges that will come; to win the battles for peace in the wake of so much war; and to do the work of
repairing this world‖ [2].Also President likes to cite famous people, especially Martin Luther King. But the next
quote belongs to other person. ―Peace is indeed harder than war,‖ the Irish author Colum McCann recently
wrote. ―And its constant fragility is part of its beauty. A bullet need happen only once, but for peace to work we
need to be reminded of its existence again and again and again‖[4].With these words Barack Obama addressed
to the People of Northern Ireland delivered 17 June 2013. This example shows the same opposition through
which the concept ―peace‖ is revealed.
Then, the concept ―peace‖ may contain two meanings, hence paradigms. Peace is the absence of war,
violence, conflict and peacemaking in terms of international relations, and peace is an internal emotional or
cognitive state in terms of harmony. In case of this observation from the diplomatic point of view, the first meaning
suits much better. Concept ―peace‖ is closely connected with stability and prosperity of the country, and with
absence of war. Moreover, presence of international relations and support is a constituent part of the concept
―peace.‖ In such conditions, the words ―peaceful‖ and ―diplomatic‖ are contextual synonyms here, and one may
substitute another.
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ПОСЛЕДСТВИЯ АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВ РЕЛИГИИ ИСЛАМ В СОВЕТСКОМ
КАЗАХСТАНЕ В 1920-1930 ГОДЫ
Известно, важней всего – знать свою историю. Признание прошлого, глубокое понимание истории,
давая ей справедливую оценку, требуют большого здравомыслия и ответственности. Поклонившись
прошлому, вспомнив своих предков, шагая вперед, надо воспитывать молодежь, только тогда будем расти
трудолюбивым народом-патриотом, который любит свой народ, любит свою землю. В действительности, в
первые годы формирования большевистской власти коммунисты, хоть и временно, не препятствуя
распространению среди народа традиционного ислама, гарантированию свободы религиозной веры
каждому человеку, придерживались положительной политики. Это наблюдается по тому как в 1922 году в
городе Уфа были созданы Центральное Духовное управление мусульман (ЦДУМ), Башкирское духовное
управление мусульман и Народная администрация по религиозным делам Крымских мусульман и другие
учреждения. Даже, несмотря на ежедневный рост большевистской власти, которая поднимала как
знамение преувеличенные и ложные лозунги, такие как «дружба народов», «Пролетарии всех стран
соединяйтесь!», стремление ЦДУМ быть духовным центром для всех мусульман СССР можно было бы
назвать героизмом. В этом отношении необходимо отметить, что их стремление создать в нашей стране
местные муфтияты не осуществилось. Так как агентурный отдел Восточного отделения ОГПУ постоянно
держал на контроле рост влияния ислама и все время усиленно проводил антиагитационную работу,
также не прекращал распространять отрицательную информацию против религии. В результате это
привело к тому, что в 1928 году Советский Казахстан вышел из ведения ЦДУМ [1].
В целом, если в первые годы антиагитационная работа советской власти против исламского знания
велась тайно, то после полного установления коммунистической власти она велась жестоко и в открытой
форме. В связи с этим были изданы разные декреты, законы, постановления, дисциплинарные положения
и для их реализации было дано право «перегибать». Также встране многократно увеличилось
идеологическое давление против религии. То есть широкая пропаганда атеистическими книгами в сфере
образования и просвещения, сравнение религии с «опиумом» дали свой результат. Активные действия
«атеистических комитетов» тоже отрицательно повлияли на воспитание подрастающего поколения,
молодежь постепенно начала отделяться от духовной основы, традиций предков.
Иначе говоря, в 1921 годы, несмотря на продолжение службы шариатских судов, активное участие
религиозных глав в политике Советского государства, несмотря на то, что не было запрета на
празднование религиозных праздников как Ураза айт и Курбан айт, эта оттепель продолжалась недолго.
Потому что плановые мероприятия против ислама именно в это время усилились, и кампания по
закрытию мечетей продлилась до 1929 года.
19 октября 1922 года, как только создали «Комиссию против религии», принялись осуществлять
масштабные мероприятия, задачей которых было держать молодое поколение в паутине
коммунистической идеологии, непрерывно велся процесс принятия молодежи в «пионеры» и «комсомол».
Результаты был разрушен институт семьи нашего народа, который всегда, опираясь на ценности ислама,
сеял семена благодеяний в разум молодого поколения, благодаря религиозному воспитанию учил
почитать родителей, также многовековое национальное воспитание тоже дало трещину. В последствии
чего наступила эпоха Павлика Морозовых, «мальчика героя Болатбека», которые родных родителей,
братьев и сестер считали врагами народа. Их пугающие людей действия восхвалялись как «героизм». Все
это были плоды атеистической агитационно-пропагандистской работы, впитывания разумом молодого
поколения коммунистических идей. В связи с этим был организован Российский Коммунистический Союз
Молодежи (РКСМ), который, в первую очередь, создал новую систему борьбы против религии, взял в руки
координацию новых советских правил.
Кроме того, для оптимизации пропагандистской работы против ислама, были открыты специальные
учреждения, отделения, в которых их члены занимались приготовлением документов, имеющих
отношение к пропаганде атеизма, организовывали специальные собрания против религии [2].
15 октября 1925 года было принято специальное положение Центрального Комитета, в рамках
которого Казкрайком ръяно принялся устанавливать пожизненный «атеизм». И борьба против религии
приняла новый образ. Религиозным объединениям было категорически запрещено собираться, среди
народа велась работа по разъяснению классической сущности религиозной идеологии, а если кто-то
выходил против и его жестоко наказывали. Также среди народа велась разъяснительная работа по
материалистическому мировоззрению в связи с образом религии против науки, главное внимание
уделялось предупреждению пропагандистской работы мечетей и разных религиозных идеологов [3].
Проще говоря, место религиозной идеологии заняла не имеющая никакого фундамента коммунистическая
идеология.
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Это можно полностью доказать конкретными доводами из архивных сведений. Например, если в
1928 году в Сырдарьинской области работало 276 мусульманских школ, в которых обучались 5150
учеников, то в результате отречения от духовных ценностей, отрицательного отношения органов власти к
исламу, в течение трех лет были закрыты религиозные образовательные учреждения, многие были
разрушены, был составлен список имамов, поддерживающих тесные взаимоотношения с народом,
которые подверглись гонениям.
Во время процесса отдаления казахов от ислама, о котором мы говорим, страной управляли
В.И. Нейнишвили (1924-1925 гг.), Ф.И. Голощекин (1925-1933 гг.) и Л.И. Мирзоян (1933-1938 гг.). Если
серьезно посмотрите, кто бы из них не был, это люди вообще не осведомленные о национальном бытие,
традициях и обрядах казахского народа.
Конечно, казахская интеллегенция, руководящие ими периодические издания не закрывали глаза на
такое своеволие. Находя их ошибки, безжалостно критиковали, показывали в глаза недостатки и
перегибы. Эти издания также не проявляли такую уж активность в борьбе против религии. Одно из таких и
уникальных изданий была газета «Ақ жол». В работе, связанной с данным «атеизмом», ответ Казкрайкома
на письмо от 29 мая 1925 года, отправленное всем членам бюро Казкрайкома, о газете «Ақ жол»
И.В. Сталина не удовлетворил.
Хотя газета «Ақ жол», в основном, охватывала территорию Туркестанской республики, она частично
распространялась и в Казахской автономной республике. Мы даже узнаем по трудам М. Шокая, что она
тайными путями распространялась и зарубежом, для того времени утвержденные республиканским
руководством тираж в 12 тысяч экземпляров не малая цифра. А во время установления жесткого контроля
партийной властью над издательством, после холодного отношения Сталина, который не мог должным
образом стабильно и в широком объеме пропагандировать атеизм, объединить всех в этой борьбе,
содержание газеты лишилась образа патриота своей нации, попала в строгие официальные рамки.
Помимо этого, газете, лишившейся Республиканского статуса, со стороны верховной власти Казахской
автономной республики никакого внимания не было, что привело к ее закрытию. Газета «Ақ жол»
подверглась критике, по направлению газета была признана антисоветской. На самом деле, на страницах
газеты публиковались статьи, написанные в направлении против Советской власти.
А если вернуться к вышеуказанному отношению Сталина, то он, хоть издание национального
характера и придерживалась нейтральной позиции в борьбе против религии, испугавшись не умеющей
молчать остроты, когда дело касался вопроса нации, такие издания закрывались в кратчайшие сроки.
Наше позиция полностью доказывает письмо «вождя народов», которое начинается так: «...Я имел
возможность на днях познакомиться с журналом «Ак-Жол». Я вспомнил с связи с этим некоторые статьи
не без известного Чокаева в белогвардейской печати и к ужасу своему открыл некоторое, так сказать,
духовное «единство» между этими статьями и журналом «Ак-Жол». Невероятно, но факт. «Ак-Жол»,
конечно, помимо своей воли дает громадный материал Чокаеву... » [4].
А в годы правления Ф.И. Голощекина в нашей стране имели место насилие и тяготы, в 1926 году
такие государственные деятели как С.Садуакасов, С. Кожанов обвиненные в «национализме»
подверглись гонениям. Ужасно то, что в эти годы в Казахской ССР были опубликованы агитационнопропагандистские тезисы против мусульманской религии и ислам сравнили с шаманизмом, появилась
позиция, что «Ислам средство классового угнетения и служит богачам». Если подумать глубже, разве мы
не видим истинное лицо повелевающей-властвующей системы, поднимающей лозунги «равенства» из
этих подобных многих документов.
В целом, наверное, чтобы выполнять с особым старанием и перегибами политику И.В. Сталина и
нужны были такие жестокие, недалекие люди как Ф.И. Голощекин. Потому что, даже если они
изничтожили целую одну республику, есть множество документальных доказательств об оказании им в
этом значительной поддержки. Например, в одном из своих секретно направленных резолюций, заданий
Голощекину он писал: «...Чтобы убедить, заставить верить народ в атеизм, в обязательном порядке
необходимо проводить политику репрессирования. Данная политика должна быть негласной, с секретным
содержанием, и реализовываться постепенно. Также не допускать исследование религиозных вопросов.
Ислам признается и остается «религиозным опиумом» в рамках коммунистической классовой
идеологии» [5].
Таким образом, процесс борьбы с религией Ф.И. Голощекина перерос в массовую казнь казахской
интеллигенции, хотя это и не уничтожило полностью влияние ислама среди народа, известно, что
произошел сильный упадок. Даже 15 мая 1932 года, когда был провозглашен «Пятилетний план без бога»,
который подписало правительство И.В. Сталина, жители страны боялись произносить имя Всемогущего
Создателя.
В 1929 году начались повсеместные гонения деятелей религии, ученых исламского учения страны и
в нашей стране в религиозно-духовном плане наступил кризис. А масштабность распоряжения Сталина
наверху было таким, что на основе этого указа, который в плановом порядке тщательно просеивался и
выбирался, в 1932-1933 годы все церкви, синагоги и мечети были частично закрыты, в 1933-1934 годы в
результате идеологической агитации-пропаганды все религиозные идеи свели на нет, выкинули на свалку,
особенно в 1934-1935 годы распространение «атеизма» среди молодежи достигло своего
кульминационного пика. К концу 1935-1936 годов все религиозные места и все служители религии должны
были окончательно исчезнуть [6]. Всем очевидно, что эту задачу они выполнили с излишком.
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В действительности, если при Царском правительстве принялись секретно, тайно крестить
казахский народ, то в Советском Казахстане усиливался атеизм. Сегодня архивные документы
свидетельствуют, что некоторые известные активисты тоже внесли значительный вклад в данный
процесс. Например, активно участвовавший в становлении Советского правительства большевик Алиби
Жангельдина в своем письме из более семи страниц, полученном из Московского архива, направленном в
1925 году в Центральный Комитет и его секретарям И. Сталину и В.Молотову, излагая ход исторического
пятого съезда Казахской Автономной Советской республики, докладывая о проблемах, имеющих место, в
своем заявлении-жалобе указал: «На Съезде среди вывещанных знамен колыхался зеленый флаг ранней
Алаш-Орды. На нем были надписи «Пусть Аллах будет вместе с тобой! Пусть всех мусульман
поддерживает пророк Мухаммед и священный Коран!» [7]. В сведениях архива достаточно и больше таких
заявлений-жалоб, которые стремяться показать религию чудовищем.
Сохранение национальных духовных ценностей, раскрыть правду таких прискорбных страниц нашей
родной истории, высоко восхвалять поколению ценности ислама – наш священный долг. И тогда наша
страна, не отставая от каравана цивилизации, будет смело шагать к совершенной будущности, к светлому
будущему.
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ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ЧЕСНОТИ
Сучасні філософи пропонують різні підходи до проблеми обґрунтування моральних норм – одні
вважають, що такого обґрунтування не існує, а інші, як Ю. Габермас і Е. Туґендгат, стверджують, що воно
чимось схоже на обґрунтування висловлювань чи обґрунтування вчинків. Адже саме у вчинках
найвиразніше проявляються засвоєні норми чи моральні принципи, яким людина добровільно
підпорядковується. Коли ж ми говоримо про мотиви не лише індивідуальних, але й колективних вчинків, то
саме на порушення цих норм ми реагуємо обуренням чи чуттям провини.
Численні розвідки відомих західних філософів (Ю. Габермаса, А. Гонета, О. Гьофе, В. Кимліки,
П. Колера, Е. Макійтайра, Г. Ломана, М. Нусбаум, Дж. Ролза, А. Сена, Ч. Тейлора, Е. Тугендгата,
Р. Форста), особливо в царині соціальної та політичної філософії, філософії права та моралі, осмислення
природи та меж теорії «суспільної угоди», неможливо уявити поза роздумами про свободу, владу,
справедливість та несправедливість, рівність та права людини, її ідентичність та відповідальність. Вся їх
творчість налаштована на доведення ідеї про необхідність плекати чуття справедливості, толерантності,
свободи та солідарності в сучасному суспільстві.
Досліджуючи проблеми моралі, прав та обов‘язків, провідні сучасні як вітчизняні, так і західні
філософи наголошують на тому, що в справедливому суспільстві йдеться передусім не про рівний
матеріальний розподіл (не заперечуючи при цьому значущості розподільної справедливості), а про те, що
на всіх людей мусять зважати, рахуватися з ними і при розподілі свободи та влади.
Саме в аспекті свобода – відповідальність – справедливість коли ми говоримо про свободу, то
маємо на увазі і її моральний вимір, що є синонімом справедливих, незаангажованих владою та
егоїстичним інтересом дій і вчинків, а також – відданістю вільно прийнятим рішенням та толерантне
ставлення до таких рішень інших людей.
В. Гете в «Максимах та рефлексіях» стверджує, що толерантність мусить вести до визнання, адже
лише терпіти означає ображати. В концепції співіснування толерантність обіймає місце прагматичноінструментального засобу вирішення конфліктів та досягнення власних намірів, а не постає у вигляді
певної самоцінності. Така толерантність може бути кроком до вирішення нових чи застарілих
міжкультурних, міжетнічних конфліктів. Терпіння іншості іншого замість вбивчого, все руйнівного знищення.
Тільки при поступовому загоєнні свіжих ран, образ та руйнувань може виникнути повага людей одне до
одного, до сусідніх етносів та культур. Прикладом сказаного можуть бути взаємини, спочатку співіснування
німців і французів в Ельзасі та Лотарингії. Спілкування, відсутність чітких, принизливо-визначених
кордонів, культурні і господарські зв‘язки уможливили забуття старих драм та образ. Іншими словами, ми
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мусимо пам‘ятати, по-перше, про складну суперечливість нашого світу (особливо в умовах вітчизняних
суспільно- політичних реалій), світу епохи після Модерну, який ставить під сумнів всі наші розважливі
погляди та спокійні теоретичні схеми, в межах яких ми намагаємося його осмислити. Аргументи про повагу
та шанобливе визнання забуваються, коли говорять гармати, і бракує не просто справедливого розподілу
матеріальних благ, бракує елементарного – житла, води, їжі, одягу. Як наголошується у відомих
філософських працях «Світ після Модерну – це дисенсус, а постмодерністський соціум – суспільство
«роз‘єднаних» і «відокремлених», зазначає М. Фуко. В ньому переважає дисгармонія і нерівновага.
Рівновага – це лише момент в його існуванні. Несумісність має місце і в людських стосунках, і в людському
існуванні. Конфлікт засвідчує себе як екзистенційний вимір буття, як архетип існування людини і
суспільства» [2, c. 232]. У зв‘язку з цим, важливим кроком до справедливості виступає примирення: через
примирення – до толерантності і справедливих взаємин. На якому б рівні це не сталося – персональному
чи міждержавному, міжкультурному.
Звичайно, за мирних обставин, «толерантність виступає як чеснота, доброчесність справедливості,
коли вона виступає як «повага», або як «взаємна повага», як пише сучасний німецький філософ Райнер
Форст (на що тепер спираються й вітчизняні дослідники проблеми толерантності Є. Бистрицький,
А. Єрмоленко, Г. Ковадло, Л. Ситніченко) в роботі «Толерантність, справедливість і розум». Ситуація
взаємної толерантності і взаємної терпимості – це ситуація «взаємної поваги» [2, c. 262]. Проте за
сучасних умов варто вирізняти толерантність як ситуацію взаємної поваги та толерантність як «ситуацію
мирного співіснування», «паралельного існування» в ситуації відсутності згоди, порозуміння, конфлікту.
Адже толерантність прагматичного сенсу та цілераціонального інтересу розважливо погоджується на
мирне співіснування, яке є лише способом взаємного компромісу. Таке хитке чи не дуже примирення, така
толерантність часто «сприймається як страждання, а там, де є страждання, можливе і насильство; вона не
створює стабільного соціального стану, в якому будуть розвиватися взаємна довіра і взаємна повага, адже
за такого стану речей владні відносини можуть змінюватися на користь тієї чи іншої групи, а це фактично
підриває суттєву основу для толерантності» [2, c. 263].
Важливою для розуміння толерантності як чесноти (в межах обмінної моделі справедливості) стала
розважлива теорія О. Гьофе про чуття справедливості та толерантності. Проте ці роздуми все ж більше
стосуються не конфліктного, замученого війною та злиднями, а впорядкованого демократичного
суспільства, суспільства, де люди (в межах і реальної, і формальної рівності) відчувають себе
громадянами, які (через вибори та інші механізми) впливають, можуть впливати на перебіг подій в своїй
країні. В класичній праці «Демократія в епоху глобалізації» в розділі під промовистою назвою «Від
підданого до громадянина», О. Гьофе стверджує, що лише толерантне, вкорінене в розумінні, відчутті
відмінності між справедливим та несправедливим) ставлення людей та культур одне до одного може
примирити, визнати в якості так само значущих та важливих як ми самі чи наша спільнота, культура.
Зауважимо, що саме Гьофе наголошує у своїх роздумах на трьох важливих речах: необхідності та вмінні
демократично приборкувати владу, визначає (через поняття свободи, гідності, прав людини) межу
толерантності в демократичному суспільстві [1, c. 189], а також визначає толерантність в якості чесноти,
але (як і справедливість) особливої, зумовленої вмінням людини відмовлятися (хоча під тиском обставин,
якщо не власного сумління) від агресивного, часто несправедливого просування власного світогляду.
Отже, в річищі зазначеної проблематики подальшого розвитку потребує ідея відомого українського
філософа С. Кримського про необхідність розвитку, перетворення ідеї «любові до ближнього» в ідею
«любові до Іншого». Розуміння, визнання іншого, як свідчать праці не лише Ю. Габермаса, але й його учнів
та послідовників – А. Гонета та Р. Форста, відбувається не лише в спілкуванні, але й у бутті в різних його
вимірах, з можливістю та правом для кожного з нас бути іншим. І справжня згода вкорінена не стільки в
домовленостях, стільки в існуванні загальних спільних поглядів.
На завершення необхідно зазначити, що сучасна філософія потребує та шукає відповіді на наступне
запитання, вкорінене в прагненні вільно справедливо діяти та домовлятися: чому ми віддаємо наше життя
за свободу та гідність? Адже «свобода, як і інші вищі цінності, – це не щось безпосередньо дане, це
продукт високої культурної еволюції, значною мірою раціональний і правничий регулятор. Але ціннісно
нейтральними такі регулятори можуть бути тільки для крайнього, радикального лібералізму» [3, c. 7].
Література:
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436 с.
2. Ковадло Г. Духовність і моральність: антропокультурні виміри філософії моралі. К.: Інститут філософії
імені Г.С.Сковороди НАН України, 2014. 332 с.
3. Попович М.В. «Свобода від» і «свобода для» // Проблеми сутності свободи: методологічні та соціальні
виміри. Матеріали Науково-теоретичної конференції 26 жовтня 2007 року. К., 2007. С. 3-8.
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НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУЮЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
Государственное высшее учебное заведение
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды»,
молодежная общественная организация «Независимая ассоциация молодежи»,
студенческое научное общество исторического факультета «Комитет исследования истории и современности»
Информируют Вас, что 31 декабря 2019 г. проводится ХХІІ Международная научно-практическая интернет-конференция
«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
Планируется работа по секциям:
І. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Систематика и география высших растений.
2. Структурная ботаника и биохимия растений.
3. Микология и альгология.
4. Ресурсоведение и интродукция растений.
5. Молекулярная биология, микробиология.
6. Зоология.
7. Физиология человека и животных.
8. Биохимия и биофизика.
9. Генетика и цитология.
10. Биоинженерия и биоинформатика.
II. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
1. Регионоведение и региональная организация общества.
2. Наблюдение, анализ и прогноз метеорологических условий.
3. Гидрология и водные ресурсы.
4. Биогеография, биоресурсоведение, биоразнообразие.
5. Картография и геоинформатика.
6. Природопользование и экологический мониторинг.
7. Техника и технологии геологоразведочных работ.
8. Почвоведение.
9. Экономическая география.
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение роли государственного служащего на современном этапе
развития общества.
2. Современные технологии управления.
3. Взаимодействие различных ветвей власти.
4. Подготовка государственных служащих.
IV. ЭКОЛОГИЯ
1. Состояние биосферы и его влияние на здоровье людей.
2. Экологические и метеорологические проблемы больших городов и
промышленных зон.
3. Радиационная безопасность и социально-экологические проблемы.
4. Промышленная экология и медицина труда.
5. Проблемы экологического воспитания молодежи.
6. Экологический мониторинг.
V. ЭКОНОМИКА
1. Банки и банковская система.
2. Внешнеэкономическая деятельность.
3. Финансовые отношения.
4. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки.
5. Управление трудовыми ресурсами.
6. Маркетинг и менеджмент.
7. Учет и аудит.
8. Математические методы в экономике.
9. Экономика промышленности.
10. Экономика предприятия.
11. Логистика.
12. Экономика АПК.
13. Региональная экономика.
14. Экономическая теория.
15. Государственное регулирование экономикой.
16. Макроэкономика.
VI. ИСТОРИЯ
1. История Украины.
2. Всемирная история.
3. История науки и техники.
4. Этнография.
5. Устная история.
6. История стран СНГ.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Дифференциальные и интегральные уравнения.
2. Перспективы систем информатики.
3. Теория вероятностей и математическая статистика.
4. Прикладная математика.
5. Математическое моделирование.
VII. ИСКУССТВО
1. Музыкальное искусство.
2. Искусство танца.
3. Театральное искусство.
4. Фото и киноискусство.
5. Искусство дизайна.
XIX. ПЕДАГОГИКА
1. Дистанционное образование в высшей школе.
2. Проблемы подготовки специалистов.
3. Методические основы воспитательного процесса.
4. Стратегические направления реформирования системы образования.
5. Современные методы преподавания.
6. Социальная педагогика.

X. ПОЛИТОЛОГИЯ
1. Избирательные технологии.
2. Проблемы интеграции Украины в мировое сообщество.
3. Отношения Украины с НАТО.
4. Отношения Украины со странами СНГ.
XI. ПРАВО
1. История государства и права.
2. Административное и финансовое право.
3. Охрана авторских прав.
4. Трудовое право и право социального обеспечения.
5. Уголовное право и криминология.
6. Борьба с экономическими преступлениями.
7. Экологическое, земельное и аграрное право.
8. Конституционное право.
9. Гражданское право.
10. Хозяйственное право.
11. Криминалистика и судебная медицина.
12. Предпринимательское и банковское право.
13. Уголовно-процессуальное право.
XII. ПСИХОЛОГИЯ
1. Место психолога на производстве.
2. Формы работы психолога-практика.
3. Современные тенденции в методологии психологических
исследований.
4. Психология терроризма.
5. Психолого-педагогические проблемы развития личности в
современных условиях.
6. Клиническая психология.
7. Общая психология.
8. Педагогическая психология.
9. Психология развития.
10. Психология труда.
11. Психофизиология.
12. Социальная психология.
XIII. СОЦИОЛОГИЯ
1. Кадровый менеджмент.
2. Современные технологии социального опроса.
XIV. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Компьютерная инженерия.
2. Вычислительная техника и программирование.
3. Программное обеспечение.
4. Информационная безопасность.
XV. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СПОРТ
1. Физическая культура и спорт: проблемы исследования, предложения.
2. Развитие физкультуры и спорта в современных условиях.
XVI. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Методика преподавания языка и литературы.
2. Риторика и стилистика.
3. Теоретические и методологические проблемы исследования языка.
4. Синтаксис: структура, семантика, функция.
5. Методы и приемы контроля уровня владения иностранным языком.
6. Актуальные проблемы перевода.
7. Язык, речь, речевая коммуникация.
8. Украинский язык и литература.
9. Русский язык и литература.
10. Этно-, социо-и психолингвистика.
XVII. ФИЛОСОФИЯ
1. Философия литературы и искусства.
2. Социальная философия.
3. История философии.
4. Философия культуры.
5. Философия религии.
6. Философия науки.
XVIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Металлургия.
2. Горное.
3. Литейная Дело.
4. Машиноведение.
5. Электротехника
6. Теплотехника.
7. Гидротехника.
8. Радиотехника.
9. Строительство
XIX. СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. МЕДИА.
1. Журналистика. Теория и история журналистики.
2. Книговедение, библиотековедение, библиографоведение.
3. Социальная информатика. Прикладные социально-коммуникационные
технологии.
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Оргкомитет конференции планирует
http://conferences.neasmo.org.ua.

размещать

доклады

на

Web-странице

по

адресу:

По результатам конференции будет сформирован электронный сборник материалов, который можно
будет
скачать
в
PDF-формате
на
главной
странице
конференции
по
адресу:
http://conferences.neasmo.org.ua/.
Рабочие языки конференции – украинский, польський, русский, английский французский,
белорусский, грузинский, армянский, азербайджанский, казахский, узбекский, таджикский, киргизский,
молдавский, туркменский.
Последний срок подачи материалов – 30 декабря 2019 г. (включительно).
Стоимость участия в конференции и размещение статьи в электронном сборнике составляет:
Оргвзнос - 10 USD США или 10 ЕВРО (перевод в рублях – 500 рублей). (в оргвзнос входит оплата за
размещение на сайте, верстка макета, редактирование текстов).
Объем статьи – не более 7 страниц. Скачать сборник можно будет через неделю на главной странице
конференции.
Для участников стран Европы и Азии (за исключением Украины) средства перечисляются
следующим образом:
ВНИМАНИЕ!!! В Украине роботают только такие системы перевода.
1. СПОСОБ ПЕРЕВОДА
Или почтовым переводом на Ф.И.О.: Бобровник Юрий Викторович, 08401, Украина, Киевская обл,
г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Сухомлинского, 34, к. 908. РЕКОМЕНДУЕМ почтовым переводом!
2.
ПриватБанк
Получатель платежа
Организация банка

МФО банка

КОД ЕГРПОУ
получателя

КОД ЕГРПОУ
банка

ПриватБанк

305299

14360570

14360570

Счет получателя

IBAN

Дата

Сумма

29244825509100

UA743052990000026202675019272

01.10.2019

Пополнение текущего счета 4731219611188412, БОБРОВНИК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 3048907279

3. СПОСОБ ПЕРЕВОДА MEEST Transfer Бобровник Юрий Викторович
VIKTOROVICH) (укажите код перевода Ф.И.О того, кто переводит оргвзнос)

(BOBROVNIK

JURIY

4. СПОСОБ ПЕРЕВОДА Sigue Бобровник Юрий Викторович (BOBROVNIK JURIY VIKTOROVICH)
(укажите код перевода Ф.И.О того, кто переводит оргвзнос)
5. СПОСОБ ПЕРЕВОДА Moneygram на Бобровник Юрий Викторович
VIKTOROVICH) (укажите код перевода Ф.И.О того, кто переводит оргвзнос)

(BOBROVNIK

JURIY

6. СПОСОБ ПЕРЕВОДА (если оплата идет в одном платеже за две и больше научных робот) Western
Union на Бобровник Юрий Викторович (Bobrovnik Juriy Viktorovich) (укажите код перевода, Ф.И.О того,
кто переводит оргвзнос)
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Научная степень и ФИО автора
по образцу Иван Петренко (Киев, Украина)
Секция, подсекция по образцу (Филологические науки
Методика преподавания языка и литературы.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)
Текст статьи
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])
Литература:
1. Евремов С. Михаил Коцюбинский / / Ефремов С. Избранное: Ст. науч. разведки. Монографии - К.:
Наук. мысль, 2002. – 760 с.
Научный руководитель:
кандидат исторических наук Бобровник Юрий Викторович
Внимание!
После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и аспирантов))
подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью), телефон, E-mail, место работы или учебы, должность,
ученое звание, ученая степень.
К участию в конференции принимаются статьи объемом до 7 страниц набранных в редакторе WORD в
виде компьютерного файла с расширением *. doc. Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный
интервал 1,5. Поля со всех сторон 20 мм. Материалы на конференцию принимаются по электронной
почте по адресу: neasmo@gmail.com (тема сообщения: 31.12.2019 г.) (в случае если Ваш почтовик
выбрасывает ошибка не отправления отправляйте на адрес neasmo@ukr.net) или на СD-дисках (дискеты
не принимаются) с добавлением печатных материалов + отсканированную копию или ксерокс квитанции об
оплате оргвзноса. В случае отправки научной статьи по электронной почте, печатные материалы
присылать не надо, а к статье, нужно прикрепить отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса.
Адрес оргкомитета:
08401, Украина, Киевская обл., г. Переяслав, ул. Сухомлинского, 34, к. 908.
Контактное лицо в Украине и за рубежем: Бобровник Юрий Виктрович
Контактные телефоны: +38 (097) 923 16 58:
E-mail: neasmo@gmail.com
ВНИМАНИЕ!
После того, как мы получили от Вас статью, Вы обязательно должны получить ответное сообщение: «Вашу
статью получили и приняли». Если такой ответ не поступил, через день после отправки, тогда
обязательно позвоните в оргкомитет и сообщите о ситуации.
ВНИМАНИЕ! В случае если Вам нужен электронный сертификат, то в сведениях об авторе, укажите об
этом. И мы Вам его вышлем по электронной почте в течение двух недель после завершения
проведения конференции.
РАБОТЫ ОБЪЕМОМ более 7 страниц не принимаются!
Тексты, набранные межстрочным интервалом 1,0 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
С результатами и форматом проведения подобных мероприятий можно ознакомиться по адресу
http://conferences.neasmo.org.ua/
Участие в конференции – это отличная возможность осветить свои научные работы для студентов,
аспирантов и преподавателей!
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що 31 грудня 2019 р. проводиться ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії».
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
5. Молекулярна біологія мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.
ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведення і регіональна організація суспільства.
2. Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення, біорізнеоманітність.
5. Картографія та геоінформатика.
6. Природокористування та екологічний моніторинг.
7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робіт.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку
суспільствах.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.
4. Підготовка державних службовців.
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей.
2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина праці.
5. Проблеми екологічного виховання молоді.
6. Екологічний моніторинг.
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання економікою.
16. Макроекономіка.
VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.
5. Усна історія.
VII. МАТЕМАТИКА
1. Диференціальні та інтегральні рівняння.
2. Перспективи систем інформатики.
3. Теорія ймовірностей та математична статистика.
4. Прикладна математика.
5. Математичне моделювання.
VII. МИСТЕЦТВО
1. Музичне мистецтво.
2. Мистецтво танцю.
3. Театральне мистецтво.
4. Фото і кіномистецтво.
5. Мистецтво дизайну.
XIX. ПЕДАГОГІКА
1. Дистанційна освіта у вищий школі.
2. Проблеми підготовки фахівців.
3. Методичні основи виховного процесу.
4. Стратегічні напрями реформування системи освіти.
5. Сучасні методи викладання.
6. Соціальна педагогіка.

X. ПОЛІТОЛОГІЯ
1. Виборчі технології.
2. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство.
3. Відносини України з НАТО.
4. Відносини України з країнами СНД.
XI. ПРАВО
1. Історія держави та права.
2. Адміністративне і фінансове право.
3. Охорона авторських прав.
4. Трудове право та право соціального забеспеченя.
5. Карне право та кримінологія.
6. Боротьба з економічними злочинами.
7. Екологічне, земельне та аграрне право.
8. Конституційне право.
9. Цивільне право.
10. Господарське право.
11. Криміналістика та судова медицина.
12. Підприємницьке та банківське право.
13. Кримінально-процесуальне право.
XII. ПСИХОЛОГІЯ
1. Місце психолога на виробництві.
2. Форми роботи психолога-практика.
3. Сучасні тенденції в методології психологічних досліджень.
4. Психологія тероризму.
5. Психолого-виховні проблеми розвитку. особистості в сучасних умовах.
6. Клінічна психологія.
7. Загальна психологія.
8. Педагогічна психологія.
9. Психологія розвитку.
10. Психологія праці.
11. Психофізіологія.
12. Соціальна психологія.
XIII. СОЦІОЛОГІЯ
1. Кадровий менеджмент.
2. Сучасні технології соціального опитування.
XIV. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. Комп’ютерна інженерія.
2. Обчислювальна техніка та програмування.
3. Програмне забезпечення.
4. Інформаційна безпека.
XV. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
1. Фізична культура і спорт: проблеми дослідження, пропозиції.
2. Розвиток фізкультури і спорту в сучасних умовах.
XVI. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Методика викладання мови та літератури.
2. Риторика і стилістика.
3. Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови.
4. Синтаксис: структура, семантика, функція.
5. Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою.
6. Актуальні проблеми перекладу.
7. Мова, мовлення, мовна комунікація.
8. Українська мова та література.
9. Російська мова і література.
10. Етно-, соціо- та психолінгвістика.
XVII. ФІЛОСОФІЯ
1. Філософія літератури та мистецтва.
2. Соціальна філософія.
3. Історія філософії.
4. Філософія культури.
5. Філософія релігії.
6. Філософія науки.
XVІІІ. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
1. Металургія
2. Гірництво
3. Ливарна Справа
4. Машинознавство
5. Електротехніка
6. Теплотехніка
7. Гідротехніка
8. Радіотехніка
9. Будівництво
XIX. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА.
1. Журналістика. Теорія та історія журналістики
2. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
3. Соціальна інформатика. Прикладні соціально-комунікаційні технології
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Оргкомітет
конференції
планує
http://conferences.neasmo.org.ua/

розміщувати

доповіді

на

web-сторінці

за

адресою:

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська,
вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.
Останній термін подання статей – 30 грудня 2019 р. (включно).
Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику складає:
Оргвнесок – 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету, редагування текстів,
електронний сертифікат). Об‘єм статті – не більше 7 сторінок. Скачати збірник можна буде через тиждень після
закінчення роботи конференції за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/ натиснувши на слово.
Увага! Реквізити змінено. Кошти перераховуються на:
Картку Приват банку 4731 2196 1118 8412 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) та відправити SMS
підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58 у повідомленні вказати прізвище учасника конференції.
Або на карту карту MONOBANK 5375 4141 0434 5920 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) (переказ через
термінали IBOX БЕЗ КОМІСІЇ, для цього потрібно вибрати в меню MONOBANK вказати номер карти та номер
телефону 097 923 16 58) після переказу орг. внеску потрібно відправити SMS підтвердження про оплату на цей же
номер, у повідомленні вказати ЛИШЕ прізвище учасника конференції.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
ПІБ автора
Місто
за зразком Іван Петренко
(Київ, Україна)
Секція, підсекція за зразком ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
(Методика викладання мови та літератури)
Назва статті (великими літерами)
Текст статті
(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с. 23])
Література:
3.
Коцур В.П. Історія середніх віків: [у 2-х т.]. – Т.1. Раннє середньовіччя: курс лекцій. / В.П. Коцур, В.О. Балух.
– Чернівці: Наші книги, 2009. – 496 с.
4.
Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч. посіб. / Б.П. Пангелов. –
К.: Академвидав, 2010. – 248 с.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, Петренко Іван Петрович
Увага!
Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів)) подаються
відомості про авторів (П.І.П. (повністю) телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання,
науковий ступінь.
До участі у конференції приймаються статті обсягом від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді
комп‘ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх
сторін 20 мм. Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: neasmo@gmail.соm
(тема повідомлення: 31 грудня 2019 р. (у разі якщо Ваш поштовик викидає помилку не відправлення відправляйте
на адресу neasmo@ukr.net)) або на СD-дисках (дискети не приймаються) із додаванням друкованих матеріалів
+ відскановану копію або ксерокс квитанції про сплату оргвнеску. У разі відправки коштів оргвнеску на картку
Приватбанку ксерокопію квитанції не надсилається (достатньо відправити SMS вказавши прізвище автора
доповіді).
Увага! У разі відправки статті та квитанції про оплату оргвнеску електронною поштою, надсилати друковані
матеріали Укрпоштою не потрібно!
Увага! Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте отримати повідомлення-відповідь:
«Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо така відповідь не надійшла через день після надсилання,
тоді обов’язково зателефонуйте оргкомітету і повідомте про ситуацію.
Увага! Уразі якщо Вам потрібний електронний сертифікат, то у відомостях про автора, вкажіть про це. І ми Вам
його надішлемо електронною поштою на протязі двох тижнів після завершення проведення конференції.
Адреса оргкомітету:
08401, Київська обл. м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 32, гурт. 1, кім. 108.
Координатор – Бобровнік Юрій Вікторович
Контактний телефон: (097) 923 16 58.
РОБОТИ ОБ‘ЄМОМ менше 3 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
ТЕКСТИ, НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!
З результатами та форматом проведення попередніх конференцій можна ознайомитися за адресою
http://conferences.neasmo.org.ua/
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ЗМІСТ / CОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Светлана Заболотная, Татьяна Лебская, Лариса Баль-Прилипко (Киев, Украина)
БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИКРЫ СИБИРСКОГО ОСЕТРА, ВЫРАЩЕННОГО
В УСЛОВИЯХ АКВАКУЛЬТУРЫ ...............................................................................................................
Ксенія Петрова (Вінниця, Україна)
ФАУНА КОЛЕМБОЛ (COLLEMBOLA, ENTOGNATHA) ПРИРОДНИХ ЦЕНОЗІВ МІКРОРАЙОНУ
САБАРІВ, м. ВІННИЦЯ .............................................................................................................................
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